
   

املتغريات الأكرث عدوى هي الأكرث �ضراوة
األفا، بيتا، غاما، دلتا: ما هو املتحور الأكرث خطورة؟

•• �لفجر -�سموئيل �أليزون* -مري�سيا تي �سوفونيا**

مثل كل �لكائنات �حلية، يتطور فريو�س �سار�س-كوف2-، ويتم �إنتاج 
�ملليار�ت من جزيئات �لفريو�س �جلديدة �أثناء كل �إ�سابة. ومن بني 

هذه �لفريو�سات �جلديدة، يحمل �لبع�س طفر�ت.
�ل��ت��ط��وري��ة وه���ذ� �جل��ي��ل م��ن �ملتحور�ت  مت��ت در����س��ة ه��ذه �لعملية 
بالتف�سيل. ونحن نعلم �ليوم �أنه يف معظم �حلاالت، فان فريو�سات 
�أو  ج����دد،  م�سيفني  �إىل  تنتقل  ال  �م���ا  �مل��ت��ح��ورة  �سار�س-كوف2- 
�لتي  ت��ل��ك  ت�سبه  ت�سببها  �ل��ت��ي  �ل��ع��دوى  �أن  �أي  "حمايدة"،  ت��ك��ون 
�أو  "�لربية"  ا  �أي�سً عليها  )ُيطلق  متحولة  غري  فريو�سات  ت�سببها 

"�لتاريخية"(.
على  وتتفوق  �لطفر�ت  ه��ذه  بع�س  تنت�سر  �الأح��ي��ان،  بع�س  يف  لكن 
�لفريو�سات �ملوجودة. �أحدث �الأمثلة حتمل �أ�سماء متغرية �ألفا، بيتا، 

غ �ما، و�الآن دلتا.
ظهرت الأول مرة يف �ململكة �ملتحدة وجنوب �إفريقيا و�لرب�زيل و�لهند 
على �لتو�يل. ملاذ� �؟ ماذ� نعرف عن خ�سائ�سهم؟ وماذ� نعرف عن 

قدرتهم على �الفالت من �لتطعيم؟                 )�لتفا�سيل �س13(

حر�س �حلدود �لباك�ستانيون يحاولون �ل�سيطرة على معرب حدودي مع �أفغان�ستان  )� ف ب(

مالحقة �سعبة للمتغري�ت

�ل�سحنة �جلديدة من �مل�ساعد�ت �مل�سرية

متظاهرون �أمام م�ست�سفى �حل�سني ملر�س كورونا، بعد �ندالع حريق فيه 
ووقوع �لعديد من �ل�سحايا  )رويرتز(

اأنباء مت�ضاربة بني احلكومة الأفغانية واحلركة حول ال�ضيطرة على معرب حدودي

طالبان تقرتح هدنة 3 اأ�سهر مقابل اإطالق �سراح اآلف ال�سجناء

بعد اجتماع عا�ضف مع عون ا�ضتمر 20 دقيقة

احلريري يعتذر عن ت�سكيل احلكومة ولبنان يدخل نفقًا مظلمًا

•• كابول-وكاالت:

�أفغاين  حكومي  م��ف��او���س  �أع��ل��ن 
طالبان  ح����رك����ة  �أن  �خل���م���ي�������س 
�لنار  الإط������الق  وق���ف���ا  �ق���رتح���ت 
�إطالق  مقابل  �أ�سهر  ثالثة  مل��دة 
متمرد  �آالف  �سبعة  ن��ح��و  ���س��ر�ح 
�أفغان�ستان  حمتجزين يف �سجون 
�مل�سلحة  تو��سل �حلركة  يف وقت 

هجوما و��سعا يف �أنحاء �لبالد.
وقال نادر نادري لل�سحافيني �إنه 
�ملتمردين  �أن  طلب كبري م�سيفا 
قادة  �أ�سماء  �سطب  �أي�سا  طلبو� 
يف �حلركة من �لالئحة �ل�سود�ء 

لالأمم �ملتحدة.
وياأتي �الإعالن يف وقت ��ستخدمت 
�لغاز  �لباك�ستانية  �حل��دود  ق��و�ت 
�مل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع ل��ت��ف��ري��ق ح�سد 
حاولو�  �الأ���س��خ��ا���س  م��ئ��ات  م���ن 
�ج��ت��ي��از م��ع��رب ح�����دودي لدخول 

�أفغان�ستان، وفق م�سوؤولني.
�لباك�ستانية  �ل�����س��ل��ط��ات  وك��ان��ت 
�أعقاب  يف  يوم  قبل  �ملعرب  �أغلقت 
���س��ي��ط��رة م��ت��م��ردي ط��ال��ب��ان على 
�جلانب �الأفغاين من �حلدود يف 
�إقليم �سبني بولد�ك، وحتقيقهم 
ت�سريع  منذ  �ملكا�سب  من  مزيد� 
�ل��ق��و�ت �الأج��ن��ب��ي��ة خ��روج��ه��ا من 

يف  ك��ب��ري�  حكوميا  م�����س��وؤوال  لكن 
�إقليم قندهار �جلنوبي حيث يقع 
�لقو�ت  �إن  ل��روي��رتز  ق��ال  �مل��ع��رب 
�ل�سيطرة  ����س��ت��ع��ادت  �الأف��غ��ان��ي��ة 
�ملنطقة  �لرئي�سي يف  �ل�سوق  على 
من  وغ���ريه���ا  �جل���م���ارك  و�إد�رة 
�لبلدة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���ن�������س���اآت 
قليلة من  �ساعات  بعد  �حلدودية 

�سيطرة طالبان عليها �الأربعاء.
�حلكومية  �ل���ق���و�ت  �أن  و�أ����س���اف 
ت��ر�ج��ع��ت يف �ل��ب��د�ي��ة ل��ل��ح��د من 
�ل�����س��ح��اي��ا ب��ني �مل��دن��ي��ني و�أف����ر�د 
�أن��ه��ا جتري  �الأم����ن، م�����س��ري� �إىل 

�الآن عمليات تطهري.
لكنه حذر من �أن �لتهديد ال يز�ل 
مقاتلي  ع��دد  الأن  ن��ظ��ر�  مرتفعا 
ط��ال��ب��ان ي��ف��وق ق����و�ت �الأم�����ن يف 

�ملنطقة.
�ملتحدث  ونفى ذبيح �هلل جماهد 
وذكر  ذل��ك،  �سحة  طالبان  با�سم 
ز�ل����و�  م���ا  �أن م��ق��ات��ل��ي �حل���رك���ة 
ي�سيطرون على �ملعرب �حلدودي.

وقال لرويرتز هذه جمرد دعاية 
وزع���م ال �أ���س��ا���س ل��ه م��ن حكومة 

كابول.
و�أغلقت باك�ستان �ملعرب �حلدودي 
من جانبها خ�سية و�سول �لقتال 

�إىل �أر��سيها.

�أفغان�ستان.
�خلارجية  وز�رة  �أّك���دت  ذل��ك  �ىل 
حركة  �أن  �خلمي�س  �لباك�ستانية 
ط���ال���ب���ان ���س��ي��ط��رت ع���ل���ى معرب 

رئي�سي حدودي مع باك�ستان.
وقال �لناطق با�سم �ل��وز�رة ز�هد 
ح��ف��ي��ظ ت�������س���ودري ب��ع��د ي����وم من 
على  �سيطرتها  ط��ال��ب��ان  �إع����الن 
ب���ل���دة ���س��ب��ني ب����ول����د�ك يف �إط�����ار 

�لبالد  �أن���ح���اء  ���س��ام��ل يف  ه��ج��وم 
�سبني  م����ع����رب  ع����ل����ى  �����س����ي����ط����رو� 

بولد�ك �حلدودي.
م�������س���وؤول كبري  ق����ال  ك���اب���ول  ويف 
�م�س  �الأف���غ���ان���ي���ة  �حل���ك���وم���ة  يف 
�الأم�������ن  ق���������و�ت  �إن  �خل���م���ي�������س 
����س��ت��ع��ادت �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى معرب 
ح�����دودي ك��ب��ري م���ع ب��اك�����س��ت��ان يف 
طالبان  ك���ان���ت  �ل����ب����الد  ج���ن���وب 

��ستولت عليه لفرتة وجيزة، لكن 
�إنها ال  �حلركة نفت ذلك وقالت 

تز�ل ت�سيطر على �لبلدة.
و����س��ت��وىل م��ق��ات��ل��و ط��ال��ب��ان على 
�سامان  ب����ول����د�ك  ���س��ب��ني  م���ع���رب 
�أم�����س �الول �الأرب���ع���اء وه��و ثاين 
باك�ستان  �أه��م معرب ح��دودي مع 
وم�سدر رئي�سي للدخل للحكومة 

�الأفغانية.

�إ�سر�ر �لرئي�س عون على موقفه دفع �حلريري لالعتذ�ر عن ت�سكيل �حلكومة )رويرتز(

•• بريوت-وكاالت:

�أعلن رئي�س �حلكومة �ملكلف �سعد 
�لق�سر  م��ن  �خلمي�س  �حل��ري��ري 
ت�سكيل  ع���ن  �ع���ت���ذ�ره  �ل��رئ��ا���س��ي 
ح��ك��وم��ة ج���دي���دة يف ل��ب��ن��ان، بعد 
ت�����س��ع��ة ����س��ه��ر ع��ل��ى ت�����س��م��ي��ت��ه، يف 
خطوة من �سانها �أن تعّمق معاناة 
�أزماتها  �أ���س��و�أ  يف  �لغارقة  �لبالد 

�القت�سادية.
لقائه  �إث��������ر  �حل������ري������ري  وق��������ال 
مي�سال  �جل����م����ه����وري����ة  رئ���ي�������س 
�الأخ����ري  �إن  ل�����س��ح��اف��ي��ني،  ع����ون 
�ل�سيغة  على  "تعديالت"  طلب 
عليه  �ق��رتح��ه��ا  �ل��ت��ي  �حلكومية 

�الأربعاء. 
وق���ال �حل���ري���ري �إن���ه �ع��ت��ذر عن 
م��ه��م��ة ت�����س��ك��ي��ل �حل���ك���وم���ة بعد 
�جتماع مع �لرئي�س مي�سال عون 

��ستمر 20 دقيقة.
بعد  لل�سحفيني  وق��ال �حلريري 
نقدر  رح  م���ا  و�أ�����س����ح  �الج���ت���م���اع 
نتفق مع فخامة �لرئي�س ولذلك 
ت�سكيل  ع����ن  �ع�����ت�����ذ�ري  ق���دم���ت 

�حلكومة و�هلل يعني �لبلد.
ع���ون طلب  �إن  وق����ال �حل���ري���ري 
�لت�سكيلة  يف  جوهرية  تعديالت 
�ل�������وز�ري�������ة �ل����ت����ي ق���دم���ه���ا ي���وم 

جديدة.
وكان رئي�س �حلكومة �ملكلف �سعد 
بت�سكيلة  ت��ق��دم  ق���د  �حل����ري����ري، 
حكومية من 24 وزير�، �الأربعاء، 
وق������ال �إن������ه ي��ن��ت��ظ��ر ج����و�ب����ا من 

�لرئي�س �للبناين.
قدمت  �حل������ري������ري:  و�أ�������س������اف 
 24 م��ن  ح��ك��وم��ة  ع���ون  للرئي�س 
�الخت�سا�سيني ح�سب  وزير� من 
�ملبادرة �لفرن�سية وح�سب مبادرة 
�لنو�ب نبيه بري،  رئي�س جمل�س 
وبالن�سبة يل هذه �حلكومة قادرة 
على �أن تقوم بالبلد وتبد�أ بالعمل 

على وقف �النهيار.
�لرئي�س عون  وتابع :متنيت من 
�الإجابة �خلمي�س حتى نبني على 
�الأم�����ر م��ق��ت�����س��اه، وب��ال��ن�����س��ب��ة يل 
مرور  بعد  �حلقيقة  �ساعة  ه��ذه 

حو�يل 9 �أ�سهر.
وت���������س����م ت�������س���ك���ي���ل���ة �حل�����ري�����ري 
�مل���ق���رتح���ة، ع������دد� م����ن �ل�������وزر�ء 
�ل�سابقة،  �لت�سكيلة  �إىل  �جل���دد 
�لرئي�س  �أ�سهر  قبل  رف�سها  �لتي 

مي�سال عون.
�قت�ساديا  �نهيار�  لبنان  ويو�جه 
�أحد  ب��اأن��ه  �ل���دويل  �لبنك  و�سفه 
�ل��رك��ود يف �لتاريخ  �أ���س��و�أ ح���االت 

�ملعا�سر.

�الرب��ع��اء. وق��ال وخ��الل �حلديث 
مع فخامته، طرحت عليه �أنه �إذ� 
�إىل مزيد من �لوقت  كان يحتاج 
يل  فقال  بالت�سكيلة،  يفّكر  لكي 

�إننا لن نتمكن من �لتو�فق.
�جتماعه  ب��ع��د  �حل����ري����ري،  ق����ال 
ق�سر  يف  �ل���ل���ب���ن���اين  ب���ال���رئ���ي�������س 
ب�����ع�����ب�����د�: خ��������الل ك�����الم�����ي مع 
تعديالت  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �لرئي�س، 
تغيري�ت  �أن����ا  �ع��ت��ربت��ه��ا  ط��ل��ب��ه��ا، 

جوهرية يف �لت�سكيلة.
باالأمور  تناق�سنا  و�أي�سا  �أ�ساف: 
وت�سمية  بالثقة،  دخ��ل  لها  �ل��ت��ي 
وغريهم.  و�مل�سيحيني،  �الآخرين 
يتغري،  مل  �مل����وق����ف  �أن  و������س����ح 
�أننا لن نتفق مع فخامة  وو��سح 

�لرئي�س.
ج��اء ه��ذ� يف �ل��وق��ت �ل���ذي ت�سلم 
�ل��ل��ب��ن��اين مي�سال  �ل��رئ��ي�����س  ف��ي��ه 
م�سرتكة  ر�سالة  �خلمي�س،  ع��ون، 

�لواليات  خ��ارج��ي��ة  وزي�����ري  م���ن 
�لو�سع  ب�����س��اأن  وفرن�سا،  �مل��ت��ح��دة 
قبيل  وذل��ك  �خلمي�س،  �للبناين، 
رده على �لت�سكيلة �لوز�رية �لتي 
�ملكلف  �ل���وزر�ء  رئي�س  له  قدمها 

�سعد �حلريري.
�أن حمتوى  ع���ون  م��ي�����س��ال  و�أك����د 
و��سنطن  �ه��ت��م��ام  ه���و  �ل��ر���س��ال��ة 
�للبناين،  ب���ال���و����س���ع  وب����اري���������س 
حكومة  ت�������س���ك���ي���ل  وب�����������س�����رورة 

ال�سدر يعلن مقاطعة النتخابات العراقية املقبلة 
•• بغد�د-�أ ف ب:

�أعلن رجل �لدين �ل�سيعي �لعر�قي 
مقتدى �ل�سدر مقاطعة �النتخابات 
�لعر�قية �ملقرر �إجر�وؤها يف ت�سرين 
الأي  دع��م��ه  و�سحب  �أك��ت��وب��ر  �الأول 
حزب.وتعترب هذه �ملقاطعة �سربة 
�لدينية  �ل�سخ�سية  ه��ذه  قبل  من 
�ل�����س��ع��ب��وي��ة خلطط  و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�ليها  دعا  �لتي  �ملبكرة  �النتخابات 
�لكاظمي  �ل��وزر�ء م�سطفى  رئي�س 
����س��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب ُرف���ع���ت خالل 

�لتظاهر�ت �لعارمة يف �لبالد.
بعيد  �سيبقى  �أن���ه  �ل�����س��در  و�أع��ل��ن 
عن �النتخابات �لربملانية �لقادمة. 
كتلته  ت�سغل  �لذي  �ل�سدر  وُيعرف 
�ل���ربمل���ان���ي���ة ����س���ائ���رون ح���ال���ًي���ا 54 
مبناور�ته   329 �أ�سل  من  مقعًد� 
بع�س  يف  �أرب���ك���ت  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية 

�الأحيان �ملر�قبني.
خ����ط����اب  يف  �ل�������������س������در  و�أع��������ل��������ن 
م���دت���ه خ��م�����س دق���ائ���ق ع���رب قناته 

لن  �خلا�سة  �لدينية  �لتلفزيونية 
�أ�سارك يف هذه �النتخابات فالوطن 

�أهم من كل ذلك.
�أعلن �سحب ي��دي من كل  و�أ���س��اف 
�حلالية  �حل��ك��وم��ة  ل��ه��ذه  �ملنتمني 
يدعون  ك����ان����و�  و�إن  و�ل����الح����ق����ة 

�النتماء �لينا �آل �ل�سدر.
ي���اأت���ي ت�����س��ري��ح �ل�����س��در ب��ع��د �أي����ام 
م���ن �حل���ري���ق �ل���د�م���ي �ل����ذي �أتى 

كوفيد19- يف  ملر�سى  وح��دة  على 
�لنا�سرية  يف  �حل�سني  م�ست�سفى 
على  ق��ت��ي��ال   60 ب���ح���ي���اة  و�أودى 

�القل.
و�حل��ري��ق ه��و �ل��ث��اين م��ن نوعه يف 
�ل���ع���ر�ق خ���الل ث��الث��ة �أ���س��ه��ر بعد 
�ب����ن �خلطيب  م�����س��ت�����س��ف��ى  ح���ري���ق 
 82 ب��ح��ي��اة  �أودى  �ل���ذي  ب��غ��د�د  يف 

�سخ�سا.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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�شيف بن زايد مينح ال�شعفار ميدالية الوفاء 
ويطلق ا�شمه على اإحدى قاعات الداخلية

اأخبار الإمارات

الأمم املتحدة حتّذر من كارثة ب�شبب عدم 
تلّقي ماليني الأطفال لقاحاتهم الدورية 

عربي ودويل

منتخب اجلودو يختتم مع�شكره 
ال�شبت ا�شتعدادا لأوملبياد طوكيو

الفجر الريا�شي

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق اعتماد اأول 
�سفري لحتاد �سانت كيت�س ونيفي�س لدى الدولة

•• �أبوظبي-و�م:

ت�سلمت �سعادة علياء �ملحرزي وكيل وز�رة م�ساعد ل�سوؤون �ملر��سم يف وز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل �أم�س بديو�ن عام �لوز�رة ن�سخة من �أور�ق �عتماد �سعادة جا�سنت 

هاويل، �أول �سفري الحتاد �سانت كيت�س ونيفي�س لدى �لدولة.
�ملر��سم ل�سفري �حتاد �سانت كيت�س ونيفي�س  �مل�ساعد ل�سوؤون  �ل��وز�رة  ومتنت وكيل 
�أد�ء مهام عمله مبا يعزز عالقات �لتعاون �لوثيقة بني دولة  �لتوفيق و�لنجاح يف 

�الإمار�ت وبالده.
�سعادته بتمثيل بالده  �سانت كيت�س ونيفي�س �جلديد عن  �أع��رب �سفري  من جانبه 
�إقليمية ودول��ي��ة م��رم��وق��ة بف�سل  ب��ه م��ن مكانة  مل��ا حتظى  �الإم�����ار�ت  ل��دى دول���ة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�سيا�سة �حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

حفظه �هلل.

بلدية اأبوظبي تنفذ مبادرة 
الوثبة يف  الأ�ساحي  �سوق 

•• �أبوظبي-و�م:

�أبوظبي،  مدينة  بلدية  نفذت 
�لبلديات  ل����د�ئ����رة  �ل��ت��اب��ع��ة 
خ�����الل مركز  م����ن  و�ل���ن���ق���ل، 
"�سوق  مبادرة  �لوثبة،  بلدية 
�ل����وث����ب����ة،  يف  �الأ�ساحي" 
�أبوظبي  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لغذ�ئية،  و�ل�سالمة  للزر�عة 
ومركز  �أب���وظ���ب���ي،  و����س���رط���ة 
�لنفايات  الإد�رة  �أب���وظ���ب���ي 
�سباقات  و�حت����اد  "تدوير"، 
للقطار�ت،  و�الحت��اد  �لهجن، 
�ل�سركاء  م����ن  جم���م���وع���ة  و 
�لقطاع  من  �ال�سرت�تيجيني 

�خلا�س.
�لتي تنطلق  �مل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
يوليو   22 وح���ت���ى   16 م���ن 
�لتو�جد  تعزيز  �إىل   ،2021
�ل�سر�كات  وت��ع��زي��ز  �ل��ب��ل��دي، 
م����������ع خم������ت������ل������ف �جل�������ه�������ات 
لتفعيل  و�خلا�سة  �حلكومية 
دوره�������م يف ت��ن��م��ي��ة �الإم�������ارة 
وكذلك  ع��ل��ي��ه��ا،  و�حل����ف����اظ 
�جلمهور  ر���س��ا  م�ستوى  رف��ع 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ع���ن 
وم�������ا ت�����وف�����ره م�����ن خ����دم����ات 
�ملجتمع  �أف���ر�د  على  للتي�سري 
وحتقيق  �حتياجاتهم  وتلبية 
تطلعاتهم.)�لتفا�سيل �س7(

حمّملة مبعدات وم�ضتلزمات طبية واأوك�ضجني
و�سول طائرات ع�سكرية م�سرية اإىل مطار تون�س قرطاج

•• �لفجر - تون�س

ت�ستمر و�سول �مل�ساعد�ت �مل�سرية �ىل تون�س، وقد حّلت مبطار تون�س 
قرطاج �لدويل، م�ساء �الأربعاء دفعة جديدة من �لدعم �مل�سري لتون�س 
يف مو�جهة جائحة كوفيد19- متمثّلة يف 3 طائر�ت ع�سكرية حمّملة 
مبعد�ت وم�ستلزمات طبية و�أوك�سجني و�أدوية.  كما حلت، �سباح �أم�س 
وجتهيز�ت  مبعد�ت  حمملة  �أخ��رى  م�سرية  ع�سكرية  طائرة  �خلمي�س، 
طبية متنوعة ممنوحة من جمهورية م�سر �لعربية يف �إطار مبادرتها 
كوفيد- جلائحة  �ل�سريع  �لتف�سي  ملكافحة  تون�س  جهود  بدعم  �لنبيلة 
�لتون�سية، �سكرها و�متنانها جلمهورية  �لرئا�سة  19. وجددت موؤ�س�سة 
و�سفتها  �لتي  �ملبادرة  هذه  على  و�سعبا  وحكومة  رئي�سا  �لعربية  م�سر 
�لقائمة  �الأخ��وة  جُت�ّسد، جم��ّدد�، عالقات  �إنها  قالت  ب�"�لنبيلة" و�لتي 

بني �لقيادتني و�ل�سعبني يف تون�س وم�سر.
مديرة  �ل��وزي��رة  عكا�سة،  ن��ادي��ة  �مل��ع��د�ت  ه��ذه  ت�سّلم  عملية  ح�سر  وق��د 
�لديو�ن �لرئا�سي، و�إبر�هيم �لربتاجي، وزير �لدفاع �لوطني، و�لفريق 
طبيب م�سطفى �لفرجاين، مدير عام �ل�سحة �لع�سكرية، و�إيهاب فهمي، 

�سفري جمهورية م�سر �لعربية بتون�س.                 )�لتفا�سيل �س10(

يف   3 واإ�سابة  جنديني  مقتل 
باك�ستان  غرب  بجنوب  انفجار 

•• كويتا-رويرتز: 

�إن  �خلمي�س  �أم�����س  م�سوؤولون  ق��ال 
جنديني قتال و�أ�سيب ثالثة بعدما 
�نفجرت قنبلة يف �سيارتهم مبنطقة 
ين�سط بها م�سلحون �نف�ساليون يف 
جنوب غرب باك�ستان. ومل تعلن �أي 
�النفجار  ع��ن  م�سوؤوليتها  جماعة 
�ل����ذي وق���ع يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م�ساء 
�ل�ساحلية  با�سني  بلدة  يف  �الأرب��ع��اء 
�إقليم بلوخ�ستان، لكن م�سلحني  يف 
�أعلنو� م�سوؤوليتهم عن  �نف�ساليني 
يف  قبل  من  وقعت  مماثلة  هجمات 

�ملنطقة.
بدعم  �ل���ه���ن���د  ب���اك�������س���ت���ان  وت���ت���ه���م 
�أفغان�ستان  م����ن  �الن���ف�������س���ال���ي���ني 
�ملجاورة، ويلمح �جلي�س �لباك�ستاين 
�لهند  ���س��ل��وع  �إىل  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى 
�ملكتب  وق������ال  ه����ج����وم.  �أح�������دث  يف 
بيان  يف  للجي�س  �لتابع  �الإع��الم��ي 
م��ث��ل ه���ذه �الأع���م���ال �جل��ب��ان��ة �لتي 
تدعمها  م��ع��ادي��ة  عنا�سر  ترتكبها 
�أجهزة خمابر�ت معادية ال ميكنها 
�ل�����س��الم و�ل���رخ���اء �لذين  ت��خ��ري��ب 
حتققا ب�سعوبة يف بلوخ�ستان. ياأتي 
فرتة  بعد  بلوخ�ستان  يف  �لتفجري 
��ستهدف  �آخ���ر  تفجري  م��ن  وج��ي��زة 
خو�  بختون  خيرب  �إقليم  يف  حافلة 
بحياة  �أودى  �لبالد  غ��رب  �سمال  يف 
�سينيون  عمال  ت�سعة  منهم   12

وجنديان باك�ستانيان.

ع�سرات القتلى يف اأملانيا وبلجيكا اإثر عوا�سف �سديدة �سربت اأوروبا 
•• عو��سم-�أ ف ب:

لقي ع�سر�ت �الأ�سخا�س حتفهم يف �أملانيا وبلجيكا �إثر 
�أوروب��ي��ة عدة  دوال  وفي�سانات طالت  غ��زي��رة  �أم��ط��ار 
�خلمي�س. وت�سببت �لعو��سف يف بلجيكا مبقتل �أربعة 
الأ�سر�ر  وه��ول��ن��د�  لوك�سمبورغ  وتعر�ست  �أ�سخا�س 
�أمل��ان��ي��ا �خلمي�س كان  �ل��و���س��ع يف غ���رب  ل��ك��ّن  ك��ب��رية. 
�سخ�سا   33 مقتل  �سجل  فقد  خ��ا���س.  ب�سكل  مقلقا 
�أي�سكري�سن  على �الأقل مبن فيهم ثمانية يف منطقة 
وحدها.وقال ناطق با�سم �حلكومة �الأملانية �خلمي�س 
�الأنباء.  ه��ذه  �إث��ر  بالقلق  �سعرت  مريكل  �أنغيال  �إن 
وكتب �ستيفن ز�يربت على تويرت �أنا �أتعاطف مع �أ�سر 

�ل�سحايا و�ملفقودين.
وُيخ�سى �أن ترتفع ح�سيلة �ل�سحايا. ففي بلدة �سولد 
�ستة منازل على �سفاف  �نهارت  بون حيث  يف جنوب 

نهر، �أح�ست �ل�سرطة ما بني 50 و60 مفقود�.
حيث  �ملنطقة  ه��ذه  يف  حتفهم  �أ�سخا�س  �أربعة  ولقي 
منازل �أخرى مهددة باالنهيار، وفق �سرطة كوبلنت�س 
من  كبري  ع��دد  وهناك  باالتينات(،  ر�ينالند  )والي��ة 
�الأ�سخا�س يف عد�د �ملفقودين. يف بلدة ماين، غمرت 
�إر���س��ال مقاطع  �ل�سكان  �ل�����س��و�رع، وط��ل��ب م��ن  �مل��ي��اه 
توفري  يف  ت�ساهم  �أن  ميكنها  لل�سرطة  و�سور  فيديو 

�أدلة حول مكان �أحبائهم �ملفقودين.
مالو  باالتينات  ر�ينالند  والي��ة  وزر�ء  رئي�سة  وقالت 
در�ي���ر مل ن�سهد ك��ارث��ة ب��ه��ذ� �حل��ج��م م��ن ق��ب��ل، �إنها 

مدمرة حقا.
و�أل���غ���ى �أرم�����ني ال���س��ي��ت زع��ي��م والي����ة ���س��م��ال �لر�ين 
يف  مريكل  خلالفة  �ختري  �ل��ذي  و�ملر�سح  ف�ستفاليا 
�خلريف �جتماعا حلزبه يف بافاريا ملر�قبة �لو�سع يف 

واليته �الأكرث تعد�د� لل�سكان يف �أملانيا.
بلد�ت  زيارته  خالل  �ليومية  بيلد  ل�سحيفة  و�سّرح 

مغمورة باملياه منتعال حذ�ء مطاطيا �لو�سع مقلق.
وقطعت �لكهرباء عن حو�ىل 135 �ألف منزل �سباح 
قررت  �لكهربائي،  �لتيار  �نقطاع  وب�سبب  �خلمي�س. 
�إج����الء ق��ر�ب��ة 500 م��ري�����س م��ن عيادة  �ل�����س��ل��ط��ات 

ليفركوزن.
و�جتاحت منطقة غرب �أملانيا �سيول غزيرة ت�سببت يف 
�رتفاع م�ستوى �الأنهار و�قتالع �أ�سجار وتدمري طرق 

ومنازل.
كرث  جل��اأ  �لذين  �ل�سحايا  �إج��الء  �مل�سعفون  ويحاول 
�ل��ع��دي��د من  �أغ��ل��ق��ت  �مل��ن��ازل. لكن  �أ���س��ط��ح  �إىل  منهم 

�ملنافذ ما يعقد عمليات �الإنقاذ.
�إذ�  منازلهم  يف  �لبقاء  �إىل  �ل�سكان  �ل�سلطات  ودع��ت 

�أمكن و�للجوء �إىل �لطو�بق �ملرتفعة �إذ� لزم �الأمر.

