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باماكو-)د ب ا(:

 مت تعيني ا�سيمي كويتا، الذي 

قاد انقالبا �ض���د احلكومة يف 

مايل العام املا�ض���ي، رئي�ضا 

موؤقتا للبالد اليوم االثنني.

وقال كويت���ا / 38 عاما/ اإنه 

�ضوف يدافع عن د�ضتور مايل 

واتفاقاته���ا االنتقالية، وذلك 

اأثن���اء حديثه خالل مرا�ض���م 

يف باماكو. كما تعهد باإعادة 

مايل للدميقراطية.

وقع  ال���ذي  االنقالب،  واأث���ار 

يف اآب/اأغ�ض���ط�س املا�ض���ي، 

الكثري من االنتقادات الدولية. 

وقد عل���ق االحت���اد االأفريقي 

واملجموعة االقت�ضادية لغرب 

ع�ضوية  االيكوا�س"   " اأفريقيا 

مايل يف الوق���ت احلايل، كما 

طالبا بعودة احلكومة املدنية 

يف مايل.

وا�ضنطن-وكاالت:

قال وزير اخلارجية االأمريكي، اأنتوين بلينكن، يوم االثنني، 

اإن الواليات املتحدة ما زالت ال تعلم اإن كانت اإيران م�ضتعدة 

للعودة لاللتزام باالتفاق النووي املربم عام 2015.

واأ�ض���اف اأن الوقت الذي �ض���تحتاجه طهران ل�ض���نع مادة 

ان�ضطارية كافية ل�ضنع �ض���الح نووي واحد �ضتتقل�س اإىل 

اأ�ض���ابيع اإذا وا�ض���لت انتهاكاتها لالتف���اق. وقال بلينكن 

للم�رشعني "ال يزال من غري الوا�ض���ح م���ا اإذا كانت اإيران 

راغبة وم�ض���تعدة لفعل ما يلزم للعودة اإىل االمتثال... ويف 

الوقت نف�ضه، فاإن برناجمها ي�ضري ب�رشعة اإىل االأمام".

اأبوظبي-وام:

 اأكد الدكتور �ض���يف �ض���لطان 

النا����رشي الرئي����س التنفيذي 

ل�رشكة اأدن���وك ملعاجلة الغاز 

اأكرب ����رشكات جمموعة  اإحدى 

اأدن���وك اأن ال�رشك���ة توفر اأكرث 

القطاع  احتياج���ات  ثلثي  من 

م���ن  الدول���ة  ال�ض���ناعي يف 

الغاز ال �ض���يما �ضناعة ال�ضلب 

واالأملنيوم مبا يدعم تطور ومنو 

القطاع ويعزز تناف�ضيته عامليا 

اإ�ضافة اإىل تزويد حمطات توليد 

الكهرباء وحتلية املياه بالغاز 

على م�ضتوى الدولة.

جاء ذلك خالل اإحاطة اإعالمية 

تعريفية عقدت يف مركز اأدنوك 

وت�ض���منت  باأبوظبي  لالأعمال 

زيارة افرتا�ض���ية ملواقع تابعة 

ل�رشكة اأدن���وك ملعاجلة الغاز 

للتع���رف اإىل اأعم���ال ال�رشكة 

ودور الكوادر الوطنية يف قيادة 

اإىل التقنيات  اإ�ضافة  العمليات 

املتطورة امل�ضتخدمة يف اإدارة 

عمليات معاجلة الغاز.

اأبوظبي ـ وام:

تنطلق اليوم امتحانات نهاية العام الدرا�ضي 2020 � 

2021 لطلبة ال�ض���فوف من الرابع وحتى الثاين ع�رش 

وذلك للمدار�س احلكومية واخلا�ضة التي تطبق منهاج 

وزارة الرتبي���ة والتعليم. وت�ض���تمر االمتحانات حتى 

17 يونيو اجلاري ويوؤديها طلبة ال�ض���فوف من الرابع 

وحت���ى احلادي ع�رش "عن بع���د " .. فيما يوؤدي طلبة 

ال�ضف الثاين ع�رش االمتحانات يف املدار�س.

وكانت وزارة الرتبية والتعليم والهيئة الوطنية الإدارة 

الطوارئ واالأزم���ات والكوارث قد اأعلنت���ا موؤخرا عن 

الربوتوكول الوطني املنظم الختبارات طلبة ال�ض���ف 

الثاين ع�رش 

امتحانات نهاية العام الدرا�صي لل�صفوف 

من 4 ـ 12 تنطلق اليوم
»اأدنوك« توفر ثلثي احتياجات القطاع ال�صناعي 

من الغاز في الدولة
تعيين زعيم االنقالب رئي�صاً 

موؤقتاً لمالي  

اأمريكا تنبه اإلى »خطوة نووية« 

و�صيكة الإيران

»تتمة  �ص8«

االإمارات تت�صامن مع باك�صتان في �صحايا 

ا�صطدام قطارين
 اأبوظبي-وام:

 عربت دولة االإمارات عن ت�ض���امنها مع جمهورية باك�ضتان 

االإ�ضالمية ال�ضديقة يف �ضحايا ا�ضطدام قطاري ركاب جنوب 

البالد، والذي اأ�ضفر عن وقوع �ضحايا.

واأعرب���ت وزارة اخلارجي���ة والتعاون ال���دويل، عن خال�س 

تعازيها وموا�ض���اتها اإىل احلكومة الباك�ض���تانية واإىل اأهايل 

وذوي ال�ض���حايا يف هذا احلادث االأليم، ومتنياتها بال�ضفاء 

العاجل جلميع امل�ضابني.

انخفا�س عدد حاالت اال�صابة بفيرو�س كورونا 

عالمياً لالأ�صبوع ال�صاد�س
جنيف-وام: 

 اعلنت منظمة ال�ضحة العاملية ان عدد حاالت اال�ضابة بفريو�س 

كورونا قد انخف�س لال�ضبوع ال�ضاد�س على التواىل عامليا كما 

انخف�س عدد الوفيات لال�ضبوع اخلام�س على التواىل.

و�ض���اف مدير ع���ام املنظم���ة الدكت���ور تيدرو����س ادهانوم 

غربي�ضيو�س فى املوؤمترال�ضحفى اال�ضبوعى حول تطور انت�ضار 

فريو�س كورونا ان هناك اجتاهني خمتلفني النت�ض���ار الفريو�س 

فى مناطق العامل اذ ت�ضهد ثالث مناطق و�ضعا خطريا لالنت�ضار 

منبه���ا اىل ان التخلى عن االج���راءات والتدابري االحرتازية قد 

يكون كارثيا بالن�ضبة لال�ضخا�س الذين مل يتلقوا اللقاح .

محمد بن زايد يتلقى ات�صااًل هاتفيًا من رئي�س الكونغو 

الديمقراطية
اأبوظبي-وام:

 تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ام�س 

ات�ض���اال هاتفيا م���ن فخامة فيلك�س 

ت�ضي�ضكيدي رئي�س جمهورية الكونغو 

الدميقراطية ال�ضديقة.

بحث اجلانبان خالل االت�ضال عالقات 

ال�ض���داقة والتعاون الثنائي و�ض���بل 

تنميت���ه عل���ى جميع امل�ض���تويات 

االقت�ضادية والتجارية واال�ضتثمارية 

مبا يحقق امل�ضالح املتبادلة للبلدين.

كما تناول االت�ض���ال جه���ود البلدين 

يف مواجهة " جائح���ة كوفيد - 19 

" وتداعياتها االإن�ضانية و االجتماعية 
واالقت�ضادية..

»تتمة  �ص8« »تتمة  �ص8«

»طالع  �ص3«»تتمة  �ص8«
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التغير %ال�صــابقالحالي التغير%  ال�صــابقالحالي

0٫34  6,623.41  6,646.142,839.010.64 2,820.71

االإمارات تر�صل 960 طنًا من المواد الغذائية 
والطبية العاجلة لقطاع غزة

اأبوظبي-وام:

 اأر�ض���لت دول���ة االإم���ارات ام�س 

االثنني 960 طنا من املواد الطبية 

والغذائي���ة العاجلة للتخفيف من 

حدة التداعيات االإن�ض���انية لنحو 

20 األ���ف اأ����رشة يف قط���اع غزة، 

عرب ذراعها االإن�ضاين هيئة الهالل 

االأحمر االإماراتي.

33 �ضحنة  االإمارات  و�ضريت دولة 

لتوجيهات  عرب معرب رفع، تنفيذاّ 

القيادة االإماراتية الر�ضيدة، �ضمن 

الربام���ج االإن�ض���انية واالإغاثي���ة 

املقدمة م���ن دولة االإم���ارات اإىل 

ال�ضعب الفل�ضطيني ال�ضقيق، 

اأبوظبي 29/42 دبي 30/41 ال�ضارقة 29/41 عجمان 40 /28 اأم القيوين 40 /28 راأ�س اخليمة 38 /28 الفجرية 35 /30 العني 29/44 ليوا 29/45  ال�ضلع 35 /27     الفجر 4.04 الظهر 12.24  الع�رش 3.43  املغرب 7.13 الع�ضاء 8.38



اأبوظبي-وام:

عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

تقدمي 31,549 جرعة من لقاح "كوفيد-19" 

الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ  ال�صاعات  خالل 

جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم 

ومعدل  جرعة   13,347,300 االثنني  اأم�س 

 100 لكل  جرعة   134.95 اللقاح  توزيع 

�صخ�س.

لتوفري  الوزارة  خطة  مع  متا�صيا  ذلك  ياأتي 

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

املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة  �صت�صاعد يف تقليل 

على فريو�س "كوفيد-19".

عجمان-وام:

 اطلع �صمو ال�صيخ عمار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 

بن  موؤ�ص�صة حميد  اأمناء  جمل�س 

واأع�صاء  اخلريية  النعيمي  را�صد 

م�صتجدات  اآخر  على  املجل�س 

العمل االإن�صاين وما مت من حتديث 

الزكاة  م�صتفيدي  بيانات  يف 

املح�صنني  وتربعات  واإيراداتها 

واجلهات وتوزيع البطاقة الرقمية 

من  وغريها  املري  مل�صتفيدي 

املو�صوعات .

�صموه  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

اجتماع جمل�س االأمناء "عن بعد" 

حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ  بح�صور 

جمل�س  رئي�س  نائب  النعيمي 

بن  عبدالعزيز  وال�صيخ  االأمناء 

حميد النعيمي وال�صيخ را�صد بن 

الدكتور  و�صعادة  النعيمي  حميد 

عبداهلل حممد االأن�صاري و�صعادة 

ال�صام�صي  ترمي  عبداهلل  حمد 

و�صعادة اأحمد اإبراهيم ال�صام�صي 

عبداهلل  بنت  عزة  وال�صيخة 

النعيمي مدير عام موؤ�ص�صة حميد 

النعيمي اخلريية وعدد  را�صد  بن 

من موظفي املوؤ�ص�صة.

وا�صتعر�س جمل�س االأمناء اخلطط 

املوؤ�ص�صة  تنفذها  التي  والربامج 

اخلريية  اجلهود  ودعم  لتعزيز 

املواطنة  لالأ�رس  واالإن�صانية 

وتوفري  واملعوزة  املتعففة 

تلك  الإجناح  كافة  االإمكانيات 

دعم  يف  ي�صهم  مبا  امل�صاريع 

مبختلف  االأ�رس  تلك  وا�صتقرار 

املناطق يف امارة عجمان .

بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  واأ�صاد 

باهتمام �صاحب  النعيمي  حميد 

را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو 

االأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي 

الدائمة  ومتابعته  حاكم عجمان 

يف  اخلريي  والعمل  للموؤ�ص�صة 

املالئمة  احلياة  وتوفري  االإمارة 

واملقيمني  املواطنني  من  الأبنائه 

يف اإمارة عجمان .. موؤكدا اأن �صموه 

يعترب الداعم االأول للعمل اخلريي 

على  دائما  ويحر�س  االإمارة  يف 

باالأ�رسة  لالرتقاء  دورهم  تفعيل 

االإماراتية وتلبية احتياجاتها من 

احلياة  توفري  و  اجلوانب  جميع 

والبحث  لها  الكرمية  واملعي�صة 

التي  واملعوقات  الق�صايا  يف 

تواجه هذه الفئة واإيجاد احللول 

املنا�صبة لها.

اجتماعه  خالل  املجل�س  ورفع 

اإىل  والتقدير  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى 

عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب 

الدائمة  ومتابعته  اهتمامه  على 

يف  اخلريي  والعمل  للموؤ�ص�صة 

االإمارة.

اأ�رسة  جهود  على  �صموه  واأثنى 

املخ�ص�صة  وبراجمها  املوؤ�ص�صة 

وامل�صاريع  االإن�صانية  لالأعمال 

التي نفذتها لدعم االأ�رس املعوزة 

وامل�صتحقة والتي �صاهمت يف دعم 

م�صرية العمل اخلريي يف االإمارة 

على  مبادرات  من  به  تقوم  وما 

مدار العام .. م�صيدا �صموه بجهود 

وامل�صوؤولني  االأع�صاء  جميع 

خالل  واملتطوعني  واملوظفني 

حملة �صهر رم�صان.

ال�صيخة  ا�صتعر�صت  جهتها  من 

النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة 

العهد  بويل  الرتحيب  بعد   -

واالأع�صاء  االأمناء  جمل�س  رئي�س 

االجتماع  حم�رس  على  واالطالع 

ال�صابق والت�صديق عليه- م�رسوع 

جميع  يغطي  والذي  التمكني 

االأيتام  فئة  تخدم  التي  اجلوانب 

اجتماعيا وبيئيا ونف�صيا و�صحيا 

وتعليميا ومهنيا.

الفئة  عر�صها  يف  وحددت 

وهم  التمكني  من  امل�صتهدفة 

قيد  خال�صة  حملة  من  االأيتام 

الوالدة  عمر  من  عجمان  اإمارة 

حتى 21 عاما وحتدثت عن اأنواع 

التمكني واأهمها ال�صحي والنف�صي 

ويتم من خالله توفري اأجهزة طبية 

والكرا�صي املتحركة والتعاون مع 

خمت�صني يف امل�صت�صفيات لتقدمي 

العالج النف�صي وقدمت نبذة عن 

التمكني التعليمي واملهني والذي 

يتم من خالله توفري اأجهزة ذكية 

ورحالت  قرطا�صية  وكوبونات 

تعليمية ومتابعة الطالب درا�صيا 

االخ�صائيني  مع  بالتن�صيق 

اإ�صافة  االجتماعيني يف املدرا�س 

اإىل درو�س تقوية.

املهني  للتمكني  بالن�صبة  اأما 

الدوائر  لدى  التدريب  في�صمل 

وور�س  دورات  واإقامة  املحلية 

لتهيئتهم ل�صوق العمل والتمكني 

من  �صيتم  البيئي  االجتماعي 

خالله �صد احتياجات اأ�رسة اليتيم 

الذي متكنه من العي�س يف بيئة 

�صحية �صليمة وتوفري غرفة نوم 

و�صيانة  واإلكرتونيات  منا�صبة 

امل�صكن وتوفري االأثاث وغريها من 

االحتياجات.

واأع�صاء  رئي�س  ا�صتعر�س  كما 

الفر�س  االأمناء  جمل�س 

املوؤ�ص�صة  يف  اال�صتثمارية 

وباالأخ�س اجلانب املتعلق باإدارة 

اأوقاف املوؤ�ص�صة.

جلنة  قرارات  املجل�س  واعتمد 

لالأيتام  االجتماعي  التمكني 

البطاقة  توزيع  على  واملوافقة 

املري وغريها  الرقمية مل�صتفيدي 

من املو�صوعات التي مت عر�صها 

على املجل�س .

ووجه �صموه يف ختام االجتماع 

ب�رسورة التعاون و التن�صيق مع 

وكل  االأخرى  اخلريية  اجلهات 

والهيئات  واملوؤ�ص�صات  الدوائر 

عن  للتخفيف  عجمان  اإمارة  يف 

من  متكينهم  و  املتعففة  االأ�رس 

توفري  خالل  من  الكرمي  العي�س 

االحتياجات ال�رسورية لهم وبذل 

االأفكار  وطرح  اجلهود  من  املزيد 

وتبني  اجلديدة  واملقرتحات 

املجتمعية  اخلدمية  امل�صاريع 

امل�صتفيدة  الفئات  تدعم  التي 

مع  املجتمعية  ال�رساكة  وتعزز 

اجلمعيات والهيئات اخلريية.

عجمان-وام:

 تفقد ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 

التنمية  دائرة  رئي�س  النعيمي 

من  عدداً  عجمان  يف  ال�صياحية 

ال�صياحية اجلديدة يف  امل�صاريع 

االإمارة ت�صمنت عدداً من الفنادق 

التي مت افتتاحها موؤخراً.

واّطلع ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 

االإجنازات  اأهم  على  النعيمي 

مت  التي  اجلديدة  ال�صياحية 

والتي  عجمان  يف  تنفيذها 

الوحدات  ارتفاع  يف  �صاهمت 

الفندقية يف االإمارة بن�صبة 7.7 

% وزيادة الغرف الفندقية بن�صبة 

.%6.3

واأّكد النعيمي خالل جولته اأهمية 

امل�صاريع واملبادرات التي تخدم 

تعك�س  والتي  ال�صياحي  القطاع 

والزوار  لل�صياح  اجلاذب  املناخ 

القادمني اىل اإمارة عجمان, م�صرياً 

من  تعترب  امل�صاريع  هذه  اأن  اىل 

االقت�صاد  موارد  تنويع  دعائم 

املحلي باأ�صلوب يتعاطى بكفاءة 

مما  املتغريات,  مع  وحكمة 

وفق  اأهدافنا  حتقيق  لنا  يتيح 

الراهنة  العمل  ا�صرتاتيجيات 

وامل�صتقبلية.

و�صدّد ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 

النعيمي خالل الزيارة على قيمة 

والتطويرية  ال�صياحية  امل�صاريع 

النوعية التي يجري تنفيذها يف 

االإمارة, واأثرها البالغ يف تر�صيخ 

�صياحية  كوجهة  الرائد  املوقع 

ب�صكل  اإليه عجمان  و�صلت  الذي 

خا�س ودولة االمارات ب�صكل عام, 

يف الوقت الذي يلقى فيه ال�صائح 

كل الرتحاب والدعم يف اإطار روؤية 

متكاملة ت�صعى اإىل حتقيق الريادة 

املطلقة يف اإ�صعاد النا�س, و�صمان 

راحتهم بنوعية حياة هي االأف�صل, 

وببنية اأ�صا�صية وت�رسيعية تراعي 

اأرقى املعايري العاملية.

حممد  �صالح  قال  جهته  من 

اجلزيري, مدير عام دائرة التنمية 

ال�صياحية يف عجمان, اأن االإمارة 

لال�صتثمار  وجهة  اأ�صبحت 

ال�صياحي يف املنطقة, حيث اأثبت 

ا�صتقطاب  على  قدرته  القطاع 

ب�صورة  جديدة  ا�صتثمارات 

بالتوجهات  مدعومًا  م�صتدامة 

االأو�صاع  وا�صتقرار  احلكومية 

موؤكداً  وال�صيا�صية,  االقت�صادية 

بكل  تتمتع  عجمان  اإمارة  اأن 

املقومات املطلوبة لتكون الوجهة 

املف�ّصلة لال�صتثمار ال�صياحي مبا 

ممتازة  حتتية  بنية  من  توفره 

حكومية  وت�صهيالت  وخدمات 

حتقيق  من  امل�صتثمرين  متّكن 

اأهدافهم.

واأو�صح اجلزيري اأن اإمارة عجمان 

االأ�صا�صية  العوامل  كل  متتلك 

التي توؤهلها الأن تكون واحدة من 

اال�صتثمار يف  وجهات  واأبرز  اأهم 

واأن  باملنطقة,  ال�صياحي  القطاع 

ما حققته من تطور ومنو يف �صّتى 

القيادة  دعم  ثمرة  هو  املجاالت 

امل�صتقبلية  بنظرتها  الر�صيدة 

االإمكانات  ح�صد  على  وقدرتها 

كفاءة  بكل  التحديات  ومواجهة 

البيئة  تعزيز  �صبيل  يف  واقتدار, 

ال�صياحية يف االإمارة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثالثاء 8 يونيو 2021-العـدد 14764 
2

عمار النعيمي يتراأ�س اجتماع مجل�س اأمناء موؤ�س�سة 

حميد بن را�سد الخيرية

عبد العزيز النعيمي يتفقد عدداً من الم�ساريع ال�سياحية في عجمان

»ال�سحة« تجري 208,090 فح�ساً جديداً

�سفاء 1933 من كورونا وت�سجيل 1,968 اإ�سابة و3 وفيات

مدير مكتب »وزارة الخارجية« بدبي يت�سلم البراءة القن�سلية من قن�سل عام بيالرو�س

 تقديم 31,549 جرعة من لقاح »كوفيد-19« .. والإجمالي 13,347,300

 ال�سارقة-وام:

 اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد  بن  �صلطان  الدكتور 

املجل�س  ع�صو  القا�صمي 

ال�صارقة  حاكم  االأعلى 

 /14/ رقم  االأمريي  املر�صوم 

نقل  ب�صاأن  2021م  ل�صنة 

وتعيني رئي�س لهيئة الطرق 

اإمارة  يف  واملوا�صالت 

ال�صارقة.

ون�س املر�صوم على اأن ُينقل 

يو�صف  املهند�س/  �صعادة 

من  العثمني  حممد  خمي�س 

وامل�صاحة  التخطيط  دائرة 

اإىل هيئة الطرق واملوا�صالت 

وُيعنّي  ال�صارقة  اإمارة  يف 

»رئي�س  بدرجة  لها  رئي�صًا 

الوظائف  نظام  على  دائرة« 

اخلا�صة يف حكومة ال�صارقة, 

املجل�س  يف  ع�صواً  ويكون 

التنفيذي الإمارة ال�صارقة.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوماً بنقل وتعيين 

رئي�س لهيئة الطرق والموا�سالت في ال�سارقة

  اأبوظبي-وام:

 متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزيادة  لتو�صيع 

بهدف االكت�صاف املبكر وح�رس احلاالت امل�صابة 

 »19  - »كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 

الوزارة عن  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  واملخالطني 

ال�صاعات  فح�صا جديدا خالل  اإجراء 208,090 

الـ 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

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

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

اإ�صابة  حالة   1,968 عن  الك�صف  يف  الدولة 

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

وتخ�صع  م�صتقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة, 

للرعاية ال�صحية الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع 

احلاالت امل�صجلة 585,039 حالة.

الوزارة عن وفاة 3 حاالت م�صابة  اأعلنت    كما 

كورونا  بفريو�س  االإ�صابة  تداعيات  نتيجة 

امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

1,702 حالة.

عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة    واأعربت 

لذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها 

جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفني, 

امل�صابني, مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 

اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام 

و�صالمة  ل�صحة  �صمانًا  االجتماعي  بالتباعد 

اجلميع.

  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1,933 حالة جديدة 

مل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد »كوفيد - 

بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيها   »19

دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

امل�صت�صفى, وبذلك يكون جمموع حاالت ال�صفاء 

564,509 حاالت.

 

اأخبار الوطن               

العني-وام:

 �صهد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

العني  مبدينة  ام�س  والتعاي�س  الت�صامح  وزير 

ووزارة  كند  م�صت�صفى  بني  اتفاقية  توقيع 

ال�صيخ  معايل  بح�صور  والتعاي�س,  الت�صامح 

عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد, رئي�س دائرة 

�صكوت كينيدي,  والدكتور  اأبوظبي,  ال�صحة يف 

اأحد اأبناء موؤ�ص�صي م�صت�صفى كند.

والتعاي�س  الت�صامح  وزارة  عن  االتفاقية  وقع 

وعن  العام,  املدير  ال�صابري  عفراء  �صعادة 

الرئي�س  فن�رس  تيم  الدكتور  كند,  م�صت�صفى 

التنفيذي للم�صت�صفى.

الت�صامح  قيم  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وتهدف 

واخلا�صة  احلكومية  باملوؤ�ص�صات  والتعاي�س 

املذكرة  , بحيث ي�صكل م�صت�صفى كند مبوجب 

جلنة للت�صامح بغر�س متثيل جميع االإ�صهامات 

اإطار  اإن�صاء  خالل  من  وقيادتها  التعاونية 

ل�صهادات  نظام  الإعداد  امل�صت�صفى  داخل  عمل 

ومن  والثاين,  االأول  امل�صتويني  من  الت�صامح 

بقيم الت�صامح,  ثم تقوم باإعداد "بيان التزام" 

اإ�صافًة اإىل و�صع خطة ا�صرتاتيجية للتوا�صل مع 

جميع اجلهات املعنية, كما تتعهد امل�صت�صفى 

وتقييمات  ا�صتبيانات  اإعداد  يف  الوزارة  بدعم 

الت�صامح  اأولية ونهائية فيما يتعلق مبجاالت 

والتعاي�س, وم�صاركة الوزارة يف و�صع �صيا�صة 

وخطة تنفيذ تتعلق برعاية املوظفني ودعمهم 

وا�رساكهم يف خمتلف العمليات املتعلقة بثقافة 

الت�صامح ومفاتيح ال�صخ�صية املت�صاحمة اإ�صافة 

اإىل رعاية املر�صى ور�صاهم وم�صاركتهم.

هذه  وفق  والتعاي�س  الت�صامح  وزارة  وتقوم 

اإعداد  يف  كند  م�صت�صفى  بدعم  االتفاقية 

للم�صاعدة  وتنفيذها  واملمار�صات  ال�صيا�صات 

يف تفعيل وخلق ثقافة ت�صامح, وتنفيذ برنامج 

تدريبي خم�ص�س لفر�صان الت�صامح فيما يت�صل 

بقطاع الرعاية ال�صحية, اإ�صافة اإىل توفري من�صة 

داخل  املختارين  للمر�صحني  رئي�صية  تدريب 

امل�صت�صفى.

يف   " مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وقال 

�رساكتنا مع م�صت�صفى كند, نظهر مثااًل للت�صامح 

املخل�صة  امل�صت�صفى  جهود  ونقدر  واالنفتاح, 

يف تقدمي خدمات �صحية عالية اجلودة, ت�صمن 

الراحة واالآمان للمر�صى, حيث اأن توقيع مذكرة 

التفاهم اليوم يعترب تعزيزا للجهود امل�صرتكة 

بيننا".

االتفاقية متثل خطوة  اإن هذه  واأ�صاف معاليه 

مهمة لدعم قيم وثقافة الت�صامح داخل املجتمع 

وموؤ�ص�صاته, موؤكدا اأن م�صت�صفى كند متثل �رسحا 

العني,  مبدينة  ال�صحي  املجال  يف  �صاخما 

االأول  املوؤ�ص�صون  بها  قام  مقدرة  ورمزا جلهود 

منوذجا  متثل  كما  املهم,  ال�صحي  الطرح  لهذا 

وم�صاندة  دعم  يف  الر�صيدة  حكومتنا  لنجاح 

بالدولة  الناجحة  املوؤ�ص�صات  وتطوير خمتلف 

التي تتمتع بتاريخ طويل يف خدمة املجتمع 

االإماراتي.

واأو�صح اأنه يف العام 2019 وبتوجيهات �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

يف  الواحة  مل�صت�صفى  اجلديدة  الهوية  اأطلقت 

تقديراً  كند",  "م�صت�صفى  م�صمى  حتت  العني 

وعرفانًا للدور الذي قام به موؤ�ص�س امل�صت�صفى 

الرعاية  تطوير  يف  كينيدي  وماريانا  بات 

مدينة  يف  الوالدة  حلديثي  ال�صيما  ال�صحية 

ولتوثيق  املا�صي,  القرن  �صتينيات  منذ  العني 

عليه  واملتعارف  للم�صت�صفى  املتداول  اال�صم 

بني �صكان مدينة العني, وتعزيزاً لقيم التعاي�س 

والت�صامح, وهذا ما نفخر ونعتز به جميعا.

وقال معاليه " تاأتي اأهمية التعاون بني وزارة 

الت�صامح والتعاي�س وم�صت�صفى كند بهدف اإطالق 

اأهمية  على  تركز  التي  املبادرات  من  �صل�صلة 

الرعاية  قطاع  يف  الت�صامح  قيم  تبني  وداللة 

ال�صحية".

كند  م�صت�صفى  الإدارة  التحية  معاليه  ووجه 

التي ميثل تاريخها �صفحات م�صيئة يف حياة 

مدينة العني و�صكانها بداية من �صتينيات القرن 

به  ي�رسف  تاريخ  وهو  اليوم,  وحتى  املا�صي 

تاريخ  الأنه  اليوم,  بامل�صت�صفى  العاملني  كافة 

قائم على القيم االإن�صانية االأ�صيلة للموؤ�ص�صني 

االأوائل لهذا ال�رسح وملن جاء بعدهم..

انطالقة  �صتمثل  التعاون  هذا  نتائج  اأن  موؤكدا 

املت�صاحمة  اجلهات  اعتماد  مل�رسوع  جديدة 

باجلهات اخلا�صة , واملنوطة بها تعزيز ثقافة 

الوطنية,  املوؤ�رسات  و�صع  وكذلك  الت�صامح, 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  يف  العمل  اآليات  وتطوير 

وتطوير  موائمة  على  وت�صجيعهم  احلكومية, 

�صيا�صاتهم ومنظومة خدماتهم �صعيًا نحو خلق 

موؤ�ص�صات تتميز بت�صاحمها واحرتامها للتعاي�س 

والتعددية, وخا�صة يف القطاع ال�صحي.

اأن م�صت�صفى كند  واأعرب معاليه عن ثقته من 

�صتكون يف طليعة املوؤ�ص�صات التي تعزز ثقافة 

وحقوق  اجلماعي  والعمل  واالحرتام  االلتزام 

عرب  والت�صامح  والتوا�صل  واحلوار  املوظفني 

جمموعة من الربامج واملمار�صات, حتى يتمتع 

ب�صلوكيات  العريقة  املوؤ�ص�صة  لهذه  املنتمون 

االختالف وحتتفي  و�صيا�صات حترتم  الت�صامح 

كما  والراأي,  التعبري  حقوق  وت�صمن  بالتعدد 

وتوفر لوائح ت�صجع الت�صامح والعمل �صمن فرق 

املتعددة الثقافات.

نهيان بن مبارك ي�سهد توقيع اتفاقية تعاون بين 

وزارة الت�سامح وم�ست�سفى كند

دبي-وام:

 ت�صلم �صعادة ال�صيخ مكتوم بن بطي اآل مكتوم 

مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف 

دبي الرباءة القن�صلية ل�صعادة يفغيني الزاريف, 

القن�صل العام جلمهورية بيالرو�س يف دبي وذلك 

مبقر مكتب الوزارة بدبي.

البيالرو�صي  العام  بالقن�صل  �صعادته  ورحب 

ال�صيا�صية  بالعالقات  واأ�صاد  تعيينه  مبنا�صبة 

التي  واال�صتثمارية  والتجارية  واالقت�صادية 

التوفيق  له  متمنيًا  ال�صديقني,  البلدين  تربط 

والنجاح يف مهام عمله اجلديد.
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دبي-وام:

اأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي   

وزير �سوؤون جمل�س الوزراء اأن اال�ستثمار 

يف العقول وا�ستقطاب املواهب وتعزيز 

م�ساركتها يف ت�سميم و�سناعة امل�ستقبل 

وروؤى  لتوجهات  اأ�سا�سيًا  حموراً  ميثل 

لعملها  واأولوية  االإمارات،  دولة  حكومة 

اخلم�سني  م�سارات  ور�سم  التخطيط  يف 

التنموية  م�سريتها  من  املقبلة  عامًا 

املجتمع،  اأفراد  حياة  لتح�سني  الهادفة 

املجاالت  خمتلف  يف  الريادة  وحتقيق 

و�سواًل اإىل املركز االأول عامليًا بني اأف�سل 

احلكومات.