حلقوق  ال�سكوى  تدر�س  ال�سودان 
الإن�سان �سد اإثيوبيا ب�سبب �سد النه�سة

•• �خلرطوم-وكاالت:

�ل�سود�نية  �خلارجية  وزي��رة  �أعلنت 
�خلمي�س،  �مل��ه��دي  �ل�����س��ادق  م���رمي 
�لتوجه  �إمكانية  تدر�س  بالدها  �أن 
�لتابع  �الإن�سان  حقوق  جمل�س  �إىل 
و�سفتها  ما  ب�سبب  �ملتحدة،  ل��الأمم 
بخ�سو�س  �إث���ي���وب���ي���ا  ب���ت�������س���رف���ات 
ت�����س��غ��ي��ل ����س���د �ل���ن���ه�������س���ة. وق���ال���ت 
مع  مقابلة  يف  �ل�سود�نية  �ل��وزي��رة 
وكالة �سبوتنيك �لرو�سية: �ل�سود�ن 
و�الأدو�ت  �لو�سائل  جميع  �إىل  يلجاأ 
�لدعاوى  ذل���ك  يف  مب��ا  �مل�����س��روع��ة، 
�لق�سائية، لدينا فريق كامل يعمل 
على هذ�. و�أكدت �ملهدي �أن بالدها 
�إثيوبيا يف تطوير  كانت تتعاون مع 
�أن  يف  وتاأمل  �الأزرق،  �لنيل  منطقة 
يفيد �سد �لنه�سة �إثيوبيا و�ل�سود�ن 
وم�سر، لكن �أدي�س قررت، من جانب 
و�حد، ملء �خلز�نات؛ م�سددة على 
يف  بل  �لتعاون  يف  لي�ست  �مل�سكلة  �أن 

�البتعاد عنه.

بق�سف  مدنيني  ت�سعة  مقتل 
لقوات النظام �سمال غرب �سوريا 

•• بريوت-�أ ف ب:

�الأقل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ني  ت�سعة  ق��ت��ل 
�أط���ف���ال �خلمي�س  ث��الث��ة  ب��ي��ن��ه��م 
ق�����س��ف ���س��اروخ��ي لقو�ت  ج����ر�ء 
�سمال  ب��ل��دت��ني يف  ع��ل��ى  �ل��ن��ظ��ام 
ح�سيلة  وف������ق  �����س����وري����ا،  غ������رب 
جديدة للمر�سد �ل�سوري حلقوق 

�الإن�سان.
�ملتحدة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ون�����ّددت 
بيان  يف  )ي��ون��ي�����س��ف(  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
بت�ساعد  �لق�سف  �إث���ر  �خلمي�س 
ح�����ّدة �ل��ع��ن��ف م���ع م��ق��ت��ل ثالثة 

�أطفال و�إ�سابة �ثنني �آخرين.
تتعر�س مناطق عدة يف �إدلب منذ 
حزير�ن يونيو لق�سف متكرر من 
قو�ت �لنظام، فيما ترد �لف�سائل 
�ملقاتلة با�ستهد�ف مو�قع �سيطرة 
�الأخرية يف مناطق حماذية، رغم 
���س��ري��ان وق���ف الإط�����الق �ل���ن���ار يف 

�ملنطقة منذ �أكرث من عام.



اجلمعة   16  يوليو    2021  م   -    العـدد   13293  
Friday    16   July   2021   -  Issue No   13293

02

اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م: 

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  خطة  م��ع    متا�سيا 
�مل�سابة  �حل��االت  وح�سر  �ملبكر  �الكت�ساف  بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�سات 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت 
 24 �ل���  �ل�ساعات  284،799 فح�سا ج��دي��د� خ��الل  �إج���ر�ء  �ل���وز�رة ع��ن 
تقنيات  و�أح��دث  �أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  �ملا�سية على فئات خمتلفة يف 

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�سي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�ساهم  �لفح�س 
 1،541 �لك�سف عن  �لدولة يف  �لفحو�سات على م�ستوى  وتو�سيع نطاق 
خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ���س��اب��ة  حالة 
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية �لالزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع �حلاالت �مل�سجلة 656،354 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 
حاالت م�سابة وذلك من تد�عيات �الإ�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد،   5
1،885 حالة.   و�أعربت وز�رة  �لدولة  �لوفاة يف  وبذلك يبلغ عدد حاالت 

لذوي  ومو��ساتها  تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة 
باأفر�د  مهيبة  �مل�سابني،  جلميع  �لعاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  �مل��ت��وف��ني، 
و�اللتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�سحية  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ملجتمع 
بالتباعد �الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة �جلميع.   كما �أعلنت �لوز�رة 
عن �سفاء 1،497 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد 
�ل�سحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س  �لتام من  19" وتعافيها   -
�ل�سفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  �مل�ست�سفى،  دخولها  منذ  �ل��الزم��ة 

جهة �خرى �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع  من  حالة.   634،272
�ل�  "كوفيد19-" خالل �ل�ساعات  74،522 جرعة من لقاح  عن تقدمي 
�لتي مت تقدميها حتى  وبذلك يبلغ جمموع عدد �جلرعات  �ملا�سية   24
�م�س 16،194،526 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 163.74 جرعة لكل 
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد- �سخ�س.   100
و�سعياً �إىل �لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي   19

�ست�ساعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 84,799 فح�ضا ك�ضفت عن 1,541 اإ�ضابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1،497 حالة جديدة من كورونا 
تقدمي 74,522 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية

م�سالخ العني ترفع جاهزيتها ا�ستعدادا لعيد الأ�سحى املبارك

مع تطبيق �أعلى �ملعايري �ل�سحية 
�مل�سالخ  ع��م��ل  جم����ال  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�ل��ف��ح�����س �ل��ب��ي��ط��ري ق��ب��ل �لذبح 
وبعده للتاأكد من �سالحية �للحوم 
و�لتخل�س  �الآدم����ي،  لال�ستهالك 
على  حفاظاً  �ملخلفات  م��ن  �الآم���ن 
�إن  �لكعبي  وق��ال  �لعامة.  �ل�سحة 
�ل��ب��ل��دي��ة و���س��ع��ت خ��ط��ط ع��م��ل كل 
�ملتعاملني  �سالمة  ل�سمان  م�سلخ 
�اللتز�م مبالب�س  و�لعاملني، عرب 
و�لتعقيم  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  �حل��م��اي��ة 
�أ�سعار  �أن  �إىل  م�����س��ري�  �مل�����س��ت��م��ر، 

�لعاملية  �مل��م��ار���س��ات  وف��ق��ا الأف�����س��ل 
 340 توفري  ع��رب  للم�ستفيدين، 
بيطريني  �أط�����ب�����اء  م����ن  م���وظ���ف���اً 
�ساعات  خ��الل  وع��م��ال،  وق�سابني 
����س���اع���ة عمل   16 ل�����  ع���م���ل مت���ت���د 
تبد�أ  فرتتني  على  مق�سمة  يوميا 
من �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحاُ وحتى 
م�سلخ  م��ن  ك��ل  يف  م�ساء  �لتا�سعة 
�الأهايل و�لتجاري و�لفقع و�لهري 
وم�ساكن و�لوقن و�لقوع و�سويحان 
 ،1 ومفقر  و�ل�سالمات  و�لعامرة 
�لعني  مناطق  جميع  على  �ملوزعة 

جتهيز �ل��ذب��ائ��ح خ���الل �ل��ع��ي��د مل 
�أربعة  منذ  تغيري  �أي  عليها  يطر�أ 
لالأغنام  دره���م���اً   15 وه���ي  ع��ق��ود 
للعجول  دره����م����اً  و40  و�مل����اع����ز، 
لالأبقار  دره��م��اً  و60  و�جل��ع��د�ن، 

و�جلمال.
�ملركزي  �ل��ع��ني  ل�����س��وق  وبالن�سبة 
�إىل  �ل���ك���ع���ب���ي  �أ������س�����ار  ل���ل���م���و�����س���ي 
تطبيقها  مت  �ل���ت���ي  �الإج�����������ر�ء�ت 
تكثيف  خ������الل  م�����ن  �ل���������س����وق  يف 
حظائر  على  �لتفتي�سية  �حلمالت 
�ملركبات  وم��و�ق��ف  �حليو�نات  بيع 

•• �لعني -و�م:

�لعني  بلدية مدينة  عززت م�سالخ 
جاهزيتها ال�ستقبال عيد �الأ�سحى 
�مل���ب���ارك م���ن خ����الل زي�����ادة �أع����د�د 
و�لق�سابني  �ل��ب��ي��ط��ري��ن  �الأط���ب���اء 
و�لعمال ��ستجابة للزيادة �ملتوقعة 
�إىل  باالإ�سافة  �ال�ساحي  �أع��د�د  يف 
�مل�سالخ  ت��ع��ق��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  ت��ك��ث��ي��ف 
د�خ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا وت��ع��زي��ز تطبيق 
و�لوقائية  �الحرت�زية  �الإج��ر�ء�ت 
"كوفيد- ف���ريو����س  �ن��ت�����س��ار  ���س��د 

."19
وقامت م�سالخ بلدية مدينة �لعني 
ذبائح   166،107 وجتهيز  بذبح 
�لعام  م���ن  �الأول  �ل��ن�����س��ف  خ���الل 
 7.5% ب��ل��غ��ت  ب���زي���ادة   2021
باملقارنة مع نف�س �لفرتة من عام 
ت�ستقبل  �أن  يتوقع  حيث   ،2020
�الأ�سحى  عيد  �أي��ام  خ��الل  �مل�سالخ 
لهذ� �لعام ما يزيد عن 18000 

�أ�سحية من خمتلف �الأنو�ع.
ق�سم  رئ��ي�����س  �لكعبي  ح�سن  و�أك����د 
�خلدمات �لبيطرية ببلدية مدينة 
م�����س��ال��خ مدينة  �ل���ع���ني، ج��اه��زي��ة 
�ل���ع���ني �ل���ت���ي ي��ب��ل��غ ع����دده����ا 11 
�الأ�سحى  عيد  ال�ستقبال  م�سلخاً 
�أرق����ى �خلدمات  �مل��ب��ارك وت��ق��دمي 

ومنع �لتجمع و�لتجمهر وت�سديد 
�لبيطري  �ل���ف���ح�������س  �إج�����������ر�ء�ت 
م��ن خ���الل ط��ل��ب وث��ائ��ق خ��ل��و من 
�إىل  �ل��و�ردة  �الأم��ر����س للحيو�نات 
مطابقة  ع���دم  ح��ال��ة  ويف  �ل�����س��وق 
و�ملعايري  ل�������س���روط  �حل����ي����و�ن����ات 
رف�س  ي���ت���م  ل���ل�������س���وق  �ل�������س���ح���ي���ة 

دخولها.
قامت  �ل�����س��وق  �إد�رة  �أن  و�أو����س���ح 
عالمات  وو�سع  وتنظيم  بتحديد 
�ل�سوق  يف  �مل���وؤق���ت���ة  �ل��ب��ي��ع  مل���و�ق���ع 
بعمليات  �ل��ق��ي��ام  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�حليو�نات  ح��ظ��ائ��ر  ور����س  تعقيم 

ومكافحة �لطفيليات .
ظل  يف  �جل��م��ه��ور  �لكعبي  ون��ا���س��د 
جائحة  من  �ال�ستثنائية  �لظروف 
�لتطبيقات  �إىل  �ل��ت��وج��ه  ك���ورون���ا 
�لذكية �لتي توفر �أ�ساحي معتمدة 
ل����دى �ل��ب��ل��دي��ة �الأم������ر �ل�����ذي من 
م�ستوى  تعزيز  يف  ي�سهم  �أن  �ساأنه 
�ل�����وق�����اي�����ة وجت�����ن�����ب �الخ�����ت�����الط 
�لتباعد  وحت���ق���ي���ق  ب�����االآخ�����ري�����ن 
هذه  �أن  �إىل  ..م�سري�  �الجتماعي 
خدمات  ك��ذل��ك  ت��وف��ر  �لتطبيقات 
�لتربع باالأ�ساحي للهالل �الأحمر 
وتو�سيل  وجت���ه���ي���ز  �الإم������ار�ت������ي، 
مدينة  بلدية  م�سالخ  من  �لذبائح 

�لعني �إىل منازل �ملتعاملني.

•• �أبوظبي-و�م: 

كرم �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لتي  و�إجن��از�ت��ه  جلهوده  تقدير�  �ل�سعفار  �سيف  �لفريق   .. �لد�خلية  وزي��ر 
حققها �أثناء فرتة خدمته �لتي �متدت الأكرث من خم�سني عاما، �أم�ساها يف 

خدمة �لقيادة و�لوطن و�الإ�سهام �الإيجابي يف م�سرية وز�رة �لد�خلية.
وقد �سلم �سموه .. �لفريق �ل�سعفار ميد�لية �لوفاء من �لطبقة �الأوىل خالل 
�حلفل �لذي �أقامته وز�رة �لد�خلية خ�سي�سا لتكرمي �ل�سعفار يف ر�سالة وفاء 
وتقدير مل�سريته �ملتميزة و�خلدمات �جلليلة �لتي قدمها وتفانيه و�إخال�سه 

خالل م�سرية عمله يف �ملجاالت �ل�سرطية و�الأمنية.
�إح��دى قاعات  �ل�سعفار" على  "�لفريق �سيف عبد�هلل  ��سم  �أطلق �سموه  كما 
�الجتماعات �لرئي�سية بالوز�رة تقدير� و�حرت�ما مل�سريته وب�سماته �مللمو�سة 

على تطوير �لعمل �ل�سرطي وتعزيز م�سرية �لتميز و�لريادة.
هذ�  يف  �لر�سيدة  قيادتنا  من  و�لدعم  بالرعاية  نحظى  " �إننا  �سموه  وق��ال 
�لبلد �ملبارك، وبال �سك �إن هذه �لقيادة �ال�ستثنائية هي �لتي قادت �الإمار�ت 
لهذه �ملرحلة من �لرقي و�لنمو �لتي ننعم بها �ليوم، خا�سة وقت �لتحدي 
و�الأزمة �لتي و�جهت �لعامل كله، حيث �إن �الإمار�ت يف مقدمة �لدول �لعاملية 
ورعاية  دعم  عن  تكلمنا  مهما  �أننا  �سموه  موؤكد�  �لوباء،  هذ�  مع  بالتعامل 
�ملوؤ�س�سني �الأو�ئل لن ن�ستطيع �أن نوفيهم حقهم ويف مقدمتهم �ملغفور لهما 
"طيب  �آل مكتوم  �آل نهيان و�ل�سيخ ر��سد بن �سعيد  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

�هلل ثر�هما " يعا�سدهما �إخو�نهما حكام �الإمار�ت".
على  �عتمدت  �لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومية  �ل��وزر�ت  " �أن  �سموه  و�أ�ساف 

�أن  �إىل  م�سري�  �ملوؤ�س�سات،  بناء  يف  �الأو�ئ���ل  �لعاملني  و�إر�دة  وق���در�ت  ركائز 
نعتز  �لذين  �لعمل �حلكومي  �ل��رو�د يف  ه��وؤالء  �أح��د  �ل�سعفار  �سيف  �لفريق 
بامل�سورة و�خلربة  د�ئم  ب�سكل  ون�ستفيد من خرب�تهم  ي�ستمر عطاوؤهم  باأن 
يف خدمة �لدولة و�ملوؤ�س�سات �لعامة و�خلا�سة و�ملجتمع �الإمار�تي ب�سكل عام، 
متمنيا �سموه دو�م �لتوفيق للفريق �ل�سعفار و�لنجاحات �ملتو��سلة يف خدمة 

�لوطن مبا يحقق روؤية وتطلعات قيادة �الإمار�ت وطموحات �سعبها ".
م�سرية  م��ن  جانبا  يظهر  ت�سجيلي  فيلم  ع��ر���س  على  �حل��ف��ل  ��ستمل  كما 
�لفريق �سيف �ل�سعفار ودوره �لقيادي يف م�سرية �لتطوير و�لتحديث بوز�رة 
�لد�خلية. ح�سر حفل �لتكرمي .. معايل �لفريق �ساحي خلفان متيم نائب 
�ملري  خليفة  عبد�هلل  �لفريق  ومعايل  بدبي،  �لعام  و�الأم��ن  �ل�سرطة  رئي�س 
�مل��زروع��ي �لقائد �لعام  �ل��ل��و�ء ف��ار���س خلف  قائد ع��ام �سرطة دب��ي، وم��ع��ايل 
�أحمد نا�سر �لري�سي مفت�س عام �لوز�رة  �أبوظبي، و�للو�ء �لدكتور  ل�سرطة 
للمو�رد  �مل�ساعد  �لد�خلية  �ل�سام�سي وكيل وز�رة  �سامل علي مبارك  و�للو�ء 
و�خلدمات �مل�ساندة، و�لقادة �لعامون لل�سرطة بالدولة، و�للو�ء عبد�لعزيز 
مكتوم �ل�سريفي مدير عام �الأمن �لوقائي، و�للو�ء �ل�سيخ حممد بن طحنون 
�آل نهيان مدير قطاع �سوؤون �الأمن و�ملنافذ ب�سرطة �أبوظبي، و�للو�ء �لدكتور 
�جلودة  لل�سوؤون  �لعام  �لقائد  م�ساعد  �لعبيديل  عبد�لرز�ق  عبد�لقدو�س 

و�لتميز ب�سرطة دبي وعدد من �ل�سباط.

- ال�ضعفار : تكرمي �ضموه ت�ضريف كبري
�أن  ل�سرف  �أن��ه  �لتكرمي  بعد  له  كلمة  �ل�سعفار يف  �سيف  �لفريق  �أك��د  ب��دوره 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  بتكرمي  يحظى 

منت�سبي  وتقدير جلميع  تكرمي  هو  �ل��ذي  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�أن  �إىل  م�سري�  ملهم،  كقائد  �سموه  ب��دع��م  ح��ظ��و�  �ل��ذي��ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
و�لب�سرية  �لعمل  يف  و�الإل��ه��ام  �لعطاء  �سموه  من  تعلمو�  �ل���وز�رة  منت�سبي 
�لثاقبة ومو�جهة �لتحديات و�لتحلي باالأخالق و�لقيم و�ملثل �لعليا و�ملبادئ 

�ل�سامية �لتي غر�سها �الآباء �ملوؤ�س�سون.
�سمو  لفتة كرمية من  و�لثناء  و�لتقدير  �لتكرمي  ه��ذ�  " �إن  �ل�سعفار  وق��ال 
�ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان تعرب عن مدى �لدعم و�لرعاية �مل�ستمرة �لتي 
يحظى بها كافة منت�سبي �لوز�رة، مقدما �ل�سكر و�لتقدير و�المتنان ل�سموه 
على �لثقة و�مل�ساندة له طو�ل فرتة عمله بالوز�رة، موؤكد� �أن كلمات �لثناء ال 

تويف �سموه حقه، وكل عبار�ت �ل�سكر ال ت�سف مدى �متنانه وتقديره ".
كما تقدم بال�سكر �إىل �لوكالء �مل�ساعدين و�لقادة و�ل�سباط وكافة منت�سبي 
�ل�سرطي  �لعمل  م�سرية  خ��الل  وم�ساندتهم  دعمهم  على  �لد�خلية  وز�رة 
وحتقيق �الإجن��از�ت �مل�سرفة، موجها �سكر� خا�سا �إىل �أخيه وع�سده ورفيق 
�مل�سرية  �إياه الإكمال  �للو�ء ركن خليفة حارب �خليلي، د�عيا  دربه يف �لعمل 
وجل  عز  �هلل  ودع��ا  �ل�سرطية،  �لقيادة  ر�سمتها  �لتي  �خلطى  على  و�ل�سري 
قيادة  �الإم��ار�ت  للعطاء وملهما، ويحفظ �هلل  نبعا  �لغايل  �لوطن  يبقى  �أن 

و�سعبا، و�أن يدمي عليها نعمة �الأمن و�الأمان.

- م�ضرية حافلة بالإجنازات.
�لفريق �سيف �ل�سعفار حا�سل على دبلوم علوم �ل�سرطة من �لقاهرة، وتدرج 
بالعمل �لع�سكري منذ بدء م�سريته �ملهنية يف عام 1969، وتقلد عدد� كبري� 
من �ملنا�سب و�مل�سوؤوليات �لوظيفية من بينها مدير �سرطة �ملو�نئ و�لبحرية 

و�لوكيل   1977 عام  �حل��دود يف  1974 ومدير حلر�س  عام  دبي  ب�سرطة 
�مل�ساعد بوز�رة �لد�خلية عام 1993، ومن ثم �لوكيل �مل�ساعد ل�سوؤون �الأمن 
�لد�خلية  وز�رة  تعيينه وكيل  2004 مت  �أو�خ��ر  1996 ويف  ع��ام  ب��ال��وز�رة 

و��ستمر يف هذ� �ملن�سب حتى �سهر يونيو 2021.
وخالل م�سريته �لطويلة، كان �ل�سعفار منوذجا للعمل �لقيادي �مللتزم �جلاد 
و�سهد له بالعطاء �ملتو��سل و�لتفاين بالعمل يف خدمة وطنه وقيادته، وحقق 
�لكثري من �ملنجز�ت و�أ�سرف على عدد من �ملبادر�ت و�مل�ساريع �الإ�سرت�تيجية 
حيث  و�ملبادرة  و�الجتهاد  �جلد  عنه  وعرف  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �لتطويرية 
و�سع ب�سمات ملمو�سة على �متد�د م�سرية عمله �لطويلة يف �ملجال �الأمني 

و�لتي تخللتها �لعديد من �الإجناز�ت �لبارزة.
كما ح�سل �ل�سعفار �أثناء عمله على �لعديد من �جلو�ئز و�ل�سار�ت و�الأو�سمة 
و�لدولية تقدير� الإجناز�ته وتفانيه  و�لعربية  �ملحلية  و�ل�سهاد�ت  و�الألقاب 
بعمله طول فرتة خدمته، وملا قام به من دور م�سهود وما حققه من �إجناز�ت 
بارزة يف جميع ميادين �لعمل �ل�سرطي، ومن �أبزر تلك �الأو�سمة و�سام �خلدمة 
�ملخل�سة وميد�لية �ليوبيل �لف�سي لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وو�سام 
حترير دولة �لكويت و�لعديد من �أو�سمة �خلدمة �لطويلة �ملمتازة وميد�ليات 
�ملدنية و�لدفاع �ملدين  �ملنظمة �لدولية للحماية  �لتعاون �الأمني وميد�لية 

باالإ�سافة �إىل �لعديد من �أنو�ط �لتميز و�أو�سمة �ل�سرف.
�ل�سعفار  تر�أ�س  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �لقيادية  م�سوؤولياته  تويل  جانب  و�إىل 
عدد� من �للجان و�ملجال�س �ل�سرطية �لتي ت�سرف على م�ساريع �إ�سرت�تيجية 
وت��ط��وي��ري��ة ب���ال���وز�رة، و���س��اه��م م��ع زم��الئ��ه يف ����س��ت��د�م��ة م�����س��اري��ع �لريادة 

و�لتميز.

•• دبي - و�م:

�أطلقت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع �ملرحلة �لثانية من مبادرة " بيئة عمل 
�الحتادية  �حلكومية  �لقطاعات  موظفي  ت�ستهدف  �لتي   " و�إيجابية  �سحية 
�إم��ار�ت �لدولة. وتهدف �ملبادرة �إىل متكني جهات  و�ملحلية و�خلا�سة يف كافة 
�لعمل من تعزيز �سحة �ملوظفني عن طريق توفري مو�رد وخدمات تثقيفية 
�ملوظفني  بني  �ل�سحي  �مل�ستوى  ورف��ع  �لعمل  بيئة  حت�سني  يف  ت�ساهم  �سحية 
�ل�سحي  �لغذ�ء  مثل  �ل�سحية  �حلياة  �أمن��اط  تعزيز  على  �لرتكيز  خالل  من 

و�لن�ساط �لبدين للوقاية من �ل�سمنة و�الأمر��س �ملزمنة.
ح�سر �إطالق �ملرحلة �لثانية من �ملبادرة بتقنية �الت�سال �ملرئي �أكرث من 60 
ممثال عن جهات حكومية �حتادية وحملية وت�سمن حفل �الإطالق �لتعريف 
و�لت�سغيلية  �لعامة  �الإ�سرت�تيجية  و�أهد�فها  �ل��وز�رة  �ل�سحة يف  تعزيز  ب��اإد�رة 
�ملتوقعة  و�ملخرجات  وم�ستهدفاتها  وم�سادرها  �ملبادرة  عن  تقدمييا  وعر�سا 

منها و�لتعريف باأف�سل �ملمار�سات و�ملعايري �ملطبقة عامليا باالإ�سافة �إىل �سرح 
�آلية �لتعاون �لبّناء بني �لوز�رة و�جلهات �حلكومية مبا ي�سهم يف حتقيق �أف�سل 
زيادة  وبالتايل  و�لنف�سية للموظفني  �لبدنية  �ل�سحة  تعود على  �لتي  �لنتائج 

�الإنتاجية �حلكومية.
�الأن�����س��ط��ة و�خل���دم���ات منها دل��ي��ل توجيهي لبيئة  �مل���ب���ادرة ع���دد� م��ن  وت��ق��دم 
�أكرث �سحية  �لعمل  بيئات  ت�ساهم يف جعل  عمل �سحية يقدم خطو�ت عملية 
ت�ستخدم  توعوية  م��و�د  على  حتتوي  معرفية  وحقيبة  للموظفني  و�إنتاجية 
�لتثقيفية  �ل��ور���س  م��ن  ع��دد  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �مل��وظ��ف��ني  لتوعية  م��ن �جل��ه��ات 
�ل�سحة  وز�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  من  وغريها  �الفرت��سية  و�ملحا�سر�ت 
�لوكيل  �ل��رن��د  �لرحمن  عبد  ح�سني  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  و�أك���د  �ملجتمع.  ووق��اي��ة 
بعد  �مل��ب��ادرة  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  �إط���الق  �أن  �لعامة  �ل�سحة  لقطاع  �مل�ساعد 
توقفها ب�سبب جائحة "كوفيد19-" ياأتي يف �إطار حر�س �لوز�رة على حتقيق 
موؤ�سر�ت  وجود  مع  بالتز�من  �الأعمال  ممار�سة  و��ستمر�رية  �لوطنية  �ملرونة 

�إيجابية على قرب �لتعايف بف�سل �الإجر�ء�ت �حلكومية وتعاون �أفر�د �ملجتمع 
وما حققته �لدولة من ريادة يف �حتو�ء تد�عيات �الأزمة �ل�سحية �لعاملية.

�لرعاية  لتقدمي  �ل����وز�رة  �إ�سرت�تيجية  �سمن  ت��ن��درج  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل�سحي�ة �ل�ساملة و�ملتكاملة بطرق مبتكرة وم�ستد�مة ت�سمن وقاية �ملجتمع 
�لوطنية  �ملبادرة  وفعاليات  �أن�سطة  يف  متقدمة  نتائج  لتحقيق  �الأمر��س  من 
�لوعي باأمناط �حلياة �ل�سحية" مبا ي�سهم يف حت�سني نتائج �ملوؤ�سر�ت  "تعزيز 

�لوطنية الأمناط �حلياة �ل�سحية يف �الأجندة �لوطنية لروؤية �الإمار�ت .
بتغيري  �أ�سهمت  �إيجابية  نتائج  حققت  و�لتي  �الأوىل  �ملرحلة  جناح  �إىل  ولفت 
على  �إي��ج��اب��ا  تنعك�س  لل�سحة  م��ع��ززة  ع��م��ل  بيئة  لتطوير  �مل��وظ��ف��ني  ���س��ل��وك 
�إنتاجيتهم للو�سول �إىل حتقيق �لرفاهية و�ل�سعادة يف مكان �لعمل و�لتي تعترب 
جزء� �أ�سا�سيا من �لثقافة �ملوؤ�س�سية وذلك متا�سيا مًع الأهد�ف �الإ�سرت�تيجية 

�لوطنية جلودة �حلياة 20731.
�أن  �ل�سحة  تعزيز  �إد�رة  �سريف مديرة  �لدكتورة ف�سيلة  �أو�سحت  من جانبها 

�ملرحلة �الأوىل من �ملبادرة �لتي �نطلقت يف �لعام 2017 و��ستمرت حتى بد�ية 
وذلك  �الإم����ار�ت  خمتلف  يف  حكومية  جهة   45 يف  تطبيقها  مت   2020 ع��ام 
للموظفني  عاما  �سحيا  م�سحا  وت�سمنت  موظف   5000 ح��و�يل  مب�ساركة 
يف جهات عملهم حيث �سمل �أهم �لفحو�سات �الأ�سا�سية مثل فح�س �سكر �لدم 
و�لكولي�سرتول و�سغط �لدم باالإ�سافة �إىل معدل كتلة �جل�سم وعو�مل �الإ�سابة 
�ملبادرة  �لثانية من  �ملرحلة  �أن  و�ل�سكري. وذكرت  و�ل�سر�يني  �لقلب  باأمر��س 
مت �إعد�دها بناء على نتائج �ملرحلة �الأوىل الإعادة �بتكار �أن�سطة معززة ل�سحة 
ولياقة �ملوظفني يف بيئة �لعمل باأ�س��س و�أمناط �حلياة �ل�سحية ون�سر ثقافة 
�لتغذية �ل�سليمة وتاأثريها على رفع كفاءة �الإنتاجية و�الإيجابية يف �لعمل من 
�ملوظفني من  �لتي تقي  �أمناط حياتية و�سلوكية تغذوية �سحية  تبّني  خالل 
�الأمر��س �ملزمنة كال�سكري و�سغط �لدم و�لبد�نة و�الكتئاب وتوفري �الأماكن 
و�لتوقف  �ل�سحي  �لغذ�ء  وتناول  �لعمل  �لبدنية يف مكان  باالأن�سطة  �خلا�سة 

عن �لتدخني ومو�جهة �سغوطات �لعمل.

�سيف بن زايد مينح ال�سعفار ميدالية الوفاء ويطلق ا�سمه على اإحدى قاعات الداخلية

ال�سحة تطلق املرحلة الثانية من مبادرة بيئة عمل �سحية واإيجابية

جامعة خليفة : 100 طالب وطالبة 
ي�ساركون يف برنامج »ا�ستعداد«

•• �أبوظبي - و�م:

�ختيار  عن  �أم�س  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  �أعلنت 
�لدوليني..يف  �لطلبة  من   26 بينهم  وطالبة  طالب   100
�إىل  تهدف  �لتي  "��ستعد�د" �ملبادرة  �لوطني  �ل�سفر�ء  برنامج 

بناء �لقدر�ت بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم.
وي�����س��ارك �ل��ط��ل��ب��ة يف ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي مل���دة �أ���س��ب��وع��ني خالل 
يف  للتطور  توؤهلهم  �ل��ت��ي  �الأ�سا�سية  �مل��ه��ار�ت  لك�سب  �ل�سيف 
�لت�سميمي  و�لتفكري  �لبحث  تتطلب  �لتي  �مل��ج��االت  خمتلف 
وريادة �الأعمال و�لقيادة ومهار�ت �لتو��سل. وتعترب هذه �ل�سنة 
هي �لثانية على �لتو�يل �لتي يتلقى فيها �مل�ساركون يف برنامج 
بالتعاون  خليفة  جامعة  يف  �لتدريب  من  �لنوع  ه��ذ�  ��ستعد�د 
م��ع وز�رة �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م.  وق���ال �ل��دك��ت��ور ع���ارف �سلطان 
للعلوم  خليفة  جامعة  يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �حل��م��ادي، 
و�لتكنولوجيا: "ي�سعدنا �أن نتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
تنمية  يف  ن�ساهم  "��ستعد�د" و�أن  �لوطني  �ل�سفر�ء  برنامج  يف 
و�ل��ت��ي ت�سب يف م�سلحة  �لطلبة  ل��دى  �لهامة  �مل��ه��ار�ت  وب��ن��اء 
يف  ينخرطون  حاملا  منهم  �مل��ه��ار�ت  تلك  �سُتطلب  حيث  �لدولة 
جماالت  يف  �ملتخ�س�سة  ب��ال��وظ��ائ��ف  ويلتحقون  �ل��ع��م��ل  ���س��وق 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات لي�ساهمو� يف دعم 
عملية �لتطور �القت�سادي يف دولة �الإمار�ت وي�سبحو� �سفر�ء 

حقيقيني جلامعة خليفة وللدولة ب�سكل عام".
فردية  توجيهية  جل�سات  تنظيم  �ل��ت��دري��ب  برنامج  يتخلل  و 
ب�سكل  �ل��ع��ايل  و�لتعليم  �جلامعة  ع��ن  ملحة  ت��وف��ري   �إىل  ت�سعى 
عام ومقدمة عن كل م�سار. ويهدف �مل�سار �لبحثي يف �لربنامج 
�لعلمي  �لبحث  مناهج  وم��ه��ار�ت  مبفاهيم  �لطلبة  تزويد  �إىل 

بهدف  بحثي  مب�سروع  �لقيام  خ��الل  م��ن  �لعملية  و�خل���رب�ت 
رفدهم باملهار�ت �لالزمة �لتي توؤهلهم للتقدمي للجامعات بعد 
�ملدر�سة.  ويف هذ� �مل�سار �سيت�سنى للطلبة فهم �أهمية �لبحوث 
�لتي  �لقدر�ت  �كت�ساب  لهم  �سيت�سنى  و�أثرها يف كل جمال كما 
بها  �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  �مل�����س��ك��الت وج��م��ع  ت�����س��اه��م يف حت��دي��د 
ناحية  م��ن  ل��ه��ا.  �ملنا�سبة  �حل��ل��ول  �ق���رت�ح  وب��ال��ت��ايل  وحتليلها 
�أخرى ي�سعى م�سار �الإثر�ء �إىل تعزيز م�ستوى �ملعرفة و�ملهار�ت 
على  وتدريبهم  �لت�سميمي  �لتفكري  عمليات  يف  �لطلبة  ل��دى 
و�لربجمة  �لذكية  كاالأنظمة  �لعلمية  �ملو�سوعات  من  �لعديد 
و�ل���روب���وت���ات وغ��ريه��ا م��ن �مل���ج���االت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �ملتقدمة 
�الأكادميية  �خل���رب�ت  م�ستوى  رف��ع  يف  ب���دوره  ُي�ساهم  و�ل���ذي 
ع��ن��د �مل�����س��ارك��ني وت��ط��وي��ره��م ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��د �ل�����س��خ�����س��ي من 
وُي�ساهم  و�الإب�����د�ع.  �الب��ت��ك��ار  �أ�سا�سيات  على  تعريفهم  خ��الل 
�إد�رة �الأعمال  �إع��د�د �لطلبة يف جمال  م�سار ري��ادة �الأعمال يف 
ورفدهم بال�سفات و�ملهار�ت �لتي متيز  رو�د �الأعمال وتاأهيلهم 
و�مل�ساهمة  �ملبتكرة  باحللول  للخروج  خمتلف  ب�سكل  للتفكري 
ب���دور ف��ع��ال يف ت��ط��وي��ر �ق��ت�����س��اد �ل���دول���ة. وخ���الل ه���ذ� �مل�سار، 
�ل�سرورية  �الأعمال  ريادة  �مل�ساركون مهار�ت  �لطلبة  �سيكت�سب 
و�لتي ت�سمل مهار�ت �لتفكري  �لنقدي وحل �مل�سكالت ومهار�ت 
�الت�سال و�ملجازفة و�لتعاون. ُيذكر �أن برنامج �ل�سفر�ء �لوطني 
�لذي  �لدويل  �ل�سفر�ء  �سابق لربنامج  "��ستعد�د" هو متطلب 
بد�أت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بتطبيقه �سنويا منذ عام 2016 
و�مل�ستقبل  �الب��ت��ك��ار  ت�سمل  �لتي  �مل�����س��ار�ت  م��ن  �لعديد  وي�سم 
�لذين  �لطلبة  �سيحظى  حيث  �لفنية  و�ل��ل��وح��ات  و�ل��ري��ا���س��ة 
يظهرون متيًز� يف برنامج �ل�سفر�ء �لوطني باأولوية �الن�سمام 

و�مل�ساركة يف برنامج �ل�سفر�ء �لدويل.
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اأخبـار الإمـارات
مركز النقل املتكامل يعلن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خالل العيد

•• �أبوظبي - و�م:

�أعلن مركز �لنقل �ملتكامل باإمارة �أبوظبي �لتابع لد�ئرة �لبلديات و�لنقل، 
عن جمانية ر�سوم �ملو�قف �ل�سطحية يف �الإمارة، و�أوقات عمله، و�ساعات 
�لنقل  حافالت  عمل  ومو�عيد  �مل��روري��ة،  "درب" للتعرفة  نظام  تطبيق 
�إط��الع �جلمهور  �إىل  �لعبار�ت وذل��ك يف خطوة تهدف  �ل��ع��ام، وخ��دم��ات 
على �آخر �مل�ستجد�ت �ملتعلقة بعمله وخدماته خالل �إجازة عيد �الأ�سحى 
�ملبارك. و�أو�سح مركز �لنقل �ملتكامل �أن مر�كز �إ�سعاد �ملتعاملني يف �أنحاء 
�أبوظبي �ستكون مغلقة خالل عطلة �لعيد، وذلك �بتد�ًء من يوم  �إم��ارة 
�الثنني �ملو�فق 19 يوليو 2021 �إىل حني ��ستئناف �لدو�م �لر�سمي يوم 
�الأحد �ملو�فق 25 يوليو 2021. �إىل ذلك ميكن للمتعاملني مو��سلة 
على  �ملتاحة  �لرقمية  �ملن�سات  طريق  عن  �ملركز  خدمات  على  �حل�سول 

"درب"  وت��ط��ب��ي��ق��ات   ،www.itc.gov.ae �الل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه 
و"دربي" للهو�تف �لذكية، وعرب �لتو��سل مع مركز �الت�سال �لتابع ملركز 
�لنقل �ملتكامل على �لرقم �ملجاين 80088888، ومركز �ت�سال خدمة 
�أيام  �ل�ساعة طو�ل  600535353، وذلك على مد�ر  مركبات �الأجرة 
�الأ�سبوع. و�ستكون ر�سوم �ملو�قف �ل�سطحية جمانية بدء�ً من يوم �الثنني 
�ملو�فق 19 يوليو 2021 وحتى �ل�ساعة 7:59 من �سباح يوم �ل�سبت 
�ملو�فق 24 يوليو 2021 .. كما �ستكون ر�سوم �لوقوف يف �ساحة مو�قف 

�ل�ساحنات يف م�سفح م18- جمانية خالل عطلة �لعيد �لر�سمية.
ويف هذ� �ل�سياق .. نوه مركز �لنقل �ملتكامل �إىل �سرورة عدم �لوقوف يف 
�الأماكن �ملمنوعة وعدم �إعاقة حركة �ملركبات و�لتوقف ب�سكل �سحيح يف 
�الأماكن �ملخ�س�سة للوقوف، وكذلك عدم �لوقوف يف �الأماكن �ملخ�س�سة 

لل�سكان من �ل�ساعة 9:00 م�ساء وحتى �ل�ساعة 8:00 �سباحاً.

"درب"  �مل��روري��ة  �لتعرفة  نظام  ر���س��وم  �أن  �ملتكامل  �لنقل  مركز  و�أع��ل��ن 
�ستكون جمانية خالل عطلة عيد �الأ�سحى �ملبارك بدء�ً من يوم �الثنني 
�ملو�فق 19 يوليو 2021 على �أن ي�ستاأنف �حت�ساب �لر�سوم يوم �ل�سبت 
�ملو�فق 24 يوليو 2021 يف �ساعات �لذروة �العتيادية وهي من �ل�ساعة 
�ل�ساعة  وم��ن  �ل�سباحية،  �لفرتة  يف   09:00 �ل�ساعة  �إىل   07:00
�سمان  بهدف  وذل��ك  �مل�سائية،  �لفرتة  يف   7:00 �ل�ساعة  �إىل   5:00
زي��ادة كبرية  �لتي ت�سهد  �ملرورية خالل تلك �الأوق��ات  �ن�سيابية �حلركة 

يف حركة �ل�سري و�لتنقل.
�أما فيما يتعلق بخدمات ومو�قيت عمل �حلافالت �لعامة خالل عطلة 
100 رحلة يومًيا لتقليل  �إ�سافة  باأنه �سيتم  �ملركز  �أفاد  �الأ�سحى،  عيد 
�الزدحام على �خلطوط �لرئي�سية وخدمة �جلمهور على �لوجه �الأمثل 
و�اللتز�م  �لتز�حم  ع��دم  �حل��اف��الت  م�ستخدمي  ونا�سد  �لعطلة،  خ��الل 

باالإجر�ء�ت �الحرت�زية �أثناء ��ستخد�م �حلافلة مع �لتاأكد من ��ستخد�م 
تطبيق دربي ملعرفة مو�عيد �لرحالت وجتنب �النتظار يف �ملحطات علما 
باأن خدمات �لنقل �لعام باحلافالت �ستعمل وفق �ملو�عيد �ملحددة �سابقاً 

الأيام �جلمعة و�لعطالت �لر�سمية من دون �أي تغيري.
ولالطالع على مو�عيد عمل �حلافالت، يرجى زيارة �ملوقع �اللكرتوين 
�لرقم  على  �الت�سال  مركز  مع  �لتو��سل  �أو   www.itc.gov.ae

�ملجاين 80088888 �أو عرب تطبيق "دربي" �لذكي.
ولالطالع على خدمات ومو�عيد عمل و�سائل �لنقل �لبحري و�لعبار�ت 
بني جزيرة دملا وميناء جبل �لظنة، وبني جزيرتي �ل�سعديات و�لعالية، 
�لتو��سل  �أو   www.itc.gov.ae �الل��ك��رتوين  �ملوقع  زي��ارة  يرجى 
�أو عرب تطبيق   80088888 �ملجاين  �لرقم  �الت�سال على  مع مركز 

"دربي" �لذكي.

زايد للدرا�سات ينظم ندوة الت�سامح ر�سالة الإمارات لالإن�سانية
•• �بوظبي-�لفجر:

ن���ظ���م م����رك����ز ز�ي�������د ل���ل���در�����س���ات 
و�ل���ب���ح���وث �ل��ت��اب��ع ل���ن���ادي ت���ر�ث 
�الإم�������ار�ت، �أم�����س �الأرب���ع���اء ندوة 
حمطات  برنامج  �سمن  بعد  ع��ن 
ت��اري��خ��ي��ة يف ح��ي��اة �ل�����س��ي��خ ز�ي���د، 
ر�سالة  "�لت�سامح..  بعنو�ن  جاءت 
��ست�ساف  لالإن�سانية"،  �الإم���ار�ت 
فيها �سعادة �لدكتور حممد مطر 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل��ك��ع��ب��ي 
ل��ل�����س��وؤون �الإ���س��الم��ي��ة و�الأوق����اف، 
في�سل  �سلطان  �لدكتور  و�سعادة 
�ل���ع���ام ملجل�س  �الأم�����ني  �ل��رم��ي��ث��ي 
ح����ك����م����اء �مل�������س���ل���م���ني، و�أد�ره������������ا 
�الإعالمي حممد عبد�لكرمي من 

موؤ�س�سة �أبوظبي لالإعالم.
ويف م�ستهل �لندوة �سلطت فاطمة 
�مل���ن�������س���وري م���دي���رة م���رك���ز ز�ي���د 
على  �ل�سوء  و�لبحوث  للدر��سات 
�لرتبوية  �لبابوية  �ملوؤ�س�سة  منح 
"رجل  و���س��ام  للفاتيكان  �ل��ت��اب��ع��ة 
�الإن�سانية" ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
يف  م�ستدعية  �مل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��و�ت 
�لوقت نف�سه �لو�سام �لذي ح�سل 
بن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  عليه 
�هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان 
بول�س  �لفاتيكان  بابا  م��ن  ثر�ه" 

وطننا  وقيم  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الأ�سالة 
�ملتجذرة«.

وو�����س����ف �ل���ك���ع���ب���ي و�����س����ام »رج����ل 
�ساحب  تقلده  �ل��ذي  �الإن�سانية« 
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
�لوطن  مفاخر  م��ن  مفخرة  ب��اأن��ه 
�ملتجددة وهو مما يفرح كل م�سلم. 
تقدير�ً  ي���اأت���ي  �ل��و���س��ام  �إن  وق����ال 
وتاأكيد�ً و�سهادة على �لدور �لعاملي 
لذ�  �هلل«،  »حفظه  ب��ه  يقوم  �ل��ذي 
كل  عند  �العتز�ز  على  يبعث  فهو 

�إمار�تي.
�الإن�سانية  بالوقفات  �لكعبي  ونوه 
ل�����س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
دول  م�����ع  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب�����ن 
كوفيد  ج���ائ���ح���ة  خ�����الل  �ل����ع����امل 
�إق�����ر�ر  يف  �إ���س��ه��ام��ات��ه  وع�����دد   ،١٩
�سبح  و�إب��ع��اد  و�ال�ستقر�ر  �ل�سالم 
�إياه  �لعامل، و��سفاً  �ل�سر�عات يف 

بالقائد �لذي يعادل �أمة.
�لهيئة  دور  ع��ن  �لكعبي  وحت���دث 
�الإ�سالمية  ل���ل�������س���وؤون  �ل���ع���ام���ة 
و�الأوقاف يف حتقيق قيم �لت�سامح 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  و�ل�����س��ل��م 
ثقافية  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ����س���اغ���ت 
�ل�سالم،  ق���ي���م  ل��ت��ع��زي��ز  ف���ك���ري���ة 
وو�سفها باأنها ��سرت�تيجية بعيدة 
ع����ن �الن����غ����الق وم��ن��ف��ت��ح��ة على 

�أه��م��ي��ة ه���ذ� �ل��و���س��ام و�ل�����دالالت 
�ل��ت��ي ي��ح��م��ل��ه��ا، و�إب������ر�ز �إجن����از�ت 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�لتي  و�ملبادر�ت  �الإن�ساين  �جلانب 
�تخذتها لتعزيز �لقيم �الإن�سانية، 
�لعالقات  �أه��م��ي��ة  ت��ن��اول  ب��ج��ان��ب 

�لتي تربط �لدولة بالفاتيكان.
�لدكتور  ���س��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه 
حممد مطر �لكعبي �إن ما تعي�سه 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
م��ن خ��ري و����س��ت��ق��ر�ر و�سحة جاء 
وتخطيط  وب��ح��ر���س  �هلل  بف�سل 
�ل���ت���ي ت�سري  �ل���ر����س���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
ع��ل��ى ن��ه��ج �ل���و�ل���د �مل��وؤ���س�����س باين 

�ل�ساد�س يف �أكتوبر 1971.
�أهمية  ع��ل��ى  �مل��ن�����س��وري  و�أك�����دت   
�الأ�سيل  �الإرث  »ه����ذ�  ����س��ت��ذك��ار 
�ل�سالح  �ل�سلف  ه��ذ�  تركه  �ل��ذي 
لنحتفي باالإجناز �لوطني �لعظيم 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  م��ن��ح  �مل��ت��م��ث��ل يف 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد و�سام رجل 
لدعم  وتقدير�ً  عرفاناً  �الإن�سانية 
�سموه �مل�ستمر وجهوده �خلرية يف 
و�الإغاثي  �الإن�ساين  �لعمل  تعزيز 
ل��دوره يف تعزيز  �ل��دويل وتكرمياً 

قيم �ل�سالم و�لتعاي�س«.
تنظيم  م���ن  �ل���ه���دف  �أن  وب��ي��ن��ت 
�ل�����س��وء على  ت�سليط  ه��و  �ل��ن��دوة 

باإذن  �ملغفور له  �الإم��ار�ت  ح�سارة 
�آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �هلل 
نهيان ”طيب �هلل ثر�ه“ و�إخو�نه 

�ملوؤ�س�سني.
�ل�سيخ ز�يد  �أن  �إىل  �لكعبي  و�أ�سار 
”رحمه �هلل“ عمق ور�سخ مفهوم 
وم��ن��ه��ج��ي��ة �ل���ع���م���ل �الإن���������س����اين، 
ل��ي��رتج��م م��ن ب��ع��د ذل���ك �إىل قيم 
و�إ�سرت�تيجية  عظيمة  �إن�����س��ان��ي��ة 
موؤ�س�ساتية  وم��ن��ظ��وم��ة  م��ت��م��ي��زة 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  تبنتها  ف��ري��دة 
�ل�سل�سلة  »هذه  و�أ�ساف:  للدولة، 
�ملمتدة  �الإن�سانية  �لعطاء�ت  من 
و�ملتو��سلة �أو�سحت للعامل معدن 

�ملنا�سبات، م�سري�ً �إىل �أن خطابات 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ز�يد �آل نهيان ”حفظه �هلل“ توؤكد 
على �أمرين هما �لقيم �الإن�سانية، 

وحمورية كر�مة �الأفر�د.
دول����ة  �أن  �إىل  �ل���رم���ي���ث���ي  ون�������وه 
حل  �إىل  د�ئ���م���اً  ت�سعى  �الإم������ار�ت 
�مل�سكالت من خالل �حلو�ر �لبناء 
وحت���ك���ي���م �ل���ع���ق���ل و�مل���ن���ط���ق ب����داًل 
�لكر�هية  وخ��ط��اب  �لتع�سب  م��ن 
ح�سر  �سعوبة  م���وؤك���د�ً  و�ل��ع��ن��ف. 
م���ب���ادر�ت �ل���دول���ة يف جم���ال دعم 
و�لعمل  �مل�سرتك  و�لعي�س  �ل�سلم 
�الإن�ساين ال�سيما مبادر�ت �ساحب 
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
نهيان ”حفظه �هلل“، م�سدد�ً على 
�الإع���الم هو جزء  �أن ما يظهر يف 

�لو�قع.
م�سوؤولية  عليها  �لهيئة  �إن  وق��ال 
تو�سلها  ور���س��ال��ة  عظيمة  فكرية 
�لقيادة  بدعم  و�إن��ه��ا  �ملجتمع  �إىل 
�ل��ر���س��ي��دة �أ���س��ب��ح��ت �ل��ي��وم حمط 
�أن���ظ���ار دول �ل��ع��امل مل��ن ي��ري��د �أن 
ينتهج �لو�سطية و�سبط �خلطاب 

�لديني.
�سلطان  �لدكتور  �سعادة  �أك��د  فيما 
في�سل �لرميثي �أن �ملتتبع لتاريخ 
قيامها  م���ن���ذ  �الإم������������ار�ت  دول�������ة 
و�الأخ������وة  �ل��ت�����س��ام��ح  �أن  ���س��ي��ج��د 
�عتقاد�ً  ظ��ل��ت  و�خل�����ري  و�مل��ح��ب��ة 
�الأول.  �ليوم  منذ  للدولة  ونهجاً 
�لر�سيدة  �لقيادة  بحر�س  م�سيد�ً 
�ملرتبطة  �لثقافة  ه��ذه  ن�سر  على 
جميع  يف  و�خل�������ري  ب���ال���ت�������س���ام���ح 

ب�سيط جد�ً من مبادر�ت �لدولة.
�لوظيفة  �إن  �ل���رم���ي���ث���ي  وق������ال 
�الأ�سا�سية ملجل�س حكماء �مل�سلمني 
هي جمع علماء �الأم��ة من جميع 
دول �لعامل من �أجل �إن�ساء خطاب 
م�سري�ً  �لكر�هية،  خلطاب  م�ساد 
على  �ل��ي��وم  يعمل  �ملجل�س  �أن  �إىل 
ويدعو  �لديني  �خل��ط��اب  جت��دي��د 
�ل��ت��ع��اي�����س و�مل��ح��ب��ة و�الأخ����وة  �إىل 

�الإن�سانية.
ح�����س��ر �ل���ن���دوة ���س��ع��ادة ع��ل��ي عبد 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي  �هلل 
للدر��سات و�الإعالم يف نادي تر�ث 
�الإم�����ار�ت، وب���در �الأم����ريي �ملدير 
للدر��سات  ز�ي��د  مركز  يف  �الإد�ري 
�ملهتمني  م��ن  و�ل��ب��ح��وث، وج��م��ع 

و�الأكادمييني و�الإعالميني.

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي يراأ�س وفد وزارة الدفاع يف املعر�س الدويل للدفاع والأمن DEFEA 2021 يف اليونان
•• �أثينا -و�م:

�إبر�هيم  �ل��رك��ن طيار  �ل��ل��و�ء  �سعادة  برئا�سة  �ل��دف��اع  وز�رة  م��ن  وف��د  ق��ام 
نا�سر حممد �لعلوي، قائد �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي بزيارة �ملعر�س 
�لدويل للدفاع و�الأمن DEFEA 2021 يف �لعا�سمة �ليونانية �أثينا، 
�لتي تعر�سها �سركات  �أحدث �الأنظمة �لدفاعية و�الأمنية  و�الطالع على 
�لثالثاء  ي��وم  �نطلق  �ل��ذي  �ملعر�س  �نعقاد  ف��رتة  خ��الل  �لعاملية  �ل��دف��اع 

و��ستمر حتى يوم �خلمي�س 15 يوليو 2021.
وح�����س��ر �ل��وف��د ف��ع��ال��ي��ات �الف��ت��ت��اح �ل��ت��ي مت��ت حت��ت رع��اي��ة وزي���ر �لدفاع 
�ليوناين معايل نيكوال�س بانايوتوبولو�س وبح�سور �سعادة �سليمان حامد 

�ملزروعي �سفري �لدولة لدى جمهورية �ليونان.
�لعلوي مبعايل  نا�سر حممد  �إبر�هيم  �لركن طيار  �للو�ء  �سعادة  و�لتقى 
�لفريق �أول »كو�ستاندينو�س فلورو�س«، رئي�س هيئة �الأركان �لعامة للدفاع 

�لوطني �ليوناين.
وجرى خالل �للقاء بحث عالقات �لتعاون و�لعمل �مل�سرتك بني �لبلدين 
وجهات  تبادل  جانب  �إىل  �لع�سكرية،  و�ل�سوؤون  �جلو�نب  يف  �ل�سديقني، 

�لنظر ب�ساأن عدد من �لق�سايا و�ملو�سوعات ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك.
و�لوفد  �لعلوي  حممد  نا�سر  �إب��ر�ه��ي��م  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �سعادة  وق��ام 
�مل��ر�ف��ق ب��ج��ول��ة يف �مل��ع��ر���س �سملت ع����دد�ً م��ن �أج��ن��ح��ة وم��ن�����س��ات عر�س 
�لع�سكرية  �ل�سناعات  �ملتخ�س�سة يف جمال  و�لدولية  �ليونانية  �ل�سركات 

و�الأمنية.
و�طلع �لوفد خالل لقائه ممثلي �لدول وكبار م�سوؤويل �ل�سركات �مل�ساركة 
و�آخر  �لذكية  �لدفاعية  �الأنظمة  من  ومعرو�ساتهم  �بتكار�تهم  �أهم  على 
ما �أنتجته �لتكنولوجيا �لع�سكرية �حلديثة و�لذكاء �ال�سطناعي يف جمال 

�لدفاع.
يف  �مل�ساركة  �ليونانية  �ل�سركات  روؤ�ساء  عدد من  مع  �ل��وز�رة  وفد  و�لتقى 
وز�ره  �مل�سرتك بني  �لتعاون  �أوج��ه  �ملعر�س، حيث متت مناق�سة عدد من 
�لدفاع و�ل�سركات �لعار�سه لبناء عالقات �سر�كة وتكامل حتقق �الأهد�ف 
بقطاع  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل���ق���در�ت  و����س��ت��غ��الل  بتعزيز  �ملتعلقة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�سناعات  جم��ال  يف  م�سرتكة  م�ساريع  وحت��دي��د  �لدفاعية،  �ل�سناعات 

�لع�سكرية و�الأمنية، �إىل جانب مناق�سة �لعديد من �لق�سايا ذ�ت �الهتمام 
�مل�سرتك.

زيارته  �جل��وي على هام�س  و�لدفاع  �لقو�ت �جلوية  قائد  �سعادة  قام  كما 
للعا�سمة �ليونانية �أثينا بزيارة مركز �لتدريب و�لتاأهيل �لفني حيث �طلع 

على موقف �مل�سروع و�لتقى بالطلبة �الإمار�تيني �لد�ر�سني به.
ك��م��ا ر�ف���ق وف���د وز�رة �ل���دف���اع، وف���د م��ن جم��ل��ة �جل��ن��دي ب��رئ��ا���س��ة رئي�س 
عن  �ل�سادرة  �ملجلة  حتر�س  حيث  �لكتبي،  عبيد  �سعيد  �لنقيب  �لتحرير 
�ملحلية  �لع�سكرية  �ملعار�س  �أه��م  يف  �لد�ئمة  �مل�ساركة  على  �ل��دف��اع  وز�رة 
�أن تبني عالقات متينة مع عدد من  و�لعربية و�لدولية، وقد ��ستطاعت 

م�سنعي ومنتجي �ل�سناعات �لع�سكرية يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

نحتفل باأمان .. ا�ستدامة اللتزام يف الأعياد تعزز املكت�سبات الوطنية يف مواجهة كورونا
•• �أبوظبي-و�م: 

يف  �لوطنية  و�ملكت�سبات  �الإجن����از�ت  م��ن  جمموعة  �الإم����ار�ت  دول���ة  حققت 
مو�جهة جائحة فريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد19-" و�لتي جاءت بف�سل 
فريدة  وطنية  ��سرت�تيجية  وتبنيها  �الأزم��ة  ملعطيات  �ال�ست�سر�فية  روؤيتها 
جناحها  من  ويعزز  �ل��دول��ة  قطاعات  خمتلف  فيها  ت�سارك  معها  للتعامل 

�لوعي و�اللتز�م �ملجتمعي.
و�ليوم تتبو�أ دولة �الإم��ار�ت مقعد �لريادة �لعاملية يف �لعديد من �ملوؤ�سر�ت 
�لهامة �لتي تعك�س �لتوجه نحو حتقيق تعاف م�ستد�م من �جلائحة فعلى 
�سبيل �ملثال حتتل �لدولة �ملرتبة �الأوىل عامليا وفق موؤ�سر بلومبريغ للمرونة 
من ناحية ن�سبة �الأ�سخا�س �لذين تلقو� �للقاح كما تت�سدر دول �لعامل يف 

توزيع �جلرعات �ليومية للقاحات.
�أف�سل  قائمة  يف  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  دول  �أي�سا  �الإم����ار�ت  وت�سدرت 
تعامل لقيادة �لدول خالل كورونا وذلك وفق ��ستبيان للموؤ�سر �لعاملي للقوة 

بريطانيا. �لناعمة �لذي �أ�سدرته "بر�ند فاينن�س" من 
�لوعي  على  �لرهان  ي��زد�د  �الأعياد  وعطالت  �ملختلفة  �ملنا�سبات  حول  ومع 
�لوقائية  و�ل��ت��د�ب��ري  ب����االإج����ر�ء�ت  �الل���ت���ز�م  ����س��ت��م��ر�ر  ب��اأه��م��ي��ة  �ملجتمعي 
و�الحرت�زية للمحافظة على ما حتقق من �إجناز�ت ومكت�سبات ودعم �جلهود 

�لوطنية �ملبذولة من �أجل �سون �سحة و�سالمة كافة �أفر�د �ملجتمع.
�لتي جرى  �الإج���ر�ء�ت  �ملبارك حزمة من  �الأ�سحى  بروتوكول عيد  وح��دد 
�الإعالن عنها �أم�س �الأول خالل �الإحاطة �الإعالمية حلكومة �الإمار�ت حول 

م�ستجد�ت فريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد19-".
�لر�سمي عن  �ملتحدث  �لدكتورة فريدة �حلو�سني  �أكدت   .. �ل�سدد  ويف هذ� 
�لقطاع �ل�سحي يف �لدولة �أن مرحلة �لتعايف و�لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية 
�الأ�سحى  عيد  مثل  �ملنا�سبات  خالل  خا�سة  �اللتز�م  يف  �ال�ستمر�ر  تتطلب 

�ملبارك ..م�سرية �إىل �أن �لرهان على م�سوؤولية �ملجتمع ووعيه و�إدر�كه.
"كوفيد19-"  مو�جهة  يف  �لوطنية  �جلهود  وتكامل  تعزيز  �أن  و�أو�سحت 
�ل�ساأن  ه��ذ�  �مل��ه��م يف  ب��دوره��م  �الل��ت��ز�م  �ملجتمع  �أف����ر�د  م��ن جميع  يتطلب 

و�لتقيد باالإجر�ء�ت �لوقائية و�الحرت�زية.
�لوقائية  ب����االإج����ر�ء�ت  �الل���ت���ز�م  ت��ع��زي��ز  تتطلب  �الأع���ي���اد  ف���رتة  �أن  وب��ي��ن��ت 
�لالزمة  �حلماية  توفري  �أج��ل  من  �لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ  و�الح��رت�زي��ة 
ملختلف فئات �ملجتمع ال�سيما كبار �ل�سن و�أ�سحاب �الأمر��س �ملزمنة ..موؤكدة 

�أن تكاتف �جلميع يعزز جناح �لدولة يف م�سرية �لتعايف من "كوفيد19-".
�لتد�بري  �ملبارك جمموعة من  �الأ�سحى  بعيد  �خلا�س  �لربوتوكول  وحدد 
�أبرزها �قت�سار  �أفر�د �ملجتمع ومن  �لهامة �لتي تعزز �سحة و�سالمة كافة 
�ملنزل و�الأقارب  �لتي ت�سكن يف نف�س  �لو�حدة  �لعائلة  �أف��ر�د  �الحتفال على 
من �لدرجة �الأوىل مع �أهمية �إجر�ء �لفح�س و�لتاأكد من �سالمة �جلميع 

قبل �لزيارة.
�أكد على �سرورة �اللتز�م بارتد�ء �لكمامات و�لتباعد �جل�سدي خا�سة  كما 
عند �جللو�س مع كبار �ل�سن �أو �أ�سحاب �الأمر��س �ملزمنة وجتنب �لت�سافح 

و�لعناق باالإ�سافة �إىل ��ستخد�م �لبد�ئل �اللكرتونية لتوزيع �لعيديات.
ودع����ا �إىل دف���ع ث��م��ن �الأ����س���اح���ي م���ن خ���الل ت��وك��ي��ل �جل��م��ع��ي��ات �خلريية 
�لر�سمية يف �لدولة بالذبح و�لتوزيع �أو من خالل �لتطبيقات �لذكية �ملعنية 

باالأ�ساحي.
ت��ب��ادل وت��وزي��ع �الأ�سحية و�ل��ه��د�ي��ا و�الأط��ع��م��ة بني  �أهمية ع��دم  و�أك���د على 
بهدف  �ملتجولة  �لعمالة  مع  �لتعامل  عدم  �سرورة  �إىل  باالإ�سافة  �جل��ري�ن 

ذبح �الأ�ساحي.
ويبقى �الن�سباط و�اللتز�م باتباع �الإجر�ء�ت �لوقائية و�الحرت�زية �ل�سادرة 
من �جلهات �ملعنية وتعزيز �لوعي �ملجتمعي باأهمية �لتقيد بها هو �لركيزة 

�ملهمة لعبور هذه �جلائحة وعودة �حلياة �إىل طبيعتها.