بقيادة  االإمارات  دولة  اإن  معاليه  وقال 

زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  را�سد  بن 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

تركز  امل�سلحة..  للقوات  االأعلى  القائد 

وا�سحة  م�ستقبلية  م�سارات  ر�سم  على 

للقطاعات االأكرث ارتباطًا بحياة املجتمع، 

من خالل تعزيز ال�رشاكات وبناء القدرات 

متكن  وحمفزة  حا�سنة  بيئة  وتوفري 

حتويل  من  واملواهب  العقول  اأ�سحاب 

واقع  اإىل  واالإبداعية  اخلالقة  اأفكارهم 

ملمو�س وم�ساريع ومبادرات ذات اإ�سافة 

نوعية واأثر اإيجابي.

لت�سميم  املهني  الربنامج  اإن  واأ�ساف 

امل�ستقبل الذي اأطلقته حكومة االإمارات 

را�سخة  قيادية  وفل�سفة  روؤية  يرتجم 

يف توجهات احلكومة تقوم على تعزيز 

على  وحتفيزه  االإن�سان،  يف  اال�ستثمار 

مالمح  ت�سكيل  يف  بفاعلية  امل�ساركة 

اإىل  لتحويله  ن�سعى  الذي  امل�ستقبل 

موؤكدا  القادمة،  االأجيال  تعي�سه  واقع 

منت�سبي  من  املتميزة  املجموعة  اأن 

امل�ستقبل  لت�سميم  املهني  الربنامج 

حتديد  يف  حموري  دور  لهم  �سيكون 

لقطاعات حيوية  امل�ستقبلية  امل�سارات 

واالقت�ساد،  الرقمية،  احلكومة  ت�سمل 

البيانات،  القائمة على  احللول  وتطوير 

وتعزيز  املواهب،  نخبة  قدرات  وبناء 

مكانة دولة االإمارات عامليًا.

اإىل  الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  واأ�سار 

الربنامج املهني لت�سميم امل�ستقبل  اأن 

يعك�س ما متثله دولة االإمارات من وجهة 

عاملية للعمل واالإقامة لل�سباب واأ�سحاب 

املواهب، الذين حتر�س على ا�ستقطابهم 

اال�سرتاتيجية  خالل  من  واحت�سانهم 

املواهب،  وا�ستبقاء  ال�ستقطاب  الوطنية 

ومبادرات حكومية لتعزيز البيئة اجلاذبة 

االإقامة  مثل  االأعمال  ورواد  للخربات 

للم�ستثمرين  منحها  يتم  التي  الذهبية 

واأ�سحاب  واملبدعني  االعمال  ورواد 

يف  والباحثني  املتخ�س�سة  املواهب 

والطالب  واملعرفة  العلوم  جماالت 

النوابغ.

جاء ذلك، مبنا�سبة اإطالق الدفعة االأوىل 

امل�ستقبل  لت�سميم  املهني  للربنامج 

عليه  ي�رشف  الذي   ،"Moonshot"
مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي، 

وي�سم نخبة من اأف�سل العقول واملواهب 

الذين  والعاملية،  االإماراتية  ال�سابة 

وقدراتهم  مهاراتهم  وتعزيز  بناء  �سيتم 

العملية واملعرفية، واإ�رشاكهم يف تطوير 

وت�سميم  اخلالقة،  واالأفكار  املقرتحات 

حلول مبتكرة لتحديات امل�ستقبل، يتم 

باإ�رشاف  احلكومي  العمل  يف  تطبيقها 

دولة  حكومة  يف  وم�سوؤولني  وزراء 

من  ومتخ�س�سني  وخرباء  االإمارات 

خمتلف اأنحاء العامل.

لت�سميم  املهني  الربنامج  ويهدف 

العقول  اأف�سل  جذب  اإىل  امل�ستقبل 

ابتكار  يف  واإ�رشاكهم  ال�سابة  واملواهب 

حلول للتحديات امللحة التي تواجهها 

وتعزيز  تنمية  عرب  العامل،  حكومات 

مهاراتهم وقدراتهم العملية ومتكينهم من 

تطوير املقرتحات واالأفكار اخلالقة.

االأوىل  الدفعة  اأعمال  اإطالق  يف  �سارك 

امل�ستقبل،  لت�سميم  املهني  للربنامج 

كل من معايل نورة بنت حممد الكعبي 

وزيرة الثقافة وال�سباب، ومعايل عبد اهلل 

االقت�ساد، ومعايل  بن طوق املري وزير 

الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 

االأعمال  لريادة  الدولة  وزير  الفال�سي 

وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، ومعايل 

وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 

الدولة للتجارة اخلارجية، ومعايل عهود 

بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير 

احلكومي وامل�ستقبل، ومعايل �سارة بنت 

يو�سف االأمريي وزيرة الدولة للتكنولوجيا 

العلماء  �سلطان  املتقدمة، ومعايل عمر 

اال�سطناعي  للذكاء  الدولة  وزير 

واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن 

بعد، و�سعادة عبد اهلل نا�رش لوتاه مدير 

يف  الوزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  عام 

و�سعادة  الوزراء،  جمل�س  �سوؤون  وزارة 

�سوؤون  وزير  م�ساعد  الها�سمي  هدى 

اال�سرتاتيجية  ل�سوؤون  الوزراء  جمل�س 

رئي�س اال�سرتاتيجية واالبتكار احلكومي 

حمد  و�سعادة  االإمارات،  دولة  حلكومة 

عبيد املن�سوري مدير عام هيئة تنظيم 

و�سعادة  الرقمية،  واحلكومة  االت�ساالت 

االإعالمي  املكتب  رئي�س  العطر  �سعيد 

حلكومة دولة االإمارات.

وت�سمل الدفعة االأوىل من الربنامج املهني 

عليه  ي�رشف  الذي  امل�ستقبل  لت�سميم 

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي، 5 

م�سارات رئي�سية هي "احلكومة الرقمية" 

االإمارات  دولة  و"مكانة  و"االقت�ساد" 

عامليًا" و"البيانات" و"النخبة".

"احلكومة  االأول  امل�سار  على  وي�رشف 

خلفان  بنت  عهود  معايل  الرقمية" 

الرومي وزيرة الدولة للتطوير احلكومي 

وامل�ستقبل، و�سعادة حمد عبيد املن�سوري 

بحكومة  الرقمية  احلكومة  رئي�س 

االإمارات، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع االت�ساالت واحلكومة الرقمية، فيما 

"االقت�ساد"  الثاين  امل�سار  على  ي�رشف 

وزير  املري  طوق  بن  اهلل  عبد  معايل 

االقت�ساد، ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد 

دولة  وزير  الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل 

ال�سغرية  وامل�ساريع  االأعمال  لريادة 

اإدارة الهيئة  واملتو�سطة، رئي�س جمل�س 

العامة للريا�سة.

اأما امل�سار الثالث "مكانة دولة االإمارات 

نورة  معايل  عليه  في�رشف  عامليًا" 

الثقافة  وزيرة  الكعبي  حممد  بنت 

رئي�س  العطر  �سعيد  و�سعادة  وال�سباب، 

االإمارات،  حلكومة  االإعالمي  املكتب 

"البيانات"  الرابع  امل�سار  ي�رشف  فيما 

معايل �سارة بنت يو�سف االأمريي وزيرة 

ومعايل  املتقدمة،  للتكنولوجيا  الدولة 

عمر �سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء 

اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات 

على  االإ�رشاف  ويتوىل  بعد،  عن  العمل 

امل�سار اخلام�س "النخبة" معايل الدكتور 

دولة  وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين 

اهلل  عبد  و�سعادة  اخلارجية،  للتجارة 

جمل�س  رئا�سة  مكتب  عام  مدير  لوتاه 

الوزراء يف وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء.

لت�سميم  املهني  الربنامج  يوفر  كما 

متكن  تفاعلية  رقمية  من�سة  امل�ستقبل 

املنت�سبني ب�سكل عملي من التعاون يف 

ت�سميم امل�ستقبل والعمل معًا على تبادل 

العملية، مبا  االأفكار وتقدمي املقرتحات 

ي�سمن تطويرها ما ير�سخ مكانة دولة 

االإمارات مركزاً عامليًا ال�ستقطاب العقول 

وت�سكيل  االأفكار  لتطوير  حمفزة  وبيئة 

حكومات امل�ستقبل.

مدير  لوتاه  اهلل  عبد  �سعادة  وتطرق 

الوزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  عام 

اإىل  الوزراء،  جمل�س  �سوؤون  وزارة  يف 

املهني  للربنامج  االأوىل  الدفعة  حماور 

 ،"Moonshot" امل�ستقبل  لت�سميم 

عليها  �سيعمل  التي  امل�ستهدفات  واأهم 

مبا  الربنامج،  فرتة  خالل  املنت�سبون 

يرتجم جهود حكومة دولة االإمارات يف 

ال�سابة  واملواهب  الكفاءات  ودعم  تبني 

دعم  يف  ت�سهم  رائدة  اأفكار  لت�سميم 

وتعزيز كفاءة العمل احلكومي امل�ستقبل 

خلري املجتمعات الب�رشية.

الها�سمي  هدى  �سعادة  وا�ستعر�ست 

الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  م�ساعد 

ل�سوؤون اال�سرتاتيجية رئي�س اال�سرتاتيجية 

دولة  حلكومة  احلكومي  واالبتكار 

االإمارات اأمام املنت�سبني اأهداف الربنامج 

جتريبية  مناذج  ت�سميم  يف  ودوره 

املدى  بعيدة  لتحديات  مبتكرة  وحلول 

ميكن تطبيقها يف حكومة دولة االإمارات 

امل�ساركني  وعرفت  العامل،  وحكومات 

بقادة امل�سارات واخلرباء الذين �سيعملون 

معهم خالل الربنامج.

اأطلقت  االإمارات  دولة  حكومة  اأن  يذكر 

امل�ستقبل،  لت�سميم  املهني  الربنامج 

ال�سابة  املواهب  نخب  ال�ستقطاب 

والكليات  اجلامعات  خريجي  من 

واملوؤ�س�سات االأكادميية املتميزة يف دولة 

و�سع  يف  واإ�رشاكهم  والعامل،  االإمارات 

م�ستقبل  لت�سميم  واملقرتحات  االأفكار 

احلكومات وتنمية املجتمعات الب�رشية 

ما يرتجم حر�س حكومة دولة االإمارات 

التطوير والتنمية  على موا�سلة م�سرية 

عامليًا  الدولة  ريادة  وتر�سيخ  ال�ساملة 

وبناء م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة.

وت�سم الدفعة االأوىل من الربنامج نخبة 

املواهب ال�سابة من خريجي اجلامعات 

االأكادميية  واملوؤ�س�سات  والكليات 

والعامل،  االإمارات  دولة  يف  املتميزة 

ممن ميتلكون القدرة على ابتكار حلول 

تقدمي  خالل  من  امللحة،  للتحديات 

وتطويرها  اجلديدة  واالأفكار  املقرتحات 

عمل  يف  تطبيقها  ليتم  واختبارها 

احلكومات.

الربنامج  يف  املنت�سبني  اختيار  ومت 

على  بناًء  امل�ستقبل  لت�سميم  املهني 

القدرة  ت�سمل  التي  املعايري  من  عدد 

ومبتكرة،  طموحة  اأفكار  ت�سميم  على 

للتحديات،  علمية  حلول  وا�ستك�ساف 

والتطوير،  البحث  جماالت  يف  والتميز 

اخلربات  من  اال�ستفادة  على  والقدرة 

العلمية وتطبيقها ب�سكل عملي، والكفاءة 

فيما  العمل،  وفرق  امل�ساريع  اإدارة  يف 

يتيح الربنامج للمنت�سبني فر�س العمل 

اإىل  اأفكارهم  واحد وحتويل  فريق  �سمن 

اجليل  ت�سكيل  تدعم  ومبادرات  م�ساريع 

اجلديد من احلكومات.

- علياء احلزامي: تعزيز دور 

ال�سباب واملراأة

تخرجها  منذ  احلزامي  علياء  تتميز 

بقدرتها على العمل واالإبداع وامل�ساركة 

الفاعلة يف تعزيز دور ال�سباب االإماراتي، 

حيث مت اختيار علياء يف 2017 ع�سو 

اإمارة  عن  لل�سباب  االإمارات  جمل�س 

بهواياتها  علياء  تتميز  كما  ال�سارقة، 

االأدبية،  واالأعمال  الرواية  ومهاراتها يف 

 "Alatash" رواية  لها  �سدر  حيث 

 Ladies of  " ورواية   ،2013 عام 

 "Evangeline: The Upheaval
وهي  االإجنليزية،  باللغة   2018 عام 

توداي  جلف  �سحيفة  يف  عمود  كاتبة 

 "Sail" وجملة   ،"Gulf Today"
االإلكرتونية.

بكالوريو�س  درجة  احلزامي  وحتمل 

االآداب  كلية  من  الدولية  العالقات 

اإ�سافة اإىل تخ�س�سني فرعيني يف االأدب 

االإجنليزي ودرا�سات املراأة، ح�سلت عليها 

ال�سارقة،  يف  االأمريكية  اجلامعة  من 

املاج�ستري  على  للح�سول  ت�سعى  كما 

يف االآداب يف االأمن الدويل واملدين من 

جامعة خليفة.

ت�سخري  عكروت:  زينة   -

التكنولوجيا الزراعية

واختريت زينة عكروت الطالبة الفرن�سية 

التون�سية، لقدرتها العالية يف جماالت 

ال�سيا�سة العامة، وخرباتها يف البيانات 

وريادة  االأغذية  وتكنولوجيا  الرقمية 

يف  م�ست�سارة  عملت  حيث  االأعمال، 

ال�سيا�سة العامة لوحدة املعلومات يف 

االقت�سادية،  اإكونومي�ست"  "ذا  جملة 

ومتتلك اخلربة العملية من خالل عملها 

التي  الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات 

التعاون  ومنظمة  الدويل،  البنك  �سملت 

االقت�سادي والتنمية، وعدداً من الوكاالت 

احلكومية مثل: غرفة التجارة الفرن�سية.

يف  املاج�ستري  درجة  عكروت  حتمل 

العلوم  كلية  من  العامة  ال�سيا�سة 

يف  املتخ�س�سة  بباري�س  ال�سيا�سية 

التكنولوجيا الرقمية وال�سيا�سة العامة 

يف  املاج�ستري  درجة  على  وح�سلت 

جغرافيا الطعام من جامعة ال�سوربون يف 

باري�س، اإ�سافة اإىل �سهادة البكالوريو�س 

واالجتماعية  االأوروبية  الدرا�سات  يف 

بو  "�ساين�س  جامعة  من  وال�سيا�سية 

باري�س" وكلية لندن اجلامعية، كما اأنها 

ريادة  املاج�ستري يف  اأطروحة  ت�ستكمل 

االأعمال بني جامعتي الفنون التطبيقية 

وجامعة الدرا�سات التجارية يف باري�س.

تعزيز  يو�سينكو:  �سوفيا   -

دور ال�سباب 

متتلك �سوفيا فيكتوريا يو�سينكو مهارات 

جماالت  يف  وا�سعة  واهتمامات  عديدة 

والتكنولوجيا  املالية،  التكنولوجيا 

الطبية، وجمال الطاقة، وانرتنت االأ�سياء، 

العملية  خرباتها  بناء  من  ومتكنت 

مراكز  اأكرب  بع�س  عملها يف  خالل  من 

ال�رشكات النا�سئة يف العامل، التي ت�سمل 

املتحدة  الواليات  يف  ال�سيليكون  وادي 

وبكني،  وكييف،  وبرلني،  االأمريكية، 

اإ�سافة اإىل دبي، ما �ساعدها يف امل�ساركة 

احلكومية  غري  املنظمة  بتاأ�سي�س 

 ،2017 يف   "Connect Ukraine"

االأعمال  ّرواد  بني  جتمع  منظمة  وهي 

واملبتكرين  وال�رشكات  االجتماعيني 

من اأ�سحاب الروؤية والفنانني املبدعني 

والتقنيني لتبادل االأفكار وتطوير مناذج 

م�ستقبلية  م�ساريع  وتطوير  اأولية 

للمجتمعات حول العامل.

هذا  عند  يو�سينكو  اإجنازات  تتوقف  مل 

موؤمتر  تاأ�سي�س  كذلك  �ساركت  بل  احلد، 

قادة  يجمع  الذي   ،FutureTalks
ال�سناعة وال�سباب ملناق�سة احللول الأكرب 

منظمتني  اأ�س�ست  كما  اليوم،  حتديات 

واجلنود  االأطفال  مل�ساعدة  خرييتني 

اأوكرانيا،  يف  احلرب  يف  �ساركوا  الذين 

وحتمل درجة البكالوريو�س يف القانون 

التمهيدي واالقت�ساد والتخطيط احل�رشي 

من جامعة نيويورك باأبوظبي.

غونزالي�س:علوم  خوان   -

اال�ستدامة والتغري التكنولوجي

بالتغري  غونزالي�س  خوان  يهتم 

وقد  اال�ستدامة،  وق�سايا  التكنولوجي 

عمل م�ست�سارا اقت�ساديا يف مكتب وزير 

االإ�سكان واملدينة واالإقليم يف كولومبيا، 

كما عمل م�ساعد باحث يف كل من: معهد 

واالأغرا�س  لالبتكار   "UCL" اإل  �سي  يو 

املتحدة،  اململكة  من   "IIPP" العامة 

يف  والتنمية  العايل  التعليم  وموؤ�س�سة 

بوغوتا، اإ�سافة اإىل االأكادميية الكولومبية 

يف  وحما�رشاً  االقت�سادية،  للعلوم 

قطاع  يف  اقت�سادًيا  وخبرًيا  االقت�ساد 

االت�ساالت لدى كولومبيا.

تخرج خوان بامتياز يف درجة املاج�ستري 

معهد  من   "MPA" العامة  االإدارة  يف 

البكالوريو�س  �سهادة  ويحمل   ،UCL
كولومبيا  جامعة  من  االقت�ساد  يف 

الوطنية وماج�ستري يف العلوم والتنمية 

امل�ستدامة من جامعة اأملرييا.

تطوير  ال�سمري:  اهلل  عبد  د.   -

ا�ستخدامات الذكاء اال�سطناعي 

يحر�س الدكتور عبد اهلل حممد ال�سمري، 

الرئي�س  نائب  من�سب  ي�سغل  الذي 

�رشكة  يف  التقنية  للحلول  التنفيذي 

يف  جهوده  تكثيف  على  "اأدالتيك�س" 
ا�ستخدامات  لتطوير  البحث  جماالت 

تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي، والتعلم 

ميتلك  حيث  البيانات،  وحتليل  االآيل 

خربات وا�سعة من خالل عمله يف القيادة 

اأ�رشف  حيث  اأبوظبي،  ل�رشطة  العامة 

وتراأ�س  امل�ساريع  من  عدد  اإدارة  على 

يف  ع�سو  وهو  العلمي،  البحث  فريق 

ال�سباب  اأبحاث  "جمل�س  اإدارة  جمل�س 

خليفة  �سندوق  برنامج  ويف  العربي"، 

لدعم  دبي  وموؤ�س�سة  امل�ساريع  لتطوير 

ومركز  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

خليفة لالبتكار.

بادر ال�سمري بدرا�سة قدرة �سوق العمل 

الوطني على االنتقال من اقت�ساد طاقة 

على  قائم  اقت�ساد  اإىل  والغاز  النفط 

وحتليل  املتجددة  والطاقة  املعرفة 

العاملة،  بالقوى  املرتبطة  البيانات 

التكنولوجيا  تاأثري  درا�سة مدى  ودرا�سة 

احلديثة واأنظمة االأمتتة على �سوق العمل 

احلايل يف االإمارات ودول جمل�س التعاون 

امل�ستقبلية  العمل  وفر�س  اخلليجي 

املرتبطة به.

الدرجات  من  عدد  على  اهلل  عبد  ح�سل 

الدكتوراه  درجة  اآخرها  كان  العلمية، 

من  اخل�سائ�س  متعددة  الهند�سة  يف 

معهد  بني  امل�سرتك  البحثي  الربنامج 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا "اإم اآي تي" 

ومعهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا، كما 

قدم درا�سة بحثية متكاملة يف برنامج 

املاج�ستري، تركز على علوم تكنولوجيا 

تطوير  على  واظب  وقد  الرياح،  طاقة 

التدريبية  الدورات  خالل  من  مهاراته 

الكمبيوتر  علوم  يف  املتخ�س�سة 

اإىل  اإ�سافة  والهند�سة،  والتكنولوجيا 

امل�ساريع  واإدارة  البيئية  اال�ستدامة 

والقيادة،  االأعمال  وريادة  واالبتكار 

املحلية  باجلوائز  �سجاًل حافاًل  وميتلك 

والعاملية، اأهمها: جائزة ال�سيخ من�سور 

علمي يف جمال  بحث  الأف�سل  زايد  بن 

الق�رش  رواد  جائزة  و  الب�رشية،  املوارد 

التي تنظمها اململكة املتحدة.

- جاد حلبي: ت�سهيل العلوم 

ون�رشها بني اأفراد املجتمع

مبهارات  حلبي  حممود  جاد  يتمتع 

عديدة  واجتماعية  بحثية  علمية 

مّكنته من االإبداع والنجاح يف خمتلف 

يف  ن�سط  حيث  �سغلها،  التي  االأعمال 

جماالت ت�رشيع عملية نقل التكنولوجيا 

�سكل  على  ال�سوق  اإىل  املختربات  من 

اأم�س  يف  هم  من  اأيدي  يف  ابتكارات 

احلاجة اإليها، و�سارك يف تاأ�سي�س معر�س 

 Glimpses: the art of science
اأطر  يف  العلمية  البحوث  يعر�س  الذي 

على  وحتفيزهم  االأفراد  وت�سجيع  فنية، 

التخ�س�س يف العلوم واإدخال املفاهيم 

عمل  كما  العامة،  االأماكن  اىل  العلمية 

 Global Biotech منظمة  يف 

الهادفة  الربحية  غري   ،Revolution
من  اجلديد  اجليل  توا�سل  تعزيز  اإىل 

جمموعة"100  من  كجزء  القادة، 

التي   "leaders of Tomorrow
وامل�ست�سارين  واملهنيني  الطالب  ت�سم 

الذين مت اختيارهم عامليا للم�ساركة يف 

تطوير  لت�سهيل   2020  GapSummit
االخرتاعات العلمية من البحث االأكادميي 

اإىل االأ�سواق التجارية امل�ستدامة.

على  احل�سول  يف  حاليًا  حلبي  يركز 

من  املواد  علم  يف  الدكتوراه  درجة 

جامعة نيويورك يف اأبوظبي، حيث يجري 

اأ�ساليب  تطبيق  على  ودرا�سات  اأبحاثًا 

الهند�سة واملحاكاة والذكاء اال�سطناعي 

الذكية املكت�سفة حديثا  يف دفع املواد 

التكنولوجية  التطبيقات  طليعة  اإىل 

الطاقة  ح�ساد  على  تعمل  التي  كتلك 

اإميانه ب�رشورة  منطلق  ومن  ال�سم�سية، 

ن�رش املعرفة العلية للجميع، �سارك يف 

تاأ�سي�س جمل�س طالب الدرا�سات العليا 

يف جامعة نيويورك اأبو ظبي وعمل فيه 

ملدة ثالث �سنوات حيث �سوق لنهج جديد 

يف البحث العلمي املرتكز على تعددية 

بهدف  بينها  ما  والتعاون  التخ�س�سات 

حل امل�سكالت املجتمعية امللحة.

الكثريي:تعزيز  حممد   -

قطاع الطاقة النووية

اأول  مهند�س  وهو  الكثريي،  حممد  يعد 

االحتادية  الهيئة  يف  انت�سار  حظر 

للرقابة النووية موظفًا ا�ستثنائيًا واإحدى 

تقود  التي  االإماراتية  ال�سابة  املواهب 

مهامًا عديدة يف قطاع الطاقة النووية، 

العقوبات يف  تنفيذ  مهمة  ت�سلم  حيث 

الهيئة وفقا لقرارات جمل�س االأمن التابع 

لالأمم املتحدة، و�سارك يف مهمة تاأطري 

الدولة  نطاق  على  واالجراءات  االأدوار 

لالمتثال مع متطلبات جمموعة العمل 

املايل الدولية للرفع من م�ستوى الدولة 

يف ملف تطبيق العقوبات املالية، كما 

متطلبات  حتقيق  على  يركز  عمله  اأن 

املتفق  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

عليها يف معاهدة عدم انت�سار االأ�سلحة 

النووية واتفاقية ال�سمانات والربوتوكول 

االإ�سايف.

اللجنة  يف  ع�سوا  الكثريي  اختيار  مت 

يف  االنت�سار  متويل  ملكافحة  الفرعية 

ابتكار  اأخ�سائي  ويعمل  االإمارات،  دولة 

ما  العاملي،  االبتكار  معهد  من  معتمد 

اأهله للعمل يف مكتب اإدارة االبتكار يف 

الهيئة االحتادية، وم�ساهماته يف تطوير 

ا�سرتاتيجيات مبتكرة يف جمال الطاقة 

النووية، كما اأنه ع�سو من فريق يتكون 

ي�سهل  نظامًا  طّوروا  خرباء  ثالثة  من 

االإجراءات الفورية فيما يتعلق بالق�سايا 

عامليا،  نوعه  من  االأول  يعترب  املالية 

ومت اعتماده من قبل اأكرث من 18 جهة 

حكومية.

ميني�سوتا  جامعة  من  الكثريي  تخرج 

يف الواليات املتحدة االأمريكية وح�سل 

الهند�سة  يف  البكالوريو�س  درجة  على 

من  عديد  مع  �سارك  وقد  الكهربائية 

والدولية،  املحلية  التطوعية  اجلهات 

و"   ،"H2O for Humanity  " منها: 

 ،"Feed My Starving Children
 ،"People Serving People و" 

اإ�سافة اإىل تكاتف.

تطوير  فاروغيز:  جو�سوا   -

ال�سيا�سات االقت�سادية 

بال�سيا�سة  فاروغيز  جو�سوا  يهتم 

االقت�سادية لدولة االإمارات، حيث عا�س 

وركز  الدولة،  اأر�س  على  حياته  معظم 

ت�سخري  اإىل  ويتطلع  توجهاتها،  على 

ال�سيا�سات  تعزيز  ومهاراته يف  مواهبه 

الفاعلة  وامل�ساركة  للدولة،  االقت�سادية 

لدولة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  يف 

الفل�سفة  تخ�س�س  اختار  لذا  االإمارات، 

ال�سيا�سة واالقت�ساد للح�سول على  يف 

درجة املاج�ستري من جامعة وارويك يف 

بريطانيا.

- اأفراح املن�سوري: تعزيز جمال 

التحقيق يف اجلرائم الرقمية

الرحمن  عبد  اأفراح  اخلبري  تتميز 

علماء  رئي�س جمل�س  نائب  املن�سوري، 

وا�سعة يف جماالت  دبي بخربة  �رشطة 

االأبحاث ال�رشطية، وعلوم احلا�سب االآيل، 

حيث متكنت خالل عملها يف �رشطة دبي 

جمال  يف  عديدة  اإ�سهامات  تقدمي  من 

العلمية  االأبحاث  وحتكيم  وتقييم  ن�رش 

العاملي،  امل�ستوى  على  التخ�س�سية 

االإنرتبول  دليل  اإعداد  يف  وامل�ساركة 

للتحقيق يف اجلرائم الرقمية، وهي ع�سو 

الدويل  للموؤمتر  املنظمة  العليا  اللجنة 

ال�سيربانية،  واجلرائم  الرقمية  لالأدلة 

واأي�سًا ع�سو يف اللجنة العلمية ملوؤمتر 

ومعر�س االإمارات الدويل لالأدلة اجلنائية 

وعلم اجلرمية.

حازت املن�سوري على عدد من الدرجات 

اأوائل  من  جعلتها  التي  العلمية 

اأول  فهي  تخ�س�سها،  يف  االإماراتيات 

املاج�ستري  درجة  اإماراتية حت�سل على 

يف التحقيق يف اجلرائم الرقمية وجرائم 

احلا�سب االآيل من كلية دبلن اجلامعية 

�رشطة  يف  خبري  اأول  وهي  اآيرلندا،  يف 

دبي معتمد دوليًا كفاح�س اأدلة رقمية، 

كما اأنها اأول عربية تتدرب يف االإنرتبول 

وال�رشطة االإيرلندية، ونالت ثالث جوائز 

لالأداء  دبي  جائزة  هي:  وظيفي  متيز 

احلكومي املتميز، وجائزة وزير الداخلية 

العام  القائد  وجائزة  الوظيفي،  للتميز 

ل�رشطة دبي للتميز الوظيفي.

اجلامعية  اأبحاثها  املن�سوري  وتتابع 

للح�سول على درجة الدكتوراه يف علوم 

احلا�سب االآيل، لترثي عملها كخبري االأدلة 

العامة  االإدارة  االإلكرتونية يف  اجلنائية 

لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، وت�سهم 

وتعزيز  احليوي  املجال  هذا  تطوير  يف 

حل  جمال  يف  العلمي  البحث  قدرات 

اجلرائم االإلكرتونية.

تطوير  اخلوري:  اأمل   -

العالقات لتعزيز التجارة

جتمع اأمل اخلوري، وهي م�سوؤول حمالت 

يف  التجاري  الق�سم  يف  االأول  التجزئة 

ومواهب  مهارات  بني  اأبوظبي،  مطارات 

فنية وعملية مّكنتها من تطوير العالقات 

مع ال�رشكاء يف عملها وتقييم املناق�سات 

اإىل  اإ�سافة  احلرة،  ال�سوق  عقود  واإدارة 

الف�سيف�ساء  فنون  يف  مواهبها  تعزيز 

والثقافات، حيث �ساركت يف عدة برامج 

ال�سيخ  منحة  برنامج  اأهمها  تعليمية 

حممد بن زايد للتعليم العايل وبرنامج 

جمال  يف  ال�سيفي  االأوروبي  االحتاد 

الدرا�سات ال�سيا�سية يف معهد الدرا�سات 

ال�سيا�سية بباري�س بالتعاون مع جمل�س 

اأبوظبي للتعليم.

وح�سلت اخلوري على درجة املاج�ستري 

يف اإدارة ال�سياحة من جامعة نيويورك 

يف الواليات املتحدة االأمريكية، وحتمل 

العالقات  يف  البكالوريو�س  �سهادة 

الدولية من جامعة زايد.

حكومة الإمارات تطلق الدفعة الأولى من »البرنامج المهني لت�سميم الم�ستقبل«

اأبوظبي-وام:

 اأر�سلت دولة االإمارات ام�س االثنني 960 طنا من 

املواد الطبية والغذائية العاجلة للتخفيف من 

حدة التداعيات االإن�سانية لنحو 20 األف اأ�رشة 

يف قطاع غزة، عرب ذراعها االإن�ساين هيئة الهالل 

االأحمر االإماراتي.

و�سريت دولة االإمارات 33 �سحنة عرب معرب رفع، 

الر�سيدة،  االإماراتية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاّ 

�سمن الربامج االإن�سانية واالإغاثية املقدمة من 

دولة االإمارات اإىل ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، 

يف وقت تعاين فيه �رشيحة كبرية من ال�سكان 

توافر  وعدم  ال�سعبة،  االإن�سانية  االأو�ساع  من 

والدواء  الغذاء  من  ال�رشورية  االحتياجات 

والك�ساء ومواد البناء االأ�سا�سية.

كل  تقدمي  نحو  دائما  االإمارات  دولة  وت�سعى 

االإن�سانية  اال�ستجابة  لتعزيز  املمكن  الدعم 

هذه  مثل  يف  الفل�سطينيني  االأ�سقاء  مل�ساعدة 

الظروف التي تتطلب من اجلميع الت�سامن نحو 

تخطي اآثارها القا�سية على املجتمعات، خا�سة 

من الن�ساء واالأطفال.

وتتابع دولة االإمارات عن كثب تطورات الو�سع 

يناير  �سهر  وخالل  غزة،  قطاع  يف  االإن�ساين 

املا�سي مت اإر�سال 808 اأطنان من املواد االإغاثية 

العاجلة وذلك من خالل 29 �ساحنة دخلت عرب 

اأي�سا، بقيمة 9 ماليني درهم، لدعم  معرب رفح 

االأ�سا�سية  االحتياجات  وتوفري  اأ�رشة،  اآالف   10

ظروفهم  ولتح�سني  الفل�سطينيني  للمواطنني 

املعي�سية.

الإمارات تر�سل 960 طناً من المواد الغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة

دبي-وام:

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  �ساركت   

املحلية  الرقابية  ال�سلطات  مع  بالتعاون 

يف احتفالية اليوم العاملي ل�سالمة االأغذية 

2021 الذي ي�سادف ال�سابع من يونيو من كل 

عام حتت �سعار "غذاء اآمن اليوم لغد مفعم 

بال�سحة".

يف  م�ساركتها  خالل  الوزارة  وك�سفت 

االحتفالية عن جمموعة كبرية من املبادرات 

التي مت تبنيها وتطبيقها بهدف تعزيز اأمن 

و�سالمة الغذاء وذلك �سمن منظومة متكاملة 

ل�سمان �سالمة الغذاء �سواء املنتج حمليًا اأو 

الوراد للدولة من خمتلف االأ�سواق العاملية، 

و�سمان  الغذاء  وا�ستدامة  اأمن  يحقق  ومبا 

ا�ستمرارية عمليات التوريد.

ال�رشع  �سيف  املهند�س  �سعادة  وقال 

املجتمعات  لقطاع  امل�ساعد  الوزارة  وكيل 

الوزارة  وكيل  باأعمال  والقائم  امل�ستدامة 

امل�ساعد لقطاع التنوع الغذائي اإن حتقيق اأمن 

وا�ستدامة الغذاء و�سمان ا�ستمرارية �سال�سل 

توريد الغذاء بات اأولوية �سمن ا�سرتاتيجية 

مبا  حاليًا،  الوزارة  تطبقها  التي  العمل 

يواكب توجهات االإمارات وتوجيهات قيادتها 

ال�سحة  على  احلفاظ  ول�سمان  الر�سيدة، 

عدوى  اأو  اأمرا�س  اأية  انتقال  وعدم  العامة 

الغذاء تطبق  لل�سوق املحلي عرب  اأوبئة  اأو 

االإجراءات  من  متكاملة  منظومة  الوزارة 

والربامج التي ت�سمن حتقيق اأعلى معايري 

�سالمة الغذاء �سواء املنتج حمليًا اأو الوارد 

للدولة من اخلارج.

عمل  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ال�رشع  واأ�سار 

كمركز  الدولة  مكانة  تعزيز  ت�سمل  الوزارة 

"ا�سترياد، وت�سدير،  الغذائية  لتجارة املواد 

واإعادة ت�سدير" اإقليميًا وعامليًا، االأمر الذي 

يتطلب �سمان تطبيق اأعلى معايري �سالمة 

الغذاء �سواء على املنتج املحلي لزيادة ثقة 

على  قدرته  وزيادة  به،  املحلي  امل�ستهلك 

املناف�سة يف االأ�سواق االإقليمية والعاملية، اأو 

املنتج الغذاء الوارد للدولة مبا يتيح اإعادة 

ت�سديره وزيادة ثقة االأ�سواق اخلارجية يف 

الدولة كمركز الإعادة الت�سدير.

وزارة التغير المناخي والبيئة تحتفي باليوم العالمي 

ل�سالمة الأغذية
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 الثالثاء ٨ يونيو٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٦٤                
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ال�شارقة ـ وام:

قال �شعادة �شالح �شامل املحمود مدير عام 

هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف مبنا�شبة 

الأ�شبوع العاملـــي لالأر�شيف الذي ي�شادف 

الــــ 9 من يونيـــو من كل عـــام اإن العامل 

يحتفـــل بهـــذه الفعالية هـــذا العام حتت 

�شعار "متكني الأر�شيفـــات" باعتباره اأداة 

عمل وت�رصف وركيـــزة اأ�شا�شية من ركائز 

الهويـــة الوطنية موؤكـــًدا اأن الهيئة تخطو 

خطـــوات ثابتة حلفـــظ الأر�شيف احلكومي 

والتاريخي لإمارة ال�شارقة.

واأو�شح املحمود اأن الهيئة توؤدي ر�شالتها 

وحتقـــق اأهدافها الراميـــة اإىل جمع اأر�شدة 

اأر�شيـــف اإمارة ال�شارقـــة والدولة وحفظها 

واإتاحتها للمجتمع وبالتايل احلفاظ على 

مكت�شبات الإمارة وتعزيز ح�شورها املحلي 

والعربـــي والعاملـــي يف جمـــال الوثائق 

والأر�شيف وذلـــك �شرًيا على خطى �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ الدكتـــور �شلطان بن حممد 

الأعلى حاكم  القا�شمي ع�شـــو املجل�ـــس 

ال�شارقـــة اإذ ل يدخر �شموه جهداً يف جمع 

الوثائق، وحفظها ب�شتى الو�شائل وال�شبل.

ال�شارقة ـ وام:

اأكـــد العميد اأحمـــد عبدالعزيـــز �شهيل 

مدير املوؤ�ش�شـــة العقابية و الإ�شالحية 

بال�شارقة اأن دولـــة الإمارات ومن خالل 

املوؤ�ش�شـــات العقابية والإ�شالحية تويل 

حقوق الإن�شـــان اهتماما كبريا من حيث 

احلرية يف الديـــن والراأي وامل�شاواة يف 

احلقوق والواجبات.

واأ�شاف اأن عقابيـــة ال�شارقة اأ�ش�شت يف 

مقرها مكتبـــا خا�شا حلقـــوق الإن�شان 

يتبع مكتب نائب القائد العامة ل�رصطة 

ال�شارقـــة مهمته متابعة مـــدى تطبيق 

معايري حقـــوق الإن�شـــان يف املوؤ�ش�شة 

العقابيـــة والإ�شالحيـــة مثـــل حريـــة 

الأديان..

لفتـــا اإىل اأن كافـــة النـــزلء باختالف 

دياناتهم لهم احلرية يف اإقامة �شعائرهم 

الدينيـــة ويخ�شعـــون جميعـــا ملبـــداأ 

امل�شاواة يف الوجبات الغذائية والربامج 

الإ�شالحيـــة ويف م�شائـــل  التاأهيليـــة 

الت�شويات املادية.

وقـــال �شعادة العميد اأحمـــد عبدالعزيز 

�شهيل يف حـــوار خا�س لوكالـــة اأنباء 

الإمـــارات / وام / : " نحـــن كجـــزء من 

منظومـــة الإدارة العامـــة للموؤ�ش�شـــات 

العقابية والإ�شالحية يف وزارة الداخلية 

لدينا اأهـــداف ن�شعى لتحقيقها بدءا من 

اأقرها امل�رصع  تنفيذ العقوبـــات التـــي 

القانـــوين ومـــرورا بعمليـــة الإ�شـــالح 

حتى خـــروج النزيل وعودته اإىل حياته 

الطبيعية لي�شبح عن�رصا �شاحلا يخدم 

جمتمعه".

واأ�شـــار اإىل اأن من اأهـــم املبادرات التي 

اأطلقتهـــا املوؤ�ش�شة يف ال�شارقة ومتيزت 

بريادتها اإن�شاء ح�شانـــة لأبناء النزلء 

التي ت�شـــم 11 طفال يتم تقدمي الرعاية 

والأن�شطـــة  والجتماعيـــة  ال�شحيـــة 

ال�شحية  الرتفيهية لهم وكذلك املبادرة 

اخلا�شـــة بزراعة الأ�شنان حيث مت خالل 

الربـــع الأول من العام اجلـــاري زراعة 

اأ�شنـــان لـ 109 نـــزلء بجانب مبادرة " 

�شند" التـــي تعني باأ�ـــرصة النزيل بعد 
اأخذت  للموؤ�ش�شـــة حيث  دخول معولها 

القيـــادة العامة ل�رصطـــة ال�شارقة على 

عاتقهـــا خدمة هـــذه الأ�ـــرص من خالل 

اإحلاقهم بدورات وور�س مهنية وا�شتخراج 

رخ�س جتارية / مزاولة العمل من املنزل 

و�شول اإىل ت�شويق منتجاتهم .

وذكـــر �شعادتـــه اأن من اأهـــم املبادرات 

مبـــادرة  املوؤ�ش�شـــة  نفذتهـــا  التـــي 

"الزيـــارة الإلكرتونية" التـــي بداأت قبل 
عامـــني بالتعاون مع دائـــرة اخلدمات 

موجهة  وهـــي  بال�شارقة  الإجتماعيـــة 

لأبنـــاء النزلء مت ترقيتهـــا لكبار ال�شن 

واأ�شحـــاب الهمم والتـــي كانت تتم يف 

مقر املوؤ�ش�شـــة .. لفتا اإىل اأنه يف العام 

املا�شي ون�شبة لظروف جائحة "كوفيد 

- 19 " وللحفاظ على �شالمة اجلميع مت 

اإلغاوؤها وا�شتبدالها بالزيارة الإلكرتونية 

عن طريق الدائرة التلفزيونية "عن بعد" 

حيث يلتقي النزيل باأفراد اأ�رصته جميعا 

�شـــواء داخل الدولـــة اأو خارجها اإ�شافة 

اإىل مبادرة "�شندوق الفرج" التي �شددت 

ت�شويـــات مادية خالل الربـــع الأول من 

2021 حلـــوايل 16 نزيـــال مببلغ مليون 

و 800 األـــف درهم بالتعاون مع جمعية 

ال�شارقة  ال�شارقـــة اخلريية وتعاونيـــة 

وبيـــت اخلري وموؤ�ش�شـــة خليفة بن زايد 

لالأعمـــال الإن�شانية وم�ـــرصف ال�شارقة 

الإ�شالمي وهيئة الهالل الأحمر واأ�شحاب 

اخلري و العطاء .

واألقى العميد �شهيل ال�شوء على الربامج 

التـــي تنفذها املوؤ�ش�شـــة خلدمة النزلء 

ومنها برنامج التاأهيل املهني حيث يتم 

تدريبهم من خـــالل الور�س على ت�شنيع 

املنتجات اليدويـــة التقليدية وتاأهيلهم 

لإدارة املـــزارع واحلدائـــق مـــن خـــالل 

التن�شيق مع هيئـــة كهرباء ومياه وغاز 

ال�شارقة وبلدية ال�شارقة ..

م�شريا اإىل اإطالق مبـــادرة "اإعادة تدوير 

الأخ�شـــاب "حيـــث مت خـــالل العامني 

املن�رصمـــني تدويـــر 250 األـــف طن من 

الأخ�شـــاب .. لفتـــا اإىل اأنـــه بالن�شبـــة 

للنزيالت مت تنفيـــذ العديد من الدورات 

املهنيـــة يف جمـــال الطبـــخ واخلياطة 

والتطريز و�شناعة البخور بجانب اإن�شاء 

م�شغل للفنون بفرع �شجن الن�شاء لتوفري 

البيئة املنا�شبة لتدريبهم .

واأ�شاف اأنه بالن�شبة للربنامج التعليمي 

اخلا�س بالنـــزلء فقد حر�شت املوؤ�ش�شة 

علـــى تطوير امل�شـــار التعليمي لهم من 

خالل م�شاعدتهم علـــى اإكمال تعليمهم 

وح�شـــل العديـــد منهـــم علـــى �شهادة 

الثانويـــة العامـــة ومت طـــرح دبلـــوم 

ال�شياحـــة و ال�شفر لهم بعد اإجراء م�شح 

ل�شوق العمل يف الإمارة ووجدنا احلاجة 

لوجود مر�شدين �شياحيني فتم التعاون 

مع كلية الأفق بال�شارقة ويدر�س النزلء 

على نفقة القيادة العامة ل�رصطة ال�شارقة 

يف هذا املجال وتعمل املوؤ�ش�شة لإي�شال 

امل�شار التعليمـــي للنزلء يف امل�شتقبل 

اىل مرحلة املاج�شتري والدكتوراة ..

لفتـــا اإىل اأن 46 نزيـــال يف املوؤ�ش�شـــة 

ا�شتطاعـــوا اإكمـــال درا�شتهـــم منهم 26 

نزيال اأ�شبحـــوا اليوم موظفني يف قطاع 

ال�شياحـــة و ال�شفـــر بعد انتهـــاء مدة 

حمكوميتهم.

وبالن�شبـــة للربنامـــج الدينـــي .. قال 

العميد �شهيـــل اإن املوؤ�ش�شة ت�شعى من 

خالل هذا الربنامج اإىل عدد من الأهداف 

اأهمهـــا تقوية الـــوازع الدينـــي للنزلء 

والأحاديث  الكـــرمي  القـــراآن  وحتفيـــظ 

الت�شامح بني  واإ�شاعة ثقافـــة  ال�رصيفة 

خمتلف اأتبـــاع الديانات الأخرى وتوفري 

الكتـــب وتنظيم الدرو�ـــس للتعرف على 

الإ�شالم و تعليم امل�شلمني اجلدد وتوفري 

املعلومات املتعلقـــة بالعبادات لهم .. 

لفتا اإىل اأن العدد الإجمايل للنزلء الذين 

اأ�شهروا اإ�شالمهم بلغ 68 نزيال و بقناعة 

تامـــة منهم 16 نزيـــال العام املا�شي و 

7 نزلء منذ بدايـــة العام اجلاري حتى 

اليوم .

و تابـــع �شعادته اأن مـــن اأهم امل�شاريع 

التي تعمـــل عليهـــا املوؤ�ش�شـــة �شمن 

اأروقتها م�ـــرصوع احلفـــاظ على جودة 

احلياة فهو هدف ا�شرتاتيجي للموؤ�ش�شة 

بـــدءا من التغذيـــة املقدمـــة للنزلء .. 

لفتـــا اإىل اأن وزارة الداخليـــة متعاقدة 

مع �رصكـــة اأبوظبـــي للفنـــادق لتزويد 

املوؤ�ش�شـــة بالأغذية �شمن اأجود واأف�شل 

ال�ـــرصوط ال�شحيـــة يف التغذية اإ�شافة 

اإىل توفري اأعلى درجات نقاء اجلو داخل 

املوؤ�ش�شة حيث يتـــم قيا�شها من خالل 

التخفيف  اأجهـــزة متخ�ش�شة و كذلـــك 

من ال�شو�شـــاء اخلارجية ل�شمان جودة 

حيـــاة للنزيل �شمن ال�ـــرصوط العاملية 

املخ�ش�شة لنـــزلء املوؤ�ش�شات العقابية 

والإ�شالحية.

واأ�شاف اأن املوؤ�ش�شة تقدم رعاية �شحية 

متكاملـــة للنزيل من بداية دخوله حتى 

خروجـــه من خالل توفـــري جميع اأنواع 

العالجـــات خا�شة لأ�شحـــاب الأمرا�س 

املزمنـــة فطلب النزيل لزيـــارة العيادة 

الطبية ي�شتغرق من دقيقة اىل 3 دقائق 

من بدء طلبه .

واأ�شـــار اإىل اأن املوؤ�ش�شـــة �شهدت خالل 

فـــرتة اجلائحة تناق�شا يف اأعداد النزلء 

و�شـــل   2019 نزيـــل يف   5300 فمـــن 

عددهـــم اىل 3500 نزيـــل يف 2020 .. 

موؤكدا اأن املوؤ�ش�شة حر�شت على تطعيم 

اأربع  النـــزلء وتعقيـــم املوؤ�ش�شة  كافة 

مـــرات يوميا وتوفري اأجهـــزة التعقيم و 

الكامريات احلرارية يف كافة مرافقها اإىل 

جانب بوابات الأمان على جميع مداخل 

و خمارج املوؤ�ش�شة للحافظ على �شالمة 

العاملني و النزلء .

و اأكـــد العميد اأحمد عبدالعزيز �شهيل اأن 

القادمة  الفرتة  املوؤ�ش�شة تعتزم خـــالل 

اإطالق املزيد من املبادرات ذات املردود 

الإيجابي على النزلء حيث حتر�س على 

الإطالع على اأف�شل املمار�شات العاملية 

و تبادل اخلربات يف هـــذا ال�شاأن و كان 

اآخرها املقارنـــة املعيارية مع الوليات 

املتحدة الأمريكية .

ال�شارقة ـ وام:

اأ�شاف جممع القراآن الكرمي بال�شارقة 

دفعة جديدة ومتميزة من امل�شاحف 

الأثرية النفي�شة والنادرة وذلك �شمن 

اجلهـــود املت�شلـــة وامل�شاعـــي التي 

النادرة  امل�شاحـــف  يبذلها لقتنـــاء 

واأنف�س املقتنيات الأثرية الإ�شالمية.

و تاأتـــي هذه اخلطـــوات بتوجيه من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممـــد القا�شمي ع�شـــو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�شارقة الرئي�س الأعلى 

ملجمـــع القراآن الكرمي وبالتن�شيق مع 

معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س 

وزيـــر ال�شحـــة ووقايـــة املجتمـــع 

رئي�س جمل�ـــس اإدارة م�رصف ال�شارقة 

الإ�شالمي. وقال ال�شيـــخ �شريزاد عبد 

الرحمـــن طاهر الأمـــني العام ملجمع 

القـــراآن الكـــرمي اإن الدفعـــة اجلديدة 

من امل�شاحـــف متثـــل اإ�شافة كبرية 

ملقتنيات وكنوز املجمع..

موؤكـــدا اأن املجمع ومبـــا ي�شمه من 

متفردة  اإ�شالمية  ومقتنيات  م�شاحف 

يف متاحفـــه املتعـــددة اأ�شبح الأكرب 

والأفخم يف عاملنا الإ�شالمي.

و اأو�شـــح اأن الدفعـــة اجلديدة التي 

اإ�شافتها للمجمـــع ت�شم /17/  متت 

قطعـــة اأثرية نـــادرة بع�شها رقاقات 

قراآنيـــة متعددة وبع�شهـــا م�شاحف 

كاملة يـــرتاوح تاريخها بني القرنني 

الثاين الهجري والثالث ع�رص الهجري 

.. موؤكـــدا اأن كل قطعـــة منها ت�شتحق 

اأن تكـــون يف متحـــف م�شتقـــل نظرا 

لقيمتهـــا الدينية الثمينة حيث تعود 

فرتاتها اإىل الدول الأموية واململوكية 

والتيموريـــة وال�شفويـــة والعثمانية 

واإىل بالد الهند وتركيا وال�شني واإيران 

و�شمـــال اأفريقيا واملغـــرب والأندل�س 

وهي باأحجـــام ومقا�شات خمتلفة ما 

بني متو�شط وكبري و�شغري.

واأ�شاف اأن هذه امل�شاحف كتبت على 

الرق والورق امل�شقول والورق الأ�شمر 

بخطـــوط متنوعـــة منهـــا احلجازي 

القـــدمي والكـــويف الب�شيـــط والن�شخ 

وغريها  والثلث  واملغربي  والأندل�شي 

من اخلطوط العربية التي كانت تكتب 

بها امل�شاحف كما مت ا�شتعمال اأفخم 

اأنواع اجللود لتجليدها وحفظها ومتت 

كتابة معظمها مبداد اأ�شود وبني اللون 

وا�شتعملـــت يف بع�شها األوان اأخرى .. 

مبينا اأن بع�س هذه امل�شاحف مكتوب 

بيـــد اأ�شهر اخلطاطـــني و مت زخرفتها 

وتزيينها با�شتعمال الذهب والأحجار 

الكرمية كالالزورد الأزرق. .

و اأعرب ال�شيخ �شـــريزاد عبد الرحمن 

طاهر عـــن �شكره وتقديـــره ل�شاحب 

ال�شمـــو ال�شيخ الدكتـــور �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقـــة و معايل عبدالرحمن 

بن حممـــد العوي�ـــس وزيـــر ال�شحة 

ووقاية املجتمع وللقائمني على راأ�س 

م�ـــرصف ال�شارقة الإ�شالمي ملا بذلوه 

من جهد مقدر يف اقتناء املجمع لهذه 

امل�شاحف الأثرية النفي�شة.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5

الثالثاء  8 يونيو 2021 ــ العـدد 14764 اأخبارالوطن

مجمع القراآن الكريم في ال�شارقة ي�شيف 17 قطعة اأثرية نادرة لمقتنياته

اأبوظبي ـ وام:

اعتمدت جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

الوطني  العامة يف املجل�ـــس  واملرافـــق 

الحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته عن 

بعـــد، اأم�س برئا�شة �شعـــادة خلفان را�شد 

النايلـــي ال�شام�شي رئي�ـــس اللجنة، خطة 

عملهـــا ملناق�شة مو�شـــوع �شيا�شة وزارة 

الطاقة والبنية التحتية.

و�شـــارك يف الجتمـــاع اأع�شـــاء اللجنة 

�شعادة كل من جميلة اأحمد املهريي مقررة 

اللجنة، وحمد اأحمد الرحومي النائب الأول 

لرئي�س املجل�س، و�شهيل نخريه العفاري، 

و�شابرين ح�شـــن اليماحي، وكفاح حممد 

الزعابي، وناعمه عبدالرحمن املن�شوري.

واأ�شـــار �شعـــادة خلفـــان را�شـــد النايلي 

ال�شام�شـــي اإىل اأن اللجنـــة اعتمدت خالل 

الجتماع خطة عملها ملناق�شة املو�شوع 

العام، حيث تت�شمن اخلطة تنظيم زيارات 

ميدانية وحلقـــات نقا�شية لإثراء النقا�س 

حول املو�شوع العـــام والتعرف عن قرب 

واملقرتحات  واملالحظات  التحديات  على 

املتعلقـــة مبحاور املو�شـــوع، ف�شال عن 

مناق�شتـــه مع ممثلـــي احلكومة واجلهات 

املعنية واملخت�شة.

واأ�شـــاف اأن اللجنـــة تناق�ـــس مو�شـــوع 

�شيا�شـــة وزارة الطاقـــة والبنية التحتية 

�شمن حمـــاور دور الوزارة ب�شـــاأن تنفيذ 

واإدارة وت�شغيـــل و�شيانة م�شاريع البنية 

التحتية الحتاديـــة واملرافق العامة مبا 

يحقـــق ا�شتدامتهـــا والتي ت�شمـــل �شبكة 

الطـــرق الحتاديـــة وتنظيـــم ا�شتخدامها 

ال�شدود والقنوات  وا�شتغاللها، ومن�شـــاآت 

املائية، واملباين الحتادية.

ويف هـــذا الإطار طلبـــت اللجنة جمموعة 

من البيانات تتعلق بح�رص امل�شاريع التي 

اأعدتهـــا الوزارة من مبـــان وطرق و�شدود 

ون�شب اإجنازها، واأبـــرز الإ�شكاليات التي 

تواجه الوزارة يف تنفيذها.

لجنة في »الوطني االتحادي« تعتمد خطة عملها لمناق�شة 

�شيا�شة وزارة الطاقة والبنية التحتية

وثائق واأر�شيف ال�شارقة: االأر�شيف ركيزة اأ�شا�شية 

من ركائز الهوية الوطنية

االإمارات تنتهج مبداأ الم�شاواة في الحقوق والواجبات لجميع 

نزالء موؤ�ش�شاتها العقابية واالإ�شالحية

البرلمان العربي للطفل يعقد جل�شته 

الثانية »عن بعد« يوليو المقبل

جامعة االإمارات ُت�شارك في احتفاالت 

الدولة باليوم العالمي ل�شالمة الغذاء

ال�شارقة ـ وام:

يوا�شـــل الربملان العربـــي للطفـــل ا�شتعداداته 

اخلا�شة بعقد اجلل�شـــة الثانية من اأعمال دورته 

الثانيـــة املقـــرر اأن تقام "عن بعـــد" خالل �شهر 

يوليو املقبل مب�شاركة اأطفال الوطن العربي.

واأكد �شعادة اأمين عثمـــان الباروت الأمني العام 

للربملان العربي للطفل اأن اجلل�شة الثانية �شتقام 

برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقة خالل الفرتة من 27 حتى 31 يوليو 

املقبل مب�شاركة الدول الأع�شاء يف الربملان .

وقـــال البـــاروت اإن التح�شريات مت�شـــي ب�شكل 

متوا�شـــل من خـــالل الدعوات التـــي وجهت عرب 

الأمانـــة العامـــة جلامعـــة الـــدول العربية اإىل 

مندوبياتهـــا لدعوة اأطفالها النـــواب املعتمدين 

للم�شاركـــة يف اجلل�شة الثانيـــة حيث من املقرر 

اأن تكـــون امل�شاركـــة "عن بعد" وذلـــك لدواعي 

الحرتازات احلالية واحلفاظ على ال�شحة العامة 

.. م�شريا اإىل اأن اجلل�شة الثانية �شي�شبقها عدد من 

الربامـــج التاأهيلية امل�شاحبة والتي تن�شجم مع 

�شيا�شات الربملان التي ت�شبق انعقاد كل جل�شة .

العني ـ الوحدة:

ُت�شـــارك جامعة الإمـــارات العربية املتحدة يف 

احتفالت الدولة باليوم العاملي ل�شالمة الغذاء، 

الذي اأقرّته منظمة ال�شحة العاملية يف 7 يونيو 

من كل عام. 

وُيقـــام الحتفال هذا العام حتـــت �شعار "غذاء 

ماأمـــون اليوم لغٍد مفعم بال�شحة"، تاأكيداً على 

اأن اإنتاج وا�شتهالك الغذاء الآمن له فوائد فورية 

وطويلة الأجل للنا�س وكوكب الأر�س والقت�شاد، 

وامل�شاهمة يف حتقيق الأمـــن الغذائي، و�شحة 

الإن�شـــان، والزدهـــار القت�شـــادي، والزراعـــة، 

والو�شـــول اإىل الأ�شواق، وال�شياحـــة، والتنمية 

امل�شتدامة.

مدير »عقابية ال�شارقة«: 

�شفير الدولة لدى بريطانيا يطلع في جامعة ريدينج على 

اأحد م�شاريع منحة »برنامج االإمارات لال�شتمطار«
اأبوظبي ـ وام:

اطلع �شعادة من�شور عبداهلل خلفان بالهول 

�شفري الدولة لدى اململكـــة املتحدة خالل 

زيـــارة لق�شـــم الأر�شاد اجلويـــة بجامعة 

ريدينج.. على م�رصوع "املفاهيم الكهربائية 

لتحفيـــز هطـــول الأمطـــار" للربوفي�شـــور 

جايل�س هاري�شون، اأ�شتـــاذ فيزياء الغالف 

اجلـــوي باجلامعة، واحلا�شـــل على منحة 

الدورة الثانية لربنامـــج الإمارات لبحوث 

علوم ال�شتمطار.

وكان يف ا�شتقبـــال �شعادتـــه نائب رئي�س 

اجلامعـــة الربوفي�شـــور روبـــرت فـــان دي 

نورت، ونائـــب امل�شت�شار بـــول اإمنان، اإىل 

جانب فريق من علماء الطق�س �شم كال من 

الربوفي�شـــور مارتن اأمبـــاوم، والربوفي�شور 

اأندرو ت�شارلتون برييز.

    وقـــدم الربوفي�شـــور اأمبـــاوم وزمالوؤه 

ل�شعادة ال�شفري ملحـــة عامة عن امل�رصوع 

الـــذي يتـــم تنفيـــذه واختبـــاره بدعم من 

اخلرباء واملتخ�ش�شـــني يف املركز الوطني 

لالأر�شاد وبرنامـــج الإمارات لبحوث علوم 

املنظمات  مـــن  والعديـــد  ال�شـــــتمطـــار 

البحثية والأكادميية املحلية والدولية من 

بينهـــا جامعة ريدينـــج وجامعة باث يف 

اململكة املتحدة.
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14764  الثالثاء  8 يونيو 2021ـ 
تتمات

محمد بن زايد

 اإ�ض���افة اإىل عدد من الق�ض���ايا الإقليمي���ة و الدولية ذات 

الهتمام امل�ض���رك و تبادل وجهات النظر ب�ضاأنها خا�ضة 

جهود حتقيق ال�ضتقرار وال�ضالم والتنمية يف اأفريقيا .

واأعرب �ض���موه عن خال�ص التعازي واملوا�ض���اة جلمهورية 

الكونغ���و الدميوقراطية حكومة و�ض���عبا ولأ�رس �ض���حايا 

بركان جبل » نرياجوجنو« .. مبديا ت�ضامن دولة الإمارات 

مع �ضعب الكونغو ال�ضديق يف هذه الظروف ال�ضعبة.

من جانبه اأعرب فخامة فيلك�ص ت�ضي�ض���كيدي عن �ض���كره 

وتقديره ل�ض���موه ملا اأبداه من م�ض���اعر ت�ضامن وموا�ضاة 

�ضادقة جتاه بالده و�ضعبها.

تعيين زعيم 

واأ�ضبحت مايل نقطة �ض���اخنة دولية منذ عام 2012 ، عندما 

مهد انقالب الطريق اأمام مترد من ال�ض���مال. كانت فرن�ض���ا يف 

طليعة حتالف القوات الدولية منذ ذلك احلني ، �ضعيا للحفاظ 

على الهدوء. لكن عمليات ال�ض���تيالء على ال�ض���لطة الأخرية 

اختربت �ضرب باري�ص. واأوقفت فرن�ضا بع�ص العمليات الع�ضكرية 

وطالبت ب�ضمانات باأنه �ضيكون هناك انتقال اإىل الدميقراطية.

وينت�رس نحو 5100 جندي فرن�ض���ي يف مايل ملحاربة القوات 

الإ�ض���المية. كما اأن هن���اك عملية لالحت���اد الأوروبي جارية 

يف البالد ، اإ�ض���افة اإىل قوة حتقيق ال�ض���تقرار التابعة لالأمم 

املتحدة)مينو�ضما(.

امتحانات نهاية

الذي يت�ض���من تطبي���ق حزمة م���ن الإج���راءات الحرازية 

والوقائية وذلك بهدف �ض���مان توفري اأعلى معايري ال�ض���حة 

وال�ض���المة لطلبة املدار�ص والك���وادر الإداري���ة والتعليمية 

وكوادر اخلدمات امل�ضاندة.

ونظم���ت موؤ�ض�ض���ة الإم���ارات للتعليم املدر�ض���ي »تعليم« 

اختبارات جتريبية لطلبة ال�ض���فوف من الرابع وحتى الثاين 

ع�رس خالل الفرة من 23 وحتى 27 مايو املا�ضي.

واأكدت املوؤ�ض�ضة اأن هذه الختبارات ت�ضهم يف �ضمان جاهزية 

الطلب���ة لالمتحانات النهائية والغلب على اأية عوائق تقنية 

قد تطراأ. وبينت اأنه �ض���يتم عقد امتحانات تعوي�ض���ية خالل 

الفرة من 20 اإىل 24 يونيو اجلاري للطلبة الذين مل يتمكنوا 

من تاأدية المتحانات خللل تقني اأو ب�ضبب غياب مربر.

»�أدنوك« توفر 

وقال النا����رسي اإن �رسكة اأدنوك ملعاجلة الغ���از لديها قدرة 

معاجلة غ���از يومية تبل���غ 8 مليار قدم مكعب قيا�ض���ي ما 

ميكن ال�رسكة من لعب دورمهم يف حتقيق ا�ض���راتيجية اأدنوك 

للنم���و الذكي 2030 وتعزيز القيمة م���ن كل قطرة من املوارد 

الهيدروكربونية مبا يف ذلك زيادة اإنتاج النفط والكتفاء الذاتي 

من الغاز وعمليات التكرير واملعاجلة والت�ضويق بالإ�ضافة اإىل 

التو�ضع ال�ضناعي.