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي ملهارات ال�سباب
•• �لعني-�لفجر:  

�لعربية  �الإم����ار�ت  جامعة  ُت�����س��ارك 
باليوم  �الحتفال  يف  �لعامل  �ملتحدة 
�ل���ع���امل���ي مل����ه����ار�ت �ل�����س��ب��اب و�ل����ذي 
15 ي��ول��ي��و م��ن ك��ل عام،  ُي�����س��ادف 
تنفيذ  م��و����س��ل��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
دعم  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  ��سرت�تيجيتها 
�سوق  رف�����د  يف  �ل����دول����ة  ت���وّج���ه���ات 
�ملاهرة  �الإمار�تية  بالكفاء�ت  �لعمل 
�القت�ساد  حت��ق��ي��ق  يف  ُت�����س��ه��م  �ل��ت��ي 
و�ملُ�سّلحة  و�مل����رن،  �مل��ت��ن��ّوع  �مل��ع��ريف، 
باأف�سل �خلرب�ت �لعلمية و�لعملية 
�ملدى  ب��ع��ي��د  �الزده�����ار  ي�سمن  مب��ا 
على  �لقاطنني  وجميع  ل���الإم���ار�ت 

�أر�سها.
وبهذه �ملنا�سبة قالت �لدكتورة خولة 
�لكعبي، �لرئي�س �لتنفيذي لالبتكار 
يف جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�جلغر�فيا  ق�سم  يف  م�سارك  و�أ�ستاذ 
"نحتفي  �حل�سرية:  و�ال���س��ت��د�م��ة 
�ل�سباب  مل���ه���ار�ت  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  يف 
�ل�سباب  و�ب����ت����ك����ار�ت  ب���اإم���ك���ان���ي���ات 
م�سرية  يف  وح��ي��وي  ُملهم  ك�سريك 
لبناء  و�الإجن��از  و�لتطوير  �لطموح 
وطننا �لغايل. �ل�سباب هم ر�أ�سمالنا 

ورمبا  �ل��دخ��ل.  �ملتو�سطة  �ل��ب��ل��د�ن 
�ال�سطر�ب  ه��ذ�  ع��و�ق��ب  تو��سلت 
على جتارب �ل�سباب �ملبكرة يف �سوق 
�لذي  �الأم���ر  ع���دة،  ل�سنو�ت  �لعمل 
مدى  �لتعلم  فر�س  تعزيز  يتطّلب 
�ل�سباب  وم�ساعدة  للجميع،  �حلياة 
و�ل���ب���ال���غ���ني ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة �مل���ه���ار�ت 
للعمل،  �إل���ي���ه���ا  ي���ح���ت���اج���ون  �ل���ت���ي 
�ل�سامل  �القت�سادي  �لنمو  وتعزيز 
�إىل  �الن��ت��ق��ال  وتي�سري  و�ملُ�����س��ت��د�م، 
و�ال�ستد�مة  �خل�سر�ء  �القت�ساد�ت 

�لبيئية".
�ل��ك��ع��ب��ي قائلة:  �ل��دك��ت��ور  و�أردف�����ت 
�الإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ب�����اأن  "ونفخر 
متيز�ً  ح��ّق��ق��ت  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعملية  ��ستمر�ر  يف  كبري�ً  وجناحاً 
�لتعليمية و�لعملية يف ظّل حتديات 
19، وذلك بتوفريها  كافة  كوفيد 
�لعملية  وم��ت��ط��ل��ب��ات  م�����س��ت��ل��زم��ات 
�لتاأثري  دون  بعد"،  "عن  �لتعليمية 
�الأكادميية،  �مل��خ��رج��ات  ج��ودة  على 
ب���ا����س���ت���خ���د�م �مل���������و�رد و�ل����ك����ف����اء�ت 
�حلديثة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �الأك���ادمي���ي���ة 
مب�ستوى عاٍل. باالإ�سافة �إىل تدريب 
و�أع�ساء  �جلامعة  طلبة  جتهيز   و 
لال�ستمر�ر  �ل��ت��دري�����س��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

وث���روت���ن���ا �حل��ق��ي��ق��ة ل�����س��ن��اع��ة غٍد 
�أف�������س���ل وحت���وي���ل �ل���ت���ح���ّدي���ات �إىل 
�الإم����ار�ت  ج��ام��ع��ة  وت�سعى  ف��ر���س. 
بيئة  ل���ت���وف���ري  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
حُمّفزة وحا�سنة مل�ساريع و�بتكار�ت 
�ل���ط���ل���ب���ة، ومت���ك���ي���ن���ه���م ب���امل���ع���ارف 
و�خل����رب�ت، وت��وف��ري ف��ر���س �لتميز 

لهم خلو�س غمار �مل�ستقبل".  
و�أ�سافت: "ُت�سري تقدير�ت منظمة 
�لعمل �لدولية �إىل �أن عمالة �ل�سباب 
تر�جعت على م�ستوى �لعامل بن�سبة 
8.7 يف �ملئة يف عام 2020، ب�سبب 
�ملتو��سلة،  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
للبالغني،  �مل��ئ��ة  يف   3.7 ب���  م��ق��ارن��ة 
يف  و�سوحاً  �أك��رث  �النخفا�س  وك��ان 

�ملتمازج  �لتعليم  على  �الع��ت��م��اد  يف 
بعد  فيما  �مل�ستقبل  يف  �لهجني  �أو 
فعالة  كو�سيلة  �ل��وب��اء  �أزم���ة  �نتهاء 

للتعليم يف �مل�ستقبل."
بالقول:  ت�����س��ري��ح��ه��ا  و�خ���ت���ت���م���ت 
�إىل  �الإم����������ار�ت  ج���ام���ع���ة  "تطمح 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل يف  ت�����س��ب��ح ج���ام���ع���ة  �أن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
تكون  و�أن  �الأو�������س������ط،  و�ل���������س����رق 
�جلامعة �ملُختارة للتعليم �جلامعي 
و�ل�����در�������س�����ات �ل���ع���ل���ي���ا و�ل���ب���ح���وث 
و�لتدريب و�لتعّلم مدى �حلياة مع 
للتعليم  �ل��وط��ن��ي��ة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حتر�س  و�ل���ت���ي   ،2030 �ل���ع���ايل 
على  تزويد �لطلبة باملهار�ت �لفنية 
�القت�ساد  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  و�ل��ع��م��ل��ي��ة 
و�خلا�س،  �حلكومي  �لقطاعني  يف 
�ملتخ�س�سني  م��ن  �أج��ي��اٍل  وت��خ��ري��ج 
�حليوية  �لقطاعات  يف  و�ملحرتفني 
بناء  رئ��ي�����س��ي��ة يف  رك���ي���زة  ل��ي��ك��ون��و� 
بفاعلية  وي�ساركو�  معريف،  �قت�ساد 
يف م�سار�ت �الأبحاث وريادة �الأعمال 
و�سوق �لعمل لبناء م�ستقبل وطني 
�لتميز و�لريادة  م�ستد�م قائم على 
و�مل����ع����رف����ة و�أف���������س����ل �مل���م���ار����س���ات 

�لعاملية."
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/كالود  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سويت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2819327 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/تر�ن�س 

ميديا �يفانت�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1538643 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/بي جي 

جيوفلرت للت�سميم
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2492173 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
�سمارت  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN تاال�سريي  رخ�سة رقم:3676521 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حممد جا�سم حممد عبد�هلل �حلمادي ١00%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �حمد مبارك �سيف علي �ل�ساحلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
للنقليات  يو  �ل�س�����ادة/يو  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN و�ملقاوالت �لعامه  رخ�سة رقم:3742509 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة عي�سى علي عبد�لرحمن �لبريق �للوغانى ١00%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعيد �سعيد �سهيل �سعيد �لر��سدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
�الآمنة  �ل�س�����ادة/�لتقنية  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكية ذ.م.م   رخ�سة رقم:1342454 

قد تقدمو� �لينا بطلب
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �سيد حممد �حمد �سعيب %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ماريا حبيب زوجه �سيد حممد �حمد �سعيب
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�يليجان�س  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لال�ست�سار�ت �لهند�سية ذ.م.م  رخ�سة رقم:3669784 
قد تقدمو� �لينا بطلب
 تعديل ن�سب �ل�سركاء 

�سياء حممد بهاء �لدين عبد�حلميد �ل�سيد من 25% �ىل %4٩
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف ناجي ه�سام عبد�حلميد �ل�سيد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تيكنكال  �ل�س�����ادة/المي  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للحلول  رخ�سة رقم:1979300 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حممد حمد ناجم حممد �جلنيبي ١00%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �سعيد حممد �لعريقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س   �لرخ�سة 
CN باال�سم �لتجاري:نيتلز للتزويد  رقم:2764357 
بالعاملني ، بالغاء طلب �لغاء �لرخ�سة و�عادة �لو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س   �لرخ�سة 
�لتجاري:�سكالرز  باال�سم   CN رقم:2813899 
طلب  بالغاء   ، ريا�سية  وتعهد�ت  خلدمات  �سبورت 

تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س   �لرخ�سة 
�لتجاري:خورفكان  باال�سم   CN رقم:1354941 
لتجارة �ل�سكر�ب ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
�ال�سم �لتجاري:مطبخ حلة حم�سي ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:تاجر �أبوظبي
CN 2795194 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/7/13 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150011953 
تاريخ �لتعديل:2021/7/14

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�سم �لتجاري:هاي بازلت للمقاوالت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 
ذ.م.م

حا�سر  موزه  �ل�سيدة   0.19 �سرق   ، �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 
حممد جا�سم

CN 2495793 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون ، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/27 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/7/15 بالرقم:2150010071 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�سم �لتجاري:جلف جلوبال لال�ست�سار�ت �لقانونية - �سركة �ل�سخ�س 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:تاجر �أبوظبي
CN 2800584 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون ، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/11 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/7/15 بالرقم:2105019166 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�سم �لتجاري:�يه ��س �ل لل�سفر و�ل�سياحه - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
�سرق  ز�يد  بن  حممد  مدينة   ، ز�يد  بن  حممد  �ل�سركة:مدينة  عنو�ن 

�سفو�ن حممد  �هلل  عبد  �سامل  �ل�سيد  مبنى   0.11
CN 2806956 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت   2
�الد�رية ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/21 وذلك بناء 

على قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
تاريخ �لتعديل:2021/7/15 �لعدل بالرقم:2105016289 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�سم �لتجاري:برومبت كونيكت للمعار�س - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�مل�سفح م 0.39 �ل�سيد نا�سر �حمد خليفة �حمد و�خرين

CN 2322545 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/7/14 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150012130 
تاريخ �لتعديل:2021/7/15

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:�ل�سركة �لر�قية لال�ستثمار ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:وحدة �ملالك/�سعيد عبد�جلليل �لفهيم GI21 �أبوظبي 

�لباهية - مركز  دير فيلدز تاون �سكوير للت�سوق - ق 1 - ط 1 مكتب
CN 1012163 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�أمانة لتدقيق ومر�جعة �حل�سابات - �سارة �لظاهري   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/10 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/7/14 بالرقم:2105009282 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�س�����ادة/�ملق�سود  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لعامة   رخ�سة رقم:1096769 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حليمه �حمد خليفه �لظهوري ١00%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سالح �حمد نا�سر �حلارثي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:�فانت تريدينغ كوربري�سن ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�سارع �مليناء ، �سارع �مليناء - قطعة رقم 51 - حو�س رقم 

�سرق 14 - �لوحده 801 - مبنى �سركة �نرتنا�سيونال كابيتال
CN 2022947 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/1 وذلك بناء على قر�ر 
حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/7/15 بالرقم:2150010666 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لتالل 

�لغامقة لالنتاج �ل�سينمائي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1554717 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
جامعة دبي تخ�س�س 3 منح درا�سية كاملة با�سم ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم

•• دبي -و�م:

قررت جامعة دبي تخ�سي�س ثالث منح در��سية �سنوية كاملة للطلبة �ملتفوقني با�سم �ملغفور له �ل�سيخ حمد�ن بن 
�ل�سعيد  بالعطاء على  �لذي قدم م�سرية حافلة  �لر�حل  �ملنح وفاء وتخليد� لذكرى  وتاأتي هذه  �آل مكتوم.  ر��سد 
�لوطني وال �سيما دعمه �ملتو��سل للم�ساريع �خلريية و�الأد�ء �لتعليمي �ملتميز و�الأبحاث �لعلمية و�لرب�مج �ل�سحية 

ودعمه �لطلبة �ملتع�سرين يف �جلامعة �سنويا من خالل هيئة �آل مكتوم �خلريية.
�ملتفوقني و�لذين ح�سلو� على معدل  �لكاملة للطلبة  �ل�سنوية  �ملنح  و�ستقدم �جلامعة على نفقتها �خلا�سة تلك 
�إد�رة �الأعمال  وما فوق يف �لثانوية �لعامة، و�ستخ�س�س تلك �ملنح لدر��سة مرحلة �لبكالوريو�س يف  �ملائة  يف   98
�أوتقنية �ملعلومات �أوهند�سة �لكهرباء و�الت�ساالت. و�أكد �لدكتور عي�سى �لب�ستكي رئي�س �جلامعة �أن �جلامعة �لتي 
ترفع �سعار وهدف "جودة �لتعليم" يف دولة �الإمار�ت يهمها �أن تربط تلك �ملنح �لتعليمية مببد�أ "�لتفوق �لعلمي" 
وت�سميتها با�سم منحة "�ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد" �ل�سنوية، م�سري� �إىل �أن �جلامعة �ستغطي ر�سوم �لدر��سة كل عام 

وملدة �أربع �سنو�ت لكل طالب متفوق ي�ستحق هذه �ملنحة.

وفد من غرفة ال�سارقة يزور بيت احلكمة اأحدث منوذج ملكتبات امل�ستقبل يف العامل
•• �ل�سارقة-�لفجر:

ز�ر وفد من غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة برئا�سة �سعادة 
�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س  �سلطان  �هلل  عبد 
موؤخر�، "بيت �حلكمة" �ملركز �لثقايف �لذي يج�سد �أحدث 
منوذج ملكتبات �مل�ستقبل يف �لعامل، لالطالع على �خلدمات 
�لتي يقدمها هذ� �ل�سرح �لذي يدمج باأ�سلوب مبتكر بني 
ويعك�س  و�لثقايف،  �الجتماعي  و�مللتقى  �ملكتبة  مفهومي 
�إمارة  به  �لذي تزدهر  �لتنموي و�ملجتمعي  �لبناء  م�سرية 

�ل�سارقة. 
وكان يف �إ�ستقبال وفد �لغرفة �لذي �سم عدد من �أع�ساء 
�لعو�سي  �أم����ني  �أح��م��د  حم��م��د  و���س��ع��ادة  �الإد�رة  جم��ل�����س 

م��دي��ر ع���ام �ل��غ��رف��ة وع���دد م��ن م��وظ��ف��ي��ه��ا، ���س��ع��ادة مروة 
��سطحبت  حيث  �حلكمة"،  "بيت  مدير  �لعقروبي  عبيد 
�أق�سامه ومر�فقه،  �لوفد يف جولة تعريفية �سملت جميع 
�حلكمة"  "بيت  ع��ن  ومف�سال  و�ف��ي��ا  �سرحا  لهم  مقدمة 
وت�سمنت  �أجلها،  من  تاأ�سي�سه  مت  �لتي  و�لغايات  و�أدو�ره 
�جلولة �لوقوف على �ملكتبة �ل�سخمة �لتي ي�سمها �لبيت، 
�ملجاالت،  �لكتب يف خمتلف  �الآالف من  و�لز�خرة مبئات 
وت��ع��رف �ل��وف��د �إىل �أب����رز م��ا ي��وف��ره �مل��رك��ز م��ن خدمات 
و�لتطور  باالبتكار  تت�سم  و�لتي  للزو�ر،  ومعرفية  ثقافية 

و�حلد�ثة.
�ضورة م�ضرقة

�إعجابه  ع��ن  �ل��ع��وي�����س،  �سلطان  �هلل  عبد  ���س��ع��ادة  و�أع����رب 

�لعلمية  �الإ�سهامات  يج�سد  �ل��ذي  �ل�سرح  بهذ�  �ل�سديد 
للعامل  �ل�سارقة  �إم��ارة  تقدمها  �لتي  و�لثقافية  و�ملعرفية 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة  بف�سل 
�ل�سارقة،  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�الإمارة  �إجن����از�ت  ع��ن  وم�سرقة  �إيجابية  ���س��ورة  ويعك�س 
هيئة  ج��ه��ود  مثمنا  �مل�����س��ت��د�م،  �ل��ث��ق��ايف  م�سروعها  �سمن 
منوذج  تقدمي  �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير"�سروق" يف 
للمكتبات يدمج بني مفهومي �ملكتبة و�مللتقى �الجتماعي 
و�لثقايف باأ�سلوب مبتكر ومعزز باأحدث �لتقنيات �ملتطورة، 
يعد  "بيت �حلكمة" �ل���ذي  م�����س��روع  �أه��م��ي��ة  على  م��وؤك��د� 
و�حد� من �مل�ساريع �لثقافية �ال�ستثنائية �لتي تعزز مكانة 
�الإمارة �لثقافية �لتي ر�سختها على مد�ر �لعقود �ملا�سية.

حاكم ال�سارقة يفتتح ا�سرتاحة ال�سحب مبدينة خورفكان
•• �ل�سارقة -و�م: 

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �فتتح 
�أحدث  �ل�سحب،  ����س��رت�ح��ة  �أم�����س،  �سباح  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�مل�سروعات �ل�سياحية �لنوعية مبدينة خورفكان و�لتي تقع على �رتفاع 600 

مرت فوق م�ستوى �سطح �لبحر.
�لر�سمي ليبد�أ  باالفتتاح  �إيذ�ناً  �لتقليدي  �ل�ستار  و�أز�ح �سموه لدى و�سوله 
�حلديث  �لطريق  خ��الل  من  �ال�سرت�حة  مبنى  �إىل  �سعود�ً  جولته  بعدها 
وبان�سيابية  �لعاملية  و�ال���س��رت�ط��ات  �ملعايري  �أف�سل  وف��ق  ونفذ  �سمم  �ل��ذي 

عالية متكن كافة �ملركبات من �ل�سعود و�لنزول بكل �سال�سة وي�سر.
6.5 كم، وي�ستمل على  ويبلغ طول �لطريق �ملو�سل �إىل ��سرت�حة �ل�ُسحب 
بني  ما  بالطريق  �مليول  درج��ات  وت��رت�وح  للنزول،  وح��ارة  لل�سعود  حارتني 

ملرتاديه. �الأمان  درجات  �أف�سل  يوفر  مما  و9.7%   3%
�ل�سحب،  ��سرت�حة  مبنى  ذل��ك  بعد  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  و�فتتح 
و�طلع على ما يت�سمنه من مر�فق وخدمات للزو�ر، م�ستمعاً �سموه �إىل �سرح 
�ملبادر�ت  تنفيذ  هيئة  رئي�س  �ملهريي  بطي  بن  �سالح  �ملهند�س  من  مف�سل 
بلغت  �إجمالية  مب�ساحة  طابقني  من  يتكون  �لذي  �ملبنى  حول  "مبادرة" 
2،788 مرت مربع حيث ي�ستمل �لطابق �الأر�سي على مطعم ومقهى ي�سع 

لعدد 88 �سخ�ساً يف �لقاعة �لد�خلية و48 يف �ل�سرفة �خلارجية، �أما �لقبو 
فيحتوي على قاعة متعددة �الأغر��س ت�سع ل� 62 �سخ�ساً وم�سلى للرجال 

و�آخر للن�ساء ودور�ت مياه ومر�فق خدمية و�إد�رية.
على  مطلعاً  �ال���س��رت�ح��ة  �أرج���اء  يف  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وجت��ول 
�لر�ئعة على  للمناظر  �إط��الالت  توفر  �لتي  �لد�خلية و�خلارجية  �ل�سرفات 
م�ساحة  على  نفذت  �لتي  �ال���س��رت�ح��ة  ت�سم  كما  كاملة.  خ��ورف��ك��ان  مدينة 
10250 مرت� مربعا منطقة �ألعاب لالأطفال مب�ساحة 541 مرت� مربعا 
زر�عة  مت  حيث  �خل�سر�ء  بامل�ساحات  باال�سرت�حة  �ملحيطة  �ملنطقة  وزينت 
�إىل  باالإ�سافة  �ملنطقة  على  و�سحياً  جمالياً  لت�سفي طابعاً  �سجرة   8700

�ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  و�ختتم  لل�سيار�ت.  موقفاً   89 ع��دد  توفري 
جولته بتد�سني �مل�سار �جلبلي �لذي ي�سل بني ��سرت�حة �ل�سحب و��سرت�حة 
�جلبلية  �لريا�سات  ملحبي  �مل�سار  وي��وف��ر  ك��م   3 يبلغ  بطول  �لرفي�سة  �سد 
وتطل  خورفكان  جبال  بني  مميزة  جتربة  �لريا�سة  وممار�سي  و�ملغامر�ت 
على مناظرها �خلالبة. ح�سر �فتتاح ��سرت�حة �ل�سحب �إىل جانب �ساحب 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة ..�ل�سيخ �سامل بن عبد�لرحمن �لقا�سمي رئي�س مكتب 
�سمو �حلاكم، ومعايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�سحة ووقاية 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  �أع�ساء  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  روؤ���س��اء  من  وع��دد  �ملجتمع، 

وروؤ�ساء �ملجال�س �لبلدية يف �الإمارة، وكبار �مل�سوؤولني.

�سرطة الفجرية ت�ست�سيف مبادرة »جمال�سنا عندكم« عرب الت�سال املرئي
•• �لفجرية -�لفجر:

��ست�سافت �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�الفرت��سي  �مل��ج��ل�����س  �ل���ف���ج���رية 
مكتب  ن���ظ���م���ه  �ل��������ذي  ل���ل���ط���الب 
ث��ق��اف��ة �ح�����رت�م �ل���ق���ان���ون ب�����وز�رة 
برنامج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لد�خلية 
بعنو�ن  �أق������در  ل��ل��ت��م��ك��ني  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل���رق���م���ي وذل�����ك �سمن  �الإع�������الم 
مبادرة ) جمال�سنا عندكم (، �لتي 
من  وطالبات  ط��الب  فيها  حت��دث 
�لتقنية  وكليات  �لفجرية  جامعة 
و�لتقنية  �ل��ع��ل��وم  وج��ام��ع��ة  �لعليا 

بالفجرية.
�لنقيب  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  و�أد�ر 
رئي�س  �ل��ب�����س��ري  ح�����س��ن  حم��م��د 
�لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �الإع���الم  ق�سم 
�الت�سال  تقنية  عرب  �أقيمت  �لتي 
�ملرئي وت�سمنت �جلل�سة مو��سيع 
رئ��ي�����س��ي��ة ت��ت��م��ح��ور ح���ول �الإع����الم 
�ل��رق��م��ي وم��ف��ه��وم��ة و�أه��م��ي��ت��ه يف 
ت�����س��ل��ي��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى �الأح������د�ث 
�لوعي  ن�����س��ر  يف  ودوره  �ل��ع��امل��ي��ة 
�الإع���الم  ميثله  وم���ا   ، �ملجتمع  يف 
�لرقمي لالأجيال �لقادمة وتاأثريه 
ع��ل��ى �خل�����س��و���س��ي��ة وع����دم جتاوز 

�خلطوط �حلمر�ء .
�ملجل�س  �����س����ي����وف  حت�������دث  ك����م����ا 
�لكعبي  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ه��د  �ل��ط��ال��ب��ة 
���س��امل �حلمودي  و�ل��ط��ال��ب��ة رق��ي��ة 
�ملر��سدة  ع��ب��د�هلل  مايد  و�لطالب 
عن دور �العالم �لرقمي يف تعزيز 

��ستعر��س  مت  �ملجل�س  خ��ت��ام  ويف 
جائحة  خ�����الل  �الع�������الم  �أه���م���ي���ة 
�الإي���ج���اب���ي  و�أث���������ره   19 ك���وف���ي���د 
�لر�سالة  �إت���������س����ال  يف  و�ل����ف����ع����ال 
�الإعالمية يف ن�سر �لوعي �ل�سحي 

للت�سدي للجائحة.

للمجتمعات  �الإي��ج��اب��ي��ة  �جل��و�ن��ب 
�حل�سار�ت،  ب��ني  �لثقايف  و�ل��ت��ن��وع 
�الإت�سال  مفهوم  ن�سر  يف  ال�سيما 
�ل��ث��ق��ايف و�ل��ت�����س��ام��ح ب���ني خمتلف 
بكافة  �لتطرف  ومكافحة  �الدي��ان 

�أ�سكاله.

بلدية راأ�س اخليمة تكمل ا�ستعداداتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك
•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

ح���ددت د�ئ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ���س��اع��ات �ل��ع��م��ل يف 
وت�سمل  �ملبارك  �الأ�سحى  عيد  خالل  �الإم��ارة  مقا�سب 
مر�فق �لد�ئرة �ملق�سب �ملركزي بالفلية ومق�سب ر�أ�س 

�خليمة ومق�سب �لغيل ومنافذ �الإمارة �حلدودية.
لتاأمني  وف��ق خطط  ر�أ���س �خليمة  بلدية  د�ئ��رة  وتعمل 
���س��ح��ة و���س��الم��ة �الأف�����ر�د يف �إم�����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة من 
خالل رفع م�ستوى �لرقابة �لغذ�ئية وتكثيف �حلمالت 
�لتد�بري  ل��ت��ع��زي��ز  �الأ���س��ح��ى  ع��ي��د  خ���الل  �لتفتي�سية 
�ل��وق��ائ��ي��ة و�الإج�������ر�ء�ت �الح���رت�زي���ة يف ظ��ل �لظروف 
�لعمل  متطلبات  تلبية  �إىل  �ل��د�ئ��رة  وت�سعى  �حلالية. 
�ملبارك  �الأ�سحى  عيد  ي�سهدها  �لتي  �ل���ذروة  �أوق���ات  يف 
�إىل جانب �لتاأكد من تكامل خمتلف �لعنا�سر لتطبيق 
�آليات �الأمان �لتي ت�سمن توفري كل �ملقومات �ل�سحية 
�جلاهزية  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �جل��م��ه��ور  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�ل�ساعة  من  �لعيد  �أي��ام  يف  �الأ�ساحي  ال�ستقبال  �لتامة 
يوم  من  �ب��ت��د�ء  م�ساء  �لثامنة  حتى  �سباحا  �خلام�سة 
وقفة عرفة، وبعد �سالة �لعيد مبا�سرة يف �أول �أيام عيد 
�ليومني  يف  �سباحا  �ل�ساد�سة  وم��ن  �مل��ب��ارك،  �الأ�سحى 
�لثاين و�لثالث حتى �لثامنة م�ساء، ويبد�أ �لعمل يف يوم 
وقفة عرفة يف �سوق �ملو��سي بر�أ�س �خليمة عند �ل�ساعة 
�لثامنة م�ساء، ومن بعد �سالة  �خلام�سة �سباحا حتى 

عيد  �أي��ام  من  �الأول  لليوم  م�ساء  �لثامنة  وحتى  �لعيد 
�الأ�سحى �ملبارك وي�ستمر �لعمل لالأيام �لثاين و�لثالث 

و�لر�بع من �ل�ساد�سة �سباحا وحتى �لثامنة م�ساء.
لتكثيف �جلهود  فريقا متكامال  �لد�ئرة  كما خ�س�ست 
خالل فرتة عطلة عيد �الأ�سحى �ملبارك و�حلر�س على 
ومنها  ب��االإم��ارة  �ملنافذ  يف  �لبيطريني  �الأط��ب��اء  تو�جد 

مطار ر�أ�س �خليمة �لدويل على مد�ر �ل�ساعة.
و�ستقوم �لد�ئرة متمثلة يف �إد�رة �ل�سحة �لعامة بتكثيف 
و�ملجمعات  �لتجارية  �الأ�سو�ق  على  �لرقابية  �حلمالت 
�ال����س���ت���ه���الك���ي���ة وحم������الت ب���ي���ع �ل���ل���ح���وم و�ل����دو�ج����ن 
خالل  �ل�ساعة  م��د�ر  على  �حلية  و�ل��ط��ي��ور  و�الأ���س��م��اك 
�أي�����ام �ل��ع��ي��د ل��ل��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي ج��م��ي��ع �خلدمات 
للمتعاملني بجودة عالية يف فرتة �لعيد ملا ت�سهده من 
كرثة �لطلب على �ملنتجات و�ل�سلع �لغذ�ئية يف �الإمارة 
وتلبية �حتياجات �الأهايل وتغطية �الأعد�د �لكبرية من 
�الأ���س��اح��ي و�حل��ر���س على تقدمي خ��دم��ات مميزة ذ�ت 

جودة عالية للجمهور.
و�سيتو�جد �الأطباء على مد�ر �ل�ساعة يف جميع �ملقا�سب 
�ل��ت��اب��ع��ة ل����الإم����ارة و����س���وق �مل���و�����س���ي ب��ال��ف��ل��ي��ة لفح�س 
�حليو�نات �حلية قبل �لذبح للتاأكد من �سالمتها وعدم 
�إ�سابتها باأي �أمر��س معدية وفح�س �للحوم و�الأع�ساء 
�الآدمي  للتاأكد من �سالحيتها لال�ستهالك  �لذبح  بعد 

ل�سمان �سحة و�سالمة �أفر�د �ملجتمع.