ورداً عل���ى �ض���وؤال لوكالة اأنباء الإم���ارات »وام« حول خطط 

اأدنوك ملعاجلة الغاز يف دعم القطاع ال�ضناعي بالدولة.. قال 

النا����رسي اإن ال�رسكة توفر اأكرث م���ن ثلثي احتياجات القطاع 

ال�ض���ناعي يف الدولة من الغاز حيث متكن ال�رسكة التو�ض���ع 

ال�ض���ناعي يف الدول���ة من خالل منتجات م�ض���تقة من الغاز 

ت�ضتخدم لت�ضنيع املواد اخلام التي حتتاجها قطاعات خمتلفة 

واأ�ضواق �ضناعات اأخرى مثل املواد الكيميائية.

واأ�ضار اإىل اأن �رسكة اأدنوك ملعاجلة الغاز ُت�ضدّر كميات كبرية 

م���ن املنتجات مثل الكربيت اإىل اأك���رث من 20 دولة يف جميع 

اأنحاء العامل مما يدعم التجارة ويدفع عجلة النمو القت�ضادي 

يف الإمارات وذلك بالإ�ضافة اإىل معاجلة الغاز يف الدولة ليتم 

حتويلة اإىل الطاقة الالزمة لت�ض���غيل املرافق وت�ضنيع املواد 

الأولية لل�ض���ناعة مبا ي�ضهم يف توفري قيمة م�ضتدامة ت�ضتفيد 

منها جميع القطاعات احليوية يف الدولة.

وذكر اأن ال�رسكة متكنت من خالل العمل مع املوردين املحليني 

من اإعادة توجيه 1.6 مليار درهم اإىل اقت�ضاد الدولة يف عام 

2020 مع ال�ضتمرار يف تعزيز القيمة امل�ضافة املحلية.

واأو�ض���ح اأن �رسكة اأدنوك ملعاجل���ة الغاز تتمتع بقوى عاملة 

حملية موؤهلة حيث و�ضلت ن�ضبة التوطني يف قيادات ال�رسكة 

اإىل اأكرث من 81% يف حني ي�ض���غل اأك���رث من 75% من اإجمايل 

القوى العاملة بال�رسكة منا�ض���ب فني���ة يف جمالت العلوم 

والتكنولوجيا والهند�ضة يف ظل زيادة عدد الن�ضاء الإماراتيات 

الالتي ي�ضغلن وظائف فنية ويعملن مهند�ضات يف املواقع.

ويف �ضياق مت�ضل – اأطلع نا�رس البو�ضعيدي نائب اأول للرئي�ص 

التنفيذي للعمليات احل�ضور يف جولة افرا�ضية على �ضل�ضلة 

قيم���ة الغاز ودور اأدن���وك ملعاجلة الغاز يف هذه ال�ضل�ض���لة 

من خالل الربط بني مواقع خمتلفة تابعة لل�رسكة. واأو�ض���ح 

البو�ض���عيدي اأن اأدنوك ملعاجلة الغ���از تعمل على الربط بني 

عمليات التنقيب والإنتاج والتي ت�ضمل اأدنوك الربية والبحرية 

وعملي���ات التكرير واملعاجل���ة والت�ض���ويق يف اأدنوك اأي من 

الإنتاج اإىل توزيع املنتجات لت�ضبح يف قلب عمليات �ضل�ضلة 

قيمة الغاز. واأ�ضار اإىل اأن ال�رسكة ت�ضتلم الغاز اخلام وتعاجله 

يف من�ضاآتها وت�ضنع منه منتجات متعددة ومن ثم يتم اإر�ضال 

تلك املنتجات للعمالء من بينهم �رسكة مياه وكهرباء الإمارات 

و�رسكة الإمارات لل�ض���ناعات احلديدية والإم���ارات العاملية 

لالأملنيوم والعديد من ال�رسكات الأخرى بالإ�ضافة اإىل �رسكات 

اأدنوك الأخرى العاملة يف جمال التكرير والت�ضويق.

واأ�ض���اف اأن اأدنوك ملعاجلة الغاز تعد واحدة من اأكرب �رسكات 

معاجلة الغاز يف العامل واأكرثها تكاماًل حيث ت�ضغل 6 م�ضانع 

ملعاجلة الغاز تتكون من 26 خطا ملعاجلة الغاز ويتم جتزئة 

الغ���از املعالج اأو »تفتيته« يف 4 خط���وط يف الروي�ص قبل 

ت�ضليم املنتجات اإىل عمالئنا املحليني والدوليني. اإ�ضافة اإىل 

ذلك، هنالك م�ضنعان لإنتاج الكربيت امُلحبب، واللذان يقومان 

بتحويل الكربيت من منتج �ض���ائل ملنتج �ضلب لي�ضهل نقله 

والتعامل معه، مع خمازن متكاملة وحمطتني لتجهيز الكربيت 

لل�ض���حن يف حني يلبي م�ض���نع الروي�ص حاجة جهات اأخرى 

�ضمن جمموعة اأدنوك.

وبدوره قال اأحمد �ض���الح مدير عمليات م�ض���نع الروي�ص اإن 

امل�ض���نع الذي يقع على بعد 233 ك���م من مدينة اأبوظبي يف 

منطقة الظفرة يلعب دوراً مهمًا يف عمليات التكرير واملعاجلة 

والت�ضويق و�ضناعة �ضل�ض���لة القيمة من خالل متكني التو�ضع 

يف �ضناعة البروكيماويات. واأ�ضاف اأن امل�ضنع يقدم منتجات 

الغاز ل�رسكات اأدنوك التابعة لل�ض���ناعات البروكيماوية مثل 

���ا على متكني  بروج وفرتي���ل واأدنوك للتكرير مع العمل اأي�ضً

»�رسك���ة تعزيز« – التي من املقرر اأن ت�ض���بح حمفزاً للنمو 

داخل املنطقة ال�ض���ناعية الكيماوية يف الدولة. واأو�ض���ح ان 

امل�ضنع ينتج العديد من منتجات الغاز الطبيعي التي ُت�ضتخدم 

يف �ض���ناعة الوقود والبال�ضتيك والأ�ضمدة وعدد من املنتجات 

ال�ضتهالكية التي ن�ض���تخدمها يوميًا كاحلقائب والزجاجات 

البال�ضتيكية واأدوات املكياج وغاز الطبخ وغريها الكثري.

وذكر اأن م�ض���نع الروي�ص يعد اأحد اأك���رب منتجي الكربيت يف 

العامل حيث ميثل الكربيت عن�رسا حيويا يف �ضناعة الأ�ضمدة 

وبالتايل دعم اإمدادات الغذاء يف العامل حيث ي�ضتخدم الكربيت 

يف العدي���د من ال�ض���ناعات ب���دءا من الأدوي���ة اإىل بطاريات 

ال�ضيارات.

ومن غرفة حتكم حب�ض���ان ان�ضمت اإىل اجلولة الفرا�ضية ثريا 

عبد اهلل �ض���ليمان الهنائي قائدة فريق املوثوقية يف م�ض���نع 

حب�ضان – وقالت اإن م�ضنع حب�ضان الذي يقع على بعد 150كم 

من مدينة اأبوظبي يعمل على معاجلة 80% من اإجمايل اإنتاج 

ال�رسك���ة من الغاز املعالج لذلك تعمل جميع الفرق على مدار 

ال�ضاعة ل�ضمان اإمدادات الغاز ونراقب عن كثب جميع الأن�ضطة 

عرب املوقع ونتاأكد من اأن جميع معلمات املوقع تقع �ض���من 

حدود الت�ضغيل الآمن.

وع���ربت الهنائي عن اعتزازها وفخرها باأن تكون من بني عدد 

متزايد من الن�ضاء العامالت يف املواقع ويف اخلطوط الأمامية 

يف خدمة الوطن.

ومن موقع ال�رسكة يف منطق���ة الطويلة والذي يقع على بعد 

50 كيلومرا �ضمال مدينة اأبوظبي -ا�ضتعر�ص حممد الها�ضمي 

نائب اأول للرئي�ص التنفيذي لتخطيط الإنتاج والنقل بالإنابة 

يف اأدنوك ملعاجلة الغاز وامل�ضوؤول عن �ضبكة الأنابيب املمتدة 

يف الدولة - طول �ض���بكة خط���وط الأنابيب الذي يبلغ 3،260 

كيلومرا وهو ما يعادل رحلة جوية بالطائرة من اأبوظبي اإىل 

اأثينا، م�ضريا اإىل اأنه خالل العام 2020 و�ضل احلجم الإجمايل 

ملا ُنقل عرب خطوط الأنابي���ب اإىل 1.94 تريليون قدم مكعب 

ما يعادل 5000 �ض���احنة تنقل الغاز املعالج يوميَا ملدة عام 

كامل.
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اأبوظبي-الوحدة:

اأيام معر�ص  الأر�ض���يف الوطني  اأثرى 

اأبوظب���ي ال���دويل للكت���اب بربنامج 

مكثف من الور����ص التعليمية، وور�ص 

واجلولت  "كتاب اخلم�ض���ني"  مبادرة 

الفرا�ضية ذات الطابع الوطني وكان 

الربنامج موجه���ًا اإىل جمهور الطلبة، 

وذلك اإ�ض���هامًا يف التن�ض���ئة الوطنية 

ال�ض���ليمة لالأجي���ال، والتي و�ض���عها 

الأر�ضيف الوطني �ضمن اأولوياته، ونظراً 

ملا لهذه الربامج التعليمية من اأهمية 

يف كونها تكم���ل منهاج���ي التاريخ 

والربي���ة الوطنية اللذي���ن يتلقاهما 

الطلبة على مقاعد الدرا�ضة، ويف اإطار 

مبادرة "كّتاب اخلم�ضني" الوطنية التي 
مت اإطالقها بالتزامن مع مرور خم�ضني 

عامًا على قيام احت���اد دولة الإمارات 

العربية املتحدة، وا�ضتهدفت غر�ص قيم 

املواطنة ال�ض���احلة، والنتماء للوطن 

وال���ولء لقيادت���ه احلكيمة يف نفو�ص 

الطلبة، وت�ضجيع الطلبة على الكتابة 

الأدبي���ة عن تاري���خ دول���ة الإمارات 

العربية املتحدة وقادتها العظام.

وقد حفلت اأيام معر�ص اأبوظبي الدويل 

للكتاب باأكرث من 20 ور�ض���ة تعليمية 

ا�ضتفاد منها حوايل 1500 م�ضارك من 

24 جه���ة، ذلك اإىل جان���ب 60 جولة 

افرا�ضية ا�ضتفاد منها اأكرث من 1000 

زائر من 18 جهة، و33 ور�ض���ة تخ�ّص 

مبادرة "كتاب اخلم�ضني" ا�ضتفاد منها 
1522 م�ضاركًا من 33 جهة. 

وا�ضتمل برنامج الأر�ضيف الوطني يف 

اأيام معر�ص اأبوظب���ي الدويل للكتاب 

على ع���دد من الن�ض���اطات )عن ُبعد(، 

واأهمها اجلولت الفرا�ضية، وقدم فيها 

املخت�ضون يف الأر�ضيف الوطني عدداً 

كبرياً من الور����ص القرائية التعليمية 

الفرا�ضية، وقد اأ�ض���هم هذا الربنامج 

يف تطوي���ر املعارف الطالبية من اأجل 

بناء ال�ضخ�ضية التي يحتاجها الوطن 

يف حا�رسه وم�ض���تقبله، وقد رفد هذا 

الربنام���ج املكث���ف ال���ذي مت اإعداده 

وتقدميه بالتعاون م���ع وزارة الربية 

والتعلي���م طلب���ة املدار����ص بالور�ص 

التي  الفرا�ضية  واجلولت  التعليمية 

ُترثي الذاكرة الب�رسية والذهنية للطلبة 

باملبادئ الوطنية، وُيكّون لديهم ذاكرة 

تاريخية.

وجاءت الفعاليات التعليمية انطالقًا 

من كون الأر�ضيف الوطني داعمًا  قويًا 

والتعليم  الربية  ومنظومة  مل�ضاريع 

يف الدول���ة، اإميان���ًا منه بر�ض���الته 

وقد  املجتمع���ي،  ودوره  الوثائقي���ة 

ا�ضت�ض���عر اأهمية التظاه���رة الثقافية 

التي عا�ض���تها جماه���ري الثقافة يف 

اأبوظبي فكّثف فيها براجمه التعليمية 

الفرا�ض���ية بن���اء على مقت�ض���يات 

املرحلة، حت���ى يعي�ص الطلبة اأوقاتًا 

مليئ���ة بالثقاف���ة الوطني���ة الكفيلة 

بر�ض���يخ الهوية الوطنية يف نفو�ص 

اأبناء الإمارات، وتعزيز النتماء للوطن 

وال���ولء للقيادة احلكيم���ة، وبنظرة 

�ض���املة اإىل املن�ض���ة التي �ضارك بها 

الأر�ضيف الوطني يف معر�ص اأبوظبي 

الدويل للكتاب2021 تتجلى اخلدمات 

يقدمها  الت���ي  واملتنوعة  املتع���ددة 

وهي مبجملها ُتعنى بالبعد التاريخي 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.

واأهم الور�ص التعليمية كانت قراءات 

يف كتاب زايد من التحدي اإىل الحتاد، 

اإىل امل�ض���تقبل،  وكتاب خليفة رحلة 

والكتيب التعليمي "وطني الإمارات".. 

واأم���ا الور����ص التي ج���اءت يف اإطار 

مبادرة "كّتاب اخلم�ض���ني" فقد كانت 
من نت���اج الطلبة اأنف�ض���هم، فهي من 

ق�ض�ض���هم الوطنية الواعدة يقدمونها 

)عن ُبع���د( لزمالئهم يف ور�ص قرائية 

ولك���ن باإ����رساف الأر�ض���يف الوطني 

ووزارة الربي���ة والتعلي���م، و�ض���مل 

الربنامج اإىل جان���ب الور�ص القرائية 

بع���دد كبري من اجلولت الفرا�ض���ية 

التي اأطلعت الطلبة على اأهم املرافق 

يف مقر الأر�ض���يف الوطني، مثل: قاعة 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان بو�ضفها نافذة 

يطّل منها الزوار على �ضفحات مهمة 

من تاري���خ دولة الإم���ارات العربية 

املتحدة، وقاعة ال�ضيخ حممد بن زايد 

التي تقدم فيلمًا  للواقع الفرا�ض���ي 

وثائقيًا ثالثي الأبع���اد عن الإمارات 

ومكتب���ة  واحلا����رس،  املا�ض���ي  يف 

الإمارات التي اأن�ض���ئت عام 1968 مع 

تاأ�ضي�ص الأر�ضيف الوطني، وهي تقدم 

والأكادمييني  للباحث���ني  خدماته���ا 

امل�ض���تفيدين  وجلمهور  واملعلم���ني 

عرب  وتتي���ح  �رسائحه���م،  مبختل���ف 

فهار�ض���ها الإلكرونية فر�ضة الو�ضول 

اإىل مقتنياتها من امل�ضادر واملراجع 

الإلكروني���ة واملطبوع���ة والدوريات 

التي تخت�ص بدولة الإمارات العربية 

املتح���دة، ومن مكتبة الإم���ارات اإىل 

قاعة اإ�ض���عاد املتعاملني املخ�ض�ضة 

ل�ضتقبال الباحثني، واملزودة باأحدث 

الأجهزة والربجميات التي ت�ضّهل على 

الزائر عملية البح���ث عن تراث دولة 

الإمارات ومنطقة اخلليج وتاريخهما، 

والو�ضول اإليها يف الوثائق التاريخية 

الوطني،  الأر�ض���يف  الت���ي يقتنيه���ا 

الوطني جولة  الأر�ض���يف  وخ�ض����ص 

الإلكرونية  البواب���ة  يف  افرا�ض���ية 

لالأر�ض���يف الرقمي للخلي���ج العربي، 

رئي�ضيًا للوثائق  والذي يعّد م�ض���دراً 

الأ�ض���لية عن اخلليج العربي، وكانت 

الور�ض���ة اجلديدة والآني���ة هي التي 

بثها الأر�ض���يف الوطني من من�ض���ته 

امل�ضاركة يف املعر�ص.

ور�ش قر�ئية متخ�ص�صة للطلبة وجوالت �فتر��صية تثقيفية

الأر�سيف الوطني اأثرى بم�ساركاته المتنوعة اأيام »اأبوظبي الدولي للكتاب« 

0٫26 2,820.710.11 2,824.04

ال�سارقة-وام:

 نظم جممع ال�ضارقة للبحوث والتكنولوجيا 

والبتكار ملتقى خا�ض���ا ب�ض���بكة ال�ضارقة 

 Sharjah - "للم�ض���تثمرين "املالئك���ة

 Angel Investors Network
-، الت���ي اطلقه���ا املجمع يف وقت �ض���ابق 

م���ن العام اجلاري، مب�ض���اركة عدد من كبار 

امل�ض���تثمرين ورواد الأعم���ال يف خمتل���ف 

القطاعات البتكاري���ة والتقنية الواعدة يف 

الدولة، بهدف التعريف بنموذج "ال�ضتثمار 

بقط���اع  النهو����ص  ودوره يف  املالئك���ي" 

ال�ضتثمار يف ال�رسكات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

يف ال�ض���ارقة لتقدمي التمويل وامل�ض���اعدات 

الالزم���ة لرواد الأعمال البتكارية النا�ض���ئة 

وربطها باخلربات املختلفة.

وتن���اول امللتق���ى عدة حم���اور بنيت على 

جمموعة من الت�ض���اوؤلت منها: كيف حتول 

الأف���راد من اأ�ض���حاب ال���رثوات الكبرية اإىل 

م�ض���تثمرين م���الك؟ وكيف ميكن���ك تنويع 

املخاط���ر والتفاو�ص على �رسوط ال�ض���فقة 

والتعام���ل مع ال�رسكات التقنية النا�ض���ئة؟ 

وكي���ف توؤمن فر����ص ال�ض���تثمار التجارية 

التي ميكن اأن تعي����ص؟. وتطرق املتحدثون 

للعدي���د من املو�ض���وعات الهامة بداية من 

التعريف بنموذج ال�ضتثمار املالئكي ب�ضكل 

عام، بال�ض���افة لفهم واإدارة خماطر واآفاق 

ال�ضتثمار "املالئكي"، واأكدوا �رسورة امتالك 

حمفظة متنوعة لتقليل املخاطر وا�ضتك�ضاف 

فر�ص جديدة لدعم ال�رسكات املحلية، كما مت 

مناق�ض���ة اأف�ضل الو�ضائل املمكنة التي ميكن 

من خاللها الو�ضول اإىل جمتمع رجال الأعمال 

املحتملني، �ضواء من خالل اإطالق املبادرات 

وعقد اللقاءات واجلل�ضات التعريفية، كما مت 

حتديد املعامل الرئي�ض���ية للمرحلة القادمة. 

ومت اطالق �ض���بكة ال�ض���ارقة للم�ض���تثمرين 

"املالئك���ة" بهدف دعم ال�رسكات النا�ض���ئة 
البتكاري���ة ورواد الأعمال، �ض���من منظومة 

متكاملة تعمل عليها دولة المارات لر�ضيخ 

مكانته���ا كموجه���ة عاملية لالبت���كار ومن 

�ض���اأن هذه املبادرة امل�ضاهمة يف اأن ي�ضبح 

القت�ض���اد الإماراتي خمتربا عامليا مفتوحا 

لتكنولوجيا  اجلدي���دة  املفاهي���م  لتجريب 

امل�ضتقبل املتقدمة ومن�ضة عاملية لالبتكار 

وريادة الأعمال، ما ي�ضهم يف تطوير �ضناعات 

وقطاع���ات جديدة تكون الدولة �ض���باقة يف 

تطويره���ا اأو تبنيها عامليا. وقال ح�ض���ني 

املحمودي الرئي�ص التنفيذي ملجمع ال�ضارقة 

اإن �ضبكة  للبحوث والتكنولوجيا والبتكار.. 

ال�ضارقة للم�ض���تثمر املالئكة تقوم بتحويل 

الأفراد اأ�ض���حاب املالءة املالية العالية اإىل 

م�ضتثمرين مالك، حيث �ضت�ضاعد هذه ال�ضبكة 

يف دعم رواد الأعمال يف جمال التكنولوجيا 

النا�ض���ئة، وتوفري روؤو�ص الأموال يف مراحل 

مبكرة لتحويل البحوث والأفكار اإىل م�ضاريع 

عملية، وتطوير جتمعات اقت�ضادية عاملية 

يف الدولة يف جم���الت البت���كار والإبداع 

والت�ضميم، ما يجعل ال�رسكات املحلية �ضمن 

الأف�ض���ل عامليا يف التكنولوجيا واخلدمات 

املتقدمة.

�سبكة ال�سارقة للم�ستثمرين »المالئكة« تناق�ش اإدارة مخاطر واآفاق ال�ستثمار



 

2.87
1.58

0.17
6.992.34

2.41
2.76
11.27




71.71
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دبي ـ وام:

نظم جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني 

القت�سادي  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون 

افرتا�سيا حول  منتدى   "OECD" والتنمية 

منظور  لتعميم  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

وتعزيز  احلكومات  يف  الجتماعي  النوع 

حيث  العدالة  اإىل  والفتيات  الن�ساء  و�سول 

احلكومات  من  عامليون  خرباء  ناق�س 

واملنظمات الدولية �سيا�سات عملية ومناذج 

ت�رشيعية حول كيفية �سمان قدرة املوظفني 

على  العامل  اأنحاء  جميع  يف  احلكوميني 

ت�سمني منظور النوع الجتماعي يف عملهم 

اخلا�سة  الت�رشيعية  الحتياجات  وحتديد 

والفتيات  للن�ساء  نوعها  من  والفريدة 

املطلوبة لدمج منظور النوع الجتماعي يف 

تقدمي اخلدمات داخل الأنظمة.

الذي  املو�سع  املنتدى  هذا  نتائج  و�ستفيد 

حتديد  يف  عمل  ور�ستي  على  ا�ستمل 

"جمموعة اأدوات التوازن بني اجلن�سني" وهو 
مرجع عاملي يتم تطويره من قبل جمل�س 

ومنظمة  اجلن�سني  بني  للتوازن  الإمارات 

كم�رشوع  والتنمية  القت�سادي  التعاون 

من  اخلام�س  للهدف  العاملي  للمجل�س 

اأهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق بتحقيق 

والفتيات  الن�ساء  جميع  ومتكني  التوازن 

وذلك يف اإطار تَبني دولة الإمارات ودعمها 

للجهود العاملية الرامية لتمكني املراأة على 

كافة امل�ستويات وا�ستجابة لأهداف التنمية 

من  املجموعة  هذه  و�ستدعم  امل�ستدامة 

الأدوات التي مت التاأكيد عليها �سانعي القرار 

يف ت�سميم �سيا�سات وبرامج واأُطر م�ستجيبة 

الهادف  التوازن  لتعزيز  الجتماعي  للنوع 

بني اجلن�سني يف جميع اأنحاء العامل.

الأدوات  من  املجموعة  هذه  تطوير  ومت 

بالنظر اإىل التاأثريات ال�ساملة وغري امل�سبوقة 

ويف �سوء   "19  – "كوفيد  جلائحة كورونا 

الدرو�س امل�ستفادة منها لإثراء التاأهب الذي 

يراعي الفوارق بني اجلن�سني واإدارة الأزمات 

العامة  وال�سحية  والجتماعية  القت�سادية 

يف امل�ستقبل.

وتناولت مناق�سات ور�سة العمل الأوىل الق�سم 

بـ  املتعلق  الأدوات  جمموعة  من  اخلام�س 

"تاأهيل �سانعي ال�سيا�سات ملتابعة اأجندة 
متكني املراأة" بينما ناق�ست الور�سة الثانية 

و�سول  "تعزيز  يف  املتمثل  الرابع  الق�سم 

الن�ساء والفتيات اإىل العدالة" و�سهدت هذه 

الجتماعات الت�ساورية م�ساركة اأكرث من 35 

م�سوؤوًل وخبرياً تقنيًا يف النوع الجتماعي 

�سعادة  بينهم  من  العامل  اأنحاء  من جميع 

�سم�سة �سالح الأمني العام ملجل�س الإمارات 

مار�سي  و�سعادة  اجلن�سني  بني  للتوازن 

غرو�سمان �سفرية كندا لدى الدولة وتاتيانا 

امل�ساواة  �سوؤون  م�ست�ساري  كبرية  تيبلوفا 

يف  ق�سم  ورئي�سة  اجلن�سني  بني  والعدالة 

والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة 

ويو�سوكي �ساتو مدير مكتب جمل�س الوزراء 

مديرة  اجلرف  ورانيا  اليابان  حكومة  يف 

املجل�س  يف  اجلن�سني  بني  التوازن  مركز 

واإيزابيل  البحرين  الأعلى للمراأة يف مملكة 

القطاع  تنمية  اأخ�سائية  �سانتاغو�ستينو 

اخلا�س بالبنك الدويل والربوفي�سور ديالنثي 

اأماراتوجنا اأ�ستاذة احلد من خماطر الكوارث 

باململكة  هيدر�سفيلد  جامعة  يف  واإدارتها 

املتحدة .

عجمان ـ وام:

اأ�ساد �سعـــادة اللواء ال�سيـــخ �سلطان بن 

عبد اهلل النعيمي قائد عام �رشطة عجمان 

بتميز الأداء والإخال�س يف العمل يف مركز 

�رشطة م�سفـــوت ال�سامل، وحتقيقه ن�سبة 

�سفر باملائة يف معـــدل اجلرائم املقلقة 

لل�سنة الثانية على التوايل، تطبيقًا لهدف 

وزارة الداخليـــة ال�سرتاتيجي املتمثل يف 

تعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خـــالل افتتـــاح املبنى اجلديد 

ملركـــز �رشطة م�سفـــوت ال�سامل بح�سور 

�سعـــادة العميد عبد اهلل �سيف املطرو�سي 

مدير عام العمليـــات ال�رشطية، والعقيد 

خلفـــان حممد هنـــدي بن تري�ـــس مدير 

اإدارة املـــوارد واخلدمات امل�ساندة والذين 

ا�ستقبلهم العقيد �سعيد �سلطان �سعيد بن 

م�سعود ال�سام�سي نائب مدير اإدارة �رشطة 

عبدالرحمن  والنقيب  اخلارجية،  املناطق 

بن حيي الكعبي مدير فرع البحث اجلنائي 

مبركز �رشطة م�سفوت، وعدد من ال�سباط 

باملركز.

واطلع �سعادة قائد عـــام �رشطة عجمان 

على �سري اإجـــراءات العمل كما وقف على 

الحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث 

يف املركز اجلديد.

وتفقد �سعادة قائد عام �رشطة عجمان فرع 

التحقيق والبحـــث اجلنائي واملعلومات 

الأمنيـــة، حيـــث اطلع علـــى اإح�سائيات 

البالغات اجلنائيـــة الواردة للمركز واآلية 

التعامل معها، م�سيداً بتميز اأداء العاملني 

يف املركز كمـــا تفقد �سعادته فرع املرور 

املتعاملني  والدوريـــات ووحدة خدمـــة 

كمـــا اطلع على الق�سايا املجتمعية التي 

يتابعها الفرع ونوعيتها وكيفية التعامل 

معها حيث ا�ساد �سعادته مب�ستوى اخلدمة 

املتميزة املقدمة للمتعاملني.

كما تفقد �سعادة اللـــواء ال�سيخ �سلطان 

بن عبداهلل النعيمي مبنى الدفاع املدين 

مب�سفوت وا�ستقبلـــه �سعادة العميد عبد 

العزيـــز علـــي ال�سام�سي مديـــر الإدارة 

العامـــة للدفاع املـــدين بعجمان واطلع 

علـــى مرافق املركز الـــذي مت ا�ستحداثه 

موؤخـــراً وفق اأعلى املعايـــري التي تلبي 

احتياجـــات املنطقة، ومبـــا يتواكب مع 

التو�سع العمراين فيها.

واأثنـــى على جهود العاملـــني يف املركز 

و�سعيهـــم احلثيـــث يف تقـــدمي خدمات 

الأمن وال�سالمة الذكيـــة بكفاءة وفاعلية 

متمنيًا لهـــم م�سرية عمل متميزة وفق ما 

يلبي تطلعات وزارة الداخلية وتوجهاتها 

الريادية.
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twofour54 تطلق 
مخيمها ال�سيفي على 

الإنترنت في حّلة جديدة 

 اأبوظبي، ـ الوحدة: 

اأعلنـــت twofour54 عن اإطـــالق الن�سخة 

ال�ساد�ســـة من خميمها ال�سيفـــي على الإنرتنت 

يف حلّة جديـــدة، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 

5 اإىل 15 يوليـــو اجلاري. وُيقـــام الربنامج هذا 

العـــام بال�رشاكة مع مكتب الدبلوما�سية العامة 

والثقافيـــة التابع لوزارة اخلارجيـــة والتعاون 

الدويل بدولة الإمارات العربية املتحدة، ويتو�سع 

يف ن�سختـــه احلاليـــة لي�سمل طالبـــًا حمليني 

ودوليني من 6 دول اأخرى.

�سيعمل مكتب الدبلوما�سيـــة العامة والثقافية، 

مـــن خـــالل �سبكتـــه الوا�سعـــة، علـــى متكني 

twofour54 مـــن ا�ستقطاب طالب دوليني 

ممـــن ترتاوح اأعمارهم بـــني 13 و15 عامًا، ممن 

ميلكـــون �سغفًا يف عامل الإعالم من 6 دول حول 

العامل.

وميكن للراغبني بامل�ساركة يف "املخيم ال�سيفي 

الفرتا�ســـي 2021" الت�سجيـــل الآن عرب الرابط 

com/.summercamp.twofour54

ar، حيث �ستتاح اأمام املواهب النا�سئة فر�سة 
اكت�ساب بع�س املهـــارات الأ�سا�سية يف �سناعة 

الإعـــالم من خالل برنامج مـــرن، وحافل بور�س 

العمل التفاعلية ميتد على مدار 10 اأيام لُيختتم 

باحتفالية عرب الإنرتنت.

 �سيقـــدم �سعـــادة عمـــر �سيف غبا�ـــس م�ساعد 

وزير الدبلوما�سية العامـــة والثقافية يف وزارة 

اخلارجيـــة والتعاون الـــدويل، ولأول مرة �سمن 

برنامج املخيم ال�سيفي، ور�سة عمل تتناول فن 

اخلطابة والدبلوما�سية.

وقد حتدث �سعـــادة عمر �سيـــف غبا�س م�ساعد 

وزير الدبلوما�سية العامـــة والثقافية يف وزارة 

اخلارجيـــة والتعاون الدويل عن م�ساركته قائاًل: 

"يف دولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحـــدة نحن 
ملتزمون بتنمية ال�سباب �ســـواء على امل�ستوى 

املحلي والدويل مـــن خالل توفري التعليم اجليد 

والتكنولوجيـــا املتطـــورة والبتـــكار والإلهام 

واحلوار بـــني الثقافات بجميع اأ�سكاله املتعددة 

لهم. واأتطلـــع اإىل الرتحيب برواد و�سائل الإعالم 

 twofour54 املتحم�سني للغـــد يف خميم

ال�سيفـــي لهذا العـــام من اأجل التبـــادل املثري 

لالأفكار ووجهات النظر واملواهب."

بالإ�سافـــة اإىل ذلك، �ست�ســـم ور�س العمل خرباء 

مـــن كيانـــات وموؤ�س�ســـات رائدة، مبـــا يف ذلك 

مكتـــب الدبلوما�سيـــة العامـــة والثقافية، �سي 

اإن اإن، يوبي�سوفـــت، كلية بريكلـــي للمو�سيقى، 

�رشكـــة اأبوظبي لإدارة ريا�ســـة ال�سيارات، ق�رش 

قائد عام �سرطة عجمان يفتتح المبنى الجديد لمركز �سرطة 

م�سفوت ال�سامل

دبيـ  وام:

اطلع وفد من وزارة املوارد الب�رشية 

تطورات  اآخر  على  والتوطني 

زيارته  خالل  "طموح"  برنامج 

اأم�س مقر �رشكة "مايكرو�سوفت" 

التي �سممت الربنامج الذي اأطلقه 

الهاملي  ثاين  بن  نا�رش  معايل 

والتوطني  الب�رشية  املوارد  وزير 

بهدف   2020 يونيو  �سهر  يف 

تعزيز مهارات الطلبة والباحثني 

يف  املواطنني  من  الوظائف  عن 

جمال تكنولوجيا املعلومات.

�سعادة  الوزارة  وفد  وتراأ�س 

نا�رش عبد اهلل بن خربا�س وكيل 

الوزارة ل�سوؤون التوطني و�سم يف 

ع�سويته �سعادة فريدة عبد اهلل 

امل�ساعد  الوزارة  وكيل  علي  اآل 

لتوظيف املوارد الب�رشية الوطنية 

وعدد من املوظفني.

وتابع الوفد خالل الزيارة م�ستوى 

من  الربنامج  يف  املحرز  التقدم 

املواطنني  توظيف  ت�رشيع  حيث 

التدريبية  الدورات  خالل  من 

مبا  الرقمية  مهاراتهم  و�سقل 

ي�ساهم يف تهيئة جيل جديد من 

الإماراتيني لالنخراط ب�سهولة يف 

بيئة العمل امل�ستقبلية كما التقى 

م�سوؤولو الوزارة عدداً من خريجي 

برنامج "طموح".

خربا�س  بن  نا�رش  �سعادة  واأكد 

اأهمية برنامج "طموح" يف دعم 

التوطني يف  م�ستهدفات  وتعزيز 

من  باعتباره  اخلا�س  القطاع 

تنفذها  التي  النوعية  املبادرات 

موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  الوزارة 

ين�سجم مع  اخلا�س مبا  القطاع 

عن  ال�سادرة  التوطني  قرارات 

جمل�س الوزراء.

مع  والتعاون  بال�رشاكة  وا�ساد 

العاملية  مايكرو�سوفت  �رشكة 

ودورها  ال�رشكة  جهود  مثمنا 

م�ستهدفات  دعم  يف  البارز 

التوطني من خالل تزويد وتاأهيل 

تكنولوجيا  مبهارات  املواطنني 

عدد  توفري  وكذلك  املعلومات 

املنا�سبة  الوظيفية  الفر�س  من 

لهم التي توؤهلهم ملهن امل�ستقبل 

التنمية  خطط  يف  وامل�ساركة 

امللتحقني  ودعا  املختلفة. 

بالربنامج اىل ال�ستفادة الق�سوى 

نحو  الطريق  لهم  منه مبا ميهد 

الوظيفية ..موؤكدا يف الوقت ذاته 

على  اخلريجني  بقدرات  ثقته 

التميز يف وظائفهم.

املواطنون  اخلريجون  وح�سل 

منذ  الربنامج  اإىل  ان�سموا  الذين 

اإطالقه على �سهادات معتمدة �سمن 

املجالت  من  وا�سعة  جمموعة 

املختلفة التي اجتازوها بنجاح 

مهارات  بدورها  تعزز  والتي 

واملهنية  ال�سخ�سية  املتدرب 

م�سريته  بدء  من  ميكنه  مبا 

العملية بكفاءة اأو احل�سول على 

 " كامل يف �رشكة  بدوام  وظيفة 

مايكرو�سوفت".

عام  مدير  ح�سي�س  �سيد  وقال 

مايكرو�سوفت الإمارات اإن اأهداف 

والتوطني  الب�رشية  املوارد  وزارة 

تتما�سى مع روؤية دولة الإمارات 

قائم  اقت�ساد  بناء  اإىل  الطاحمة 

على املعرفة عرب تزويد ال�سباب 

املواطنني مبجموعة من املهارات 

مبا ي�سهم يف دفع عجلة التحول 

الرقمي وتعزيز القدرة التناف�سية 

للدولة اإقليميًا وعامليًا.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

للخدمات  اأبوظبي  �رشكة  اأعلنت 

�ساعات  متديد  "�سحة"  ال�سحية 

  19- كوفيد  تقييم  ملراكز  العمل 

يف  املراكز  تعمل  بحيث  املتميزة، 

كل من ميناء زايد، وم�ست�سفى املفرق 

باأبوظبي، ومركز العني للموؤمترات يف 

�سباحًا   8 ال�ساعة  من  يوميًا  العني، 

وحتى 10 م�ساًء.

املتميز  كوفيد-19  تقييم  مركز  يوفر 

والقاعة  باأبوظبي،  زايد  ميناء  يف 

البنف�سجية يف العني خدمات امل�سح 

للمخالطني  واملتابعة  والتقييم 

جميع  تتوفر  بينما  وامل�سافرين، 

خدمات التقييم واملتابعة للم�سابني 

مبنى  يف  كوفيد-19  بفريو�س 

العيادات اخلارجية مب�ست�سفى املفرق 

ال�سفراء يف  القاعة  اأبوظبي ويف  يف 

مركز العني للموؤمترات.

من  يونيو  �سهر  يف  افتتاحه  ومنذ 

مركز  لعب   2020 املا�سي  العام 

دوراً  املتميز  كوفيد-19  تقييم 

حموريًا يف الت�سدي لفريو�س كورونا 

يعد  و  انت�ساره،  من  واحلد  امل�ستجد 

املركز اإ�سافة نوعية للبنية التحتية 

ال�سحية املخ�س�سة ملكافحة فريو�س 

انت�ساره،  من  واحلد  امل�ستجد  كورونا 

اإجراء  من  الفئة  تلك  ميّكن  حيث 

الطبي  والتقييم  الالزمة  الفحو�سات 

يد  حتد و

اخلطوات التالية ب�سهولة وي�رش على 

اأيدي فرق طبية ومتطوعني مدربني.

منذ  "�سحة"  �رشكة  قامت  وقد 

عدد  باإطالق  كورونا  جائحة  بداية 

فئات  جميع  خلدمة  املبادرات  من 

خدمات  مراكز  �سملت  املجتمع 

وم�ست�سفيات  املركبة،  كوفيد-19 من 

وخدمة  ُبعد  عن  والتطبيب  ميدانية، 

تو�سيل الدواء اإىل املنزل. 

كوفيد-19  تقييم  مراكز  وكانت 

اخلدمات  تديرها  التي  املتميزة 

من�ساآت  اإحدى  اخلارجية،  العالجية 

م�ساًء   8 حتى  تعمل  �سحة،  �رشكة 

�سابقًا.

»�سحة« تمدد �ساعات العمل لمراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة حتى العا�سرة م�ساًء

مجل�س الإمارات للتوازن بين الجن�سين ينظم منتدى حول 

تعميم منظور النوع الجتماعي في الحكومات
الموارد الب�سرية والتوطين تتابع م�ستجدات برنامج 

»طموح« مع »مايكرو�سوفت«

»اأطفال ال�شارقة 

تطلق البرنامج 

التوعوي 

»�سالمتي«

ال�سارقة ـ وام:

اأطلقت اأطفال ال�سارقـــة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة 

واملبتكريـــن اأم�س الربنامج التوعوي "�سالمتـــي" الذي ي�سعى اإىل 

توعيـــة الأطفال واأوليـــاء الأمور والعاملـــني يف املراكز واجلمهور 

العـــام بالأمن وال�سالمـــة وُينفذ الربنامج بالتعـــاون مع عدد من 

املوؤ�س�سات املجتمعيـــة منها اإدارة التثقيف ال�سحي واإدارة �سالمة 

الطفل التابعـــني للمجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�رشة بال�سارقة وهيئة 

الطـــرق واملوا�ســـالت يف دبي وي�سمل على املحـــاور - "ال�سالمة 

املرورية" و"ال�سالمة ال�سحية" وحمور "ال�سالمة الإلكرتونية".

وبـــداأ الربنامج بن�ـــرش فيدويو توعـــوي عرب �سفحـــات التوا�سل 

الجتماعـــي للموؤ�س�ســـة بهـــدف ن�ـــرش التوعية حـــول الإجراءات 

الحرتازيـــة التي تتخذها املوؤ�س�سة للحفـــاظ على �سحة و�سالمة 

اأطفالها يف خمتلف املراكز.

و�سمن حمور "ال�سالمة املرورية" مت تنفيذ ور�سة بعنوان "القيادة 

الآمنة للدراجات الهوائية" والتـــي تناولت الإر�سادات الآمنة التي 

يجـــب اتباعها اأثناء قيادة الأطفال للدراجات الهوائية يف احلدائق 

والأماكن العامة حفاظًا على �سالمتهم اأثناء اللعب ومنحهم ال�سعور 

بالأمن وال�سالمة، ل�سمان ح�سولهم على اأوقات ممتعة ..كما �سيتم 

تنفيذ ور�سة عن "الغـــذاء ال�سحي" �سمن حمور ال�سالمة ال�سحية 

وتهـــدف اإىل توعيـــة الأطفال باأهمية اتباع اأ�سلـــوب حياة �سحية 

وتناول الأطعمة املفيـــدة وكذلك ور�سة حول الإجراءات الحرتازية 

التـــي يجب اللتزام بها يف ظل جائحـــة فريو�س كورونا امل�ستجد 

كوفيـــد/19/ ..كما �ستتم توعية الأطفال عـــن اجلرائم الإلكرتونية 

�سمن املحور الثالث ال�سالمة الإلكرتونية وطرق التعامل والت�رشف 

ال�سحيح عند تعر�س الأطفال والأ�سخا�س لتلك اجلرائم.
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املنذر / محمد عبدالله عبدالرحمن الرشيف        -   املؤجر
2016-1-212098

املنذر اليه / النجم الصاعد لتجميل األرايض وميثلها مديرها / سيد نارص حسن شاه بخاري
 املستأجر العنوان :- مكتب رقم  105 - بناية ملك محمد عبدالله عبدالرحمن الرشيف ) بناية رقم 9( - فريج املرر - 

ديرة - رقم األرض 290 - -0 رقم البلدية 473--117 تليفون :  0543283305.
بالوكالة عن املنذر نخطركم باأليت :مبوجب عقد إيجار يبدأ يف  18-3-2020  وينتهي يف 17-3-2021 إستأجرتم من املنذر 

مكتب رقم 105 - بناية ملك محمد عبدالله عبدالرحمن الرشيف ) بناية رقم 9( - فريج املرر - ديرة -
رقم األرض 290-  0 - رقم البلدية 473-117 - تليفون : 0543283305   بأجرة إجاملية قدرها 45000 درهم تدفع 
بالطريقة املنصوص عليها يف العقد. وعيل الرغم من مطالبة املخطر بالطرق الودية كثرياً من جانبه واملامطلة والتسويف 
والتأخري وعدم اإللتزام من جانب املخطر اليها بسداد جميع املسحقات اإليجارية املرتصدة بذمة املخطر اليها مام ترصد 
بذمتكم مبلغ 7500 درهم وهي عن قيمة الشيك رقم 100725  املسحوب عيل بنك ديب االسالمي وباقي مبلغ 1500 
درهم عن قيمة الشيك 100724  مببلغ  7500  درهم ، وما يستجد منها والزلتم تشغلون املأجور دون سداد املرتصد 

بذمتكم من مستحقات إيجارية مام ميثل اخالال بالقانون والعقد.
لذلك

 عليه ينذركم املنذر بسداد جميع املستحقات اإليجارية وقيمة الشيكات املرتدة مببلغ 7500 درهم وقيمة باقي الشيك 
مببلغ 1500 درهم ومع تجديد العقدما يستجد منها والغرامات املنصوص عليها يف العقد خالل ثالثون يوم وإال سوف 

يضطر املنذر إلتخاذ اإلجراءات القانونية لحفظ حقوقه مبا يف ذلك طلب اإلخالء.
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إخطار عديل بالنرش
2021-4888

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400

فاك�س 024488201
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�إعالنات

 اسم املصفي: محمد صديق قاسم العاملية لتدقيق الحسابات

العنوان: مكتب رقم 205 ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين، ديرة، الرقة 

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

السجل التجاري لديها بتصفية رشكة / دلتا انرجي زد للمواد البرتولية   ش. 

ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة  محاكم ديب

تاريخ القرار :   23-5-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-5-23

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

الكائن يف  العنوان اعاله  هاتف :  2219920 04  الفاكس: 2219934 04 

من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 

 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /   دانة املاسية للتخليص الجمريك   ش. 

ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

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

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

الكائن يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 

من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 

 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /    هايجو للخدمات البحرية  ش. ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

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

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

الكائن يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 

من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

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

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   23-5-2021    تاريخ تصديق القرار:     2021-5-23

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

هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 

 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /  الراية لتجارة مستحرضات التجميل    

ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 20-5-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-5-20

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

الكائن يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 

من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 

 العنوان:مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

السجل التجاري لديها لتصفية رشكة / برايفت ميمرب لتجارة املالبس الجاهزة     

ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

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

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

الكائن يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 

من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1- 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل 

نهيان، املركز التجاري االول  
يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
ذ.م.م   الغذائيةش.  للمواد  /البالل  رشكة  لتصفية  لديها  التجاري  السجل 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :    22-4-2021  تاريخ تصديق القرار:    2021-4-22

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 -04 فاكس: 2955598 -04 
من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  �إ�صعار ت�صفية

رشكة انرتفال انرتناشيونال م.م.ح ، )رخصة رقم : 642 ( والكائنة ب مدينة ديب املنطقة 

الحرة ملطار ديب ص.ب 54752 ، ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، واملرخصة لدى 

سلطة املنطقة الحرة ملطار ديب ، ترغب هذه الرشكة املذكورة يف إعالن قرارها للكافة 

والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة يف اجتامعه الذي عقد بتارخ 2021-1-17 

بشأن إغالق وحل الرشكة وفقا لذلك، 

تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات يف مواجهتها عليه تقديم 

هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا اإلعالن عن طريق الربيد املسجل أو 

اإلتصال ب : السادة/ انرتفال انرتناشيونال م.م.ح ص.ب : 54752 ديب ،  دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

هاتف رقم : 971-6-553-6856+

 prashobprakashan@bashaca.com :الربيد اإللكرتوين 

* لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة ب 15 يوماً.
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

INTERVAL INTERNATIONAL FZE

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

اسم الرشكة : دلتا انرجي زد للمواد البرتولية ش. ذ.م.م  

العنوان: مكتب رقم 1011 ملك فيضال بيات، الخليج التجاري 

 الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1481082  رقم الرخصة   874943  

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :   محمد صديق قاسم العاملية 

لتدقيق الحسابات ، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

تاريخ القرار :   23-5-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-5-23

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

مكتب رقم 205 ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين، ديرة، الرقة ، هاتف :  2219920 

الثبوتية وذلك  املستندات واألوراق  كافة  معه  الفاكس: 2219934 04، مصطحباً    04

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  دانة املاسية للتخليص الجمريك   ش.  ذ.م.م 

b 202-203 ملك خالد محمد االرشم، ديرة، القرهود، استدامة-a201 العنوان : مكتب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1499674  رقم الرخصة   892711

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

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

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

مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 

04 فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   هايجو للخدمات البحرية   ش.  ذ.م.م 

العنوان :  مكتب رقم s1-s2-s3 ، ملك مؤسسة ديب العقارية، ديرة، القصيص، الصناعية االوىل 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1194041  رقم الرخصة743883   

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

ومدققوا  قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

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

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

303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 

2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   جنسيس للخدمات الفنية  ش.  ذ.م.م 

العنوان :    مكتب رقم 1303 ملك محمد موىس عثامن، املركز التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1154625  رقم الرخصة  727257       

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

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

الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار  :   23-5-2021    تاريخ تصديق القرار:     2021-5-23

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

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

الثبوتية وذلك  2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  الراية لتجارة مستحرضات التجميل ش.  ذ.م.م 

b العنوان : مكتب رقم 2 ملك رشكة الساحل االخرض العقارية، الخبييص، ديرة، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1489970  رقم الرخصة   883907

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار : 20-5-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-5-20

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

مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 

04 فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  برايفت ميمرب لتجارة املالبس الجاهزة ش.  ذ.م.م 

العنوان :  محل 10 ملك مصطفى محمد عبدالنور، ديرة، نايف. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   44193 رقم الرخصة 225095   

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

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

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

مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 

04 فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  البالل للمواد الغذائية  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب  رقم a - 134  مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لالعامل الخريية 

واالنسانية ، الرقة 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  49741  رقم الرخصة  206960     
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
ايه & ام االنصاري لتدقيق    : لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    22-4-2021  تاريخ تصديق القرار:    2021-4-22

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

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :   ارتيشون للتجارة العامة ش. ذ.م.م 

العنوان : مكتب  رقم 208 ملك مركز قرقاش/ حمد عبدالخالق قرقاش، ديرة، نايف .

الشكل القانوين: )ذات مسؤولية محدودة(

رقم الرخصة : 592971                

رقم القيد بالسجل التجاري :   1007304 

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنها بصدد الغاء الرتخيص الخاص 

من  الدائرة. وعىل  يف  املتبعة  والنظم  االجراءات  وذلك مبوجب  أعاله  الواردة  بالرشكة 

لديه أي اعرتاض التقدم إىل دائرة التنمية االقتصادية بديب من خالل الربيد االلكرتوين 

suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقاً معه كافة املستندات 

واالوراق الثبوتية وذلك خالل 15» يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي
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 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: جمعة درويش حسن رمضان الحوسني    الجنسية: 

االمارات

 اىل الطرف الثاين:  يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم الحامدي   الجنسية: 

االمارات

من  صادرة  رخصة   ) الغذائية  املواد  لتجارة  )السالمة  التجاري  باالسم   

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )36319( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

 �إعالن تنازل عن رخ�صة
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�لكاتب �لعدل �لعام

 �لكاتب �لعدل
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

فقد�ن �صهادة ��صهم
فقد السيد/ داود عيل داود محمد عبدالله جفال ) إمارايت 

الجنسية (
للتمويل رقم   شهادة أسهم صادرة من الرشكة اإلسالمية 

الشهادة 78246 
 عدد االسهم 51,100 سهام .

او   اعاله  املذكورة  للرشكة  تسليمها  يجدها  ممن  الرجاء   
االتصال عىل تلفون رقم 0551414111 مشكورا.
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 دولة االإمارات العربية المتحدة - وزارة االقت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة االإمارات العربية المتحدة - وزارة االقت�صاد

 دولة االإمارات العربية المتحدة - وزارة االقت�صاد دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة العدل دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة العدل دولة االإمارات العربية المتحدة - وزارة االقت�صاد

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
رشكة رسا التجارية ش.ذ.م.م.

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 336092           بتاريخ : 22/09/2020

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: رشكة رسا التجارية ش.ذ.م.م.

العربية  االمارات  ديب،   ،64449 ص.ب  وعنوانه:  
املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

 الواقـعة بالفئة: 25
عربية  بأحرف  «الرشيف»  كلمة   : العالمة  وصف 

وبطريقة مميزة بحيث تظهر وكأنها كشعلة نار، كلمة «رشيف لألزياء» باحرف 
عربية ويدنوها كلمة Sharif Fashion بأحرف التينية عىل سطرين وبخط مميز، 

جميعهم باللون األبيض وعىل قاعدة سوداء كام هو موضح بالشكل املرفق.
االرشاطات:

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

من هذا اإلعالن. 

EAT 170410 

منوذج إعالن النرش 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/11 املودعة بالرقم: 348816 

 بيانات األولوية:  

االسم: ألتيك إندسرتيز، إنك وعنوانه: 210 إنفرنس سنرت درايف، بريمنجهام، أالباما 35242، 

الواليات املتحدة األمريكية. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:12

الخاصة  املهام  وشاحنات  العامة  الخدمة  شاحنات 

الحفر  وأبراج  الهوائية  الجرافات  مع  جنب  إىل  جنبًا 

وآالت  النقالة  والرافعات  والحفارات  الهيدروليكية  الحفر  بّرمية  ووحدات  والونشات 

ملنصات  املستقيمة  الوضعية  عىل  وبأمان  اوتوماتيكيًا  تحافظ  التي  الهيدروليكية  التسوية 

األفراد املثبتة عىل املصاعد الهوائية ملركبات الخدمة العامة املستخدمة يف مجاالت اإلنشاء 

واالتصاالت والعناية باألشجار والخدمة العامة وقطع غيارها.

أن  حيث  اإلنجليزية  باللغة    A Altec وصف العالمة: العالمة عبارة عن حرف وكلمة  

الحرف A كُتب  بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي وكلمة Altec باللون األسود.

التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 

اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

EAT 170411 
  منوذج إعالن النرش 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

 طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/04/11 املودعة بالرقم: 348817 

 بيانات األولوية:  
االسم: ألتيك إندسرتيز، إنك وعنوانه: 210 إنفرنس سنرت درايف، بريمنجهام، أالباما 35242، 

الواليات املتحدة األمريكية. 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:37

باستخدام  التجميع  أو  الرتكيب  اإلصالح،  اإلنشاء، 
الحفر  وأبراج  والحفر  التعدين  وآالت  الشاحنات 
والونشات  منها،  املتكونة  الحفر  نقل  وآالت ومنشآت 

وأبراج  والحفارات  الرفع  ومعدات  الجوية  واألدوات  والرافعات  الكبلية  والناقالت  )آالت( 
حفر للحفارات ومعدات التحميل فوق الطاقة التي تعمل ميكانيكياً وآالت الحفر ومنصات 
لُقم  أواللُقم وخاصة  واألزاميل  النقالة  والرافعات  األذرع  املتحركة وأضلع  املرفوعة  العمل 
التنظيف والتسوية وآالت التنظيف وأجهزة التنظيف امليكانيكية للعوازل وخاصة املنشآت 

عالية الفلطية يف مجاالت اإلنشاء واالتصاالت والعناية باألشجار والخدمة العامة.
أن  حيث  اإلنجليزية  باللغة    A Altec  وصف العالمة: العالمة عبارة عن حرف وكلمة  

الحرف A كُتب  بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي وكلمة Altec باللون األسود. 
التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 

اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

الرقم املرجعي: 0525202111183551
تاريخ اإلصدار: 25/05/2021

إعالن حكم بالنرش
محكمة أبو ظبي االتحادية االبتدائية يف الدعوى 

رقم ADFICFICIADMMJR2021/ 0000030 ، إداري كيل
إليها أعاله املرفوعة من املدعي)ة(:  بالدعوى املشار  ايه تو زد بالس للعقارات ويعلن نرشا(  إىل املدعى عليه )1(: 

هيئة الهالل األحمر االمارايت
نحيطكم علام بأنه بتاريخ 2021/03/30

قد صدر ضدك الحكم املبني أدناه ولك الحق يف االستئناف عىل هذا الحكم أمام محكمة أبو ظبي اإلتحادية االستئنافية 
خالل مدة 30 يوما ابتداء من اليوم التايل لنرشه، ويف حالة عدم تقديم ما يفيد استئناف الحكم الصادر خالل املدة 

املذكورة فإن الحكم سيصبح قطعيا بحقك، وستتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.
)منطوق الحكم (

حكمت املحكمة مبثابة الحضوري:
1/ إلزام املدعى عليه بإخالء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خاليا من األشخاص

والشواغل، وإلزامه بإعادة حال املأجور اىل ما كان عليه قبل التعاقد مع إجراء الصيانة للعني املؤجرة.
2/ إلزام املدعى عليه بدفع قيمة األجور املستحقة عليه عن السنة االيجارية األوىل حتى تاريخ 2020/10/31 مببلغ 

)45,072 درهم )قيمة الشيكات املرتجعة رقم 270 و272(.
 3/ إلزام املدعى عليه بدفع قيمة األجور املستحقة عليه بعد انتهاء مدة العقد من تاريخ 2020/11/1 وحتى تاريخ 
املاء  من  ذمة  براءة  بتقديم  إلزامه  مع  درهم،   )112,680  ( مقدارها  سنوية  اجرة  بواقع  للأمجور  الفعيل  التسليم 

والكهرباء والغاز )رشكة التوزع( حسب أحكام القانون.
 4/ إلزام املدعى عليه بدفع رسوم وغرامة الشيك املرتجع من البنك رقم )270( مببلغ )500( درهم رسوم إعادة الشيك 

من البنك، وغرامة مقدارها )50( درهم عن كل يوم تأخري يف السداد من تاريخ 2020/3/26
وحتى تاريخ تسديد قيمة الشيك للمدعية سندا للرشط الثامن من عقد االيجار.

 5/ إلزام املدعى عليه بدفع رسوم وغرامة الشيك املرتجع من البنك رقم )272( مببلغ )500( درهم رسوم إعادة الشيك 
من البنك، وغرامة مقدارها )50( درهم عن كل يوم تأخري يف السداد من تاريخ 2020/8/19 وحتى تاريخ تسديد قيمة 

الشيك للمدعية سنداً للرشط الثامن من عقد االيجار. 
6/ | إلزام املدعى عليه بالغرامة املرتتبة عليه بواقع )50( درهم عن كل يوم تأخري لعدم تجديد العقد او االخالء عن 

الفرتة من 2020/11/1 وحتى تاريخ تجديد العقد أو االخالء سندا للرشط الرابع من عقد االيجار. 
7/ إلزام املدعى عليها بدفع بدل قيمة الرضيبة املضافة بنسبة )5%( من القيمة االيجارية بواقع )5,634( درهم سنويا 

عن الفرتة من 2020/11/1 وحتى تاريخ التسليم الفعيل للأمجور. 8/ والزمت املدعى عليه املصاريف.

القايض
د. جمعة محمد راشد الرميثي 

محكمة أبوظبي اإلتحادية اإلبتدائية

الرقم املرجعي: 0525202111280166
تاريخ اإلصدار: 25/05/2021

إعالن حكم بالنرش
محكمة أبو ظبي االتحادية االبتدائية يف الدعوى

 رقم ADFICFICIADMMJR2021/ 0000002 ، إداري كيل
 إىل املدعى عليه )1(: مقهى نور حيايت

ويعلن نرشا( بالدعوى املشار إليها أعاله املرفوعة من املدعي)ة(: هيئة الهالل األحمر االمارايت
نحيطكم علام بأنه بتاريخ 2021/03/30

قد صدر ضدك الحكم املبني أدناه ولك الحق يف االستئناف عىل هذا الحكم أمام محكمة أبو ظبي اإلتحادية االستئنافية خالل مدة 30 
يوما ابتداء من اليوم التايل لنرشه، ويف حالة عدم تقديم ما يفيد استئناف الحكم الصادر خالل املدة املذكورة فإن الحكم سيصبح قطعيا 

بحقك، وسنتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.
)منطوق الحكم (

حكمت املحكمة مبثابة الحضوري:
1- إلزام املدعى عليه بسداد باقي األجرة املستحقة بذمته عن السنة االيجارية األوىل بقيمة ) 12,500 ( درهم حتى تاريخ 2018/4/19 .
2- إلزام املدعى عليه بدفع غرامة بقيمة )500( درهم رسوم إعادة الشيك رقم )184( املرتجع من البنك باإلضافة إىل غرامة مقدارها )50( 

درهم عن كل يوم تأخري يف سداد الشيك اعتبارا من 2018/4/19 وحتى تاريخ السداد الفعيل.
3- إلزام املدعى عليه بدفع األجور املستحقة بعد انتهاء العقد اعتبارا من 2018/4/20 وحتى تاريخ التسليم الفعيل بواقع أجرة )50,000 

( درهم، باإلضافة إىل دفع غرامة مقدارها )50( عن كل يوم تأخري لعدم تجديد العقد يف الفرتة من 2018/4/20
وحتى تاريخ التسليم الفعيل.

4- إلزام املدعى عليه بإخالء العني املؤجرة موضوع التداعي وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل واألشخاص، وإعادتها إىل ما كانت 
عليه قبل التعاقد، وصيانتها.

5- إلزام املدعى عليه بتقديم براءة ذمة عن استهالك املاء والكهرباء والصيانة طيلة فرتة االشغال.
 6- إلزام املدعى عليه بسداد مبلغ مقداره )2,500 درهم سنويا قيمة الرضيبة املضافة بواقع )5 %( من قيمة عقد االيجار عن الفرتة من 

2018/1/1 وحتى تاريخ التسليم الفعيل للأمجور. 
7- إلزام املدعى عليه بالرسوم واملصاريف واألتعاب.

القايض
د. جمعة محمد راشد الرميثي

محكمة أبوظبي اإلتحادية اإلبتدائية

EAT 170409 
  منوذج إعالن النرش 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/04/11 املودعة بالرقم: 348815 

 بيانات األولوية:  
االسم: ألتيك إندسرتيز، إنك وعنوانه: 210 إنفرنس سنرت درايف، بريمنجهام، أالباما 35242، الواليات 

املتحدة األمريكية. 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:7

آالت  ماص  ورق   ، الثقاب  أعواد   ، املدخنني  أدوات   ، التبغ 
والبالستيك(،  املعادن  ملعالجة  منها  كان  ما  )عدا  آلية  وعدد 
محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات 
آلية وعنارص نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، 
وأجهزة  رفع  أجهزة  باليد(،  يدار  ما  )عدا  زراعية  معدات 
رافعات  جوية،  ومصاعد  رافعة  ومصاعد  مصاعد  رافعة، 

ورافعات ُمركبة عىل قواعد ومركبات، منصات عمل جوية، أجهزة ومعدات حمل الحموالت، أجهزة رفع 
بالبكرات وأجهزة معالجة كبلية وأجهزة وضع الكبالت الجوية وأذرع وونشات ورافعات نقالة، قطع 
أبراج حفر وأبراج حفر  الذكر،  السلع آنفة  رافعة للمقطورات، أدوات تحكم وتحويل وتنظيم لكافة 
تسوية هيدروليكية مكونة من خراطيم هيدروليكية  أنظمة  للحفارات، حفارات وحفارات ضغطية، 
ملنصات  املستقيمة  الوضعية  عىل  بأمان  تحافظ  معدنية  وأغطية  معدنية  وروابط  تدوير  وصاممات 
األفراد املثبتة عىل املصاعد الهوائية ملركبات الخدمة العامة املستخدمة يف مجاالت اإلنشاء واالتصاالت 
والعناية باألشجار والخدمة العامة، أدوات تدار باملحركات تحديًدا آالت تقطيع الخشب لقطع أطراف 

األشجار وتقليعها يف رقائق صغرية.
 A باللغة اإلنجليزية حيث أن الحرف  A Altec وصف العالمة: العالمة عبارة عن حرف وكلمة  

كُتب  بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي وكلمة Altec باللون األسود.
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 

 

 

 

 

 

 

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   اللوتس لتجارة 

الزيوت  

رخصة رقم : CN -  2800638 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

كافترييا خمري، رشكة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم : CN -   1657624 قد تقدموا إلينا بطلب:

 KHEMEER CAFETERIA SOLE من/  تجاري  اسم  تعديل   

الشخص  رشكــة   ، خمري  كافترييا   PROPRIETORSHIP L.L.C

 ROLLED LEAVES MAHASHI SOLE اىل  ذ.م.م  الواحد 

الشخص  رشكة  محايش،  ليفز  رولد   PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

امل  جرعة   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامل املشغوالت اليدوية    

رخصة رقم : CN -   2561001 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

الســـادة / شعبية لتجارة  التنمية االقتصادية بأن  تعلن دائرة 

االسامك   

رخصة رقم : CN - 2780329 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ذا كراج كريف 

كافية ذ.م.م                

رخصة رقم : CN - 3920368 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عيىس خميس مسعود راشد 

البلويش %60 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نوره شيخ يوسف رشيف 

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 �إعــــالن 

هنداوي  وحيد  رشكة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
العامل االملنيوم ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN - 1006997 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة وحيد ابراهيم محمود عبداملحسن 

هنداوي %25  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد محمود  العزازي سيد احمد 

     %24
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف وحيد ابراهيم محمود عبداملحسن 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كافترييا يت اند بايت 
رخصة رقم :CN -    2217502 قد تقدموا إلينا بطلب:

  تعديل اسم تجاري من/ TEA AND BITE CAFETERIA كافيرتيا 
يت  مطعم   TEA AND BITE RESTAURANT0 اىل  بايت  اند  يت 

اند بايت 0 
تعديل نشاط/اضافة مطعم 5610001

تعديل نشاط/ اضافة تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة )اعداد وجبات( 
 5629002

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( 5610003
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 اإلغاء اعالن �سابق

رقم   الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   

للخرضاوات  سوكت  سوبر  التجاري  باالسم   CN  -  2888280

كام  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء    ، والفواكه 

كان عليه سابقا.  