مركز التميز يف التعليم والتعلم بجامعة الإمارات يح�سل على جائزة البالكبورد الدولية لعام 2021
•• �لعني-�لفجر: 

ح���از �ل��ربوف��ي�����س��ور ح�����س��ان حممد 
���س��ل��ي��م - م��دي��ر م��رك��ز �ل��ت��م��ي��ز يف 
يف    ،CETL و�ل��ت��ع��ّل��م   �لتعليم 
�ملتحدة   �لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة 
�لدولية  �ل��ب��الك��ب��ورد  ج��ائ��زة  على 
فئة  2021عن  ل���ع���ام  �مل���رم���وق���ة 
عن  �لتغيري"  ق��ي��ادة  يف  "�لتميز 
و�لتعلم  �لتعليم  يف  �لتميز  مركز 
ب��ج��ام��ع��ة �الإم�������ار�ت، و�ل��ت��ي متنح 
ل���ق���ادة �ل��ت��غ��ي��ري وم���ن ل��ه��م تاأثري 
على �مل�ستوى �لدويل يف ��ستحد�ث 
�لتغيري  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات   و�ب��ت��ك��ار 
�ملوؤثرة يف �لتعليم و�لتعلم، و�لقابلة 
�لتقنيات  خ����الل  م���ن  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  
لتح�سني  �لتعليمية  �مل��م��ار���س��ات  و 
�الأكادميي  و�ل��ت��ط��ور  �لطلبة  �أد�ء 
�لنجاح. مبا يعزز  وزي��ادة معدالت 
من �لروؤية �لكلية للريادة و�لتميز 
�الإم���ار�ت  جامعة  تنتهجتها  �لتي 

على �مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي. 
و�أو����س���ح �ل��ربوف��ي�����س��ور ح�����س��ان – 
مدير �ملركز: " �إن مركز �لتميز يف 
�الإمار�ت  و�لتعلم بجامعة  �لتعليم 

�ل������ذي������ن مي����ث����ل����ون �مل����وؤ�����س���������س����ات 
طورت  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �لتعليمية 
تعليمية  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ون���ف���ذت 
م����وؤث����رة ع��ل��ى ن���ط���اق و������س����ع. كما 
ط�������ور �ل�����ف�����ائ�����زون مم�����ار������س�����ات و 
ت���اأث���ري �يجابي  ل��ه��ا  ك���ان  ت��ق��ن��ي��ات 
�لطالب  �أد�ء  و  �لتعلم  نتائج  على 
باالإ�سافة  �الأك���ادمي���ي،  �ل��ت��ق��دم  و 
 Blackboard �أن  جائزة  �إىل 
لقيادة  مُت���ن���ح     Catalyst
�ل��ت��غ��ي��ري ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات و�الأف�������ر�د 
للتبني  بن�ساط  ي��روج��ون  �ل��ذي��ن 
لال�سرت�تيجيات  �لنطاق  �لو��سع 
�ملبتكرة مع �إمكانية زيادة معدالت 
جو�ئز  وتاأ�س�ست  �ل��ط��الب.  جن��اح 
وهي   ،  2005 يف   Catalyst
جمتمع  يف  و�لتميز  �البتكار  تكرم 
ل�بالكبورد،  �ل���ع���امل���ي  �مل���م���ار����س���ة 
�ملعلمني  من  �ملاليني  يعمل  حيث 
تعريف  الإع��ادة  يوم  كل  و�ملتعلمني 
�ال�ستفادة  ع���ن���د  مم���ك���ن  ه����و  م����ا 
�ختيار  وي��ت��ّم  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  م��ن 
متعدد  ف��ري��ق  بو��سطة  �لفائزين 
بالكبورد  خ����رب�ء  م���ن  �ل��وظ��ائ��ف 

وميثلون �الأف�سل يف جمالهم. 

و�أكادميية  �ل��رق��م��ي��ة،  �ل��در����س��ي��ة 
للتدري�س،  �ل�����دك�����ت�����ور�ه  ط�����الب 
 edX UAEUx على  ومن�سة 
، و�أبحاث خا�سة بالتعليم و�لتعلم 
�الأفكار  من  وغريها   ،  )SoTL(
وت�سّجع  ُت����ع����ّزز  �ل���ت���ي  و�ل����رب�م����ج 
و�لتعلم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  �الب����ت����ك����ار  
و�ل��ت��ط��وي��ر مل��و�ك��ب��ة �ل��ت��ح��والت يف 
�لر�بعة.  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  ع�سر 
للتعليم  �ل��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ون��ح��ن يف 
و�لتعلم بجامعة �الإمار�ت فخورون 
مع   �ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  بهذه 

بالك بورد �لعاملية" 

مفهوم  ت���ب���ّن���ى  �ن���ط���الق���ت���ه  م���ن���ذ 
�لريادة و�لتميز يف �لتعليم و�لتعلم 
�ملركز  د�خ��ل �جلامعة، حيث توىل 
لتعزيز  �لتغيري�ت  من  عدد  قيادة 
و�أ�ساليب  �ل��ت��دري�����س  يف  �الب��ت��ك��ار 
و��سرت�تيجيات �لتعّلم و��ستحد�ث 
�أدو�ت �لتعّلم لطلبة �جلامعة  من 
ج��ه��ة، وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم  �لتميز يف 
�لتعليم و�لتعلم  وفق ر�سالة وروؤية 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة 
من خالل ت�سجيع وتدريب �أع�ساء 
��ستخد�م  على  �لتدري�سية  �لهيئة 
�حلديثة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�ملبتكرة وتعزيز �أ�ساليب ونظريات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��ع��ل��م �حل��دي��ث��ة بني 
�أع�ساء �لتدري�س من جهة �أخرى. 
 وقد مّت �بتكار و�إجر�ء �لعديد من 
حتويل  بر�مج  �أبرزها:  �لتغيري�ت 
�مل�ساقات للتدري�س باأ�سلوب �لتعليم 
�ملهني  �لتطوير  و�أن�سطة  �لهجني، 
�الأ�سبوعية الأع�ساء هيئة �لتدري�س، 
 )CoPs( �ملمار�سة  وجمتمعات 
 ،  Blackboardians م��ث��ل 
جمتمع  �لرقمي،  �لتعلم  و�أب��ط��ال 
�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، و�لكتب 

�لتميز  م����رك����ز  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
 CETL و�ل���ت���ع���ل���م  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف 
ب��ج��ام��ع��ة �الإم����������ار�ت  ي��ت��ك��ون من 
�أرب����ع����ة وح������د�ت رئ��ي�����س��ي��ة  وه���ي: 
الأع�ساء  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  وح����دة 
ت�سميم  ووح���دة  �ل��ت��دري�����س،  هيئة 
�لو�سائل �لتعليمية، ووحدة �أبحاث 
�لكتب  ووح���دة  �لتدري�س  وتقييم 

�لدر��سية �الإلكرتونية.
وب�����دوره ق���ال يل ب��الك��م��ور، كبري 
م�سوؤويل �لعمالء ورئي�س �الأ�سو�ق 
ب���الك���ب���ورد  ����س���رك���ة  �ل���ع���امل���ي���ة يف 
تكرمي  "ي�سعدنا  �ل�����دول�����ي�����ة: 
�لعام  ل��ه��ذ�  ب��اجل��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لتجربة  ب��ت��ح�����س��ني  الل���ت���ز�م���ه���م 
�ملتعلمني  جل���م���ي���ع  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لتقنيات  �����س���ت���خ���د�م  خ����الل  م���ن 
ممار�ساتهم  وم�ساركة  �لتعليمية 
و�لتعلم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم��ت��م��ع  م����ع 
بال�سر�كة  فخورون  نحن  �الأو�سع. 
لتعزيز  تبتكر  �لتي  �ملوؤ�س�سات  مع 

جناح �لطالب."
ه���ذه �جلائزة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   
�البتكار  طليعة  يف  ه��م  مل��ن  مُت��ن��ح 
�أولئك  ُت���ك���ّرم  وه����ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م.  يف 

الأعمال اخلريية العاملية حت�سل على �سهادة 
الآيزو ISO27001 يف نظام اأمن املعلومات

•• عجمان- و�م:

�خلريية  �الأع���م���ال  ه��ي��ئ��ة  ح�سلت 
�ل���ع���امل���ي���ة ع���ل���ى �����س����ه����ادة �الآي��������زو 
�أم���ن  ن���ظ���ام  يف   ISO27001
�أمت����ت جميع  �أن  ب��ع��د  �مل��ع��ل��وم��ات، 
عمليات  ف��ي��ه��ا  مب���ا  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا، 
�لتدقيق �خلارجي وعر�س �الأنظمة 
مع  و�الج��ت��م��اع  �ملطلوبة  و�مل��ل��ف��ات 
�ملعنيني يف �لهيئة عن طريق تقنية 

�الت�سال �ملرئي.
وق���ال �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لعاملية  �خل��ريي��ة  �الأع���م���ال  هيئة 
�ل�سهادة  ه���ذه  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �إن 
�لهيئة  ح����ر�����س  ي��ع��ك�����س  �مل���ه���م���ة 
�أمن  معايري  �أف�����س��ل  تطبيق  على 
�مل���ع���ل���وم���ات �مل���ع���رتف ب��ه��ا دول���ي���اً، 
�ملتعلقة  �مل�ستويات  �أع��ل��ى  وت��وف��ري 
تاأمني  �إىل  �إ����س���اف���ة  ب���اخل���دم���ات، 
�ملعلومات  وم�������س���د�ق���ي���ة  ����س���ري���ة 
نتعامل  �لتي  ل��الأط��ر�ف  بالن�سبة 
معها ..م�سري� �إىل �أن هذ� �العتماد 
ي�سكل �إ�سافة قيمة �إىل �سجل هيئة 
�حلافل  �لعاملية  �خلريية  �الأعمال 
باالإجناز�ت، وذلك يف �إطار جهودها 
�مل�ستمرة لالرتقاء بالعمل �خلريي 
متقدمة،  م�����س��ت��وي��ات  �إىل  ون��ق��ل��ه 

�لتميز يف توفري خدمات  وحتقيق 
و�أ�ساف  وم��ت��م��ي��زة.  �آم���ن���ة  ت��ق��ن��ي��ة 
ونو��سل  �الإجن���������از�ت  ت�����س��ت��م��ر   :
بالروؤية  م�����س��رت���س��دي��ن  �مل�����س��رية، 
�لتي  �لر�سيدة،  لقيادتنا  �حلكيمة 
روؤية  �أه�����د�ف  حتقيق  �إىل  ت�سعى 
ومنها   ،2021 �الإم�������ار�ت  دول����ة 
حاجات  تلبية  يف  و�الإب����د�ع  �ل�سبق 
�ملجال  يف  ال�سيما  و�ملجتمع  �لفرد 
�خل����ريي .. وم���ا ه���ذ� �ل��ت��م��ي��ز �إال 
ج����زء� م��ن خ��ط��ط ه��ي��ئ��ة �الأعمال 
�إىل  ت�سعى  �لتي  �لعاملية،  �خلريية 
عاملية  ب�سهاد�ت  جناحاتها  توثيق 

من جهات مرموقة.
من جانبه قال �سعادة �لدكتور خالد 
�لعام  �الأم��ني  �خلاجة  عبد�لوهاب 
�لعاملية  �خل��ريي��ة  �الأع��م��ال  لهيئة 
حتقق  �أن  ����س��ت��ط��اع��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن 
بروح  �لعمل  بف�سل  �ل��ن��ج��اح،  ه��ذ� 
يعد خطوة مهمة  و�ل��ذي  �لفريق، 
يف م�سريتها نحو �لريادة ..موؤكد�ً 
 ISO27001 �الآي��زو  �سهادة  �أن 
ترتجم �ملجهود �لكبري �لذي بذله 
فريق تطبيق نظام �أمن �ملعلومات، 
�ل�سو�بط  �خ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه 
�الأم����ن����ي����ة �ل���ك���اف���ي���ة، و�ل����ت����ي من 
�ملعلوماتية  �الأ�سول  حماية  �ساأنها 
وتر�سيخ ثقة جميع �الأط��ر�ف ذ�ت 

�أط��ر عمل  بناء  �ل�سلة، ف�ساًل عن 
مبا  �مل��ع��ل��وم��ات،  �أم���ن  �إد�رة  لنظام 
وتو�فر  وم�سد�قية  �سرية،  يخدم 

�لنظم �ملعلوماتية.
رئي�سة  �لنعيمي  م��رية  و�أو���س��ح��ت 
ق�����س��م �خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة يف هيئة 
�أن نظام  �الأعمال �خلريية �لعاملية 

 /ISO27001/ أمن �ملعلومات�
ي��غ��ط��ي ع�����دد� م���ن �مل����ح����اور منها 
�ملعلوماتية  �الأ�������س������ول  حت����دي����د 
�ملخاطر  وتقييم  للهيئة،  �لتابعة 
بح�سب منهجية �ملخاطر �ملعتمدة، 
�مل����و�رد  �إد�رة  ���س��ي��ا���س��ات  وت��ط��ب��ي��ق 
�لتوظيف،  ح��ي��ث  م���ن  �ل��ب�����س��ري��ة 

و�ل��ت��دري��ب ون�����س��ر �ل��ت��وع��ي��ة باأمن 
�خلدمة  �إن��ه��اء  وعملية  �ملعلومات 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن ح��م��اي��ة ���س��ري��ة و�أم���ن 
�ملعلومات، وتطبيق �سيا�سات �سر�ء 
و�لعقود  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  �الأ�����س����ول 
و�لعمليات  �مل�����وردي�����ن،  وت��ق��ي��ي��م 

�لتابعة لق�سم �خلدمات �لذكية.

ع��ل��ى ر�سا   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ����س��ف��اق  حم��م��د 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )mZ9890571( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0569194523

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ دي������ن������ور 
�ث����ي����وب����ي����ا   ، ع�����م�����ر  ق������دي������ر 
 �جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم
)EP5882486( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ���س��م��ريى بت 
�ندوني�سيا   ، ر����س��م  مي�سكاد 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )C6957639(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ندوني�سيا  ب�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ر �م بي �نرتنا�سيونال 

CN الد�رة �ل�سركات ذ.م.م   رخ�سة رقم:1989335 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �ر �م بي �لقاب�سة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

R M B HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف جمموعة �ر �م بي - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

R M B GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
الد�رة  بي  �م  �ل�س�����ادة/�ر  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �ل�سركات �خلا�سة ذ.م.م   رخ�سة رقم:1869199 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �ر �م بي �لقاب�سة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

R M B HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف جمموعة �ر.�م.بي - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

R.M.B GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�يجل  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مارين لت�سليح �لقو�رب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1886666 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �لبا�سم لل�سيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1016825 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة د�فيندير �سينغ بادلديف �سينغ  %4٩

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ��سماعيل على ح�سن غريب �حلو�سنى  %5١
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف بالديف �سينغ هاربهاجان �سينغ

تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح على �سامل ناجع �ملن�سورى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١50000

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�ساحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �لبا�سم لل�سيانة �لعامة
AL BASSIM GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�إىل/ �لبا�سم لل�سيانة �لعامة ذ.م.م
AL BASSIM GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �ستايل ��ستي�سن للرجال

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2595617 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عبد�ملجيد فايز ح�سني �مل�سرى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عبد�ملجيد فايز ح�سني �مل�سرى من ١00 % �إىل ١%
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سلطان حممد �بر�هيم �حمد �ملرزوقى %5١

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حم�سن بلغرو�س  %48
تعديل وكيل خدمات / حذف عمر عبد�لقادر عثمان باوزير �حل�سرمى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سالون �ستايل ��ستي�سن للرجال

STYLE STATION GENTS SALON
�إىل/ �سالون �ستايل ��ستي�سن للرجال ذ.م.م

STYLE STATION GENTS SALON L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/ركن �لقو�س لل�سيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1013405 
تعديل مدير / �إ�سافة �سابيد�ل حق عبد�لهادى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممد على حممد ح�سن باطوق من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد على حممد ح�سن باطوق من ١00 % �إىل %5١

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد مو�سى ربون �ساهادول هوقو  %4٩
تعديل ر�أ�س �ملال من  null �إىل ١0000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ ركن �لقو�س لل�سيانة �لعامة

ARCH CORNER GENERAL MAINTENANCE
�إىل/ ركن �لقو�س لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

ARCH CORNER GENERAL MAINTENANCE L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
و�ل�سيانة  �ملباين  ملقاوالت  ��س  �ن  �ل�س�����ادة/�ف  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة   رخ�سة رقم:3943826 

 تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ف �ن ��س ملقاوالت �ملباين و�ل�سيانة �لعامة

 FNS BUILDING CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

 �إىل �ف �ن ��س ملقاوالت �ملباين و�ل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

FNS BUILDING CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/��لعر�ب للهو�تف و�ل�سجائر �اللكرتونية   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3937461 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممود م�ساعد حممد على �لنعيمى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ ��لعر�ب للهو�تف و�ل�سجائر �اللكرتونية

ALARAB FOR PHONES AND ELECTRONIC CIGAREETES

�إىل/ �لعر�ب لل�سجائر �اللكرتونية- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ALARAB FOR ELECTRONIC CIGAREETES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�ساط / حذف �لتجارة باجلملة  ١0048
تعديل ن�ساط / حذف �أعمال �لرتكيب و�ل�سيانة و�الإ�سالح  20008

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
�سركة   - للرجال  �ب  هد�س  �ل�س�����ادة/�سالون  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم:2855575 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ميتوديو جى �ر باكاجن باريت  %4٩

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمى من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمى من ١00 % �إىل %5١

تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سالون هد�س �ب للرجال - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

HEADS UP GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ هد�س �ب للرجال ذ.م.م
HEADS UP GENTS SALON L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مني مانيال للمو�د �لغذ�ئية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1029815 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة مفيد �ال�سالم عبد�لغفور %4٩

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / جا�سم حممد جا�سم ��سماعيل �حلو�سنى من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / جا�سم حممد جا�سم ��سماعيل �حلو�سنى من ١00 % �إىل %5١

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١00000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ مني مانيال للمو�د �لغذ�ئية
MINI MANILA FOOD STUFF TRADING

�إىل/بقالة  مينى مانيال ذ.م.م
MINI MANILA BAQALA L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س   �لرخ�سة 
CN باال�سم �لتجاري:التاكيا لل�سفر  رقم:2241342 
ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�جود  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعود و�لعطور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2708940 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/فور �ستايل للنجارة 

CN ذ.م.م   رخ�سة رقم:1199979 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خالد حممد خري �سويد %25
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة هانى حممد �بر�هيم �بوعو�د  %24

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد خري �سويد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/فندق دبليو جزيرة يا�س - �سركة 

�ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2240092 

تعديل مدير / �إ�سافة فايق عادل �ل�سعد�نى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

 �إ�سافة �لد�ر للفنادق و�ل�سيافة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / حذف فايق عادل �ل�سعد�نى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لد�ر للعقار�ت �ال�ستثمارية ذ.م.م

ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/زهرة �لوفاء لبيع �للحوم

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1480207 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد جنيب حممد وفا نا�سد ١00%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على خلفان على �سعيد �حل�سانى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ زهرة �لوفاء لبيع �للحوم

ZAHRAT AL WAFAA MEAT TRADING

�إىل/ زهرة �لوفاء لبيع �للحوم - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

ZAHRAT AL WAFAA MEAT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لربوة �لعقارية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3896268 

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لربوة �لعقارية ذ.م.م

AL RABWA REAL ESTATE L.L.C

�إىل/ ناين يارد للتطوير �لعقاري ذ.م.م

NINE YARD REAL ESTATE   DEVELOPMENT L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س   �لرخ�سة 
�لتجاري:�نوفي�سن  باال�سم   CN رقم:2533046 
كافيه ، بالغاء طلب �لغاء �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

Date 16/ 7/ 2021  Issue No : 13293
Real Estate Appeal 933/2021/322

Service by publication details
To the appellee
1- Mohammed Shamsulalam Altahir Ali
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet 
Al Matroshi
Appealed the verdict issued in the case No. 2021/517 Real Estate 
Summary The hearing of Thursday 05-08-2021 at 10:00 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
in case of your failure to do the same, you shall be trailed in 
absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات
بلدية اأم القيوين تطلق مبادرة اأ�سحيتي

•• �أم �لقيوين -و�م:

�أطلقت بلدية �أم �لقيوين بالتعاون مع وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة مبادرة 
�الإمارة  " يف  " �ملو��سي  �حليو�نية  �ل��رثوة  مربي  وع��ي  لرفع  "�أ�سحيتي" 
و�ل�سحة  �ل�سالمة  معايري  �أع��ل��ى  حتقق  �ل��ت��ي  و�ال���س��رت�ط��ات  باملتطلبات 

�حليو�نية.
وتاأتي �ملبادرة �سمن جهود �لبلدية لتعزيز وزيادة �لرثوة �حليو�نية وتطبيق 
�أمن  حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  �حل��ي��و�ن��ي��ة  و�ل�سحة  �ل�سالمة  معايري  �أع��ل��ى 

و��ستد�مة �لغذ�ء عرب زيادة حجم وجودة �ملنتج �ملحلي.
�أيام وتتز�من مع مو�سم عيد �الأ�سحى -   3 �ملبادرة - �لتي ت�ستمر  وت�سمل 
زي��ارة �أك��رب ع��دد من م��ز�رع وع��زب تربية �ل��رثوة �حليو�نية " �ملو��سي" يف 

�إمارة �أم �لقيوين من قبل �ملر�سدين و�لفنيني �لبيطرين �ملتخ�س�سني.

وقال �سامل خلفان بن ح�سني مدير قطاع حماية �لبيئة و�ل�سالمة �لعامة يف 
بلدية �أم �لقيوين �إن �حلملة تهدف لرفع �لوعي لدى مربي �ملو��سي و�حلالل 
�إنتاج �سالالت ذ�ت جودة عالية مما يزيد �ملخزون �الإ�سرت�تيجي  عموماً يف 

للحوم يف �لدولة.
و�أ�سار �إىل �أن �ملبادرة تت�سمن حمالت ميد�نية ل�ستى مز�رع وعزب �الإمارة 
و�لقيام  �لالزمة  �لبيطرية  �الإر���س��اد�ت  وتقدمي  �مل�ساركة  �جلهات  قبل  من 
ذبحها  حتى  �الأ�ساحي  مع  �لتعامل  ب�ساأن  و�لتوعية  �ملجانية  بالفحو�سات 
وكيفية تقدمي �لرعاية �ملنا�سبة للحيو�نات يف فرت�ت �الإجهاد �حلر�ري �إىل 
جانب تقدمي بع�س �الأدوية �لبيطرية و�الأعالف باملجان من قبل �جلهات 

�مل�ساركة.
يف  �ملتخ�س�سة  �خلا�س  �لقطاع  �سركات  من  جمموعة  �مل��ب��ادرة  يف  وي�سارك 

جمال �الأدوية و�الأعالف �لبيطرية.

الو�سطى  باملنطقة  املقلقة  اجلرائم  انخفا�س  % ن�سبة   50
•• �ل�سارقة -و�م: 

�سجلت �إد�رة �سرطة �ملنطقة �لو�سطى بالقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة 
�لن�سف  % خالل   50 بن�سبة  �ملقلقة  للجر�ئم  ملحوظاً  �نخفا�ساً 
�الأول من �لعام �جلاري مقارنة بالفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي وذلك 
�أهد�فها �ملن�سجمة مع �لهدف �الإ�سرت�تيجي لوز�رة  يف �إطار حتقيق 

�لد�خلية �لر�مي �إىل تعزيز �الأمن و�الأمان .
�ملنطقة  �سرطة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ري��ام��ي  ع��ب��د�هلل  حمد  �لعقيد  و�أك���د 
وفق  تعمل  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  باالإنابة  �لو�سطى 
لها  و�لت�سدي  �جلرمية  من  للحد  وحم��ددة  و��سحة  �إ�سرت�تيجية 
�لوقائية  �لتد�بري  تعزيز  جمال  يف  تبذلها  �لتي  �جلهود  خالل  من 

بني  و�أ�سكالها  م�ستوياتها  �ختالف  على  �الأمنية  �لتوعية  وتكثيف 
منع  يف  بامل�ساهمة  دوره���م  باأهمية  �جلمهور  ووع���ي  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�الأمنية  �الأج��ه��زة  مع  �لتو��سل  �سرعة  خ��الل  �جلرمية من  �رت��ك��اب 
�أدى ذلك �إىل �نخفا�س �جلر�ئم �ملقلقة و�سعود �ملوؤ�سر�ت �الإيجابية 

ال�ستقر�ر �لو�سع �الأمني يف �ملنطقة �لو�سطى باإمارة �ل�سارقة .
ولفت �لعقيد �لريامي �إىل �سرورة تعاون �أفر�د �ملجتمع مع �جلهات 
�ل�سرطية، �سعياً للو�سول �إىل جمتمع �آمن خال من �جلر�ئم وذلك 
من خالل �الإبالغ �لفوري عن �لظو�هر �ل�سلبية �أو �لت�سرفات �لتي 
بغرفة  �الت�سال  عرب  �لغريبة  �ل�سلوكيات  من  وغريها  �لريبة  تثري 
�لعمليات �ملركزية على �لرقم 999 يف �حلاالت �لطارئة و�حلو�دث 

�لبليغة.

اللجنة القن�سلية الإماراتية الأ�سرتالية تعقد دورتها الثامنة عن بعد
•• �أبوظبي -و�م:

�أعمال  بعد  عن  �الأول  �أم�س  عقدت 
�لقن�سلية  للجنة  �لثامنة  �ل���دورة 
برئا�سة  �الأ�سرت�لية   – �الإمار�تية 
وز�رة  وكيل  لطفي،  في�سل  �سعادة 
م�ساعد لل�سوؤون �لقن�سلية يف وز�رة 
فيما  �ل��دويل،  و�لتعاون  �خلارجية 
�سعادة  �الأ���س��رت�يل  �جلانب  تر�أ�ست 
م�ساعد  �أول  �سكرتري  لوجان،  كيت 
يف  �الأزم����ات  �إد�رة  و�سعبة  قن�سلي 
وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية و�لتجارية 

�الأ�سرت�لية.
حتيات  لطفي  في�سل  �سعادة  ونقل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو 

�لر�ئدة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  تعد  و�ل��ت��ي 
�أن بالدها  �مل��ج��ال، م��وؤك��دًة  يف ه��ذ� 
وتبادل  �لتعاون  تطوير  �إىل  تطمح 
�خل����رب�ت م��ع �الإم������ار�ت مب��ا يعود 
�لبلدين،  م��و�ط��ن��ي  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
وي����ع����زز �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

�لبلدين �ل�سديقني.
�أول  قائمة  �سمن  �أ���س��رت�ل��ي��ا  وت��ع��د 
مو�طني  ��ستقطاب  يف  دول   10
دول��ة �الإم���ار�ت الأغ��ر����س �ل�سياحة 
و�لدر��سة يف �لعام 2019، و�حتل 
�حلادية  �ملرتبة  �إ�سرت�ليا  مو�طنو 
ع�سرة من حيث �لز�ئرين لالأر��سي 

�الإمار�تية يف �لعام ذ�ته.
����س���ارك يف �الج��ت��م��اع مم��ث��ل��ون عن 

تخطي  يف  �ساهمت  و�لتي  �مل�ستجد 
�جلائحة،  لتف�سي  �الأوىل  �مل��ر�ح��ل 
مما �سّكل نقلة نوعية يف �لعالقات 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �أ���س��ه��م يف 
�سو�ء  قدماً  بها  و�مل�سي  تر�سيخها 
على  �أو  �ل���ث���ن���ائ���ي  �مل�������س���ت���وى  ع���ل���ى 

�مل�ستوى �لعاملي.
ك��م��ا �أّك������د ح���ر����س و�ه���ت���م���ام دول���ة 
وتعزيز  ب���ا����س���ت���ك���م���ال  �الإم�������������ار�ت 
فيما  و�مل���������س����اع����ي  �جل�����ه�����ود  ه������ذه 
�لبلدين  م��و�ط��ن��ي  م�سالح  ي��خ��دم 
�ل�سديقني ومن �أجل �لو�سول �إىل 
متميزة  قن�سلية  ورع��اي��ة  خ��دم��ات 
الأ�س�س  تر�سيخاً  �لبلدين  ملو�طني 
�مل���ب���ن���ي على  �مل�������س���رتك  �ل����ت����ع����اون 

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
�لعالقات  بعمق  و�إ���س��ادت��ه  �ل���دويل 
�ملجال  �ل��ب��ل��دي��ن يف  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
بالتوفيق  �أم��ن��ي��ات��ه  و  �ل��ق��ن�����س��ل��ي، 

و�لنجاح يف هذ� �الجتماع.
من  ع�����������دد�ً  �جل�����ان�����ب�����ان  ب����ح����ث  و 
�مل�سرتكة  �لقن�سلية  �مل��و���س��وع��ات 
وخطط متابعتها وتطويرها �إ�سافة 
�لتعاون  تعزيز  �سبل  مناق�سة  �إىل 
�الإم����ار�ت  ب��ني  �مل�����س��رتك  �لقن�سلي 

�لعربية �ملتحدة وبريطانيا.
خالل  لطفي  في�سل  �سعادة  و�أ���س��اد 
�الج���ت���م���اع ب���اجل���ه���ود �الإم���ار�ت���ي���ة 
بد�ية  منذ  �مل�سرتكة  �الإ���س��رت�ل��ي��ة 
كوفيد19-  ف�����ريو������س  ت���ف�������س���ي 

وتاريخية  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع��الق��ات 
مل����ا ي����ق����ارب �ستة  م��ت��م��ي��زة مم���ت���دة 
تاأ�سي�سها  و�ل��ت��ي مت  و�أرب��ع��ني ع��ام��اً 
و�الح��������رت�م  �ل���ت���ف���اه���م  روح  ع���ل���ى 
�مل���ت���ب���ادل و�ل���رغ���ب���ة �مل�������س���رتك���ة يف 

�لتطوير و�الرتقاء بالعالقات.
�سعادة / كيت  �أ�سادت  ومن جانبها، 
�لثنائية  �لعالقات  بتطور  ل��وج��ان 
�ل�سنو�ت  خ�����الل  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
�مل����ا�����س����ي����ة، خ���ا����س���ة ج����ه����ود دول�����ة 
�الإم���ار�ت خ��الل �أزم��ة كوفيد19- 
�ل��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث وف����رت ج��م��ي��ع �سبل 
�إعادة  لت�سهيل  و�لرعاية  �ل�سالمة 
م��و�ط��ن��ي �أ���س��رت�ل��ي��ا �إب����ان �الأزم����ة. 
�الإمار�ت  دولة  بتجربة  �أ�سادت  كما 

�الحتادية للهوية و�جلن�سية ووز�رة 
�لرتبية و�لتعليم يف دولة �الإمار�ت، 

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �إد�ر�ت 
و�لهيئة  �لد�خلية  ووز�رة  �ل���دويل 

�جلهات  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ج���ان���ب  �إىل 
�ملخت�سة يف كومنولث �أ�سرت�ليا.

بلدية اأبوظبي تنفذ مبادرة �سوق 
الأ�ساحي يف الوثبة

•• �أبوظبي-و�م:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي، �لتابعة لد�ئرة �لبلديات 
و�لنقل، من خالل مركز بلدية �لوثبة، مبادرة "�سوق 
�أبوظبي  هيئة  م��ع  بالتعاون  �ل��وث��ب��ة،  يف  �الأ�ساحي" 
�أبوظبي،  و���س��رط��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  و�ل�����س��الم��ة  ل��ل��زر�ع��ة 
و�حتاد  "تدوير"،  �لنفايات  الإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
�سباقات �لهجن، و�الحتاد للقطار�ت، و جمموعة من 

�ل�سركاء �ال�سرت�تيجيني من �لقطاع �خلا�س.
 22 وح��ت��ى   16 وت��ه��دف �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي تنطلق م��ن 
وتعزيز  �لبلدي،  �لتو�جد  تعزيز  �إىل   ،2021 يوليو 
و�خلا�سة  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  مع  �ل�سر�كات 
عليها،  و�حل��ف��اظ  �الإم����ارة  تنمية  يف  دوره���م  لتفعيل 
وكذلك رفع م�ستوى ر�سا �جلمهور عن بلدية مدينة 
�أفر�د  للتي�سري على  �أبوظبي وما توفره من خدمات 

�ملجتمع وتلبية �حتياجاتهم وحتقيق تطلعاتهم.
�لوثبة  يف  �الأ�ساحي"  "�سوق  عمل  م��و�ع��ي��د  وت��ب��د�أ 
فرتة  ط��و�ل  م�ساًء   7 وحتى  �سباحاً   6 �ل�ساعة  م��ن 
بيع  عمليات  تنظيم  على  �ل�سوق  يعمل  �ملبادرة، حيث 
و����س���ر�ء �الأ���س��اح��ي ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �مل��ظ��ه��ر �حل�ساري 
لالأ�ساحي  �لع�سو�ئي  للبيع  وجتنباً  للمدينة،  �لعام 
و�ملخالفات �لقانونية و�لتبعات �ل�سحية ذ�ت �لعالقة 
للحفاظ على �لبيئة �لنظيفة، وكذلك ت�سجيع �لتجار 
�مل��و����س��ي �حل��الل على �مل�ساهمة  و�الأف����ر�د و�أ���س��ح��اب 
�إىل  باالإ�سافة  ل��الإم��ارة،  �لغذ�ئي  �الأم��ن  ��ستد�مة  يف 
بيئة  يف  و�ل�����س��ر�ء  �لبيع  على  �ملجتمع  �أف���ر�د  ت�سجيع 
مت�ساوية  تناف�سية  ف��ر���س  وذ�ت  حموكمة  نظامية 
بالت�سريعات  �لتام  �اللتز�م  ت�سمن  �ل�سر�ئح،  جلميع 
وباالإجر�ء�ت  باحليو�ن،  بالر�أفة  و�خلا�سة  �ل�سارية 
�الحرت�زية �ملعتمدة من �جلهات �ملعنية للوقاية من 
فريو�س كورونا حفاظاً على �سحة و�سالمة �جلميع.

و�أو�سحت بلدية مدينة �أبوظبي �أن �مل�ساركة يف �سوق 
/�أف��ر�د/ �حليو�نية  �ل��رثوة  ملربي  جمانية  �الأ�ساحي 
و�ال�سرت�طات  �ملعايري  بع�س  و�سعت  حيث  جت���ار/، 

�لك�سف  �جتياز  وه��ي:  للم�ساركة،  حتقيقها  �ل��و�ج��ب 
�ل��ب��ي��ط��ري ل��ل��ح��الل /�مل���و�����س���ي/ ع��ن��د ب���و�ب���ة م�سلخ 
�لوثبة جلميع �ملربني دون ��ستثناء، و�لبيع من خالل 
�الأولوية  �الأف�����ر�د  ول��ل��م��رب��ني  �مل��رك��ب��ات و�حل��ظ��ائ��ر، 
�ل�����س��وق وت��خ�����س��ي�����س �حل���ظ���ائ���ر، وكذلك  يف دخ����ول 
�الأفر�د  للمربني  �لعزبة  ورق��م  �لهوية  بطاقة  توفري 

و�لرخ�سة �لتجارية للتجار فقط.
مرتادي  جميع  �ل��ت��ز�م  وج��وب  على  �لبلدية  و���س��ددت 
�ل�سوق باالإجر�ء�ت �الحرت�زية �لتي و�سعتها �جلهات 
كورونا،  فريو�س  �نت�سار  من  و�حل��د  للوقاية  �ملعنية 
ل��ل��دخ��ول م�����زودة باأجهزة  ح��ي��ث خ�����س�����س��ت م��ن��اط��ق 
�رت���د�ء �جلميع  و�لتاأكد من  �الأف���ر�د  لفح�س ح��ر�رة 
ل��ك��م��ام��ات �ل��وج��ه، وح����ددت م��ن��اط��ق �أخ����رى للخروج 
�الزدح���ام  وت���اليف  �حل��رك��ة  وم��رون��ة  �سهولة  ل�سمان 
وكافة  �الأب���و�ب  عند  توجد  كما  �جل�سدي،  و�لتقارب 
�لبارزة  �لالفتات  من  �لعديد  �ل�سوق  د�خ��ل  �الأرج���اء 
ب�سرورة  �الأف�����ر�د  لتوعية  و�مل��ل�����س��ق��ات  و�مل��ط��ب��وع��ات 
�لكمامات  و�رت��د�ء  �لتجمع،  وعدم  �جل�سدي  �لتباعد 
على  ح��ف��اظ��اً  �ل�سحيحة،  وب��ال��ط��ري��ق��ة  د�ئ���م  ب�سكل 
�سحة و�سالمة كافة �أفر�د �ملجتمع، وكذلك �المتناع 

عن �لتدخني د�خل �ل�سوق.
وق����د ح��ر���س��ت �ل��ب��ل��دي��ة ع��ن��د ت��ن��ف��ي��ذ �أع����م����ال �سوق 
 4 بعر�س  �ملما�سي  تو�سعة  على  �لوثبة  يف  �الأ�ساحي 
مرت�ً،   20 بعر�س  �ملركبات  م�سار�ت  وتو�سعة  �أمتار، 
وتو�سعة مو�قف مركبات �جلمهور، وتوزيع �خلدمات 
�لتجمعات،  مل��ن��ع  خمتلفة  م��ن��اط��ق   4 ع��ل��ى  و�مل���ر�ف���ق 
وك��ذل��ك تق�سيم م��ن��اط��ق ع��ر���س �الأ���س��اح��ي ع��ل��ى 6 

مناطق خمتلفة ومنف�سلة ملنع �لتجمعات �أي�ساً.
لتجنب  و�ملخارج  �ملد�خل  ��ستحد�ث عدد من  كما مت 
�جلمهور  حلركة  م�سار�ت   9 وتخ�سي�س  �الزدح����ام، 
على �ملما�سي و�الأر�سفة مع مر�عاة م�سافات �لتباعد 
م�سار�ت   9 تخ�سي�س  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �الج��ت��م��اع��ي، 
 175 حمددة ملو�قف مركبات �جلمهور بعدد يقارب 

موقفاً، ومب�ساحة �إجمالية تقارب 3.5 كم2.

مركز العا�سمة للفح�س ال�سحي يفتتح مركزًا جديدًا يف مدينة الروي�س

على �لكفاءة، و�سنفوق بها توقعات 
ج��م��ه��ور �مل��ت��ع��ام��ل��ني. وق���د جنحنا 
على مدى �سنو�ت عديدة يف �سبط 
و�إتقانها،  �لتاأ�سرية  �إج��ر�ء�ت طلب 
�سل�سة  بتجربة  �ملتعاملون  ليتمتع 
نتائج  ع���ل���ى  ح�����س��ول��ه��م  ت�����س��م��ن 

�سريعة وفعالة وعالية �جلودة".
بني  ب�سعبية  �ملركز  ف��روع  وحتظى 
الإجر�ء  و�ملقيمني  �لعمل  �أ�سحاب 

�جلديد  �لفرع  الفتتاح  "�أدنوك" 
للمركز لتقدمي خدمات فحو�سات 
تاأ�سرية �الإق��ام��ة يف مدينة  �إ���س��د�ر 
م�سري�ً  �لظفرة،  مبنطقة  �لروي�س 
�إىل حر�س �ملركز على �لتعاون مع 
�ل�سركة �لتي و�سفها ب� "�لتقّدمية 
وق������ال:  باالأد�ء".  و�مل�����دف�����وع�����ة 
�لعالية  �خلدمة  معايري  "تن�سجم 
�أدنوك  تركيز  م��ع  لدينا  �ملعتمدة 

�لفحو�س �لطبية �خلا�سة باإ�سد�ر 
التباعها  نظًر�  �الإق��ام��ة،  تاأ�سري�ت 
حجز  نظام  يت�سمن  ف��ري��ًد�  نهًجا 
�النتظار،  �أوق���ات  لتقليل  �مل��و�ع��ي��د 
�لر�سائل  عرب  باملو�عيد  و�لتذكري 
�لن�سية �لق�سرية، وخيار �حل�سول 
�ل��ف��ح��و���س��ات �خلا�سة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 

بتاأ�سري�ت �الإقامة يف �ليوم نف�سه.
�لتابع  �جلديد  �لفرع  ت�سغيل  ومت 

•• �أبوظبي-�لفجر:

للفح�س  �ل��ع��ا���س��م��ة  م��رك��ز  د���س��ن 
للرعاية  مل��ب��ادل��ة  �ل��ت��اب��ع  �ل�����س��ح��ي، 
�ل�سحية، تقدمي خدمات �لفح�س 
و�خلا�سة  �ل��ك��ف��اءة،  عالية  �لطبي 
باإ�سد�ر تاأ�سري�ت �الإقامة وخدمات 
�ل�سحة �ملهنية �الأخ��رى، وذل��ك يف 
�لروي�س،  فرعه �جلديد يف مدينة 
و�لذي مت �فتتاحه مبوجب �تفاقية 

مع �أدنوك.
�مل��رف��ق �جل��دي��د يف �لروي�س  وُي��ع��ّد 
�لعا�سمة  مل���رك���ز  �ل����ر�ب����ع  �ل����ف����رع 
�ل�������س���ح���ي، ح���ي���ث يقع  ل��ل��ف��ح�����س 
�جلزيرة  نادي  �لرئي�سي يف  فرعها 
�أبوظبي، ف�ساًل  �لريا�سي مبدينة 

عن فرعيها يف �مل�سفح و�لعني.
هيثم  �أ�������س������اد  �مل���ن���ا����س���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�سبيحي 
�ل�سحي،  ل��ل��ف��ح�����س  �ل���ع���ا����س���م���ة 
ع��ن ����س���روره ب��ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة مع 

�ل�سحي  للفح�س  �لعا�سمة  ملركز 
ب��ط��اق��ة ����س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ت��ب��ل��غ ح���و�يل 

طبياً يومًيا. فح�س   400
�ملدير  نائب  �ل�سفار  علي  و�أ���س��اف 
�لتنفيذي ملركز �لعا�سمة للفح�س 
�أ������س�����رف على  �ل�������س���ح���ي، و�ل��������ذي 
�الفتتاح: "نبحث د�ئًما عن فر�س 
�الرتقاء  ب��ه��دف  و�ل��ت��و���ّس��ع  ل��ل��ن��م��ّو 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ب���ال���ق���درة 
�الإم�����ار�ت. ومن  دول���ة  �ملقيمني يف 
�جلديد  �مل���رك���ز  ي��ت��ي��ح  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر 
�سهولة  �ل��روي�����س  مدينة  لقاطني 
�لفحو�سات  خدمات  �إىل  �لو�سول 
على  للح�سول  �ل���الزم���ة  �ل��ط��ب��ي��ة 

تاأ�سري�ت �الإقامة".
ق�����ال م����ب����ارك عبيد  م����ن ج���ان���ب���ه 
ل�سوؤون  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �مل��ن�����س��وري 
"منذ  )�أدن����وك(:  �لظفرة  منطقة 
ت��اأ���س��ي�����س م��دي��ن��ة �ل��روي�����س يف عام 
1982 منت �ملدينة وتطورت من 
موقع �سكني �سغري ملوظفي �أدنوك 
وحيوي  متنوع  �سكني  جمتمع  �إىل 
جن�سية   65 م�����ن  �أك��������رث  ي�������س���م 
�فتتاح  يعك�س  وبالتايل،  خمتلفة. 
�لفح�س  خ��دم��ات  لتقدمي  م��رك��ز�ً 
تاأ�سري�ت  باإ�سد�ر  �خلا�سة  �لطبي 
�ملهنية  �ل�سحة  وخ��دم��ات  �الإق��ام��ة 
�أدنوك  �لروي�س جهود  �الأخ��رى يف 
�مل�����س��ت��م��رة ل��ت��ط��وي��ر وت���اأم���ني بيئة 
تتوفر  لكو�درها  �آم��ن  وعي�س  عمل 
فيه كافة و�سائل �لر�حة و�لرفاهية 
�ملوظفني  ����س��ت��ق��ر�ر  ي�����س��م��ن  مم���ا 
ن�سعى  ب�سهولة. حيث نحن  �جلدد 
�لت�سهيالت  م���ن  �مل���زي���د  ل��ت��وف��ري 
�لتي  �ل�سريعة  و�خلدمات �الإد�ري��ة 
ترتقي بجودة �حلياة للمقيمني يف 
مدينة �لروي�س مع �لرتكيز �لد�ئم 
معايري  �أع��ل��ى  على  �ملحافظة  على 
�ل�سحة و�ل�سالمة يف جميع �ملو�قع 

و�ملجمعات �لتابعة الأدنوك "

Date 16/ 7/ 2021  Issue No : 13293
Notification by Publication of a Judgement

Claim No. 2021/187- Personal Status
Upon request of the Plaintiff /
Enas Ibrahim Ahmed Ibrahim Gohar- Nationality / Egypt
To the defendant/ Ahmed Ibrahim Hassan Khader- Nationality / Egypt
Please be informed that the court issued on 30-06-2021 the following judgement:
The court passed a judgement for divorce of plaintiff Enas Ibrahim Ahmed 
Ibrahim Gohar from defendant Ahmed Ibrahim Hassan Khader Irrevocable fault-
based divorce for damage and ordered plaintiff to count the legally prescribed 
waiting period (iddah) as from the date of this judgement and defendant shall 
pay all expenses.
This judgement is appealable within thirty days as from the following date of 
its publication. Upon expiry of this period without appeal against the mentioned 
judgement, the court will take the legal procedures for its execution.
Customer Happiness Management
Maryam Hamdan Mohammed Al Mazrouei

Government of Ras Al Khaimah
Court Department 

Date 16/ 7/ 2021  Issue No : 13293
Notarial Notification by Publication

(No. 6187/2021)
Notifier : Nia General Trading LLC
Notified Party : Taif Al Madina Contracting
Subject matter : A Legal Notice to the Notified Party demanding it to pay to the Notifier 
an amount of AED 161,493.10 (One Hundred Sixty-One Thousand Four Hundred Ninety-
Three Dirhams and 10 Fils).
The Notifier provided the Notified Party with goods at many times as established by the 
Purchase Orders signed and sealed by the Notified Party, commercial invoices and delivery 
notes. The same is also established by the statement of account issued by the accounting 
system of the Notifier company which has the same effect of the regulated commercial 
books having the value of proof. The debt payable amounted to AED 161,493.10 (One 
Hundred Sixty-One Thousand Four Hundred Ninety-Three Dirhams and 10 Fils) which 
fell due on 04/04/2019. 
1- Pursuant to this notice, the Notifier directs this notice to the Notified Party to pay the 
due amount within five days from the date of receiving this to notice Therefore, The 
Notifier warns the Notified Party that the latter shall pay AED 161,493.10 (One Hundred 
Sixty-One Thousand Four Hundred Ninety-Three Dirhams and 10 Fils) within five days 
from the date of receiving the notice. Otherwise, the Notifier will resort to court, claiming 
the payable amount and the legal interest together with all the charges, expenses and the 
attorney fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

برعاية من�سور بن زايد .. انطالق مهرجان ليوا للرطب
•• ليو� - �لظفرة -و�م:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
من  �ل�17  �ل��دورة  م�سابقات  �أم�س  �نطلقت  �لرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  بتنظيم  للرطب  ليو�  مهرجان 
و�لرت�ثية باأبوظبي، وذلك يف مدينة ليو� مبنطقة �لظفرة، وي�ستمر لغاية 

�جلاري. يوليو   25
و �طلع معايل �للو�ء فار�س خلف �ملزروعي قائد عام �سرطة �أبوظبي رئي�س 
جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية، على �جلهود �لتي تقوم 
�أهد�فه  �ملهرجان وحتقيق  �إجن��اح  �أجل  �لعمل من  �لتحكيم وفرق  بها جلان 
كورونا  ف��ريو���س  مل��و�ج��ه��ة حت���دي  �ال�ستثنائية  �ل��ظ��روف  ظ��ل  ور���س��ال��ت��ه يف 

�مل�ستجد "كوفيد- 19".
�مل��زروع��ي مدير  ي��ر�ف��ق��ه عبيد خلفان  �مل��ه��رج��ان،  �أروق����ة  وج���ال معاليه يف 
�ملهرجان مدير �إد�رة �لتخطيط و�مل�ساريع باللجنة و�أع�ساء جلان �لتحكيم، 
�ل��ي��وم �الأول من  �مل��ه��رج��ان ح��ول م�����س��ارك��ات  ���س��رح م��ن م��دي��ر  �إىل  و��ستمع 
�ملهرجان �لذي ي�سهد ��ستالم �لرطب �مل�ساركة يف مز�ينة �لدبا�س وم�سابقة 
�أكرب عذج، �إىل جانب �آلية �لت�سجيل وت�سليم �مل�ساركات و�لتحكيم و�لتي تتم 

و�سط تطبيق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لوقائية.
و�أكد معاليه �أن �ملهرجان يو��سل حتقيق جناحاته �ملتتالية بف�سل توجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، 
ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  يقدمه  �ل��ذي  �ل��الحم��دود  و�ل��دع��م 
لكافة  �مل�سلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
حمد�ن  �ل�سيخ  ل�سمو  �حلثيثة  و�ملتابعة  �لرت�ثية،  و�لفعاليات  �ملهرجانات 
�ل�سيخ  �سمو  ورع��اي��ة  �لظفرة،  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، 

للمهرجان و�لتي �متدت على مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية.
و�أعرب معاليه عن �سكره لكافة �مل�ساركني على �لتز�مهم باالإجر�ء�ت �لوقائية 

و�الحرت�زية �ملعمول بها يف موقع �ملهرجان، و�لتي و�سعتها �للجنة �ملنظمة 
و�سالمة  �سالمتهم  �أجل  �لتام من  وتعاونهم  �ملعنية،  �جلهات  مع  بالتن�سيق 
مهرجان  يف  ��سرت�تيجي  كد�عم  �لظفرة  منطقة  بلدية  ت�سارك  و  �جلميع. 
ليو� للرطب 2021 �لذي يحتفي باأ�سجار �لنخيل ملا لها من مكانة متميزة 
ب�سفة  �لزر�عية  �ل��رثوة  بتنمية  و�الهتمام  �الإمارتية.  و�لثقافة  �ل��رت�ث  يف 
عامة و�سجرة �لنخيل ب�سفة خا�سة و�لتي هي تر�ث �ملا�سي وثروة �حلا�سر 
�جلانب  تتجاوز  �الأه����د�ف  م��ن  جمموعة  حتقيق  �إىل  وي��ه��دف  و�مل�ستقبل، 
�إحياء ما�سينا �جلميل وثقافتنا �لعريقة  �القت�سادي و�لزر�عي، من خالل 
مبا حتمله من قيم نبيلة وعاد�ت وتقاليد، ورثها �الأبناء عن �الأج��د�د، بناًء 
نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د  و�سية  على 
طيب �هلل ثر�ه. وتقوم بلدية منطقة �لظفرة بتجهيز �لبنية �لتحتية ملوقع 
�ملهرجان من خالل توفري �لزر�عات �لتجميلية، كما توفر �لبلدية �ساالت 
�الأفر�ح ليتم من خاللها عر�س م�سابقات �لرطب، باالإ�سافة �إىل �ملحافظة 
�لبلدي  للتو�جد  �لبارز  �ل��دور  �ملهرجان من خالل  ملوقع  �لعام  �ملظهر  على 
وبالتعاون مع مركز �أبوظبي الإد�رة �لنفايات- تدوير، و�إز�لة كافة �ملخلفات 

�أثناء وبعد �ملهرجان للمحافظة على �ملظهر �لعام ملدينة ليو�.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أو���س��ح عبيد خ��ل��ف��ان �مل���زروع���ي، م��دي��ر �مل��ه��رج��ان م��دي��ر �إد�رة 
�لثقافية و�لرت�ثية  �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج  �لتخطيط و�مل�ساريع بلجنة 
��ستالم  �ليوم  با�سرت  للرطب  ليو�  ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  �أن  باأبوظبي، 
م�ساركات �مل�سابقات ح�سب �جلدول �ملعلن عنه �سابقاً، و�لتي بد�أت من �ل�ساعة 
�سباحاً ولغاية 3 م�ساًء، مع تطبيق كافة �لتد�بري �لوقائية و�الإجر�ء�ت   8
�الحرت�زية على �مل�ساركني و�للجان �مل�سرفة بالتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة 

و�ملعنية باإمارة �أبوظبي.
�إق��ب��اال ك��ب��ري� من  �مل��ه��رج��ان �سهد  �ل��ي��وم �الأول م��ن  �أن  �مل���زروع���ي  و�أ����س���اف 
�الأول  �ليوم  مناف�سات  يف  للم�ساركة  �لدولة  �إم���ار�ت  خمتلف  من  �مل��ز�رع��ني 
�أن  مو�سحاً  ع���ذج،  �أك���رب  وم�سابقة  �ل��دب��ا���س  رط��ب  مز�ينة  ت�سمنت  و�ل��ت��ي 
�أن   ،202 ومن مو�سم  �الإنتاج حملياً  يكون  �أن  ت�سرتط  �لرطب  مو��سفات 

و   ،.%  50 عن  �إرط��اب��ه  ن�سبة  تزيد  و�أال  �ملنا�سبة  �لن�سج  مرحلة  يف  يكون 
�أن ال تت�سّمن �مل�ساركة �لو�حدة �أكرث من �سنف و�حد �سمن فئات �ل�سنف 
�ملعنّي، و �أن ال يقل وزن �لرطب �مل�سارك عن 10 كلغ يف �الأ�سناف �لفردية 
ويقدم يف خمر�فتني، خلو �لرطب من �الإ�سابات �حل�سرية ومن �حل�سر�ت 
�مليتة �أو بيو�سها �أو يرقاتها �أو خمّلفاتها، �أن يكون �لرطب خالياً من �لعيوب 
�لظاهرة، �أال يحمل �لرطب ر�ئحة �أو طعماً غري طبيعَيني �أو �أن ت�سوبه �آثار 
يحتوي  �أال  منا�سباً،  �لرطب  حجم  يكون  �أن  �لندب،  مثل  رملية  �أو  معدنية 
�ملبيد�ت و�الأ�سمدة  �أن يكون خاٍل من بقايا  �لن�سج،  على ثمار غري مكتملة 

�لكيميائية، حيث �سيتم فح�س �الإنتاج �لفائز خمربياً.
و�أ�سار �ملزروعي �إىل �أن عملية �لتحكيم تتم ب�سكل مبا�سر بعد �نتهاء ت�سليم 
�مل�ساركات، و�سوف يتم �الإعالن عن �لنتائج يف �ليوم �لتايل ب�سكل مبا�سر عرب 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  بلجنة  �خلا�سة  �الجتماعي  �لتو��سل  من�سات 

�لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي وو�سائل �الإعالم �ملختلفة.
�ملحا�سر  �ل��ث��الث  بفئاتها  �لنموذجية  �مل��زرع��ة  م�سابقة  كذلك  �سهدت  كما 
�ملز�رع  مالك  من  و��سعا  �إقباال  �لظفرة  مدن  �لغربية،  �ملحا�سر  �ل�سرقية، 
�ستبا�سر  ح��ي��ث  ع���ام،  ب�سكل  �ل��ظ��ف��رة  وم���دن  خ��ا���س  ب�سكل  ل��ي��و�  م��دي��ن��ة  يف 
وفق  وتقيمها  �مل�ساركة  �مل��ز�رع  زي��ارة  �لقادمة  �لفرتة  خالل  �لتحكيم  جلان 
��سرت�طات منها �أن ال تقل م�ساحة �ملزرعة �ملر�د �مل�ساركة بها عن 22500 
مرت مربع مبا يعادل 22.5 دومن، و�أن ت�سمل �ملزرعة على �لنخيل وغريها 
من �الأ�سجار مبا يتما�سى مع م�ساحة �الأر�س وحمددة ب�سور وبو�بة، و�سمن 
معايري تقييم تعتمد على �لنظافة �لعامة للمزرعة، ��ستخد�م �أ�ساليب �لري 
ملكافحة  �لعامة  و�ل�سو�بط  بال�سروط  �الل��ت��ز�م  للمياه،  �مل��وف��رة  �حلديثة 
�الآفات �لزر�عية، توفري �سكن مالئم للعمال، توفري �أماكن لتخزين �ملنتجات 
�لزر�عية، توفري �أماكن تخزين للمدخالت �لزر�عية مثل �ملبيد�ت و�الأ�سمدة 

وخالفه ، توفري �أماكن ملخلفات �ملزرعة.
�إجمالية تبلغ  �مل�سابقات بقيمة  283 جائزة  و يقدم مهرجان ليو� للرطب 
 7 22 م�سابقة �سمن  �ألف درهم موزعة على  8 ماليني و200  �أكرث من 

فئات 11 م�سابقة �سمن مز�ينة �لرطب، م�سابقتني لليمون �ملحلي و�ملنوع، 
و�الأ�سفر،  �الأح��م��ر  للتني  م�سابقتني  و�مل��ن��وع،  �ملحلي  للماجنو  م�سابقتني 
وم�سابقة  �لنموذجية،  للمزرعة  �ل��د�ر، ثالث م�سابقات  فو�كه  �سلة  م�سابقة 

�أجمل خمر�فة/.
�ل��دورة �حلالية بدون زو�ر و�سط جتهيز�ت متكاملة ل�سمان �سالمة  وتقام 
�مل�����س��ارك��ني و�ل��ع��ام��ل��ني يف �مل��ه��رج��ان، ح��ي��ث ت��ب��د�أ �إج������ر�ء�ت وم�����س��ار دخول 
و�لتي  �ل��دخ��ول  ب��و�ب��ة  م��ن  وف��و�ك��ه  رط��ب  م��ن  �مل�ساركات  لت�سليم  �ل�سيار�ت 
بني  �لتو��سل  يتم  حيث  و�الإر����س���اد�ت،  �ال�ستعالمات  منطقة  فيها  ي��وج��د 
�ل�سوت وبوجود عازل زجاجي، ويتم قبل  �مل�سارك و�لعاملني عرب مكرب�ت 
19 عرب تطبيق �حل�سن،  كوفيد  �إثبات �خللو من فريو�س  �إب��ر�ز  �لدخول 
و�إبر�ز �لهوية �الإمار�تية و�إثبات ملكية �ملزرعة، و�لتاأكد من �رتد�ء �لكمامات 
�لت�سجيل  نقطة  �إىل  �النتقال  ثم  ومن  �حل��ر�رة،  درج��ة  و�لقفاز�ت وفح�س 
و�لتي يتم فيها �لطلب من �مل�سارك �إطفاء حمرك �ل�سيارة و�لبقاء د�خلها، 
ومن ثم �إبر�ز �لهوية وت�سجيل �مل�ساركة و�إ�سد�ر رقم �مل�ساركة �لذي يو�سع 

على �ملخر�فة �ل�سلة بعد �أن يتم وزنها، ومن ثم ت�سليم �مل�ساركة و�خلروج.
و تنطلق غد� م�سابقتي �ملاجنو �ملحلي و�ملاجنو �ملنوع، و�لتي خ�س�س لها 30 
�لفائز باملركز �الأول  15 جائزة لكل فئة، حيث يح�سل  جائزة قيمة بو�قع 
على مبلغ 25 �ألف درهم، و�ملركز �لثاين 20 �ألف درهم، و�ملركز �لثالث 10 

�أالف درهم، وتتوزع �جلو�ئز و�سواًل للمركز �لعا�سر.
�ملحلي لدولة  �الإنتاج  �ملاجنو من  يكون  �أن  �مل�سابقة  للم�ساركة يف  وي�سرتط 
�الإم��ار�ت لعام 2021، و �أن يكون من حم�سول مزرعة �مل�سارك �أو حديقة 
�الأر�س  ملكية  م�ستند�ت  �إب���ر�ز  و�مل�ساركة  �لت�سجيل  عند  يجب  و  منزله، 
�ل��ظ��اه��رة، و  �مل��ن��زل، خلو �ملحا�سيل م��ن �الإ���س��اب��ات و�ل��ع��ي��وب  �أو  �ل��زر�ع��ي��ة 
من  �سنف  كل  ويو�سع  �لن�سج،  مكتملة  و�لثمار  منا�سباً  �حلجم  يكون  �أن 
�الأ�سناف �ملر�د �مل�ساركة به يف "خمر�فة"، و�أال يقل وزن �ل�سنف �لو�حد عن 
10 كيلوغر�م، كما تخ�سع �ملز�رع و�ملنازل �لفائزة باملر�تب �الأوىل يف �مل�سابقة 

للك�سف و�لتدقيق من قَبل جلنة �لتحكيم.
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منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩٩3
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،  الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،   �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  
بتاريخ: 20١2/02/2٩ و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١6١٩٩3 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :7
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58930

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩٩4
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،  الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ، 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  

بتاريخ: 20١2/03/28 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١6١٩٩4 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٩
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58931

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩٩5
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،  الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  
بتاريخ: 20١2/03/28 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١6١٩٩5 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١2
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58932

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩٩6
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،  الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  
بتاريخ: 20١2/02/0٩ و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١64١36 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58933

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩8٩
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،  الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  
بتاريخ: 20١2/03/28 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١6١٩8٩ 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :7
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58926

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩٩١
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،   الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  
بتاريخ: 20١2/03/28 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١6١٩٩١ 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١2
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58928

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١6١٩٩2
 باإ�سم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: ٩30١ وي�ست 55 �سرتيت،  الجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  
بتاريخ: 20١2/02/23 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١6474٩ 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 05/0٩/202١ 

وحتى تاريخ: 05/0٩/203١

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 58929

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 4460٩
 باإ�سم : �س. �لفاخر لتجارة �لتبغ ذ.م.م

وعنو�نه: �س ب 20037 عجمان  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
بتاريخ: ١2/28/2004 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 4٩76١ 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/08 

وحتى تاريخ: 203١/١0/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 165926

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63345
 باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون  �سريجيكال فيجن ، �إنك.