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -  2888280 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3753977 : رقم الخطاب

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رقاقة مودرن كافيه 

رخصة رقم : CN -  2647345 قد تقدموا إلينا بطلب:

الغاب   عمر  محمد  سعيد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري %100    

خلف  احمد  محمد  شام  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاجري 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

دار  مطعم    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الفراعنة

رخصة رقم : CN -  1128886 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ البيت الجديد للصيانة العامة
رخصة رقم : CN- 1006897 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سامي محمود محمد الضالعي )%50(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عرفات محمود محمد محسن )%50(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد عىل محمد جارالله
1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

محدودة  مسؤولية  ذات  إىل رشكة  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 NEW HOUSE GENERAL MAINTENANCE /تعديل إسم تجاري من
 NEW HOUSE GENERAL إىل  العامة  للصيانة  الجديد  البيت   -

MAINTENANCE LLC - البيت الجديد للصيانة العامة ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل  أو دعوى بعد  غري مسؤولة عن أي حق 

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  تراست سنرت للخدمات 

التعليمية             

رخصة رقم : CN -  2837134 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد حافظ امني الكحيك %100 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد مال الله قاسم حسن الحامدي من %00 

اىل %0

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف نهاد عبده محمد عجالن 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   روعة لتنظيف 

وتلميع السيارات 

رخصة رقم :    CN - 2777778 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

/  محمد صالح  الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  تعلن دائرة 

حسني للمقاوالت العامة        

رخصة رقم : CN -  1748123 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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ادارة التراخي�ص التجاريةادارة التراخي�ص التجارية قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبيادارة التراخي�ص التجارية

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

قطاع ال�شوؤون التجارية - اأبوظبي

�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري: افانت جارد للصيانة العامة، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: غيايث ، غيايث الصناعية 2 ، مبنى حكومة ابوظبي، واخرين 

ارض 13 مكتب 5 

   CN-1174319 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

-1 حل وتصفية الرشكة

-2 تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-6-3 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2145001366   

 تاريخ التعديل: 2021-6-6    

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري: رشكة الشهاب الثاقب للنجارة والحدادة املسلحة، رشكة الشخص 

الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية، بطحاء الحائر 7 ، السابع، مبنى السيد سلطان 

محمد هاشل، واخرين

  CN-1129955 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

a1 حل وتصفية الرشكة-

الرضيبية كمصفي  الحسابات واالستشارات  لتدقيق  تراست  السادة/  تعيني   2-

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-5-27 بتاريخ   للرشكة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105012891 

 تاريخ التعديل:  2021-6-7 

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

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري: الشموخ للعقارات، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

 P2 رقم  متجر   S1 القابضة  القدرة  املالك/ رشكة  الرشكة: وحدة  عنوان 

جزيرة ابوظبي، شارع املرور ، رشق 40 ق 43 ط 

  CN-1070762 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

-1 حل وتصفية الرشكة

-2 تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه- محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-5-27 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2105012927     

 تاريخ التعديل:   2021-6-6 

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مخبز سلربيتنج اليف

رخصة رقم : CN- 2084347 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مامنيت سينغ كابريوال جورميل سينغ )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / اسد عىل ابوبكر من وكيل خدمات إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / اسد عىل ابوبكر من %0 إىل 51% 

لوحة  تعديل  كابريوال  سينج  بابو  سينج  جورميل  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

اإلعالن / إجاميل من مساحة

 1x1 1 إىلx3.76

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

تعديل اسم تجاري من / CELEBRaTING LIFE BaKERY - مخبز سلربيتنج اليف 

إىل CELEBRaTING LIFE BaKERY L.L.C مخبز سلربيتنج اليف ذ.م.م

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/    الريف الفرنيس كايف 

شوب ومقهى ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1121192 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة احمد ابراهيم احمد الشيبه الشحي 

)51%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالحميد سليم زهدي )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم احمد محمد الشيبه الشحي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالحميد سليم زهدي

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مدن الخليج للمقاوالت العامة

رخصة رقم : CN- 2699270 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سامي محمود محمد الضالعي )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عرفات محمود محمد محسن )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد عىل محمد جارالله 

1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 MuDuN aL KHaLEEJ GENERaL مــن/  تجاري  اســم  تعديل 

 MuDuN aL إىل  العامة  للمقاوالت  الخليج  مدن   -  CONTRaCTING

الخليج  مدن   -   KHaLEEJ GENERaL CONTRaCTING L.L.C

للمقاوالت العامة ذ.م.م

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

ورشة   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

فاست تريك العامل االملنيوم والزجاج   

رخصة رقم :  CN -  2020617 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صيدلية العني - ذات مسئولية 

محدودة
رخصة رقم : CN- 1102595 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / زياد امري احمد صالح من رشيك إىل مالك تعديل 
نسب الرشكاء / زياد امري احمد صالح من %49 إىل %100 تعديل الرشكاء تنازل 
وبيع / حذف محمد خالد محمد مرتف الجابري تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل 
مسؤولية  ذات  من رشكة   / قانوين  تعديل شكل   1x1 إىل   18x1 مساحة  من 
 aL aIN /محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م تعديل إسم تجاري من

PHaRMaCY - )LLC
 aLaIN PHaRMaCY إىل  محدودة  مسئولية  ذات   - العني  صيدلية   -
الشخص  رشكة   - العني  صيدلية   -  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   شيف  تعلن دائرة 

فايبس كافيه 

رخصة رقم :  CN -  2977406 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ويست واي إلدارة 

العقارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم :  CN -  4025277 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فاضل حمد حميد 100%

تعديل مدير/ اضافة الف خان سانوبار خان  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اسامء فاضل حمد حميد البادي 

 تعديل مدير/ حذف اسامء فاضل حمد حميد البادي

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 �إعــــالن 

ذ.م.م  الطبية  عيادة سيلكور  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1286874 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة نرسيه عىل سامل سعيد درويش )51%(

 ODaSI ال  اي  اس  هولدنغ  اودايس  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

HOLDING SaL

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيلكور هولدنغ ش م ل -

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عامر عبدالرحيم يوسف مندى التميمي

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تيكنو   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت والصيانة العامة   

رخصة رقم : CN -  2749971 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  العاصفة 

لتجارة التمور   

رخصة رقم :  CN - 3800279 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كواليتي واير برودكس 

لتجارة معدات النفط ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1259442 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة احمد حبيب احمد قاسم )49%(

عبدالله  راشد  محمد  عبدالله  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

البلويش )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد حبيب احمد قاسم

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسني محمد راشد عبدالله البلويش

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   مؤسسة 

وردة الياسمني لزينة االفراح 

رخصة رقم : CN -  1111395 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

 �إعــــالن 

لتصليح  البهاء  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الكهرباء ومكيفات السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2982433 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ابو صالح ال حسني ابو القاسم 

49%

بن  الرحمن  انــيــس  ــذف  ح وبــيــع/  تــنــازل  ــاء  ــرشك ال تعديل 

عبدالستار 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابو صالح ال حسني ابو القاسم

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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                الثالثاء ٨ يونيو٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٦٤ 
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

الثالثاء 8 يونيو 2021-العـدد 14764 
اخبار الوطن

اأبوظبي-الوحدة:

املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

للمرور  اخلا�ص  الربتوكول  اعتمادها  عن 

عن  الناجتة  القيود  تخفيف  بهدف  الأخ�رض 

التنقل  حركة  وت�صهيل  كوفيد-19  جائحة 

الدولة،  اأنحاء  جميع  يف  باأمان  وال�صياحة 

وذلك با�صتخدام تطبيق احل�صن لإظهار حالة 

التطعيم و�صالحية الفح�ص.

جاءت  اخلطوة  هذه  باأن  الوزارة  واأكدت 

ال�صتباقية  ال�صرتاتيجية  خلطتها  ا�صتكماًل 

يف مكافحة اجلائحة واملحافظة على ال�صحة 

العامة ودعمًا للجهود املبذولة للتعايف التام.

كما اأكدت الوزارة اأن الربوتوكول املعتمد يتيح 

كيفية  حتديد  واملحلية  الحتادية  للجهات 

احتياجاتها  ا�صتخدام تطبيق احل�صن ح�صب 

بيئة  توفري  ي�صمن  مبا  اخلا�صة،  واإجراءاتها 

اآمنة و�صحية لكل املواطنني واملقيمني والزوار.

ويعك�ص نظام الرتميز يف تطبيق احل�صن حالة 

التطعيم ومدة �صالحية فح�ص م�صحة الأنف 

الأخ�رض،  باملرور  اخلا�ص  الربوتوكول  ح�صب 

الذي يحدد 6 فئات وهي: املطعمني، ومتلقي 

يف  الأوىل  اجلرعة  ومتلقي  الثانية،  اجلرعة 

انتظار اجلرعة الثانية، ومتلقي اجلرعة الأوىل 

عن  واملعفيني  الثانية،  عن  تخلفوا  الذين 

التطعيم، وغري املطعمني.

الفئة الأوىل: املطعمون الذين مر على تلقيهم 

اجلرعة الثانية 28 يومًا اأو اأكرث واملتطوعني 

يف الدرا�صات ال�رضيرية للقاح، �صتظهر حالتهم 

على تطبيق احل�صن اإن كانت نتيجة الفح�ص 

�صلبية باللون الأخ�رض وتبقى ملدة 30 يومًا، 

كما �صتظهر ال�صفة املعرفة "النجمة اأو حرف 

E " ملدة 7 اأيام.
الفئة الثانية: متلقو اجلرعة الثانية ممن مل 

احلالة  �صتظهر  تلقيها،  من  يومًا   28 يكملوا 

على تطبيق احل�صن باللون الأخ�رض ملدة 14 

يومًا اإن كانت نتيجة الفح�ص �صلبية.

الفئة الثالثة: متلقو اجلرعة الأوىل الذين تلقوا 

اجلرعة الأوىل وبانتظار موعد اجلرعة الثانية، 

باللون  احل�صن  تطبيق  على  احلالة  �صتظهر 

الأخ�رض ملدة 7 اأيام اإن كانت نتيجة الفح�ص 

�صلبية.

الفئة الرابعة: متلقو اجلرعة الأوىل الذين تلقوا 

اجلرعة  موعد  عن  وتخلفوا  الأوىل  اجلرعة 

الثانية باأكرث من 42 يومًا، �صتظهر احلالة على 

تطبيق احل�صن باللون الأخ�رض ملدة 3 اأيام اإن 

كانت نتيجة الفح�ص �صلبية.

ملن  التطعيم  من  املعفيون  اخلام�صة:  الفئة 

لالإجراءات  وفقًا  ا�صتثناء  �صهادة  لديهم 

الأخ�رض  باللون  احلالة  ف�صتظهر  املعتمدة، 

ملدة 7 اأيام، اإن كانت نتيجة الفح�ص �صلبية.

غري  من  املطعمني  غري  ال�صاد�صة:  الفئة 

املعفيني، �صتظهر احلالة على تطبيق احل�صن 

باللون الأخ�رض ملدة 3 اأيام اإن كانت نتيجة 

الفح�ص �صلبية.

احل�صن  تطبيق  على  احلالة  لون  و�صيتغري 

متى  الرمادي  اللون  اإىل  الأخ�رض  اللون  من 

كما  الأنف  م�صحة  فح�ص  �صالحية  انتهت 

هو حمدد لكل فئة من الفئات، بينما �صتظهر 

احلالة باللون الأحمر اإن كانت نتيجة الفح�ص 

الإجراءات  اتباع  تتطلب  والتي  اإيجابية 

املعتمدة لالإ�صابات.

دبي ـ وام:

اأعلنت دبي الذكية عن انتهاء املرحلة 

املوحد  "ال�صجل  م�رضوع  من  الأوىل 

اأطلقته  ملوظفي حكومة دبي"، الذي 

الب�رضية  املوارد  دائرة  بالتعاون مع 

لالأمن  دبي  ومركز  دبي  حلكومة 

خالله  من  غطت  والذي  الإلكرتوين 

دبي  حكومة  جهات  من  جهة   24

وذلك بهدف متكني حكومة دبي من 

ال�صتثمار الأمثل يف مواردها الب�رضية 

وتطوير الكفاءات مبا يلبي احتياجات 

اإيجاد  الذكية عرب  وتطلعات املدينة 

م�صدر موثوق لبيانات املوظفني يف 

احلكومة وح�رضها وت�صنيفها و�صمان 

دقتها وجودتها.

خالل  من  الذكية  دبي  وت�صعى 

مبادرة  �صمن  ياأتي  الذي  امل�رضوع 

يف  اأطلقتها  التي  دبي"  "�صجالت 
تقدمي  اإىل  املا�صي  العام  مار�ص 

لإدارة  وموحد  دقيق  بيانات  �صجل 

مبا  امُلوظفني  بيانات  جودة  ورفع 

ي�صهم يف عملّيات التخطيط واتخاذ 

الب�رضّية  باملوارد  امُلتعلِّقة  القرارات 

واجلهات  دبي  ُحكومة  ُم�صتوى  على 

لتطبيق  وال�صتجابة  احُلكومّية 

�صيا�صات الإمارة نحو التحّول الذكي 

ال�صامل.

زايد  بن  علي  اهلل  عبد  �صعادة  واأكد 

املوارد  دائرة  عام  مدير  الفال�صي 

الب�رضية حلكومة دبي حر�ص الدائرة 

اجلهات  مع  والتن�صيق  وبالتعاون 

احلكومية يف دبي ويف مقدمتها دبي 

الذكية على الرتقاء باملورد الب�رضي 

التحتية  البنية  وجتهيز  دبي  يف 

الالزمة واإ�صدار القوانني والت�رضيعات 

والأنظمة التي تعزز من مكانة قطاع 

املوارد الب�رضية.

حجر  تعد  الب�رضية  املوارد  اإن  وقال 

بدولة  التنمية  م�صرية  يف  الزاوية 

الإمارات ومن هذا املنطلق ل بد من 

دقيقة  وبيانات  معلومات  توفري 

و�صع  من  امل�صوؤولني  مّتكن  حولها 

امل�صتقبلية  وال�صرتاتيجيات  اخلطط 

اأداة  تعد  الإح�صائية  البيانات  اإن  اإذ 

للتخطيط والتوجيه وتلعب دوراً بالغ 

القطاعات..  الأهمية يف منو خمتلف 

م�صرياً اإىل اأن "ال�صجل املوحد ملوظفي 

حكومة دبي" والذي جاء ثمرة تعاون 

حلكومة  الب�رضية  املوارد  دائرة  بني 

دبي ودبي الذكية يعد من املبادرات 

املهمة التي �صتكون لها اآثاراً ايجابية 

على املوارد الب�رضية يف دبي.

انتهت  الذي  ال�صجل  هذا  اأن  واأ�صاف 

دبي الذكية من مرحلته الأوىل يهدف 

املوظفني  بيانات  ومراقبة  اإدارة  اإىل 

يف  وامل�صاهمة  موحد  اإطار  �صمن 

القرارات  واتخاذ  التخطيط  عمليات 

على  الب�رضية  باملوارد  املتعلقة 

واجلهات  دبي  حكومة  م�صتوى 

احلكومية.

ومن جانبه اأكد �صعادة يون�ص اآل نا�رض 

الذكية  لدبي  العام  املدير  م�صاعد 

املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة بيانات دبي 

واثقة  بخطى  ت�صري  دبي  حكومة  اأن 

وثابتة نحو التحول الرقمي ال�صامل 

الذي ي�صتند على روؤية القيادة الر�صيدة 

على  قائمة  رقمية  حكومة  بناء  يف 

التقنيات وتوظيفها يف  اأحدث  تبني 

�صياغة حلول ت�صمن كفاءة احلكومة 

وال�صتخدام الأف�صل ملواردها الب�رضية 

لتحقيق اأعلى معدلت ملوؤ�رضات الأداء 

الرئي�صية بجميع املجالت.

وزارة ال�سحة تعتمد البروتوكول الخا�ص للمرور الأخ�سر 

با�ستخدام تطبيق الح�سن

اإنجاز المرحلة الأولى لم�سروع »ال�سجل الموحد لموظفي حكومة دبي«

دبي ـ وام:

النا�صئة  ال�رضكة   - لب�ص"  "بروغنيكا  اأطلقت 

املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا ال�صحية العاملة 

بالذكاء ال�صطناعي ومقرها مركز دبي التكنولوجي 

لريادة الأعمال "ديتك" اململوك ل�صلطة واحة دبي 

لل�صيليكون.

حملة توعية ب�رضطان الثدي توفر الفح�ص املجاين 

ت�صتمر حتى 15 يونيو  اجلاري بالتعاون مع �صلطة 

الواحة و م�صت�صفى زليخة.

الثدي  ب�رضطان  الوعي  زيادة  اىل  احلملة  وتهدف 

يف جمتمع واحة دبي لل�صيليكون من خالل توفري 

حلقات  جانب  اإىل  جمانا  وال�صت�صارة  الفح�ص 

النقا�ص التفاعلية والندوات وور�ص العمل التي ت�صم 

اأطباء واأخ�صائيي اأ�صعة وخرباء.

وقال خالد �صيخ الرئي�ص التنفيذي املوؤ�ص�ص ل�رضكة 

النتائج  حت�صني  اإىل  نهدف   " لب�ص  بروغنيكا 

ال�رضيرية يف مكافحة �رضطان الثدي وجعل الفح�ص 

وميكن  معقولة  وبتكاليف  دقة  اأكرث  والت�صخي�ص 

الو�صول اإليها ب�صكل اأ�صهل فالوقاية والك�صف املبكر 

هما اأمران اأ�صا�صيان يف مهمتنا للم�صاعدة يف اإنقاذ 

الأرواح واحلفاظ عليها وقيادة املواجهة �صد �رضطان 

الثدي".

الرعاية  ركيزة  مع  متا�صيا  احلملة  اإطالق  وياأتي 

ال�صحية ذات امل�صتوى العاملي يف الأجندة الوطنية 

توؤكد  والتي   2021 المارات  لروؤية  الإمارات  لدولة 

على اأهمية الطب الوقائي وت�صعى ملكافحة اأمرا�ص 

ال�رضطان.

رفع  امل�صرتكة  التوعوية  احلملة  اأهداف  وت�صمل 

دبي  يف  اجلمهور  وتعريف  العام،  الوعي  م�صتوى 

املبكر  الك�صف  باأهمية  املتحدة  العربية  والإمارات 

اإىل  اإ�صافة  وت�صخي�صه وعالجه  الثدي  عن �رضطان 

تقدمي التوجيه ال�صحي وحتديد املخاطر والتعريف 

بالن�صائح الطبية والتدابري الوقائية املفيدة.

من جانبه قال هانز هرنيك كري�صتن�صن نائب رئي�ص 

مبركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك".. " 

ي�صم مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال حاليا 

اأكرث من 900 �رضكة نا�صئة من 72 دولة اأكرث من 30 

منها متخ�ص�ص يف جمال التكنولوجيا ال�صحية واأكرث 

من 50 منها ت�صتخدم الذكاء ال�صطناعي يف جمالها 

ونحن واثقون بالدور امل�صتقبلي للذكاء ال�صطناعي 

خا�صة يف جمال الأعمال وال�صحة وداعمون فاعلون 

�صمن  الواعدين  الأعمال  ورجال  النا�صئة  لل�رضكات 

جمتمعنا ومن ثم اأتت �رضاكتنا مع بروغنيكا لب�ص 

اأو�صع  جمهور  اإىل  للو�صول  التوعوية  حملتهم  يف 

خا�صة واأنها تركز على ال�رضطان الذي تعد مواجهته 

اإحدى مكونات موؤ�رض تقدمي الرعاية ال�صحية عاملية 

الإمارات  لدولة  الوطنية  الأجندة  �صمن  امل�صتوى 

العربية املتحدة لروؤية الإمارات 2021 ".

اإطالق حملة توعية للك�سف المجاني 

عن �سرطان الثدي بدبي

راأ�ص اخليمة ـ وام:

كرمت اإدارة املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صالحية 

يف  فازوا  نزيال   14 اخليمة  راأ�ص  ب�رضطة 

م�صابقة حفظ القراآن الكرمي التي مت اطالقها 

مع  بالتعاون  املبارك  رم�صان  �صهر  خالل 

هيئة الأعمال اخلريية.

مدير  ليلة  بو  يو�صف  يعقوب  العميد  واأكد 

يف  والإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة  اإدارة 

راأ�ص  �رضطة  حر�ص   .. اخليمة  راأ�ص  �رضطة 

العقابية  اإدارة املوؤ�ص�صة  اخليمة ممثلة يف 

والإ�صالحية على تعزيز الوازع الديني بني 

النزلء من خالل تنظيم مثل هذه امل�صابقات 

التاأهيل  عملية  يف  ت�صهم  التي  الهادفة 

فراغهم  اأوقات  و�صغل  للنزلء  الإ�صالحي 

للعودة  اإعدادهم  جانب  اإىل  مثمر  ب�صكل 

ملمار�صة حياتهم الطبيعية بعد انتهاء فرتة 

حمكوميتهم وخدمة املجتمع واأفراده.

التي  املكرمني على جهودهم  النزلء  وهناأ 

تكللت بالنجاح من خالل فوزهم مب�صابقة 

امتنانه  عن  معربا   ، الكرمي  القراآن  حفظ 

اخلريية  الأعمال  هيئة  جلهود  وتقديره 

العاملية ورعايتها لهذه امل�صابقة التي جت�صد 

املوؤ�ص�صات  بني  املثمر  التعاون  �صور  اأنبل 

يف  ي�صب  مبا  بالدولة  العاملة  والهيئات 

بوتقة ال�صالح العام وخدمة املجتمع.

تكريم 14 نزياًل فازوا بم�سابقة تحفيظ القراآن في »عقابية راأ�ص الخيمة«

�سرطة اأبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال بمفردهم 

في اأحوا�ص ال�سباحة

بلدية ال�سارقة.. حملة تفتي�سية للحفاظ على المظهر 

الجمالي لالإمارة

باحثون في » نيويورك اأبوظبي« يطورون منهجيًة 

لتوّقع نقاط التحول المحتملة في المجتمعات  

اأبوظبي ـ الوحدة:

جامعة  من  نيكيفوراكي�ص  نيكو�ص  الربوفي�صور  اأطلق 

نيويورك اأبوظبي درا�صًة تناولت اأ�صباب التم�صك ببع�ص 

املعايري الجتماعية، رغم اآثارها ال�صارة على املجتمع، 

املجتمعات يف  العديد من  فيه  ت�صهد  الذي  الوقت  يف 

خمتلف اأنحاء العامل تغيرياٍت ملحوظٍة واأ�صا�صية. ومع 

عدم القدرة على حتديد العديد من العوامل التي ت�صهم 

بح�صول تغيريات اجتماعية مفاجئة، اإيجابيًة كانت اأم 

�صلبية، اأ�صار الربوفي�صور نيكيفوراكي�ص وزمالوؤه يف تقرير 

ُن�رض حديثًا اإىل اإمكانية فهم نقاط التحول اأو التغريات 

املفاجئة التي تغري بنية النظام الجتماعي ب�صكل جذري 

وترقبها، ما ي�صاعد على تطوير �صيا�صات ت�صّجع التغيري 

الجتماعي الإيجابي.

حتكم  ر�صمية  غري  قواعد  الجتماعية  املعايري  وُتعدّ 

اأم �صلبية.  اإيجابية كانت  طريقة التعامل مع الأحداث؛ 

وترتك قدرة املجتمعات على تكييف املعايري الجتماعية 

مع الظروف املحيطة املتغرية اآثاراً بارزة على رفاهية 

على  املعايري  هذه  تنطوي  عندما  وخا�ّصة  اأفرادها، 

درا�صة  ويف  التمييزية.  املعايري  مثل  موؤذية  �صلوكياٍت 

بعنوان "توّقع نقاط التحول الجتماعي وتغرّي املعايري 

الوطنية  الأكادميية  اأجرتها  م�صبوطة"  جتارب  �صمن 

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الباحثون  يقدّم  للعلوم، 

ممت للتحقق  دلياًل من جتربٍة خمتربيٍة وا�صعة النطاق �صُ

من منوذج نقاط التحول، وتوّقع التغري الذي يطراأ على 

املعايري الجتماعية.

ووجد الربوفي�صور نيكيفوراكي�ص وزمالوؤه اأّن املجتمعات 

ميكن اأن تقع ب�صهولة يف "فخ المتثال"، وت�صكل عائقًا 

يف وجه التغيري الإيجابي للمعايري جتنبًا لتكلف عناء 

اأّن  اإىل  الباحثون  وخل�ص  جديد.  معياٍر  اإىل  التحول 

فهٍم  تطوير  على  املجتمعات  ت�صاعد  التي  ال�صيا�صات 

م�صرتك لفوائد التغيري ميكن اأن تعزز عملية التخلي عن 

املعايري ال�صيئة. كما اأّن ت�صجيع ثقافة الت�صامح ميكن اأن 

ي�صّهل التغيري املن�صود.

لطاملا مّثل توّقع نقاط التحّول وتغيري املعايري م�صكلًة 

لعلماء الجتماع. ور�صد الباحثون حالتي تغيري املعايري، 

وال�صتمرار ب�صلوكيات اجتماعية �صيئة ووا�صعة النت�صار، 

با�صتخدام اأحد األعاب التحول الجتماعي. وجنح منوذج 

العتبة الذي ا�صتخدموه يف توّقع حدوث التحول اأو عدمه 

يف 23 من اأ�صل 24 جمتمعًا خ�صعت للتجربة.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

من  الأ�رض  اأبوظبي  �رضطة  حذرت 

الأطفال بدون رقابة  خطورة ترك 

يف اأحوا�ص ال�صباحة املنزلية اأو 

مرافقتهم  �رضورة  موؤكدة  العامة 

جتنبا  عليهم  الرقابة  وتكثيف 

مو�صحة  الغرق  حوادث  لوقوع 

رئي�صًا يف  �صببًا  يعد  الإهمال  اأن 

يتطلب  ما  الأطفال  غرق  حوادث 

عدم الن�صغال عنهم.

حوادث  من  كثري  اأن  اإىل  واأ�صارت 

ب�صبب  تقع  الأطفال  غرق 

ال�صباحة  اأحوا�ص  ا�صتخدامهم 

الأ�رضة  واإهمال  مبفردهم 

وعدم  املاء  وعمق  ملراقبتهم 

والتعر�ص  بال�صباحة  الإملام 

املحيطة  الأر�صية  من  لالنزلق 

وجود  وعدم  ال�صباحة  بحو�ص 

�صياج حول الأحوا�ص.

ممن  الأطفال  ترك  اأن  وذكرت 

يف  مبفردهم  �صنوات   3 دون  هم 

البنايات  او  املنازل  م�صابح 

يعر�صهم  املختلفة  واملرافق 

حلوادث الغرق موؤكدة اأهمية اأخذ 

حفاظًا  العتبار  بعني  الأمر  هذا 

على �صالمتهم.

معدات  ارتداء  �رضورة  واأكدت 

ال�صباحة و تزويد الأطفال باأطواق 

اأثناء  النجاة  و�صرتات  اأدوات  و 

اأن  اإىل  لفتة  ال�صباحة  ممار�صة 

من  يعد  بامل�صابح  الأطفال  غرق 

النف�صية  امل�صاكل  م�صببات  اأكرث 

حمذرة  بهم  واملحيطني  لالأبوين 

تعليمات  وجتاهل  الالمبالة  من 

وتزويد  ال�صاأن  هذا  يف  ال�صالمة 

ومقاب�ص  ثابتة  ب�صالمل  امل�صابح 

معدنية موزعة على حميطها.

ال�سارقة ـ وام:

ال�صارقة  مدينة  بلدية  اأكدت 

ا�صتمرار حمالتها التفتي�صية لإخالء 

املناطق  من  والعزّاب  املخالفني 

والعائالت  لالأ�رض  املخ�ص�صة 

العامة  القيادة  مع  بالتعاون 

كهرباء  وهيئة  ال�صارقة  ل�رضطة 

ومياه وغاز ال�صارقة حيث توا�صل 

البلدية حمالتها على كافة املناطق 

يف املدينة.

الكبري  بالدور  البلدية  واأ�صادت 

والتعاون املثمر من قبل �رضكائها 

يوؤدون  الذين  ال�صرتاتيجيني 

ذات  امل�صاكن  جتاه  اأدوارهم 

املخالفة  الهند�صية  التق�صيمات 

تو�صيالت  على  حتتوي  والتي 

خطراً  ت�صكل  ع�صوائية  كهربائية 

امل�صاكن  هذه  يف  القاطنني  على 

ويعترب وجودها خمالفًا كون هذه 

الفئات تقطن يف مناطق خم�ص�صة 

لالأ�رض والعائالت.

عام  مدير  الطريفي  ثابت  واأكد 

البلدية  اأن  ال�صارقة  مدينة  بلدية 

الواردة  اجلمهور  مالحظات  تتابع 

ملركز الت�صال بهذا ال�صاأن وتوا�صل 

حمالتها وزياراتها التفتي�صية ب�صكل 

فريقًا  البلدية  �صكلت  وقد  يومي 

على الفور للتجاوب والتعامل مع 

وبا�رضت  القاطنني  اأحد  مالحظة 

بحق  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ 

املخالفني.

اأم القيوين-وام:

حا�صنات  م�رضوع  يعترب   

خور  يف  الأ�صماك  اأمهات 

من  واحدا  القيوين  اأم  اإمارة 

�صت�صاهم  التي  امل�رضوعات 

ال�صمكي  املخزون  تعزيز  يف 

حتقيق  ويف  اخلور  داخل 

الأ�صماك  من  الذاتي  الكتفاء 

عالية اجلودة ذات املوا�صفات 

يف  واملطلوبة  املمتازة 

الأ�صواق.

واأكد جا�صم حميد ال�رض رئي�ص 

اأم  جمعية  اإدارة  جمل�ص 

ل�صيادي  التعاونية  القيوين 

لوكالة  ت�رضيح  يف  الأ�صماك 

اأنباء الإمارات / وام / جناح 

اأمهات  حا�صنات  م�رضوع 

الثانية  مرحلته  يف  الأ�صماك 

اإيجابيا  اأن حقق جناحا  بعد 

املخزون  زيادة  يف  �صي�صاهم 

اإىل  لفتا   ، لالإمارة  ال�صمكي 

الريقات  على  الطالع  مت  اأنه 

والإ�صبعيات التي مت اإنتاجها 

يف احلا�صنات.

واأ�صاف اأن احلا�صنات حتتوي 

على عدة اأ�صناف من الأ�صماك 

والف�صكر  وال�صايف  كال�صعري 

وال�صعم  والقابط  والينم 

نتائج  حتقيق  ومت  والفر�ص 

�صي�صاعد  مما   %100 بلغت 

ال�صمكى  املخزون  زيادة  على 

لالإمارة.

لأمهات  بالن�صبة  اإنه  وقال 

يف  املوجودة  الأ�صماك 

يف  بها  �صنحتفظ  الأقفا�ص 

اإجراء  اأجل  من  الأقفا�ص 

قوة  لرنى  عليها  التجارب 

حتملها يف العام املقبل وهل 

اإنتاج  على  قادرة  �صتكون 

و�صعها  وملتابعة  الريقات 

وقدرتها  ال�صيف  ف�صل  خالل 

احلا�صنات  مقاومة  على 

على  وقدرتها  احلرارة  وحتمل 

اإنتاجية  اإعطاء  يف  ال�صتمرار 

القادمة  ال�صنوات  خالل  قوية 

م�صريا   . عليها.  واملحافظة 

القادم  العام  �صيتم خالل  اإىل 

من  الأ�صماك  اأمهات  اإدخال 

خارج الأقفا�ص على اأن تكون 

اخلارج  من  التغذية  مكتملة 

للتلقيح  جاهزة  وتكون 

والتكاثر.