وعنو�نه: ١700 ئي. ��س تي. �أندرو  بلي�س، كاليفورنيا �سانتا �نا، ٩27٩٩، 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

بتاريخ: ١١/١3/20١3 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١63345 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :١0
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/05 

وحتى تاريخ: 203١/١0/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 161835

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63١5١
 باإ�سم : �سيرتيك�س �سي�ستمز ، �إنك.

وعنو�نه: 85١ وي�ست �سايربي�س كريك  رود ، فورت لوديرديل ، �ف �ل
 3330٩، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

بتاريخ: 20١2/04/04 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١63١5١ 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :٩
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/02 

وحتى تاريخ: 203١/١0/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 59242

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63١52
 باإ�سم : �سيرتيك�س �سي�ستمز ، �إنك.

وعنو�نه: 85١ وي�ست �سايربي�س كريك  رود ، فورت لوديرديل ، �ف �ل
 3330٩، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

بتاريخ: 20١2/04/03 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١63١52 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4١
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/02 

وحتى تاريخ: 203١/١0/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 59243

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63١53
 باإ�سم : �سيرتيك�س �سي�ستمز ، �إنك.

وعنو�نه: 85١ وي�ست �سايربي�س كريك  رود ، فورت لوديرديل ، �ف �ل
 3330٩، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

بتاريخ: 20١2/04/03 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١63١53 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/02 

وحتى تاريخ: 203١/١0/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 59244

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63١54
 باإ�سم : �سيرتيك�س �سي�ستمز ، �إنك.

وعنو�نه: 85١ وي�ست �سايربي�س كريك  رود ، فورت لوديرديل ، �ف �ل  3330٩
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

بتاريخ: 20١2/04/03 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١63١54 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4١
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/02 

وحتى تاريخ: 203١/١0/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 59240

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١63١50
 باإ�سم : �سيرتيك�س �سي�ستمز ، �إنك.

وعنو�نه: 85١ وي�ست �سايربي�س كريك  رود ، فورت لوديرديل ، �ف �ل
 3330٩، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

بتاريخ: 20١2/04/03 و�مل�سجلة حتت �لرقم: ١63١50 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 202١/١0/02 

وحتى تاريخ: 203١/١0/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

EAT 59241

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقد �ملدعو/ �سامل حممد غيث �لقبي�سي

�سهادة رقم 102055  وعددها 200،000 �سهم -
)رقم �مل�ستثمر 89250947(  

 و�سهادة رقم 104932  وعددها 7،218 �سهم -
)رقم �مل�ستثمر 89250947(

�سادرة من �سركة منازل �لعقارية ، وعلى من يجدها �الت�سال 
بالرقم 0506123766 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  16 يوليو 2021 العدد 13293
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عربي ودويل
قفزة غري م�سبوقة بوفيات كورونا يف رو�سياالرئي�س اجلزائري يعفو عن 101 من اأع�ساء حركة احتجاجية 

•• �جلز�ئر-رويرتز:

�أعلنت �لرئا�سة �جلز�ئرية �أن �لرئي�س عبد �ملجيد تبون �أمر باالإفر�ج عن 
�أجربت �سلفه عبد �لعزيز بوتفليقة  �أع�ساء حركة �حتجاجية  101 من 
تبون  �ملجيد  عبد  �ل�سيد  “�تخذ  بيان  يف  �لرئا�سة  �لتنحي.وقالت  على 
رئي�س �جلمهورية، �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، وزير �لدفاع �لوطني، 
�الأربعاء.. �إجر�ء�ت عفو لفائدة ثالثني )30( حمبو�سا، حمكوما عليهم 

يف ق�سايا �لتجمهر و�الإخالل بالنظام �لعام وما �رتبط بهما من �أفعال«.
و�أ�سافت �لرئا�سة يف �لبيان �لذي ن�سرته وكالة �الأنباء �لر�سمية �أن تبون 
�تخذ من جهة �أخرى “تد�بري ر�أفة تكميلية لفائدة و�حد و�سبعني )71( 
�الإفر�ج  �سيتم  �الأفعال.  نف�س  الرتكابهم  �ملحبو�سني  �ل�سباب  من  �آخرين 

عنهم لاللتحاق بذويهم وعائالتهم، فور�«.
وكان تبون قد تعهد عقب �نتخابه يف دي�سمرب كانون �الأول 2019 باإجر�ء 
�إ�سالحات �قت�سادية و�سيا�سية وحث �ملعار�سة على �ختيار �حلو�ر للحفاظ 
على �ال�ستقر�ر.و�سوت �جلز�ئريون �أو�خر �لعام �ملا�سي على د�ستور جديد 
ملنح رئي�س �لوزر�ء و�لربملان دور� �أكرب، على �لرغم من قلة �الإقبال على 

�لت�سويت بعد مقاطعة قطاع كبري من �ملعار�سة.
باإ�سالحات  للمطالبة   2019 فرب�ير  يف  حا�سدة  �حتجاجات  و�ندلعت 
ورحيل �لنخبة �حلاكمة باأكملها، مما �أدى �إىل ��ستقالة بوتفليقة و�حتجاز 

�لعديد من كبار �مل�سوؤولني بتهم �لف�ساد.
وح��ظ��رت �حل��ك��وم��ة الح��ق��ا �مل��ظ��اه��ر�ت ل��وق��ف �ن��ت�����س��ار ف��ريو���س كورونا، 

و�عتقلت �لعديد من �ملتظاهرين �لذين يتحدون �ل�سلطات.

•• مو�سكو -و�م: 

كورونا  ب��ف��ريو���س  �ل��ي��وم��ي��ة  �الإ���س��اب��ات  ح�سيلة  جت����اوزت 
غري  قفزة  ر�سد  مع  �ألفا  �ل�25  عتبة  رو�سيا  يف  �مل�ستجد 
�لوباء  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  ج��دي��دة يف  م�سبوقة 
بلغت 791 حالة .و�أعلن مركز �لعمليات �لرو�سي �خلا�س 
ت�سجيل  �ل��ي��وم��ي-ع��ن  ت��ق��ري��ره  - يف  �ل��ف��ريو���س  مبكافحة 
�ل�24  �ل�ساعات  �إ�سابة جديدة بالعدوى خالل   25293
�ال���س��اب��ات مقارنة  ب��ع��دد  ح���اد�  �رت��ف��اع��ا  م��ا ميثل  �ملا�سية 
�الإ�سابات  ت��وزع��ت   ، �إ���س��اب��ة   23827 �ل�����س��اب��ق  ب��ال��ي��وم 
، ح��ي��ث مت ت�سجيل  �ل��رو���س��ي��ة  �الأق���ال���ي���م  ع��ل��ى  �جل���دي���دة 
بوؤرة  تعترب  �ل��ت��ي  مو�سكو  �لعا�سمة  يف  منها  ع���دد  �أك���رب 

للعا�سمة  �ملجاورة  و�ملناطق  �إ�سابة   5237 �لوباء  تف�سي 
101 �سخ�س ومتاثل  �إ�سابة باال�سافة �ىل وفاة   2444

7855مري�سا لل�سفاء .
ور�سدت �ل�سلطات �ل�سحية �لرو�سية خالل �ليوم �الأخري 
�لذي  “كوفيد-19”  م��ر���س  ج���ر�ء  ج��دي��دة  وف���اة   791
�أعلى  مي��ث��ل  م��ا  �أم�����س  786وفاة  م��ق��اب��ل  ك��ورون��ا  ي�سببه 
 21493 �جلائحة مع متاثل  بد�ية  منذ  وفيات  ح�سيلة 
لي�سبح  �أم�س،  منذ  �لبالد  يف  كورونا  من  لل�سفاء  مري�سا 
�إجمايل عدد �الإ�سابات بالفريو�س �لتاجي �لتي �سجلت يف 
�ألفا و  رو�سيا منذ بد�ية �جلائحة خم�سة ماليني و882 
وفاة  حالة   69 و  �لفا   146 منها  م��وؤك��دة،  �إ�سابة   295

وخم�سة ماليني و 278�ألفا و 976 حالة �سفاء.

�لتون�سية،  �ل��رئ��ا���س��ة  موؤ�س�سة  وج����ددت 
���س��ك��ره��ا و�م��ت��ن��ان��ه��ا جل��م��ه��وري��ة م�سر 
�ل��ع��رب��ي��ة رئ��ي�����س��ا وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا على 
ب�”�لنبيلة”  و�سفتها  �لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
و�لتي قالت �إنها جُت�ّسد، جمّدد�، عالقات 
�الأخوة �لقائمة بني �لقيادتني و�ل�سعبني 

يف تون�س وم�سر.
�ملعد�ت  ه���ذه  ت�سّلم  عملية  ح�سر  وق���د 
�لديو�ن  مديرة  �ل��وزي��رة  عكا�سة،  نادية 
�ل��رئ��ا���س��ي، و�إب��ر�ه��ي��م �ل��ربت��اج��ي، وزير 
طبيب  و�ل����ف����ري����ق  �ل����وط����ن����ي،  �ل�����دف�����اع 
م�سطفى �لفرجاين، مدير عام �ل�سحة 
�سفري  ف���ه���م���ي،  و�إي�����ه�����اب  �ل���ع�������س���ك���ري���ة، 

جمهورية م�سر �لعربية بتون�س.
�مل���ط���ار، طائرتان  ب��ن��ف�����س  ك��م��ا ح��ط��ت،   
تابعتان للموريتانية للطري�ن حمملتان 
من  مقدمة  وغذ�ئية  طبية  مب�ساعد�ت 
مو�جهة  يف  ت��ون�����س  ل���دع���م  م��وري��ت��ان��ي��ا 

�ملوجة �جلديدة من وباء كوفيد-19 
طنا  ع�سر  خم�سة  �مل�ساعد�ت  وت�سمنت   
�الأ�سماك  م���ن  �جل���ي���دة  �ل��ن��وع��ي��ات  م���ن 
وع�������دد� م����ن �أج����ه����زة �ل��ت��ن��ف�����س و�أ�����س����رة 
�الإن��ع��ا���س و�ل��ك��م��ام��ات �ل��ط��ب��ي��ة. ور�ف���ق 
�أطباء  �سم  طبي  فريق  �مل�ساعد�ت  ه��ذه 
�لطو�قم  ودع������م  ل��ت��ع��زي��ز  ومم���ر����س���ني 

�لطبية �لتون�سية.
�إبر�هيم  �لتون�سي،  �ل��دف��اع  وزي��ر  وع��رب   
�مل�ساعد�ت  بهذه  �سعادته  عن  �لبلتاجي، 
���س��ي��ع��ط��ي دفعا  �ل���دع���م  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د� 
�أن  �إىل  م�سري�  �لبلدين،  بني  للعالقات 
تون�س  مل�ساعدة  �حتاجت  �إذ�  موريتانيا 

�ستجدها �إىل جانبها.
ع�سكرية  ط����ائ����ر�ت  ث�����الث  وت���وّج���ه���ت   
م��غ��رب��ي��ة �إىل ت��ون�����س حت��م��ل ك��ل و�ح���دة 
منها 13.5 طنا من �مل�ساعد�ت �لطبية، 
�لتي  �لعاجلة  �لطبية  �مل�ساعدة  �إط��ار  يف 

�أمر �مللك حممد �ل�ساد�س باإر�سالها.
 وت��ت��م��ث��ل ه�����ذه �مل�������س���اع���دة �ل��ط��ب��ي��ة يف 
وم�ستقلتني،  كاملتني  �إن��ع��ا���س  وح��دت��ي 
كما  �سرير،   100 تبلغ  ��ستيعاب  بطاقة 
ومولِّدين  تنف�س  ج��ه��از   100 ت�سمل 

لالأك�سجني.
باتي�ست  ج������ون  ك�������س���ف  ج���ان���ب���ه  م�����ن   
بال�سياحة  �ملكلف  �لدولة  كاتب  ليموين 
و�ل����ف����رن���������س����ي����ني �مل����ق����ي����م����ني ب�����اخل�����ارج 
تون�س  �ىل  �سيتوجه  �ن��ه  و�لفرنكفونية 
مليون  م��ن  ب��اأك��رث  بهبة  حممال  قريبا 

جرعة من لقاح كورونا ومعد�ت طبية.
 و�كد ع�سو �حلكومة �لفرن�سي يف فيديو 
ن�سرته  ل��ه  ت��ل��ف��زي  ح����و�ر  م��ن  مقتطف 

�ن  بتون�س  �سفارة فرن�سا  �م�س �خلمي�س 
�لقادمة  �الي���ام  يف  تون�س  �ىل  �سيتوجه 
لتقدمي هبة مبليون جرعة قال �ن منها 
ل��ق��اح جون�سون  م��ن  �ل���ف ج��رع��ة   500
جرعة  يتطلب  �للقاح  ه��ذ�  �ن  �ىل  الفتا 
من  ب��ال��ت��ايل  �سيمكن  �ن���ه  و�ىل  و�ح����دة 

تلقيح 500 �لف �سخ�س.
 و��سار �ىل �ن �لهبة ت�سمل �ي�سا مكثفات 
وقو�رير �وك�سيجني الفتا �ىل �ن جمموع 
�سهر  منذ  �لطبية  و�لتجهيز�ت  �ملعد�ت 
�طار  يف  طنا   85 �سيبلغ  �ملا�سي  يونيو 
حملة �لت�سامن مع من و�سفه بال�سعب 

�ل�سقيق وباالأ�سدقاء يف تون�س. 
 هذ� و�سجلت تون�س يف بد�ية �سهر يوليو 
عن  ناجمة  وفيات  معدل  �أعلى  �جل��اري 
�ملتو�سط  ����س���رق  �ق��ل��ي��م  يف   19 ك��وف��ي��د 
�أكدته  و�ل���ق���ارة �الأف��ري��ق��ي��ة، ح�����س��ب م���ا 

منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�لعاملية يف بيان   وقالت منظمة �ل�سحة 
لها حول �لو�سع �لوبائي يف �إقليم �ملنظمة 
�ن  �الفريقية،  و�ل��ق��ارة  �ملتو�سط  ل�سرق 
“�لو�سع يف تون�س ال يز�ل مقلًقا للغاية 
ي��رت�وح بني  �الإب��الغ عما  ويجري حالًيا 
يومًيا  �إ���س��اب��ة  ح��ال��ة  و9500   8000
ر “دلتا على” نطاق  يف ظل �نت�سار حت��ُوّ

عدد  “ت�ساعف  �إىل  م�����س��رية  و��سع”، 
�لوفيات تقريبا، يف �أقل من �أ�سبوع، حيث 

�إىل  5 يوليو  119 وف��اة يوم  و�سل من 
189 وفاة يف 8 يوليو 2021«.

�الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ون�سحت   
ب�سبب  تون�س  �إىل  �ل�سفر  بعدم  رعاياها 

ت��ف�����س��ي ف���ريو����س ك���ورون���ا ووج�����ود خطر 
كبري على �سالمتهم.

حمّملة مبعدات وم�ضتلزمات طبية واأوك�ضجني

و�سول طائرات ع�سكرية م�سرية اإىل مطار تون�س قرطاج

�سهود: اعتقال مئات من تيجراي بالعا�سمة الإثيوبية يف الأ�سابيع املا�سية البنك الدويل يعترب اأن نق�س لقاحات كوفيد يف اإفريقيا غري مقبول 
•• �أبيدجان-�أ ف ب:

�أك�سل  �ل��دويل  �لبنك  �أك��رب م�سوؤويل  قال ثاين 
���س��ع��ف �حل�����س��ول على  �إن  ت��روت�����س��ن��ربغ  ف����ان 
�للقاحات يف �إفريقيا غري مقبول، وذلك ع�سية 
�جتماع يف �أبيدجان لتحديد دعم �ملوؤ�س�سة �ملايل 

�مل�ستقبلي لدول �لقارة.
و�سرح �ملدير �ملنتدب للعمليات بالبنك �لدويل 
لوكالة فر�ن�س بر�س “�نها م�سكلة كبرية ومن 
�سكان  م��ن  فقط  باملئة   1 تطعيم  �ملقبول  غ��ري 
�إف��ري��ق��ي��ا. ي��ج��ب �أن ي��ت��غ��ري ذل���ك وع��ل��ي��ن��ا فعل 

�ملزيد«.
بع�س  �ل�سكان يف  باملئة من   70 لقح  ويف حني 

�ل�����������دول �مل��ت��ق��دم��ة، ف����اإن ه���ذ� �ل��رق��م ي��ق��ل عن 
1 ب��امل��ئ��ة يف �ل����دول �الأك����رث ف��ق��ر�، وف���ق �الأمم 

�ملتحدة.
وكانت �سركة جون�سون �آند جون�سون قد �أعلنت 
 400 �إىل  �ستوفر ما ي�سل  �أنها  �آذ�ر مار�س  يف 
�الأح�����ادي �جلرعة  لقاحها  م��ن  وح���دة  م��ل��ي��ون 
الإفريقيا، لكن من غري �ملتوقع ت�سليم �أول دفعة 

قبل �لربع �لثالث من عام 2021.
ونعمل  �لتمويل  “�سنوفر  تروت�سنربغ  و�أ�ساف 
�لقريب  يف  ت��ق��دم��ا  ن��ح��ق��ق  �أن  ون����اأم����ل  ع��ل��ي��ه 

�لعاجل«.
مر�س  �إن��ه  �سرورية،  خطوة  “�لتطعيم  وتابع 
�أننا يجب  عاملي يتطلب حال عامليا، يعني ذلك 

�أن ننا�سل مل�ساعدة كل �لدول«.
�ل��دويل مع عدة  �لبنك  �أن يجتمع  �ملقرر  ومن 
ملناق�سة  �خلمي�س  �أب��ي��دج��ان  يف  �أف��ارق��ة  زع��م��اء 
�ل�سنو�ت  يف  تخ�سي�سها  �سيتم  �لتي  �مل�ساعد�ت 

�لثالث �ملقبلة.
وتاأتي هذه �مل�ساعدة من خالل �ملوؤ�س�سة �لدولية 
للتنمية، وهي ذر�ع �لبنك �لدويل �لتي ت�ساعد 

�لبلد�ن �الأكرث فقر�.
�سنو�ت،  ع��ادة كل ثالث  �مل�ساعد�ت  يتم جتديد 
ل��ك��ن ج���رى ه���ذه �مل����رة ت��ق��دمي��ه��ا ب��ع��ام لتلبية 
�الح��ت��ي��اج��ات �ل��ع��اج��ل��ة �ل��ن��ا���س��ئ��ة ع���ن �الأزم����ة 

�ل�سحية.
�ل��ل��ق��اح��ات، فاإن  و�إ���س��اف��ة �إىل �حل�����س��ول ع��ل��ى 
�الأمو�ل �لتي توفرها �ملوؤ�س�سة �لدولية للتنمية 
فائدة  مبعدالت  �لقرو�س  خ��الل  من  �سيما  ال 
�أو منخف�سة و�لتربعات و�الإعفاء من  �سفرية 

�لديون،
 ميكن تخ�سي�سها للبنية �لتحتية للمد�ر�س �أو 

�الت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية.
�ملوؤ�س�سة  ل��ق��رو���س  �ل�����س��ن��وي  �حل��ج��م  ي��ت��ز�ي��د 
متو�سطها  بلغ  وق��د  ب��اط��ر�د،  للتنمية  �لدولية 
�لثالث  �ل�سنو�ت  م��دى  على  دوالر  مليار   22

�ملا�سية.
76 دولة  �أ���س��ل  39 م��ن  �إف��ري��ق��ي��ا  وت��وج��د يف 

تتلقى هذ� �لتمويل.
وتعهد �ملجتمع �لدويل يف باري�س يف �أيار/مايو 
مب�ساعدة �لقارة يف جمال �ل�سحة، لكن �لقمة 

مل ت�سفر عن �أي �لتز�م مايل ثابت.

•• �أدي�س �أبابا-نريوبي-رويرتز:

�حتجزت �ل�سرطة �الإثيوبية �ملئات من �ملنتمني 
فقدت  �أن  منذ  �أبابا  �أدي�س  يف  �لتيجر�ي  لعرق 
ق�����و�ت �حل���ك���وم���ة �الحت����ادي����ة �ل�����س��ي��ط��رة على 
28 يونيو حزير�ن،  �إقليم تيجر�ي يف  عا�سمة 
وف���ق���ا ل��ب��ع�����س �ل���ذي���ن ق���ال���و� �إن�����ه مت �إط����الق 

�سر�حهم.
�لعا�سمة  يف  �عتقاالت  موجة  ثالث  هي  وه��ذه 
تيجر�ي  م��ن  �لع�سر�ت  و�سفه  مم��ا  �الإثيوبية 
وجماعات حقوقية وحماميون باأنها حملة قمع 
�أتباع عرق �لتيجر�ي  على م�ستوى �لبالد �سد 
م��ن��ذ ن��وف��م��رب ت�����س��ري��ن �ل���ث���اين، ع��ن��دم��ا �ندلع 
�ل�سعبية لتحرير  �لقتال بني �جلي�س و�جلبهة 
ت��ي��ج��ر�ي يف �الإق��ل��ي��م �ل��و�ق��ع يف �أق�����س��ى �سمال 

�لبالد.
يف  �أغلقت  �إنها  �أبابا  �أدي�س  يف  �ل�سلطات  وقالت 
�الآون����ة �الأخ����رية ع���دد� م��ن �ل�����س��رك��ات �ململوكة 
الأ�سخا�س من تيجر�ي ب�سبب �سالت مزعومة 
ب��اجل��ب��ه��ة �ل�����س��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ت��ي��ج��ر�ي، �لتي 
مايو  يف  �إره��اب��ي��ة  منظمة  �حل��ك��وم��ة  �سنفتها 
�أيار وكانت تهيمن على �ل�سيا�سة �الإثيوبية ملدة 

ثالثة عقود حتى 2018.
فا�سيكا  �أبابا  �أدي�س  �سرطة  با�سم  �ملتحدث  لكن 
ف���ان���ت���ا ق�����ال �إن������ه ل��ي�����س ل���دي���ه م���ع���ل���وم���ات عن 

�العتقاالت �أو �إغالق �ل�سركات.
وقال �ملتحدث با�سم �ل�سرطة �الحتادية جيالن 
عبدي “قد ُي�ستبه يف �رتكاب �أ�سخا�س جلرمية 

��ستهد�ف  يتم  مل  لكن  عليهم،  �لقب�س  وُيلقى 
�أي �سخ�س ب�سبب �لعرق«.

وك������ان �ملدع�����ي �لع�����ام �الإثيوبي ق����د قال يف وقت 
�سابق �إنه ال توجد �سيا�سة حكومية “لتطهري” 

م�سوؤويل �إقليم تيجر�ي. 
وقال �إنه ال ي�ستطيع ��ستبعاد �أن بع�س �الأبرياء 
قد يتعر�سون لالعتقال ، لكن �جلبهة �ل�سعبية 
�أدي�س  يف  كبرية  �سبكة  لديها  تيجر�ي  لتحرير 

�أبابا ويجب على �إثيوبيا �أن تتوخى �حلذر.
�لوزر�ء  �مل�س�����وؤولون يف مك������تب رئي�س  ومل يرد 
�ل��ع��������������ام وف���ري���ق �لعمل  �ل��������������م��دع��ي  وم��ك�����������ت��ب 
طلبات  على  تيجر�ي  ب�سوؤون  �ملعني  �حلكومي 

�ملفرج  �ملحتج����زين  تق������ارير  على  للتعل������يق 
ق�سايا  على  �أو  �الع��ت��ق��االت،  حملة  ع��ن  عنهم 

فردية.
ينتمي  �ل���ذي  �ملحامي  ب��ره��ي  تي�سفاليم  وق���ال 
�إن��ه علم  ل��روي��رتز  حل��زب معار�س يف تيجر�ي 
باعتقال ما ال يقل عن 104 من �أبناء �الإقليم 
�أبابا وخم�سة  �أدي�س  �ملا�سيني يف  يف �الأ�سبوعني 

يف مدينة ديري د�و� ب�سرق �لبالد.
�أ�سدقاء  �أو  زم��الء  قدمها  �الأ�سماء  �أن  و�أ�ساف 
�أو �أقارب، و�أن معظم �ملعتقلني هم من �أ�سحاب 
عمال  �أو  �الإغ��اث��ة  عمال  �أو  �لتجار  �أو  �لفنادق 

�ملياومة �أو �أ�سحاب �ملتاجر �أو �لنو�دل.

- تون�س ت�سجل اأعلى معدل وفيات ناجمة عن كوفيد 
الأفريقية والقارة  املتو�سط  �سرق  اإقليم  يف   19

- موريتانيا تدعم تون�س بـ 15 طنا من الأ�سماك 
وم�ساعدات طبية ملجابهة كورونا

••�لفجر -تون�س
امل�ضرية  امل�ضاعدات  و�ــضــول  ت�ضتمر 
تون�س  مبطار  حّلت  وقــد  تون�س,  اىل 
دفعة  الأربعاء  م�ضاء  الدويل,  قرطاج 
يف  لتون�س  امل�ضري  الدعم  من  جديدة 
متمثّلة  كوفيد19-  جائحة  مواجهة 
يف 3 طائرات ع�ضكرية حمّملة مبعدات 
وم�ضتلزمات طبية واأوك�ضجني واأدوية.  

كما حلت, �ضباح اأم�س اخلمي�س, طائرة 
حمملة  اأخــــرى  مــ�ــضــريــة  عــ�ــضــكــريــة 
متنوعة  طبية  وجتــهــيــزات  مبــعــدات 
العربية  م�ضر  جمهورية  من  ممنوحة 
بدعم  النبيلة  مــبــادرتــهــا  اإطــــار  يف 
ال�ضريع  التف�ضي  ملكافحة  تون�س  جهود 

جلائحة كوفيد19-.

�لطائر�ت �مل�سرية يف مطار تون�س قرطاج

��ستالم �مل�ساعد�ت �ملوريتانية

�ل�سحنة �جلديدة من �مل�ساعد�ت �مل�سرية
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در��سة  �إىل  �ملتحدة  بايدن خرب�ء من �الأمم  �لرئي�س جو  �إد�رة  دعت 
من  �الأمريكيني  �سد  �لعن�سرية  جم��ال  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �سجل 
�أ�سل �إفريقي، معتمدة بذلك موقفا خمالفا للرئي�س �ل�سابق دونالد 
بت�سكيل  بلينكن  �أنتوين  �الأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  تر�مب.ورحب 
جمل�س ح��ق��وق �الإن�����س��ان �ل��ت��اب��ع ل���الأمم �مل��ت��ح��دة جم��م��وع��ة خرب�ء 
مكلفة �لنظر يف �أعمال �لعنف �لتي ترتكبها �ل�سرطة �سد “�أ�سخا�س 

�أ�سولهم �إفريقية” يف �لعامل.
�أال حتاول جتنب  �مل�سوؤولة  “يجب على �الأمم  وقال بلينكن يف بيان 
ذلك،  من  �لعك�س  على  بل  �الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  �سجلها  تقييم 
يجب �أن تطالب بذلك بهدف حت�سينها«.لذلك دعا وزير �خلارجية 
�ملتحدة  �ملقررين �خلا�سني لالأمم  �ثنني من  �ملتحدة  �لواليات  �إىل 
و�ملتخ�س�سني يف �الأ�سكال �ملعا�سرة للعن�سرية و�مل�ساكل �لتي تطال 
“هذ�  �مل�ساركة يف  �إىل  �الأخ��رى  �الأع�ساء  �ل��دول  دع��ا  كما  �الأقليات. 

�جلهد ملكافحة �لعن�سرية و�لتمييز وكر�هية �الأجانب«.