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 

قرابة  و�صع  مت  اإنه  اجلمعية 

اأن  املمكن  من  �صمكة   200

ذكور  �صمكة   60 اأو   50 تنتج 

واإناث وال�صمكة الواحدة تنتج 

قرابة 400 األف يرقة والريقات 

تتحول اإىل اإ�صبعيات و�صتكون 

من  باملاليني  الإنتاج  عملية 

الأ�صماك.

التغذية  ن�صبة  اأن  واأو�صح 

النمو  ون�صبة  عالية  تكون 

الأ�صماك  جلميع  اأ�رضع  تكون 

التي  الأك�صجني  ن�صبة  بحكم 

اأ�صجار  لوجود  مرتفعة  تكون 

والنباتات  والأع�صاب  القرم 

البحرية وجماميع الطحالب ، 

وتعد م�صكنا طبيعا وح�صانة 

وتلعب  الكائنات  لبع�ص 

 ، احليوى  التنوع  فى  دورا 

من  للعديد  غذاء  م�صدر  وهي 

الأحياء البحرية.

واأ�صار اإىل اأن البيئة ال�صاحلية 

تعترب  القرم  باأ�صجار  الغنية 

لتكاثر  املناطق  اأن�صب  من 

الأ�صماك  اأنواع  وح�صانة 

والروبيان والق�رضيات الأخرى 

الهوائية  اجلذور  اأن  كما 

القرم  لأ�صجار  "التنف�صية" 
غذاء  توفري  يف  دورا  تلعب 

لريقات الأ�صماك ال�صغرية ، من 

خالل حتلل اأوراقها املت�صاقطة 

لبع�ص  غذاء  تعد  والتي 

املوجودة  الدقيقة  الكائنات 

يف البحر والتي تتغذى عليها 

كائنات بحرية اأخرى.

اأن م�رضوع حا�صنات  واأ�صاف 

اأم  خور  يف  الأ�صماك  اأمهات 

مع  بالتعاون  ياأتى  القيوين 

القت�صادية  التنمية  دائرة 

التي تدير جلنة تنظيم ال�صيد 

يف  البلدية  ودائرة  بالإمارة 

امل�صوؤولة  اجلهة  القيوين  اأم 

عن �صن القوانني والرقابة يف 

الإمارة.

جمعية ال�سيادين في اأم القيوين:

 »حا�سنات اأمهات الأ�سماك« �ست�سهم في زيادة المخزون ال�سمكي

ال�سارقة-وام:

 نظمت جمعية اأ�صدقاء ال�صكري - اإحدى اجلمعيات الداعمة 

لل�صحة يف اإدارة التثقيف ال�صحي باملجل�ص الأعلى ل�صوؤون 

ووقاية  ال�صحة  وزارة  مع  بالتعاون  بال�صارقة..  الأ�رضة 

املجتمع، 48 ور�صة عمل تدريبية افرتا�صية، ا�صتهدفت طلبة 

وممر�صات املدار�ص امل�صاركة يف برنامج "البطل اخلارق"، 

اأفراد  اإحدى مبادرات اجلمعية ال�صنوية الرامية اإىل توعية 

املجتمع كافة مبر�ص ال�صكري، وكيفية التعامل معه، وطرق 

الوقاية منه.

�صعادة  عليها  اأ�رضفت  التي  التدريبية  الور�ص  وت�صمنت 

وعدد  ال�صكري،  اأ�صدقاء  جمعية  رئي�ص  احلاج  خولة 

املن�صقات  تدريب  اجلمعية،  ومتطوعات  موظفات  من 

الدم  �صكر  وزيادة  نق�ص  معاجلة  طرق  على  واملمر�صات 

الدم،  �صكر  قيا�ص  اأجهزة  ا�صتعمال  وكيفية  الأطفال  لدى 

وكيفية  والكيتون  ال�صكر  لتحري  البول  فح�ص  و�رضائط 

حقن الأن�صولني والغلوكاكون، اإىل جانب تقدمي الإر�صادات 

امل�صابني  الطلبة  وتثقيف  توعية  طرق  حول  والن�صائح 

وغري امل�صابني مبر�ص ال�صكري، وكيفية الوقاية والتعاي�ص 

حقوق  على  ال�صوء  الور�ص  �صلّطت  كما  املر�ص،  هذا  مع 

الأطفال امل�صابني بال�صكري يف ممار�صة حياتهم الطبيعية 

كبقية اأقرانهم.

وقالت �صعادة خولة احلاج اإن هذه الور�ص تاأتي يف اإطار 

املدار�ص  طالب  �صحة  على  للمحافظة  اجلمعية  جهود 

واملجتمع املدر�صي باختالف فئاتهم الُعمرية، وت�صجيعهم 

على اتباع منط حياة �صحي، وتقليل فر�ص اإ�صابتهم مبر�ص 

ال�صمو  �صاحب  قرينة  لتوجيهات  ترجمة  وذلك  ال�صكري، 

حاكم ال�صارقة، �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي، 

رئي�صة املجل�ص الأعلى ل�صوؤون الأ�رضة بال�صارقة، ومتا�صيًا 

مع روؤية اإمارة ال�صارقة يف اأن تكون مدينة �صحية و�صديقة 

لالأطفال واليافعني وبيئة خالية من الأمرا�ص.

جمعية اأ�سدقاء ال�سكري تنظم 48 ور�سة تدريبية 

لتعزيز كفاءة ممر�سات المدار�ص



برلني-)د ب �أ(:

 اأعلنت جلنة القيم يف االحتاد الربازيلي 

لكرة القدم م�س���اء االأح���د وقف رئي�س 

االحت���اد روجرييو كابوكل���و عن العمل 

موؤقتا، بعدما واجه اتهامات باالإ�س���اءة 

اجلن�سية.

واأوقف كابوكلو مبدئي���ا ملدة 30 يوما، 

وذلك بعدم���ا اتهمته موظفة يف االحتاد 

بتوجيه اإ�ساءة جن�س���ية ومعنوية لها، 

علما باأنه نفى كل االتهامات املوجهة له.

وذكر االحتاد يف بيان :"االحتاد تلقى يوم 

االأحد قرار جلنة القيم باالإيقاف املوؤقت 

)ملدة 30 يوما ب�س���كل مبدئي( للرئي�س 

روجرييو كابوكلو عن اأداء مهام من�سبه."

وطبق���ا للوائح االحتاد، التي تن�س على 

اإ�سناد املهمة لنائب الرئي�س االأكرب �سنا، 

يت���وىل اأنطونيو كارلو����س نونيز مهام 

رئي�س االحتاد خالل فرتة وقف كابوكلو 

عن العمل.

وياأتي وقف كابوكلو عن العمل يف الوقت 

ال���ذي ي�سهد فيه االحتاد الربازيلي حالة 

من التوتر.

فق���د اأبدى تيتي املدير الفني للمنتخب 

الربازيلي والعب���وه، حالة من اال�ستياء 

اإزاء اإقام���ة كاأ����س اأمم اأمريكا اجلنوبية 

)كوبا اأمري���كا( يف الربازيل اعتبارا من 

يوم االأحد املقبل، وت���ردد اأنهم مازالوا 

يفكرون يف خو�س البطولة من عدمه.

ومن املقرر االإعالن عن القرار النهائي 

عقب مباراة املنتخ���ب الربازيلي اأمام 

باراج���واي املق���ررة م�س���اء االأربعاء 

)�سباح اخلمي����س بتوقيت جرينيت�س( 

�سمن ت�سفيات كاأ�س العامل 2022 .

وتعد الربازيل من اأكرث الدول التي ت�رضرت 

من جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد، وقد 

وق���ع االختيار عليه���ا ال�ست�سافة كوبا 

اأمريكا، بعد ا�ستبعاد كولومبيا واالأرجنتني 

من اال�ست�سافة امل�سرتكة للبطولة ب�سبب 

ا�سطرابات �سيا�سية وزيادة يف معدالت 

العدوى بفريو�س كورونا امل�ستجد، على 

الرتتيب.
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اأمريكا تتوج بلقب الن�سخة 

الأولى من دوري اأمم 

الكونكاكاف على ح�ساب المك�سيك

بالتيني.. الغائب الحا�سر في يورو 2020
باري�س-)د ب اأ(:

 "كان���ت ه���ذه فكرت���ي ، لك���ن 
يويفا وال���دول امل�سيفة للبطولة 

هكذا  وا�سح"..  ب�س���كل  تنا�سوين 

ك�س���ف الفرن�سي مي�سيل بالتيني 

الرئي�س ال�سابق لالحتاد االأوروبي 

لكرة القدم )يويف���ا( عن �سعوره 

لعدم  واالمتعا����س  باالحب���اط 

توجي���ه اأي دعوة اإلي���ه حل�سور 

مباري���ات بطول���ة كاأ����س االأمم 

االأوروبي���ة )ي���ورو 2020( التي 

تنطلق بعد اأيام قليلة.

ورمبا ب���داأت فك���رة تنظيم هذه 

الن�سخة من البطول���ة االأوروبية 

يف عدد م���ن املدن ب���كل اأنحاء 

القارة العجوز كفكرة جمنونة اأو 

مثرية للج���دل لكنها دخلت حيز 

التنفيذ فعليا كم���ا اأو�سكت هذه 

الن�سخة على �رضبة البداية.

ورغم هذا ، قد يغيب مهند�س هذه 

الن�سخة و�ساح���ب فكرة اإقامتها 

بهذا ال�س���كل ، احتفاال مبرور 60 

اأمم  انط���الق بطوالت  عاما على 

اأوروبا ، ع���ن امل�سهد ب�سكل كلي 

اأو عل���ى االأقل جزئيا رغم انتهاء 

فرتة عقوبة االإيقاف التي فر�ست 

عليه قبل �سنوات عن ممار�سة اأي 

ن�ساط يتعلق باللعبة.

وقب���ل خم����س �سن���وات اأي�سا ، 

غاب �سانع االألع���اب االأ�سطوري 

بالتيني ع���ن بطولة يورو 2016 

الت���ي ا�ست�سافتها ب���الده ب�سبب 

عقوب���ة االإيقاف رغ���م اأن زيادة 

ع���دد املنتخب���ات امل�ساركة يف 

النهائيات من 16 اإىل 24 منتخبا 

بداية م���ن ن�سخة 2016 بفرن�سا 

الكبرية  اأبرز اخلط���ط  كان م���ن 

التي طرحها بالتيني وعمل على 

تنفيذها خالل رئا�سته لليويفا.

وقب���ل 37 عام���ا ، كان بالتيني 

يف اأوج م�سريته الكروية كالعب 

حيث �سطع يف �سفوف يوفنتو�س 

الكرة  بجائ���زة  وف���از  االإيطايل 

الذهبية الأف�سل العب يف اأوروبا 

ثالث م���رات متتالية بني عامي 

1983 و1985 .

ولكن بالتيني ، الذي يحتفل بعيد 

ال����66 يف 21 حزيران/ ميالده 

يونيو احلايل ، ا�سطر لال�ستقالة 

اليويف���ا واأ�سبح يف  من رئا�سة 

اأ�سواأ ظروف ممكنة و�سط ادعاءات 

بتورط���ه يف ف�سيحة ف�ساد على 

خلفية ق�سية تلقيه مبلغا مثريا 

لل�سبه���ات م���ن جوزي���ف بالتر 

الرئي����س ال�سابق لالحتاد الدويل 

للعبة )فيفا( ما اأدى الإيقافه.

بالتين���ي  ي�ستطي���ع  ال   ، واالآن 

حتى اجللو�س يف مق�سورة كبار 

ال�سخ�سي���ات اأو ت�سلي���م كاأ����س 

البطول���ة للفري���ق الفائ���ز نظرا 

الأنه مل يعد امل�س���وؤول االأول يف 

اليويفا ب���ل اإنه ق���د ي�سطر اإىل 

م�ساهدة املباريات من املدرجات 

و�س���ط امل�سجعني اأو م���ن اأمام 

�سا�س���ات التلفزيون يف ظل عدم 

توجيه دعوة اإليه من اليويفا اأو 

الدول امل�سيفة حل�سور فعاليات 

البطولة.

ويف اأواخر 2015 ، كان بالتيني 

يف اأوج هيمنت���ه عل���ى اليويفا 

وكان املر�س���ح االأب���رز خلالف���ة 

ال�سوي����رضي جوزي���ف بالتر يف 

رئا�سة الفيفا بعدما ا�سطر بالتر 

لالإع���الن عن رحيله من املن�سب 

الت���ي  الف�سيح���ة  اأعق���اب  يف 

 2015 اأيار/ماي���و  تفج���رت يف 

ولطخت �سمع���ة الفيفا وعدد من 

اأب���رز م�سوؤولي���ه ال�سابقني علما 

باأن بع�سهم كان ال يزال م�سوؤوال 

بالفيفا اآنذاك.

ي�ستغ���رق  مل   ، ه���ذا  ورغ���م 

الف�سائ���ح وقت���ا  "ت�سونام���ي" 
ليطول النج���م الفرن�سي ال�سابق 

بالتيني.

وب�سغ���ط من �سلط���ات التحقيق 

االأمريكية ، د�سنت �سلطات العدل 

ال�سوي�رضي���ة حتقيق���ات اأخ���رى 

وب���داأت يف ا�ستج���واب بالتيني 

ب�س���اأن مليوين فرن���ك �سوي�رضي 

)نح���و ملي���وين دوالر( ح�س���ل 

عليهما من بالتر يف 2011 دون 

تو�سي���ح اخلدمات الت���ي قدمها 

بالتيني يف مقابل هذه االأموال.

وقال كل م���ن بالتيني وبالتر اإن 

هذا املال نظري خدمات ا�ست�سارية 

الفرتة  قدمها بالتيني للفيفا يف 

من 1998 اإىل 2002 ولكنهما مل 

يو�سح���ا ال�سبب وراء تاأخر �سداد 

ه���ذا املبلغ ملدة ت�س���ع �سنوات 

وهو ما يثري ال�س���ك خا�سة واأن 

ال�سداد ج���اء يف توقيت كان فيه 

بالتر يبحث عن االأ�سوات الإعادة 

انتخابه رئي�سا للفيفا فيما كان 

بالتيني رئي�سا لليويفا.

وراأت جلن���ة القي���م بالفيف���ا اأن 

اإجاب���ات  يق���دم  مل  بالتين���ي 

وتف�س���ريات مقنعة لتفر�س عليه 

عقوب���ة االإيقاف ثم���اين �سنوات 

االلتما�سات  اأن تقل�س جلنة  قبل 

العقوب���ة اإىل �س���ت �سن���وات ثم 

الدولي���ة  املحكم���ة  قل�سته���ا 

للتحكي���م الريا�س���ي اإىل اأرب���ع 

�سنوات.

التحاد البرازيلي يعلن وقف رئي�سه عن 

العمل اإثر اتهامه باإ�ساءة جن�سية

تلقى عر�شاً من ناد قطري ل�شراء عقد جوميز

الريا�ضة

الريا�س-)د ب اأ(:

 ذكر تقرير اإخباري ام�س االثنني 

اأن اإدارة ن���ادي الهالل ال�سعودي 

تعمل على تغيري �سعار النادي 

وت�ستعد الإط���الق هوية جديدة 

خالل الف���رتة املقبلة، يف حال 

اعتماد االأفكار املطروحة.

"الريا�سية"  �سحيف���ة  وذكرت 

ال�سعودي���ة اأن م�س���ادر خا�سة 

ك�سفت له���ا اأن اإدارة النادي قد 

ا�ستقرت ب�سكل كبري على ال�سعار 

اجلدي���د ال���ذي تن���وي اإطالقه 

بالت�ساور م���ع كبار �سخ�سيات 

النادي، بعد املفا�سلة بني عدة 

ت�سميمات حر�س���ت فيها على 

عك�س تاري���خ الهالل واإجنازاته 

الت���ي حققها عل���ى ال�ساحتني 

املحلية واخلارجية.

حددوا  الهالليني  اأن  واأ�ساف���ت 

ع���دة مواعيد مقرتح���ة الإطالق 

اجلديدة،  النادي وهويته  �سعار 

ورجحت امل�سادر اأن يكون ذلك 

مع بداية العام امليالدي املقبل.

وعلى ال�سعيد نف�سه، ينتظر اأن 

يبداأ اله���الل مناف�سات املو�سم 

الريا�سي اجلديد بطاقم املالب�س 

نف�سه الذي لعب به يف املو�سم 

املنق�سي، على اأن يكون تغيري 

طاقمه مع اإطالق ال�سعار اجلديد.

 عل���ى �سعيد اآخر ذك���ر تقرير 

اإخباري ام�س االثن���ني اأن اإدارة 

ن���ادي الهالل ال�سع���ودي تلقت 

عر�س���ا �سفهيا من ن���اد قطري 

يرغ���ب يف �رضاء املدة املتبقية 

م���ن عق���د املهاج���م الفرن�سي 

بافيتيمب���ي جوميز، لريحل عن 

الفري���ق االأول لك���رة القدم يف 

املو�سم املقبل.

�سحيف���ة  واأو�سح���ت 

"االقت�سادي���ة" ال�سعودي���ة اأن 
"اإدارة اله���الل اأرجاأت الرد على 
العر����س بالرف�س اأو القبول اإىل 

حني ت�سل���م التقري���ر النهائي 

ليوناردو  الربتغايل  املدرب  من 

جاردمي".

ونقل���ت ال�سحيف���ة ع���ن اأحد 

امل�س���ادر املقربة م���ن النجم 

الفرن�سي قوله اإن الالعب يرغب 

يف متديد عقده عام���ا اإ�سافيا 

مع اله���الل بع���د اأن مددت له 

االإدارة مل���دة عام���ني مطل���ع 

املو�س���م املا�س���ي، اأو االنتقال 

اإىل ناد اآخر بعقد ميتد لعامني، 

حيث �سيعلن اعتزاله اللعب يف 

2023، وال �سيم���ا اأن ا�ستمراره 

مع الهالل حتى املو�سم املقبل 

�سي�سعف من فر�س انتقاله الأي 

ن���اد اآخر لتمثيل���ه عاما واحدا 

فقط.

بينم���ا ذكر برنام���ج "احل�ساد 

اله���الل  اإدارة  اأن  الريا�س���ي" 

ق���ررت ا�ستمرار جوميز وكاريلو 

مع الفريق حتى نهاية املو�سم 

املقبل 2021 / 2022.

يف  الفرن�س���ي  النج���م  واأك���د 

ت�رضيح���ات اإعالمي���ة اأدىل بها 

اأنه م�ستم���ر مع الهالل  موؤخرا 

وملت���زم بنهاية عق���ده املمتد 

حت���ى نهاية املو�سم املقبل يف 

حزيران/يونيو 2022.

وكانت تقارير ربطت موؤخرا ا�سم 

جوميز بالرحيل عن الهالل وذلك 

بعد نهاية املو�سم، ومع تعاقد 

النادي مع املايل مو�سى ماريجا 

قادما من بورتو الربتغايل.

وان�سم جوميز اإىل الهالل قادما 

م���ن جالطه ����رضاي الرتكي يف 

�سيف عام 2018، مبوجب عقد 

ميتد حت���ى 30 حزيران/يونيو 

.2022

واأنهى النج���م الفرن�سي مو�سم 

2020 / 2021 حمت���ال �سدارة 

هدايف الدوري ال�سعودي بر�سيد 

24 هدفا.

الهالل ال�سعودي ب�سدد تغيير هويته و�سعاره
نيويورك-)د ب اأ(:

 توج املنتخب االأمريكي بلقب الن�سخة االأوىل من 

بطولة دوري اأمم الكونكاكاف لكرة القدم بعدما 

تغلب على نظريه املك�سيكي 3 / 2 م�ساء االأحد 

)�سباح االثنني بتوقيت جرينيت�س( يف املباراة 

النهائية للبطولة.

واأح���رز منتخب الهندورا�س املرك���ز الثالث اإثر 

تغلبه على نظريه الكو�ستاريكي 5 / 4 ب�رضبات 

اجلزاء الرتجيحية بعدما تعادل الفريقان 2 / 2 

يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

وعلى ملعب "برونكو�س ات مايل هاي" مبدينة 

دنفر االأمريكية، افتتح خو�سيه كورونا الت�سجيل 

للمنتخب املك�سيكي بعد دقيقة واحدة من بداية 

املباراة ث���م تعادل املنتخ���ب االأمريكي بهدف 

لالعب جيوفاين ريينا يف الدقيقة 27 .

ويف ال�سوط الثاين، اأ�س���اف ديجو الينز الهدف 

الثاين للمنتخ���ب املك�سيكي يف الدقيقة 79 ثم 

تعادل املنتخب االأمريكي بهدف اأحرزه وي�ستون 

ماكيني يف الدقيقة 82 وا�ستمرت املواجهة لوقت 

اإ�سايف �سهد ت�سجيل هدف الفوز 3 / 2 للمنتخب 

االأمريك���ي يف الدقيقة 114 ، و�سجله كري�ستيان 

بولي�سيت�س العب ت�سيل�سي االإجنليزي.

وثاأر املنتخ���ب االأمريكي بذل���ك لهزميته اأمام 

نظ���ريه املك�سيكي �سف���ر / 1 يف نهائي بطولة 

كاأ�س الكونكاكاف الذهبية 2019 .

هالك يقود اأتلتيكو مينيرو 
للفوز على �سبورت ري�سيفه في 

الدوري البرازيلي

�ساو باولو )الربازيل(-)د ب اأ(:

 حقق اأتلتيكو مينريو الفوز االأول له يف املو�سم 

اجلديد من الدوري الربازيلي لكرة القدم وتغلب 

على �سب���ورت ري�سيفه 1 / �سف���ر م�ساء االأحد 

)�سب���اح االثنني بتوقي���ت جرينيت�س( يف ختام 

مناف�سات املرحلة الثانية من امل�سابقة.

و�سجل املهاج���م املخ�رضم هال���ك هدف الفوز 

الأتلتيكو مين���ريو يف الدقيق���ة 14 من املباراة 

ليه���دي اأتلتيكو مين���ريو، الذي اأنه���ى املو�سم 

املا�سي يف املركز الثال���ث بالدوري، اأول ثالث 

نقاط له يف املو�سم اجلديد.

ويتقا�س���م فورتالي���زا واأتلتيك���و باراناين�س���ي 

واأتلتيكو جويانيين�سي �س���دارة الدوري بر�سيد 

�ست نقاط ل���كل منهم، اإثر فوزهم يف املرحلتني 

االأوليني من امل�سابقة.

مدير كاأ�س الأمم الأوروبية يعلن عدم 

التو�شل اإلى حل ب�شاأن دخول الوافدين 

من بريطانيا اإلى األمانيا

برلني-)د ب �أ(:

 ق���ال مارتني كالن مدير بطولة كاأ�س 

االأمم االأوروبي���ة لكرة القدم، اإن القرار 

مل يح�سم بعد ب�ساأن ال�سماح للوافدين 

من بريطانيا بدخول اأملانيا للم�ساركة 

يف كاأ�س االأمم االأوروبية املقبلة )يورو 

.)2020

وق���ال كالن يف مقابلة لوكالة االأنباء 

اإ�س.دي.اإيه"  ال�سوي�رضية "كي�ستون – 

ن�رضته���ا ام�س االثن���ني اإن "احلكومة 

االأملانية قدمت حال" ويوا�سل االحتاد 

االأوروبي للعبة )يويفا( املناق�سات مع 

احلكومة املحلية.

وقال كال���ن :"مل ن�س���ع احلل ب�سكل 

ملمو�س على الطاولة بعد، لكن هناك 

�س���يء واحد وا�سح: هدفن���ا يجب اأن 

يكون �سمان عدم فر�س حجر �سحي. 

لك���ن يف حالة وج���ود نتائج �سلبية 

كورونا  فريو�س  )فحو����س  للفحو�س 

امل�ستج���د(، ال ب���د اأن ذل���ك �سيكون 

حمتمال."

وتعد بريطاني���ا منطقة تتف�سى فيها 

كورونا،  لفريو�س  املتحورة  ال�سالالت 

وتن�س قواعد ال�سفر املعمول بها يف 

اأملاني���ا حاليا عل���ى اأن الدخول من 

تلك املناطق مقت�رض على املواطنني 

االأمل���ان فق���ط وحامل���ي االإقامة يف 

اأملاني���ا، على اأن يخ�سع���وا للحجر 

ال�سحي مل���دة 14 يوما، بغ�س النظر 

عن �سلبية نتائج فحو�س كورونا.

وت�ست�سيف مدين���ة ميونخ االأملانية 

ثالث مباري���ات يف دور املجموعات 

ومباراة واح���دة يف دور الثمانية يف 

الث���اين من متوز/يولي���و املقبل، وقد 

يكون اأحد طريف تلك املباراة منتخبا 

خا�س مباراته يف دور ال�ستة ع�رض يف 

لندن قبلها باأيام قليلة.

باري�س-)د ب اأ(:

 اأنهت االأمريكية كوكو جوف م�سوار 

النجمة التون�سي���ة اأن�س جابر يف 

للتن�س  املفتوحة  فرن�س���ا  بطولة 

)روالن جارو����س( بعدم���ا تغلبت 

عليها 6 / 3 و6 / 1 ام�س االثنني 

�سمن مناف�سات الدور الرابع )دور 

ال�ستة ع�رض(.

واحتاج���ت كوكو ج���وف اإىل 53 

دقيقة فقط للتغلب على مناف�ستها 

متتاليتني  مبجموعتني  التون�سية 

والتاأه���ل اإىل دور الثمانية للمرة 

م�ساركاته���ا  �سج���ل  االأول���ة يف 

ببط���والت "جراند �س���الم" االأربع 

الكربى.

واأ�سبحت كوك���و جوف /17 عاما 

و86 يوما/، امل�سنفة 24 للبطولة، 

اأ�سغر العبة ت�سل اإىل دور الثمانية 

يف اإحدى بطوالت جراند �سالم، بعد 

نيكول فايدي�سوفا التي و�سلت اإىل 

دور الثمانية بالبطولة نف�سها يف 

عام 2006 .

كذل���ك اأ�سبحت كوكو جوف اأ�سغر 

اأمريكي���ة ت�س���ل اإىل دور الثمانية 

يف اإح���دى بط���والت جراند �سالم 

بعد النجم���ة املخ�رضمة فينو�س 

وليامز الت���ي كانت قد حققت هذا 

االإجناز يف بطولة اأمريكا املفتوحة 

)فال�سينج ميدوز( عام 1997، وقد 

و�سلت حينذاك اإىل الدور النهائي.

وحرم���ت كوكو ج���وف مناف�ستها 

التون�سي���ة اأن�س جاب���ر من تكرار 

اأ�سبحت  اإجناز عام 2020، عندما 

اأول العب���ة عربية ت�س���ل اإىل دور 

بط���والت جراند  باإحدى  الثمانية 

اأ�سرتاليا  �سالم، وذلك يف بطول���ة 

املفتوحة 2020 .

كوكو جوف تنهي م�سوار التون�سية اأن�س جابر في 

بطولة فرن�سا المفتوحة للتن�س
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الثالثاء  8 يونيو 2021 ــ العـدد 14764  الريا�ضة

اإتحاد الريا�سات البحرية ي�سيد بنجاح 

»دلما 4«  و»القفال 30«

اأبوظبي-وام:

 مع اإ�سدال ال�ستار على مناف�سات 

وال�سيدات  للرج���ال  اآ�سيا  بطولة 

للمالكم���ة التي اأقيم���ت يف دبي 

خ���الل الفرتة من 21 اإىل 31 مايو 

2021، مب�سارك���ة اأك���ر من 150 

العبا والعبة م���ن 17 دولة، مبن 

فيهم 55 العب���ا والعبة متاأهلون 

االأوملبية  االألع���اب  لدورة  فعليا 

االأفعال  ..توال���ت ردود  بطوكي���و 

املحلي���ة واالآ�سيوي���ة والعاملية 

جتاه هذا احلدث القاري االأول من 

نوعه الذي ك����ر حاجز ال�سمت 

له���ذه الريا�سة بع���د فرتة توقف 

والفعاليات  البطوالت  عن  طويلة 

الدولي���ة عل���ى خلفي���ة جائحة 

كورونا.

وت�سابقت دول اآ�سيا وعدد من دول 

اأوروبا وافريقيا يف خماطبة احتاد 

االإمارات للمالكمة وتوجيه ال�سكر 

له على التنظيم االحرتايف للحدث، 

وتطبيق اأعلى معايري اجلودة يف 

ل�سمان  االحرتازي���ة  االإج���راءات 

�سالم���ة الالعب���ن، وا�ست�سافة 3 

دورات �سق���ل وتاأهي���ل للمدربن 

واحل���كام وامل�رفن على هام�ش 

احلدث، الذي اأقي���م الأول مرة يف 

تاريخ البطول���ة بنظام" املناطق 

املعزول���ة" الفقاع���ة الطبي���ة"، 

والأول مرة اأي�سا تتوفر فيها �سالة 

املناف�س���ات ومالع���ب التدري���ب 

داخل فندق االإقامة.

واأكد حممد بو خاطر نائب رئي�ش 

اللجنة  رئي����ش  االإم���ارات  احتاد 

املنظم���ة اأن االإم���ارات حققت 7 

مكا�س���ب مهم���ة م���ن ا�ست�سافة 

بع�سه���ا  االآ�سيوي���ة،  البطول���ة 

تنظيمي ودعائي وترويجي يعزز 

من القوة الناعمة للدولة ودورها 

الفاع���ل يف قيادة ريا�س���ة اآ�سيا 

والعامل للتعايف من اآثار جائحة 

كورون���ا، وبع�سها قيمي واإن�ساين 

يعك�ش ق���وة العالقة م���ع الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة، حيث حتركت 

االإمارات �ريعا وا�ستجابت لطلب 

االحتادين الهندي واالآ�سيوي لنقل 

البطولة من الهن���د اإىل االإمارات، 

م���ع االإبقاء على ا�س���م احلدث " 

دلهي – دبي االآ�سيوية للمالكمة"، 

حفاظ���ا على ح���ق االأ�سدقاء يف 

الهند، والبع�ش االآخر فني واإداري 

وحتكيم���ي يتمث���ل يف ع���دد من 

االإجن���ازات غ���ري امل�سبوقة التي 

حتققت ملالكمة االإمارات.

وق���ال ب���و خاط���ر: "اإذا اأردنا اأن 

نح�سد املكا�سب م���ن تنظيم هذا 

احلدث فاإنن���ا �سنجد اأنف�سنا اأمام 

7 مكا�س���ب مهم���ة، يف مقدمتها 

دع���م وتعزي���ز مكان���ة االإمارات 

على امل�ستوين القاري والعاملي 

يف ريا�س���ة املالكمة، خا�سة يف 

ظل رئا�سة �سع���ادة ان�ش العتيبة 

لرئا�س���ة االحت���اد االآ�سي���وي يف 

الدورة احلالي���ة 2018 – 2022 

، والتاأكي���د عل���ى جاهزية دولة 

اأي  ا�ست�ساف���ة  عل���ى  االإم���ارات 

ح���دث ريا�س���ي يف اأي ظرف من 

الظ���روف ويف وقت قيا�سي، حيث 

اإن التجهي���ز والرتتي���ب واالإعداد 

للبطولة مل ياأخذ اأكر من 20 يوما 

من بع���د اعتذار دله���ي وانطالق 

املناف�سات يف دب���ي، مبا يعك�ش 

واملوؤ�س�س���ات  االأجه���زة  كف���اءة 

بالدول���ة التي حترك���ت �ريعا، 

وخربة كوادره���ا التنظيمية على 

التعامل مع اأ�سعب املعطيات.

اأي�سا  وتاب���ع: "اأثبتت االإم���ارات 

انها احلل دائما ل���كل التحديات، 

ونالت اإ�س���ادة بذلك من املجتمع 

ال���دويل الذي ا�ستوع���ب جدارتها 

على قيادة الريا�سة للتعايف من 

تاأثريات وباء كورونا، حيث نقلت 

6 حمطات  البطول���ة  مناف�س���ات 

تليفزيونية، باالإ�سافة اإىل عدد من 

واملواقع  اليوتيوب  على  القنوات 

املتخ�س�سة، وبلغ عدد متابعيها 

حول العامل اأكر من 100 مليون 

متاب���ع، وكان���ت تل���ك البطولة 

�سهادة جن���اح للدولة يف احتواء 

اآثار الوب���اء، واملرونة يف تطبيق 

تدابري الوقاي���ة، واآليات ال�سالمة 

يف مرحلة التعايف".

وعلى نط���اق املكا�سب الفنية يف 

البطول���ة يوؤكد بو خاطر: "جنحت 

الالعبة حنان الزيودي يف احل�سول 

على اأول ميدالية برونزية اآ�سيوية 

يف تاري���خ املالكم���ة االإماراتية 

مبناف�س���ات ال�سيدات، وقدم العبو 

منتخب االإمارات نزاالت قوية غري 

م�سبوقة كمناف�سن الأول مرة اأمام 

نخب���ة اأبطال الع���امل املتاأهلن 

الأوملبياد طوكيو.

و�سه���دت البطول���ة اأي�سا ح�سول 

م���درب منتخبن���ا الوطني حممد 

م�سب���ح ال�سبل���ي عل���ى رخ�سة 

التدري���ب " 3 جنوم" كاأول مدرب 

عليها،  يح�سل  وخليجي  اإماراتي 

واأي�س���ا ح�س���ول احلك���م حممد 

خ���وري على رخ�س���ة حتكيم" 3 

جن���وم" كحكم وقا�س���ي، وزميله 

رخ�سة  عل���ى  امل�سجري  با�س���ل 

قا�س���ي" 3 جن���وم" يف انتظ���ار 

ا�ستكمال درا�ساته يف دورة �سقل 

وتاأهي���ل اأخرى �ستق���ام يف �سهر 

اأغ�سط����ش املقب���ل، وننتظر كذلك 

االإعالن عن نتائ���ج ح�سول عدد 

من كوادرن���ا االإدارية على �سهادة 

م�رف دويل".

القاهرة-وام:

منتخبن���ا  رم���اة  يخو����ش   

االطب���اق  لرماي���ة  الوطن���ي 

من احلف���رة " ال���رتاب" اليوم 

الثالث���اء مناف�سات اليوم االول 

العربية للرماية  البطول���ة  من 

املقامة حاليا بجمهورية م�ر 

العربي���ة، يف مواجه���ة اأبطال 

الذين  الرماة العرب  العامل من 

ميثلون 8 دول عربية هي م�ر، 

واالإم���ارات، والكوي���ت، وقط���ر 

،وال�سعودي���ة، ولبنان، واالردن، 

وموريتانيا.

ومن املقرر ان يرمي كل م�سارك 

ث���الث ج���والت كل جول���ة 25 

طبق���ا اي 75 طبق���ا وت�ستكمل 

ي���وم غ���د االربع���اء بجولتن 

يتاأه���ل يف نهايتها اف�سل �ستة 

اأكر  رماة ليدخلوا يف مناف�سة 

بطل  هوي���ة  لتحديد  �را�س���ة 

و�ساحب  والو�سي���ف  الع���رب 

الربونزية واملراك���ز من الرابع 

حتى ال�ساد�ش.

وميثل منتخب االإمارات يف هذه 

البطولة �سبعة رماة منهم ثالثة 

ب�سفة اأ�سا�سية كفريق هم حمد 

ال�سام�سي،  بن جمرن، و�سي���ف 

ظاهر  ومعهم  املهريي،  ويحيى 

العرياين، وعبد اهلل بوهليبة اىل 

جانب فاطمة حمم���د وعائ�سة 

اليا�سي.

البطولة احلق  وتعطي الئح���ة 

للرم���اة اخلم�سة يف التاأهل اىل 

النهائ���ي ب����رط اال يزيد عدد 

الرماة لكل دول���ة يف النهائي 

عن ثالثة رماة فقط.

ق���وة املناف�سة يف ظل  وبرغم 

اأك���ر من ع����رة رماة  وجود 

موؤهل���ن اىل االوملبياد املقبلة 

بطوكيو، والظروف التي واجهت 

رماتنا قبل واثناء البطولة فاننا 

نتطلع اىل حتقيق نتيجة طيبة 

حتق���ق نقلة نوعي���ة يف االداء 

وامل�ستوى يف املرحلة احلالية 

التي اعقبت فرتة التوقف ب�سبب 

اجلائحة.

العربي���ة  البطول���ة  اأن  يذك���ر 

حتول���ت اىل ما ي�سب���ه "كاأ�ش 

ع���امل م�سغرة" حي���ث ي�سارك 

فيه���ا كوكبة من اق���وى الرماة 

الفيحان  الرحمن  عبد  وابرزهم 

املقلد  ونا�ر  الر�سيدي  وطالل 

الكويت، واأحمد قمر واأحمد  من 

العزيز حميلبة  وعب���د  توحيد 

من م�ر، ورا�سد العذبة وحممد 

اأبو�س���ارب  و�سعي���د  خجي���م 

ونا����ر احلميدي م���ن قطر، و 

فهد املطريي وفي�سل الدعجاين 

وحمم���د ال�ري���دة و�سعود بن 

�سلطان اآل �سعود من ال�سعودية، 

واغلب هوؤالء الرماة ابطال عامل 

حاليون �سبق له���م التاأهل اىل 

االوملبياد.

من ناحيته ع���رب عبداهلل �سامل 

بن يعقوب االأمن العام لالحتاد 

ع���ن ر�ساه ح���ول اأداء ونتائج 

العربية،  البطولة  يف  املنتخب 

10 ميداليات حتى  اأن  موؤك���دا 

االآن يف مناف�س���ات قوي���ة بهذا 

احلجم، تعك�ش حجم العمل يف 

االحتاد واالأندية �ركاء االإجناز 

الفنية،  واأجهزته���م  والالعبن 

وتوؤكد اأن رماية االإمارات ت�سري 

عل���ى الطريق ال�سحيح بح�سب 

اخلطة املعتمدة يف االحتاد.

وق���ال االأم���ن الع���ام: "ن�سكر 

الهيئة العام���ة للريا�سة على 

متابعته���ا اليومي���ة، واهتمام 

عبدالغف���ار  �سعي���د  �سع���ادة 

االأمن العام، الذي يتابع معنا 

النتائ���ج اأوال ب���اأول، واأكر ما 

ي�سعدن���ا يف تل���ك النتائج اأن 

عدد كبري منه���ا حتقق ب�سواعد 

يج�سد  الواعدين، مبا  النا�سئن 

ح�سورن���ا القوي يف امل�ستقبل، 

ويح�س���ب لالأندي���ة يف الدولة 

تعاونها م���ع االحتاد يف اإعداد 

الالعب���ن و�سقلهم ب�سكل جيد 

وناأمل  املنتخب،  �سفوف  لدعم 

يف حتقيق املزيد من االجنازات 

يف البطولة نف�سها خالل االيام 

الثالثة املقبلة، مع علمنا بقوة 

املناف�سات يف ظل وجود اأبطال 

عامل من دول اأخرى بالبطولة.

اجن���ازات  ح�سيل���ة  وبلغ���ت 

منتخبن���ا يف البطولة العربية 

واجلائزة الكربى حتى االآن 10 

ميداليات بواقع 4 ذهبيات، و3 

للفردي  برونزيات  و3  ف�سيات، 

والفرق.

رماة منتخب الإمارات يواجهون اليوم اأبطال 

العالم في البطولة العربية بالقاهرة

7 مكا�سب كبرى واإنجازات غير م�سبوقة للإمارات 

في بطولة اآ�سيا للملكمة

دبي-وام:

 رفع حري���ز املر حممد بن حري���ز رئي�ش احتاد 

االمارات للريا�س���ات البحرية ال�سكر اجلزيل اىل 

�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي رئي�ش املجل����ش التنفيذي الإمارة 

دبي على دعمه ورعايته الدورة رقم 30 من �سباق 

القف���ال ال�سنوي لل�سفن ال�راعي���ة املحلية 60 

قدما الذي اأقيم اجلمعة املا�سية من جزيرة �سري 

بونعري وحتى �سواطئ دبي وذلك ا�ستمرارا لر�سالة 

املغفور له ب���اإذن اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد ال 

مكتوم -طيب اهلل ثراه- الذي اأ�س�ش ال�سباق ووفر 

له كافة االإمكانيات طوال ثالثة عقود.

كما تقدم رئي�ش احتاد االمارات للريا�سات البحرية 

بال�سكر اجلزيل اىل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة على تف�سله 

برعاي���ة �سباق مهرجان دمل���ا التاريخي الرابع 

للمحامل ال�راعية فئ���ة 60 قدما الذي اأقيم يف 

الن�سف الثاين ل�سهر مايو املا�سي من جزيرة دملا 

مرورا ب�ست جزر تاريخية و�سوال اإىل خط النهاية 

ومن�سة التتويج ب�ساطئ مدينة املرفاأ. وقال حريز 

املر حممد ب���ن حريز ان دعم القي���ادة الر�سيدة 

وحر�سها على احياء تراث وما�سي االإباء واالجداد 

ميثل العامل الرئي�سي يف ا�ستمرار هذه الكرنفاالت 

اجلميلة والراقية والتي اأ�سبحت اليوم مهرجانات 

فرح ولقاءات جميلة تعزز هويتنا الوطنية.

وهناأ رئي�ش احت���اد االمارات للريا�سات البحرية 

ن���ادي اأبوظبي للريا�س���ات ال�راعية واليخوت، 

ونادي دبي ال���دويل للريا�س���ات البحرية على 

النجاح���ات الرائعة الت���ي حتققت يف ال�سباقن 

الكبريين واللذي���ن يعدان من اأط���ول امل�سافات 

الرتاثي���ة يف الع���امل وو�سول اجلمي���ع اىل خط 

النهاي���ة يف املرفاأ وكذلك عن دبي ب�سالم حيث 

جرى ال�سباقن وف���ق االإجراءات االحرتازية للحد 

من انت�سار فريو�ش كورونا.

كما قدم حريز املر حممد بن حريز التهنئة نيابة 

عن اخوانه اأع�ساء جمل����ش اإدارة احتاد االمارات 

للريا�س���ات البحري���ة اىل جمل�س���ي االإدارة يف 

النادين مباركا كذل���ك اىل طاقم ال�سفينة منران 

211 ملالكها �سمو ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد 

ال نهيان وبقيادة النوخذة علي عبداهلل املرزوقي 

الف���وز والتتويج يف ال�سباقن الكبريين وحتقيق 

ثنائية نادرة يف اقل من �سهر جتمع اكرب حدثن 

يف هذه الفئة.

اليوم.. مواجهة قوية بين الإمارات والبرتغال 

في بطولة العالم للجودو بالمجر

اأبوظبي-وام:

يخو�ش اليوم الثالثاء العب منتخبنا 

الوطن���ي للجودو فيكت���ور �سكرتوف 

- الفائ���ز بامليدالي���ة الربونزية يف 

وزن حتت 73 كج���م يف بطولة اآ�سيا 

واأوقيانو�سي���ا الك���ربى للج���ودو يف 

اأبري���ل املا�س���ي وبرونزي���ة بطولة 

رو�سي���ا جران���د �س���الم - مواجه���ة 

مهمة من العي���ار الثقيل مع الالعب 

الربتغايل فرناندو جواو /21 �سنة/، 

الفائز بلقب بطولة اأوروبا لل�سباب يف 

براغ 2019، وذلك �سمن نزاالت الدور 

التمهيدي م���ن بطولة العامل للجودو 

الت���ي حتت�سنها العا�سم���ة املجرية 

بوداب�ست.

وت�س���م فئ���ة وزن حت���ت 73 كج���م 

62 العب���ا من بينه���م 5 العبن من 

منتخب���ات عربي���ة وه���ي االإمارات، 

وال�سعودية، واالأردن، وم�ر واجلزائر. 

ويحتل العبنا فيكتور املركز العا�ر 

يف ترتيب تل���ك الفئة التي يت�سدرها 

الت�سنيف  �ساحب  ها�سيمتو  الياباين 

االأول عاملي���ا، بينما يحت���ل فيكتور 

املركز التا�سع ع����ر عامليا يف هذا 

الوزن مما يك�سب مناف�سات املجموعة 

قوة تناف�سية لوجود 6 العبن �سمن 

الـ 10 االأوائل على م�ستوى العامل.

املجموعة  تل���ك  ت�سفيات  وت�ستم���ر 

حتى ال�ساع���ة اخلام�سة م���ن م�ساء 

اأن  اليوم بتوقي���ت بوادب�س���ت، على 

تعقبها مرا�سم التتويج. وكانت جولة 

اليوم االأول قد �سهدت �سدارة منتخب 

اليابان بذهبي���ة وف�سية، فيما حلت 

رو�سي���ا يف املرك���ز الث���اين بر�سيد 

ميدالية ذهبية.

القاهرة-وام:

 وا�س���ل منتخب االإم���ارات للرماية 

م�ساركته  خ���الل  امليداليات  ح�سد 

بالبطول���ة العربي���ة املقامة حاليا 

يف جمهورية م�ر العربية وت�ستمر 

حتى 12 يونيو اجلاري.

اأقيمت  لت���ي  املناف�سات  واأ�سف���رت 

باملرك���ز االأوملب���ي باملع���ادي يف 

القاه���رة ومت تخ�سي�سها للم�سد�ش 

اله���واء والبندقي���ة للرجال  �سغط 

فردي وفرق عن ف���وز رماة االإمارات 

ب 3 برونزي���ات. حيث اأحرز �سلطان 

�سال���ح حمم���د ح�س���ن امليدالي���ة 

الربونزي���ة فردي م�سابق���ة بندقية 

امليدالي���ة  اأح���رز  رجال،بينم���ا 

الربونزية م�سابق���ة البندقية رجال 

فرق كل م���ن اإبراهيم خليل اإبراهيم 

عب���داهلل، و�سلط���ان �سال���ح حممد 

ح�سن، و�سامل حممد را�سد اليماحي.

منتخبنا للرماية ي�سيف 3 برونزيات اإلى ر�سيده 

في البطولة العربية بالقاهرة



ذكرت تقارير �صحفية يف م�رص، م�ؤخرا، 

اأن ال�صلطات عرثت على كنز اأثري داخل 

�صقة يف ح���ي الزمالك، بالقاهرة، بينما 

ج���رى اكت�صاف خمباأ ����رصي ي�صم حتفا 

نادرة.

وجرى اكت�صاف خمب���اأ �رصي يف ال�صقة 

م���ن قبل جلن���ة فني���ة مت ت�صكيلها من 

وزارة العدل، لأجل فرز املقتنيات الأثرية 

والل�ح���ات الفني���ة والتح���ف النادرة، 

�صباح ال�صب���ت. ويف الأ�صب�ع املا�صي، 

قام���ت وزارة العدل امل�رصي���ة بت�صكيل 

جلنة من وزارات العدل والآثار واملالية 

لفح����ص كمي���ات كبرية م���ن مقتنيات 

واأو�صمة نيا�ص���ن تاريخية وجم�هرات 

وحتف ول�حات فنية نادرة تع�د للع�رص 

امللك���ي، اإثر العث�ر عليه���ا داخل �صقة 

�صكنية يف منطقة الزمالك بالقاهرة.

وحظي العث�ر عل���ى هذا الكنز مبتابعة 

وا�صع���ة، حت���ى ب���ات يع���رف اإعالميا 

ب�"مغارة على بابا"، اأو "�صقة الزمالك".
وحتدثت تقارير �صحفية، عن ح�رص 400 

قطعة من التحف الفنية النادرة والقطع 

القدمية وامل�صغ�لت الذهبية.

وعقب ن�رص �ص����ر القطع الثمينة، رجح 

خرباء اأن ي�صل �صعرها اإىل مليار جنيه، 

يف غ�ص�ن ذلك، بادر مالك ال�صقة، حمد 

عبد الفتاح، وه� مقيم خارج م�رص منذ 

�صن�ات ط�يلة، اإىل الت��صيح، م�ؤكدا اأنه 

ينتمي اإىل عائلة عريق���ة �صغل اأفرادها 

عددا من املنا�صب الكربى.

واأو�ص���ح الأو�صم���ة والنيا�ص���ن تخ�ص 

عائلته، قائ���ال اإن اأغلبها مت�ارث، بينما 

مت �رصاء قطع اأخرى عرب مزادات علنية، 

وجرى العث�ر عل���ى الكنز عندما قامت 

ال�صلطات باحلجز على ال�صقة، يف ق�صية 

مالية.

قمي�ص منتخب اأوكرانيا اجلديد 

يثري غ�سب رو�سيا

الربيطانية  ال�رصطة  األقت 

م�ؤخرا القب�ص على اأ�صغر 

»تاجر خم���درات«، يبلغ 

من العمر 9 �صن�ات فقط.

واعتقل���ت ال�رصطة الطفل 

ال���ذي ل يزال يف املدر�صة 

حليازت���ه  البتدائي���ة، 

خم���درات، بغر�ص الإجتار 

والت�زيع.

ول ميكن ت�جيه التهامات 

لك����ن  وذل���ك  للطف���ل، 

�صن���ه اأقل م���ن 10 اأع�ام، 

القان�نية  ال�ص���ن  وه���ي 

للم�ص�ؤولي���ة اجلنائية يف 

اإجنل���را وويل���ز، وفق ما ذك���رت �صحيفة 

»مريور« الربيطانية.

ورجحت تقارير اإعالمي���ة تناولت الق�صية 

اأن يك����ن الطفل الذي مل يك�صف عن ا�صمه، 

قد اأجرب عل���ى حيازة هذه املخدرات، التي 

قد تع�د لأ�صخا�ص غريه.

واأ�صارت تلك التقارير اإىل اأن تف�صي فريو�ص 

ك�رون���ا امل�صتج���د، وما ترت���ب على ذلك 

من اآث���ار اقت�صادية، قد �صاه���م يف زيادة 

ا�صتغ���الل الأطف���ال من جان���ب ع�صابات 

الإجتار باملخ���درات واملمن�عات، اأو حتى 

اأف���راد العائل���ة املنخرط���ن يف مثل هذه 

الأن�صط���ة، ممن وجدوا اأنف�صهم عاطلن عن 

العمل.

كاد “اإي���ان ج�ن���ز” البال���غ من 

العمر 49 عامًا، من جزيرة وايت، 

اأن مي�ت عندما تعر�ص للع�ص من 

الزواح���ف ال�صامة يف الهند العام 

املا�صي، حيث عان���ى من ال�صلل 

والعم���ى يف اأعقاب احلادث الذي 

وقع يف ج�دب�ر، راج�صتان، على 

الرغم م���ن اأن عائلته كانت تاأمل 

يف حت�صن حالته مبرور ال�قت.

وب�ص���كل ماأ�صاوي ك�ص���ف �صقيقه 

“مارك” اأن حالت���ه تده�رت منذ 
ح�ايل �صه���ر اأو �صهرين، ومن غري 

املرجح الآن اأن ي�صتعيد �صاقيه.

كما ق���ال �صقيقه :” لق���د بداأ يف 

التح�صن، لكن م�ؤخراً- قبل �صهر اأو 

�صهرين، اأخذت الأم�ر منعطًفا اآخر 

نح� الأ�ص�اأ وفقد ا�صتخدام �صاقيه 

متامًا الآن”.

كوبرا تفقد رجاًل ب�شره �شلطات القاهرة تعرث على »�شقة الكنز«.. واملالك يك�شف »من اأين«
و�شاقيه لالأبد

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

اأعلن نقيب قراء م�رص حممد �صالح ح�صاد، "وقف ع�ص�ية 5 

�صي�خ خلروجهم عن �صحيح التالوة واأحكام القراءة ال�صليمة 

وحتذير العامة منهم". واأو�صح اأنه "قرر جمل�ص اإدارة حمفظي 

وقراء القراآن الكرمي، وقف ع�ص�ية كل من اأحمد عبد املح�صن 

و�صهرت���ه اأحمد العدوي، من �ص�ه���اج، وحممد اأحمد حممد 

عب���د احلافظ و�صهرته حممد الدرنكي م���ن درنكة باأ�صي�ط، 

واأحمد كمال العي�ص�ي، و�صهرته اأحمد العي�ص�ي من احل�ارته 

باملنيا". كما قرر املجل����ص "حت�يلهم اإىل التحقيق بلجنة 

القيم بالنقابة، وكذلك اإبالغ ال�صفارات ووزارة الداخلية عنهم، 

ملنعهم من ال�صفر م�صتقب���ال، خلروجهم عن �صحيح التالوة 

واأحكام القراءة ال�صليمة وحتذي���ر العامة منهم، حيث اإنهم 

يتجراأون على اأحكام الت���الوة بدون علم وفهم، وذلك حلن 

مث�لهم اأمام جهه التحقيق بالنقابة مب�عد �صيعلن عنه، واإن 

مل يلتزم�ا باحل�ص�ر �صيتم ت�صعيد الأمر اإىل النيابة العامة".

كم���ا قدم املجل�ص بالغات اإىل النياب���ة العامة يف "كل من 

�ص�ق���ي عبد اهلل اأحمد، من حمافظة بني �ص�يف، وعلي اأحمد 

جني���دي، من حمافظ���ة بني �ص�يف، وذل���ك خلروجهما عن 

�صحي���ح التالوة واأحكام القراءة ال�صليم���ة، وحتذير العامة 

منهم، حيث اإنهم يتجراأون على اأحكام التالوة، لإر�صاء النا�ص 

على ح�صاب كالم اهلل وحماولتهم الت�صهري بالنقابة.

تظهر لقط���ات �صجلت ي�م ال�صبت نهرا مك�نا من حمم 

بركان فاجرادال�صفيال وهي تتدفق �ص�ب وادي ناتاجي 

بعد اأن اجتازت �صدا يف طريقها.

ومل ت�صه���د �صبه جزيرة ريكياني����ص حيث يقع بركان 

فاجرادال�صفيال، ث�ران���ه منذ ح�ايل 8 قرون، اإذ يعتقد 

اأنه ظل خامدا ملدة 6000 عام.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

AL WAHDA 20 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون20 صفحة/درهم واحد

يف ق�صية اآثارت م�جة وا�صعة من الغ�صب يف ال�صارع امل�رصي، 

األقت ال�رصطة امل�رصية القب�ص على اأم ع�رصينية قتلت ر�صيعها 

البالغ من العمر ثالثة اأ�صه���ر، ب�ا�صطة جهاز حتكم التلفزي�ن، 

حتى تخلد للن�م،

وقررت النيابة امل�رصية، حب����ص الأم املتهمة 4 اأيام على ذمة 

التحقيقات، وطلبت النيابة حتريات املباحث ح�ل ال�اقعة.

و�صهدت منطقة بلبي�ص مبحافظة ال�رصقية يف م�رص، قبل ي�من 

واقعة م�ؤمل���ة، ب��ص�ل طفل اإىل امل�صت�صفى جثة هامدة، غارقة 

بالدم���اء، وبراأ�ص مه�صم. وقادت التحقيقات، اإىل اأن والدة الطفل 

هي وراء ارتكاب اجلرمي���ة الب�صعة، ب�صبب انزعاجها من �ص�ت 

بكائه، فتخل�صت منه حتى ت�صتطيع الن�م.

م�شر.. معاقبة 5 �شيوخ »جتراأوا« 

على القراآن

اأم تقتل ر�شيعها بجهاز التحكم كي 

تخلد للنوم!
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فاأر يح�شل على امليدالية الذهبية بعد 

قيامه بعمل بطويل
بريطانيا تقب�ض على اأ�شغر 

»تاجر خمدرات«

يف م�ؤ����رص على تعم���ق ال�رصاع 

الرو�صي الأوكراين، امتد اخلالف 

ب���ن البلدين اإىل ك���رة القدم، 

اأوروبا  اأمم  بط�ل���ة  وحتدي���دا 

2020 املقررة هذا ال�صهر.

فقد �صجب م�ص�ؤول�ن ون�اب رو�ص 

ت�صميم قمي�ص املنتخب الأوكراين 

املقرر للبط�لة الأوروبية املقبلة.

القمي�ص  ت�صمي���م  �صم���ل  فق���د 

الأوك���راين، الذي ج���اء بالل�نن 

الأ�صف���ر والأزرق، خريطة للبالد 

القرم، التي  تت�صمن �صبه جزيرة 

�صمتها رو�صيا ع���ام 2014 بعد 

الإطاح���ة برئي�صه���ا املقرب من 

م��صك�.

 ومل يع���رف معظ���م املجتمع 

الدويل بهذا ال�صم، ول يزال القان�ن 

الدويل يعرف ب��صبه جزيرة القرم 

كاأر�ص 

اأوكرانية.

قدم اأندري بافيلك�، رئي�ص الحتاد 

الأوكراين لكرة القدم، الزي اجلديد 

عل���ى �صفحته مب�ق���ع في�صب�ك 

الأحد، م�صيًدا ب���ه باعتباره رمزا 

"لل�ط���ن ال�احد غ���ري املق�صم"، 
والذي من �صاأنه اأن يلهم الالعبن 

"للتناف����ص م���ن اأج���ل اأوكرانيا 
باأكملها". 

منظومة للذكاء 

اال�شطناعي 

ت�شاعد على التنبوؤ 

بومي�ض النريان 

اأثناء احلرائق

اأ�صبح الفاأر »ماغاوا« اأول جرذ 

يح�صل عل���ى امليدالية الذهبية 

ال�صجاعة  اأعمال  يف  الربيطانية 

والبط�لة. الفاأر ماغاوا من اأن�اع 

اجلرذان الت���ي ت�صتن�صق الألغام 

واملتفجرات الأر�صية، و�صاعد يف 

اأر�صيًا و38  اكت�صاف 71 لغم���ًا 

قنبلة متفجرة، واإزالتها.

بع���د م�ص���رية مهني���ة ا�صتمرت 

خم����ص �صن�ات، يتقاع���د الي�م 

العم���الق  الأفريق���ي  اجل���رذ 

»ماغاوا«، املعروف اأي�صًا با�صم 

“الفاأر البطل”.
كان الفاأر ماغ���اوا من كمب�ديا، 

اأك���رث الق�ار����ص جناح���ًا على 

اإ����رصاف منظمة  الإط���الق حتت 

APOPO اخلريي���ة البلجيكية، 
الفئ���ران لتنبيه  ت���درب  الت���ي 

الأ�صخا����ص الذين يتعامل�ن مع 

الألغ���ام الأر�صية والقنابل حتى 

ميكن اإزالتها باأمان.

ووفق���ًا ل���� APOPO، �صه���دت 

تطهري  الالمعة  ماغ���اوا  م�صرية 

اأك���رث من 225000 مر مربع من 

الأر����ص )حج���م 31 ملعب كرة 

ق���دم( واكت�صاف 71 لغمًا اأر�صيًا 

الذخائر غري  و38 قطع���ة م���ن 

املنفجرة.

 تعترب عملية اطفاء احلرائق مبثابة �صباق 

�صد عق���ارب ال�صاعة، لأن احلريق ميكن اأن 

يتح�ل م���ن �صيء اإىل ممي���ت يف غ�ص�ن 

حلظات، كم���ا اأنه من ال�صع���ب بالن�صبة 

لرجال الطف���اء اللتف���ات اإىل امل�ؤ�رصات 

التحذيري���ة اأثناء النغما����ص يف م�اجهة 

األ�صنة اللهب.

ومن ب���ن امل�صكالت الت���ي ت�اجه رجال 

الطف���اء ظاهرة تعرف با�صم ومي�ص النار، 

ويق�صد بها انفجار امل�اد القابلة لال�صتعال 

داخل غرفة ما ب�صكل متزامن اعتمادا على 

كمية الأك�صجن داخل هذه الغرفة.

وابتكر فريق من الباحثن باملعهد ال�طني 

)اإن.اأي.اإ�ص.تي(  والتكن�ل�جي���ا  للقيا�صات 

يف ال�ليات املتح���دة منظ�مة الكرونية 

للتنب�ؤ بهذه الظاهرة اخلطرية، اعتمادا على 

درجات احلرارة التي يتم ت�صجيلها ب�ا�صطة 

وح���دات ا�صت�صعار احل���رارة داخل املبنى 

امل�صتعل، كما اأن ه���ذه املنظ�مة جمهزة 

للعمل حتى عندما تبداأ وحدات ال�صت�صعار 

يف التعط���ل ال�احد تل� الآخرى مع امتداد 

احلريق بن اأرجاء املبنى.

الت�ا�صل  م�اق���ع  عل���ى  انت�رص 

يقفز  ل�صاب  فيدي����  الجتماعي 

ال�صهرية  الرو�ص���ة  من �صخ���رة 

يف العا�صم���ة اللبنانية بريوت، 

ارتطم مبرك���ب كان يعرب مغارة 

ال�صخرة.

اللبناين  امل���دين  الدفاع  واأعلن 

اآخر  عن مقتل ال�ص���اب واإ�صابة 

يف احلادث.

وقال الدفاع املدين اإن "عنا�رصه 

عمل�ا عل���ى انت�صال جثة �صاب 

م���ن التابعي���ة ال�ص�رية ق�صى 

جراء قفزه ع���ن �صخرة الرو�صة 

- ب���ريوت، و�صق�طه على م�اطن 

اأثن���اء م���روره داخ���ل زورق �صياحي حتت 

ال�صخرة". واأ�ص���اف اأنه "مت نقل اجلثة اإىل 

م�صت�صفى رفيق احلريري احلك�مي واجلريح 

اإىل م�صت�صف���ى اجلامع���ة الأمريكية لتلقي 

العالج الالزم".

ظهور »نهر النار« يف 

اآي�شلندا

اأطول قطار يف العامل يزيد على 

كيلومرتين يربط مناجم احلديدبامليناء 

املنجمي يف موريتانيا

األق���ت الأجه���زة الأمنية يف م�رص، 

م�ؤخرا، القب�ص على مزارع بتهمة 

�صلخ جل�د 10 حم���ري واآخر ذبح 

خروفن بطريق���ة ا�صتعرا�صية يف 

الذبح  العام ون�رص عملية  الطريق 

الت�ا�صل الجتماعي،  على و�صائل 

بح�صب م�صدر اأمني.

وقال امل�صدر ، اإن مركز �رصطة تال 

يف مديرية اأم���ن املن�فية �صمايل 

القاهرة، تلق���ى بالغا يفيد العث�ر 

على عدد من احلمري النافقة بدون 

املجاري  باأح���د  ملق���اه  جل�دها 

املائية بدائرة املركز .

وانتقل���ت اأجه���زة الأم���ن لفح�ص 

الب���الغ، واأفاد �صاه���د عيان وه� 

م���زارع اأف���اد باأنه اأثن���اء وج�ده 

امل�اجه���ة  الزارعي���ة  باأر�ص���ه 

مل���كان ال�اقع���ة، اكت�ص���ف وج�د 

ع���دد 10 حمري نافق���ة وم�صل�خة 

اجلل����د ملقاة يف املجرى املائي. 

وت��صلت التحريات اإىل اأن مرتكب 

ال�اقعة عامل زراعي، مقيم بدائرة 

املركز، ومتكن���ت الأجهزة الأمنية 

من �صبطه.

وعن���د م�اجه���ة امل���زارع اعرف 

باإرت���كاب ال�اقعة، وق���ال اإنه قام 

ب�رصاء "احلمري" املري�صة وحديثة 

به���دف احل�ص����ل على  النف����ق 

اإ�صتخدامها فى  واإع���ادة  جل�دها، 

�صناعة " الطب�ل – وغرابيل الغلة 

" يدوي���ًا، و�صبطت اأجه���زة الأمن 
بح�زته 8 جل�د حمري.

مزارع م�شري يذبح 10 حمري بطريقة 
»فظيعة«

لبنان.. م�شرع �شاب �شوري اأثناء ممار�شته هواية 
القفز عن �شخرة الرو�شة 
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