��ستخدم حر��س �حلدود �لباك�ستانيون �خلمي�س �لغاز �مل�سّيل للدموع 
لتفريق مئات �الأ�سخا�س �لذين كانو� يحاولون �جتياز معرب حدودي 
مع �أفغان�ستان �سيطرت عليه منذ �الأربعاء حركة طالبان من �جلانب 

�الأفغاين، وفق ما �أفاد م�سوؤولون حمليون.
�سامان  معرب  يف  ��سمه  عن  �لك�سف  ع��دم  طلب  �أمني  م�سوؤول  وق��ال 
�ل�سباح  “هذ�  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  غ����رب(  �حل�����دودي )ج���ن���وب 
�سخ�س غري   400 ق��ر�ب��ة  م��ن  م��وؤل��ف  ح���اول ح�سد  )�خل��م��ي�����س(، 
من�سبطني يرغبون يف �ملرور، عبور �حلدود بالقوة. رمو� حجارة ما 

�أجربنا على ��ستخد�م �لغاز �مل�سّيل للدموع«.
�أفغان  ويعرب يومياً �حلدود �إىل �سامان مئات �الأ�سخا�س، معظمهم 

من �لتجار و�لعمال �لزر�عيني.
متوز/ من  �ل�ساد�س  منذ  �حل��دود  �لباك�ستانية  �ل�سلطات  و�أغلقت 

يوليو ب�سبب �لو�سع �ل�سحي �ملرتبط بكوفيد-19.
وقال م�سوؤول باك�ستاين �آخر من حر�س �حلدود طلب �أي�ساً عدم ذكر 
على  �ل�سيطرة  باالإمكان  يكن  الأن��ه مل  �سربهم  على  “�أُرغمنا  ��سمه 

�لنا�س«.

�لتقى خرب�ء �النتخابات يف �الحتاد �الأوروب��ي �الأربعاء وزير �لدفاع 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي �ل��ن��اف��ذ ف��الدمي��ري ب��ادري��ن��و وم�����س��وؤول��ني ق�سائيني يف 
كر�كا�س بينما يخ�سع معار�س معروف ونا�سط �إعالمي من منظمة 

غري حكومية لالعتقال بتهمة �الإرهاب.
ويقوم �خلرب�ء �لذين و�سلو� �الأ�سبوع �ملا�سي ب�”مهمة ��ستك�سافية” 
لتقييم �إمكانية ن�سر بعثة مر�قبة النتخابات �ملناطق يف 21 ت�سرين 

�لثاين/نوفمرب.
“لقاء لطيف مع  ت��وي��رت  على  تغريدة  ب��ادري��ن��و يف  �جل���ر�ل  وك��ت��ب 
�لبعثة �ال�ستك�سافية لالحتاد �الأوروبي ع�سية �النتخابات �ل�سخمة 
و�أ�ساف “�أكدنا ر�سالتنا �لدميوقر�طية و�لدور  �ملقبلة يف فنزويال”. 

�الأ�سا�سي �لذي يجب �أن تلعبه �لقو�ت �مل�سلحة ك�سامن لل�سالم«.
وقال  �لعليا.  �لعدل  حمكمة  ق�ساة  �خل��رب�ء  �لتقى  �سابق  وق��ت  ويف 
رئي�س �ملحكمة مايكل مورينو يف بيان بعد �الجتماع �إن “هدفنا هو 

�ل�سالم و�حرت�م �إر�دة �ل�سعب«.
ورف�س �الحتاد �الأوروبي حتى �الآن �لتعليق على �ملهمة.

عو��سم

وا�شنطن

كراكا�ص

اإ�شالم اآباد

اإيران ت�سعى لتاأجيل ا�ستئناف املحادثات 
النووية حلني توىل رئي�سي ال�سلطة 

•• و��سنطن-رويرتز: 

ذكر م�سدر دبلوما�سي �أن �إير�ن لي�ست م�ستعدة ال�ستئناف �ملفاو�سات على 
�الإير�ين  �لرئي�س  يتوىل  �أن  قبل  �لنووي   2015 باتفاق  �اللتز�م  معاودة 

�ملنتخب �إبر�هيم رئي�سي �ل�سلطة.
وقال �مل�سدر، �لذي حتدث �سريطة عدم �لك�سف عن هويته، يوم �الأربعاء �إن 
�إير�ن نقلت هذ� �ملوقف للم�سوؤولني �الأوروبيني �لذين يعملون و�سطاء يف 

�ملحادثات غري �ملبا�سرة بني و��سنطن وطهر�ن.
و�أ�ساف “هم لي�سو� م�ستعدين للعودة قبل )ت�سكيل( �حلكومة �جلديدة”، 
قائال �إنه مل يت�سح بعد ما �إذ� كان ذلك يعني حلني تويل رئي�سي �ل�سلطة 

ر�سميا يف �خلام�س من �أغ�سط�س �آب �أو تعيني حكومته �جلديدة.
منت�سف  قبل  �ملحادثات(  )��ستئناف  ذل��ك  يحدث  ال  “رمبا  يقول  وم�سى 

�أغ�سط�س«.
وبد�أت �ملحادثات يف �أبريل ني�سان ب�ساأن �إحياء �تفاق 2015 �لنووي، لكنها 
تعرثت فيما يبدو منذ �نتهاء �جلولة �ل�ساد�سة يف 20 يونيو حزير�ن دون 

موؤ�سر على موعد ��ستئنافها.
بار�ك  �ل�سابق  �لدميقر�طي  �لرئي�س  �لذي تفاو�س عليه  وفر�س �التفاق، 
�أوباما و�ن�سحب منه �سلفه �جلمهوري دونالد تر�مب، قيود� على برنامج 

�إير�ن �لنووي مقابل �إعفاء من �لعقوبات �القت�سادية.
ويف و��سنطن، قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �ليوم �خلمي�س �إن �لواليات 
�ملتحدة كانت م�ستعدة ال�ستئناف �ملحادثات �لنووية مع �إير�ن، لكنها طهر�ن 

طلبت مزيد� من �لوقت ب�سبب عملية �النتقال �لرئا�سي.
لكن  �ملفاو�سات  ملو��سلة  م�ستعدين  “كنا  �ل���وز�رة  با�سم  متحدثة  وقالت 

�الإير�نيني طلبو� مزيد� من �لوقت من �أجل �النتقال �لرئا�سي«.
و�أ�سافت “عندما تنتهي �إير�ن من هذه �لعملية، ف�سنكون حينها م�ستعدين 
لتخطيط عودتنا �إىل فيينا ملو��سلة حمادثاتنا... ال نز�ل مهتمني بالعودة 
�مل�سرتكة لاللتز�م بخطة �لعمل �ل�ساملة �مل�سرتكة )�التفاق �لنووي(، غري 
�خلارجية  وزي��ر  �أو�سح  )مثلما  لالأبد  مطروحا  يظل  لن  �لعر�س  هذ�  �أن 

�أنتوين بلينكن(«.

اأكرث من 20 جثة ل تزال جمهولة الهوية

يف انتظار دفن موتاهم.. العراقيون يحّملون احلكومة م�سوؤولية حريق امل�ست�سفى 

مايك بن�س: خطر ال�سني على اأمريكا اأ�سد من خطر الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق!
•• و��سنطن-�أ ف ب:

�الأربعاء  بن�س  مايك  �ل�سابق  �الأمريكي  �لرئي�س  نائب  حذر 
“�إمرب�طورية  ت�سبح  �أن  �إىل  طريقها  يف  �ل�����س��ني  �أن  م��ن 
كان  مما  �أك��رب  �ملتحدة  �ل��والي��ات  على  خطر�  ت�سكل  لل�سر” 

ميثله �الحتاد �ل�سوفيتي يف حقبة �حلرب �لباردة.
�أنه  ودعا نائب �لرئي�س �ل�سابق دونالد تر�مب، �لذي ُيعتقد 
�لرئي�س   ،2024 �نتخابات  يف  للرئا�سة  �لرت�سح  يف  يفكر 
�حل����ايل ج��و ب��اي��دن �إىل م��و�ج��ه��ة �ل�����س��ني ب��ق��وة �أك����رب على 
جبهات عدة مبا يف ذلك م�سدر فريو�س كورونا و “�ال�ستعمار 

�جلديد” للدولة �ال�سيوية �لعمالقة.

�إن  فاوندي�سن”  “هرييتيج  موؤ�س�سة  كلمة يف  بن�س يف  وق��ال 
الزدهارنا  تهديد  �أك��رب  ي�سكل  �ل�سيني  �ل�سيوعي  “�حلزب 

و�أمننا وقيمنا على وجه �الأر�س«.
لكنها  لل�سر  �إم���رب�ط���وري���ة  �ل�����س��ني  ت��ك��ون  ال  “قد  و�أ����س���اف 
م�سري� �إىل �أن “�ل�سني  تعمل بجد كل يوم لت�سبح كذلك”، 
�ل�سيوعية ويف جو�نب كثرية، ت�سكل حتديا للواليات �ملتحدة 
�أك����رب مم���ا ك����ان مي��ث��ل��ه �الحت�����اد �ل�����س��وف��ي��ت��ي خ����الل �حلرب 

�لباردة«.
وت��ب��ن��ى ت���ر�م���ب وب��ن�����س م��وق��ف��ا م��ن��اه�����س��ا ل��ل�����س��ني �ملناف�سة 
�الق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة، مب��ا يف ذل���ك ف��ر���س ر�سوم 

جمركية وحتميل بكني م�سوؤولية �نت�سار كورونا.

�الأيام  يف  جينبينغ  �سي  بالرئي�س  ع��دة  م��ر�ت  تر�مب  و�أ���س��اد 
��ستجابتها  يف  و�ح��رت�ف��ه��ا  �ل�سني  ل�سفافية  للوباء  �الأوىل 
وو�سف  ب��ك��ني  �ن��ت��ق��اد  �إىل  ينتقل  �أن  ق��ب��ل  �ل��ع��ام��ة،  لل�سحة 

كورونا باأنه “فريو�س �سيني«.
�إىل �ل�سني، يجب على  “�لزحف”  �إن��ه بدال من  وق��ال بن�س 
فريو�س  م�����س��در  ب”ك�سف  ب��ك��ني  ت��ط��ال��ب  �أن  ب��اي��دن  �إد�رة 

كورونا”، 
مكرر� ما قاله تر�مب �إن �الأدلة ت�سري �إىل �أن فريو�س كورونا 

قد ت�سرب من معمل ووهان.
و�أمر بايدن يف �أيار مايو بفتح حتقيق يف م�سادر كوفيد.

وقال بن�س �إنه يعتقد �أن �ل�سني “ت�سعر ب�سعف يف هذه �الإد�رة 

وطالب بايدن باتخاذ خطو�ت �أخرى �سد بكني. �جلديدة”، 
وحث �لرئي�س على “ف�سل” �القت�ساد �الأمريكي عن �ل�سني 
وتعزيز  �لقومي  لالأمن  �سرورية  تعترب  �لتي  �ل�سناعات  يف 
�لعالقات �القت�سادية مع تايو�ن وخف�س �لو�رد�ت �ل�سينية 
و�ملطالبة بنقل دورة �الألعاب �الأوملبية �ل�ستوية لعام 2022 
من بكني ما مل تقدم بيانات حقيقية عن �أ�سل كوفيد وتكف 

عن ��سطهاد �أقلية �الأويغور �مل�سلمة.
كما دعا �إىل موقف �أمريكي جريء ملنع �ل�سني من بناء قاعدة 
ع�سكرية يف ن�سف �لكرة �الأر�سية �لغربي. وقال بن�س “يجب 
على �لرئي�س �أن يو�سح �أن ن�سف �لكرة �لغربي حمظور على 

�ال�ستعمار �جلديد لل�سني«.

•• طر�بل�س-�أ ف ب:

�أع����ل����ن����ت م���ن���ظ���م���ة �ل���ع���ف���و �ل���دول���ي���ة 
“�أمن�ستي” يف تقرير �سدر �خلمي�س 
�أّن مهاجرين �عتقلو� �أثناء حماولتهم 
تعّر�سو�  �أوروب����ا  �إىل  ب��ح��ر�ً  �ل��و���س��ول 
�أثناء �حتجازهم يف ليبيا “النتهاكات 
مرّوعة”، مبا يف ذلك �لعنف �جلن�سي، 
منّددة بامل�ساعدة �مل�سينة �لتي تقّدمها 
�أوروبا جلارتها �جلنوبية للقب�س على 

هوؤالء �ملهاجرين.
عنك  يبحث  “لن  بعنو�ن  تقرير  ويف 
�إىل  �لبحر  م��ن  �مل��ع��ادون ق�سر�ً  �أح���د: 
قالت  ليبيا”،  يف  �لتع�ّسفي  �الحتجاز 
�أدّلة  جمعت  �إّن��ه��ا  �حلقوقية  �ملنظمة 
“ت�سّلط �ل�سوء على �لعو�قب �لرهيبة 
لتعاون �أوروبا �مل�ستمّر مع ليبيا ب�ساأن 

مر�قبة �لهجرة و�حلدود«.
 ،2020 �أو�خ��ر  “منذ  �أّن��ه  و�أو�سحت 

����س���ّرع ج��ه��از م��ك��اف��ح��ة �ل��ه��ج��رة غري 
�إد�رة  وه�����و   - ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل�������س���رع���ي���ة 
�النتهاكات   - �لد�خلية  ل��وز�رة  تابعة 
�حتجاز  م����رك����زْي  دم�����ج  خ�����الل  م����ن 
�ختفى  ح��ي��ث  ب��ن��ي��ت��ه،  يف  ج���دي���دي���ن 
و�ملهاجرين  �ل���الج���ئ���ني  م���ن  �مل���ئ���ات 
ق�سر�ً يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة على �أيدي 

�مليلي�سيات«.
و�أ�سافت �أّنه “يف مركز �أُعيد ت�سنيفه 
�حلر��س  �إّن  �ل�����س��ح��اي��ا  ق���ال  ح��دي��ث��اً 
للعنف  وعّر�سوهن  �لن�ساء  �غت�سبو� 
�جلن�سي، مبا يف ذلك باإرغامهن على 
مم��ار���س��ة �جل��ن�����س م��ق��اب��ل �ل��ط��ع��ام �أو 

حريتهن«.
“�النتهاكات  �أّن  على  �لتقرير  و�سّدد 
بحّق  �لزمن  �ملرتكبة ط��و�ل عقد من 
بال  ��ستمّرت  و�ملهاجرين  �لالجئني 
�لليبية  �الح��ت��ج��از  م��ر�ك��ز  يف  �نقطاع 
من  �الأوىل  �ل�����س��ت��ة  �الأ����س���ه���ر  خ����الل 

�ملتكررة  �ل��وع��ود  ب��رغ��م   2021 ع��ام 
�لطحاوي،  ديانا  مبعاجلتها«.وقالت 
�ملكتب �الإقليمي لل�سرق  نائبة مديرة 
منظمة  يف  �إفريقيا  و�سمال  �الأو���س��ط 
�لتقرير  “هذ�  �إّن  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ع��ف��و 
�ملرّوع يلقي �سوء�ً جديد�ً على معاناة 
�سبيلهم  �ع��رُت���س  �ل��ذي��ن  �الأ�سخا�س 
حيث  ليبيا  �إىل  و�أُع���ي���دو�  �ل��ب��ح��ر  يف 
�الحتجاز  �إىل  ف�����ور�ً  �ق��ت��ي��اده��م  ي��ت��م 
�ل��ت��ع�����س��ف��ي، وي��ت��ع��ّر���س��ون ع��ل��ى نحو 
�جلن�سي،  و�لعنف  للتعذيب،  ممنهج 
و�ل��ع��م��ال��ة �ل��ق�����س��ري��ة، وغ���ريه���ا من 
�لتاّم  �الإف��الت  �أ�سكال �ال�ستغالل، مع 

للجناة من �لعقاب«.
و�أ�سافت �أّنه “يف �لوقت نف�سه، كافاأت 
�لذين  �أول����ئ����ك  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل�����س��ل��ط��ات 
بارتكابهم  معقول  نحو  على  ُي�ستبه 
هذه �النتهاكات مبنا�سب يف �ل�سلطة 
�أّن ثمة خطر�ً  �أعلى، ما يعني  وبرتب 

يف �أن ن�سهد ��ستن�ساخ �الأه��و�ل نف�سها 
مرة تلو �الأخرى«.

و�أعربت �ملنظمة عن �أ�سفها “للتو�طوؤ 
�مل�ستمر للدول �الأوروبية �لتي ما ز�لت 
تو��سل على نحو م�سني متكني حر�س 
�ل�سو�حل �لليبي وم�ساعدته على �أ�سر 
�الأ�سخا�س يف عر�س �لبحر و�إعادتهم 
ليبيا،  يف  �الحتجاز  جحيم  �إىل  ق�سر�ً 
برغم معرفتها �لتامة باالأهو�ل �لتي 

�سيتعّر�سون لها«.
و�سّددت �أمن�ستي على وجوب �أن تعّلق 
�لدول �الأوربية “تعاونها مع ليبيا يف 
جمال مر�قبة �لهجرة و�حلدود، و�أن 
تفتح بداًل من ذلك ممر�ت �ل�سالمة 
�ملحتاجني  الآالف  ب���اإحل���اح  �مل��ط��ل��وب��ة 
�لوقت  يف  هناك  و�لعالقني  للحماية 

�لر�هن«.
�إيطاليا و�الحتاد  ومنذ �سنو�ت متّول 
�لليبيني  �ل�����س��و�ح��ل  خ��ف��ر  �الأوروب������ي 
وي��درب��ان��ه��م مل��ن��ع �مل��ه��رب��ني م���ن نقل 
�ملهاجرين و�لالجئني يف قو�رب عرب 

�لبحر �ملتو�سط �إىل �أوروبا.
�ل��ف��و���س��ى منذ  �ل���غ���ارق���ة يف  ول��ي��ب��ي��ا 
معمر  �ل��ر�ح��ل  �لعقيد  نظام  �سقوط 
طريقاً  �أ�سبحت   2011 يف  �ل��ق��ذ�يف 
�ملهاجرين  �آالف  ل��ع�����س��ر�ت  ��اًل  م��ف�����سّ
�إىل  �ل����و�����س����ول  ي����ح����اول����ون  �ل�����ذي�����ن 
خماطرين  �لبحر  طريق  عن  �أوروب���ا 
لالأمم  تابعة  وكاالت  بحياتهم.وتنّدد 
�ملتحدة ومنظمات غري حكومية تعمل 
يف �لبحر �ملتو�سط بانتظام بال�سيا�سات 
�لق�سرية  ب��االإع��ادة  �ملعّلقة  �الأوروب��ي��ة 
ُيحتجز  حيث  ليبيا  �إىل  للمهاجرين 

هوؤالء يف ظّل ظروف قا�سية.

بلدان جماورة لأفغان�ستان قلقة من 
اأزمة لجئني جديدة مع زيادة العنف 

•• �إ�سالم �أباد-رويرتز: 

يجتمع �لرئي�س �الأفغاين �أ�سرف غني مع زعماء �إقليميني الإجر�ء حمادثات يف 
�أزمة  �أفغان�ستان خماوف من  �الأمني يف  �لو�سع  تدهور  يثري  فيما  �أوزبك�ستان 

الجئني جديدة، يف حني رف�ست باك�ستان بالفعل ��ستقبال �ملزيد.
وذكرت �ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني �أن ماليني �الأفغان 
نزحو� د�خل بالدهم على مدى �أعو�م من �حلرب، منهم 270 �ألفا منذ يناير 

كانون �لثاين مع �ن�سحاب �لقو�ت �الأجنبية �لتي تقودها �لواليات �ملتحدة.
ومع عزم مقاتلي طالبان على ما يبدو على هزمية حكومة غني �ملدعومة من 
�لقتال  ��ستد�د  �لالجئني �حلدود مع  �أفغان�ستان عبور  �لغرب، يخ�سى جري�ن 

وتدهور �الأحو�ل �ملعي�سية.
“�سرتكز  �ل���ذي ي�ستمر ي��وم��ني  ب�����س��اأن �الج��ت��م��اع  �إف����ادة  وق���ال دب��ل��وم��ا���س��ي يف 
�الجتماعات يف ط�سقند على م�ستقبل �أفغان�ستان و�ست�سمل دبلوما�سية مكثفة«.

وفر �الأفغان من بالدهم على مدى �أعو�م، معظمهم �إىل باك�ستان �سرقا و�إير�ن 
الجئ  مليون   1.4 باك�ستان  ت��وؤوي  �لالجئني  مفو�سية  لبيانات  غربا.ووفقا 
�إي���ر�ن. لكن ع��دد �الأف��غ��ان غري  �ملليون منهم يف  �أف��غ��اين يف حني يوجد قر�بة 

�ملوثق يف �لبلدين �أعلى من ذلك بكثري.
وم�سوؤولون  خ��ان  عمر�ن  �لباك�ستاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  يح�سر  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

حكوميون كبار من بلد�ن �ملنطقة �الجتماع يف ط�سقند.
و�جتمع وزر�ء خارجية �لدول �الأع�ساء يف منظمة �سنغهاي للتعاون يف دو�سنبه 
عا�سمة طاجيك�ستان هذ� �الأ�سبوع، ودعو� �إىل �إنهاء �لعنف �سد �ملدنيني �الأفغان 

وحثو� �حلكومة على تعزيز و�سعها لتحقيق �ال�ستقر�ر.
وقد تدفع �أزمة �إن�سانية �الأفغان �إىل �لفر�ر من بالدهم مثلما يفعل �لقتال.

ووفقا لالأمم �ملتحدة يحتاج نحو 18.4 مليون �سخ�س، �أي نحو ن�سف �سكان 
�لبالد، م�ساعد�ت �إن�سانية. وحثت �ملنظمة �لدولية على جمع 1.3 مليار دوالر 
لعملياتها هناك يف �لعام �حلايل، لكنها مل تتلق �سوى نحو 23 باملئة من هذ� 

�ملبلغ.

ا�سرائيل تفتح 
معربكرم اأبو 
�سامل ا�ستثنائيا

•• تل �أبيب-و�م:

قررت ��سر�ئيل فتح معرب كرم 
�ل��ت��ج��اري �لوحيد  ���س��امل  �أب���و 
مع قطاع غزة ��ستثنائيا �ليوم 

�جلمعة.
و�������س������ي������ك������ون ف������ت������ح �مل�����ع�����رب 
�ل�سلع  الإدخ�������ال  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��اً 
وهي  �الأ�سحى  بعيد  �ملتعلقة 
و�لقما�س  و�الأح��ذي��ة  �ملالب�س 
�الأدو�ت  و  و�ل���������س����وك����والت����ة 

�ملنزلية.

العفو الدولية تنّدد بتعّر�س مهاجرين يف ليبيا لنتهاكات مرّوعة

•• �لنا�رصية-رويرتز: 

مل يجد �ل��ع��ر�ق��ي ح��امت ك��رمي ع���ز�ء �إال يف 
�أم��ه وجدته يف  مالب�س �بنه �ل��ذي م��ات مع 
م�ست�سفى  يف  �لع�سر�ت  بحياة  �أودى  حريق 
مبدينة �لنا�سرية هذ� �الأ�سبوع �إذ مل يت�سلم 

�الأب �ملكلوم جثمان �البن لدفنه.
وق��ال كرمي )40 عاما( وهو يبكي ويخرج 
يبلغ  ك��ان  �ل��ذي  لعر�س �سورة البنه  هاتفه 
ي��ز�ل جثمانه بني  17 عاما وال  �لعمر  من 
�جل��ث��ث �ل��ت��ي مل ي��ت��م �ل��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا بعد 
�إل��ي��ه.. م��ا ه��و �ل��ذن��ب �ل���ذي �رتكبه  “�نظر 

لُيحرق حيا؟«
ودف��ن كرمي زوجته يوم �الأرب��ع��اء يف مدينة 
�ل�ساطرة  �إىل مدينته  يعود  �أن  قبل  �لنجف 

حيث تلقى �لعز�ء يف م�سجد �سيعي.
“�حلكومة  �سرطيا  �لذي يعمل  وقال كرمي 
زوجتي  م��وت  ع��ن  �مل�سوؤولية  كامل  تتحمل 
و�ب��ن��ي. م��ا ه��و ذن��ب��ي ل��ك��ي �أخ�����س��ر �ب��ن��ي وال 
�لبارحة  “ليلة  و�أ���س��اف  دفنه؟”  �أ�ستطيع 
ج��م��ع��ت م��الب�����س �ب��ن��ي ومن����ت م��ع��ه��ا، �أري����د 
و�ل�سكان  �ل�سحايا  ع��ائ��الت  �ب��ن��ي«.وت��ل��ق��ي 
�حلريق  يف  �ل�سلطات  على  بالالئمة  عامة 
لعالج  �ملخ�س�س  �مل�ست�سفى  يف  �ندلع  �ل��ذي 

�مل�سابني بكوفيد-19.
�طلعت  لل�سرطة  م��ب��دئ��ي  ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 
كان  �حل��ري��ق  �أن  م��ن��ه  ن�سخة  ع��ل��ى  روي����رتز 

ب�سبب �نفجار �أ�سطو�نة �أك�سجني.
به  �مل�ست�سفى  مبنى  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار 

�الأجنحة  ب��ني  تف�سل  �ل���وزن  خفيفة  �أل���و�ح 
�أكرب  ب�سرعة  �حلريق  �نت�سار  يف  �ساهم  مما 
كما يفتقر �مل�ست�سفى لعدد كاف من خمارج 
�لطو�رئ وهو ما ت�سبب يف �سقوط عدد �أكرب 

من �ل�سحايا.
�أن عدد  ل��وز�رة �ل�سحة �الأربعاء  وذك��ر بيان 
جثة   21 بينهم   60 ي��ب��ل��غ  �حل��ري��ق  ق��ت��ل��ى 
جمهولة �لهوية. ومل يذكر �لبيان ملاذ� جاء 
�لعدد �أقل مما �أوردته وكالة �الأنباء �لر�سمية 

�لثالثاء وهو 92 قتيال.
�ملتحدث  �إىل  �لو�سول  لرويرتز  يت�سن  ومل 
�لتباين يف  هذ�  على  للتعليق  �ل��وز�رة  با�سم 
�الأع����د�د.وه����ذه ث��اين م��اأ���س��اة م��ن نوعها يف 
�لعر�ق خالل ثالثة �أ�سهر، و�أنحى �لرئي�س 
�حلادثني  كال  يف  باللوم  �لثالثاء  �لعر�قي 
على �لف�ساد. ويف �أبريل ني�سان، �أ�سفر �نفجار 
مماثل يف م�ست�سفى لعالج م�سابي كوفيد-
 82 19 يف بغد�د عن مقتل ما ال يقل عن 

�سخ�سا.
بالغ�سب  �ل���ع���ر�ق���ي���ني  م���ن  ك��ث��ري  وي�����س��ع��ر 
بتف�سي  ت�سمح  موؤ�س�سة حاكمة  �ل�سديد من 
رغم  فقر  يف  �مل��الي��ني  يعي�س  بينما  �لف�ساد 

�لرثوة �لنفطية �لهائلة للبالد.
وقال مكتب رئي�س �لوزر�ء �إن نتائج حتقيق 

�حلكومة �سُتعلن يف غ�سون �أ�سبوع.

* تدافع واأبواب مو�ضدة

بانتظار  20 جثة  �أكرث من  وال يز�ل هناك 
حيث  �مل�سرحة  يف  �أ�سحابها  ه��وي��ة  حت��دي��د 
عاما(   28( خليل  م�سطفى  �ل�ساب  جل�س 
ُم�سند� ظهره للحائط ومتع�سما يف �لو�سول 

ملعلومات بخ�سو�س �أمه.
وقال خليل “�أريد �أمي.. حتى لو عظم و�حد 

متبقي. �أريده«.
وحت���دث خ��ل��ي��ل، �ل���ذي ك���ان ي���زور �أم���ه وقت 
مع  وت��د�ف��ع  فو�سى  م�ساهد  ع��ن  �حل��ري��ق، 
�ن��ت�����س��ار �حل��ري��ق وحم���اول���ة �ل��ن��ا���س �لفر�ر 

بينما كانت �الأبو�ب مو�سدة.
�أخربونا  �لنري�ن  ��ستعلت  “عندما  و�أ�ساف 
ب��ال��ب��ق��اء ب��ج��ان��ب م��ر���س��ان��ا. ق��ال��و� ل��ن��ا �إنكم 

�ستموتون �إذ� خرجتم«.
حول  ال  �ملر�سى  ق��رب  “بقينا  خليل  و�أردف 
وال قوة لنا.. وبعد قليل حا�سرتني �لنري�ن 
و�لدخان و�لنري�ن ومل �أقدر على �لتنف�س«.

و�أمه  �أخته  عاما(   35( ها�سم  ناطق  وفقد 
و�بنة �أخته )14 عاما( يف �حلريق. و�أو�سح 
دقيقة   15 نحو  بعد  �مل�ست�سفى  و���س��ل  �أن���ه 
�لدفاع  ���س��ي��ار�ت  و�أن  �حل��ري��ق  ن�����س��وب  م��ن 
�أك���رث من  �مل���دين و�الإ���س��ع��اف مل ت�سل قبل 
�ساعة بينما كانت عربات �لتوك توك جتلي 

�ملر�سى و�مل�سابني.
وقال ها�سم “دفنت �ثنني من �أفر�د عائلتي، 
�أم�����ي و�أخ����ت����ي، وج���ث���ة �ب���ن���ة �أخ���ت���ي ال ت���ز�ل 
مفقودة. �أُحمل �حلكومة �مل�سوؤولية �لكاملة 
- رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء، وزي�����ر �ل�����س��ح��ة ووزي����ر 

�لد�خلية يتحملون �مل�سوؤولية«.

ملبورن تدخل يف اإغالق خام�س لحتواء الوباء 
•• ملبورن-�أ ف ب:

�خلمي�س،  م�ساء  �أ�سرت�ليا،  م��دن  ث��اين  ملبورن،  يف  فر�ست 
تد�بري �إغالق للمرة �خلام�سة كما �أعلنت �ل�سلطات �ملحلية، 
فيما تكافح �جلزيرة الحتو�ء تف�سي عدد �الإ�سابات �جلديدة 

بفريو�س كورونا.
بكاملها،  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ���س��ت��ط��ب��ق يف والي����ة  �الإج��������ر�ء�ت  وه����ذه 

وعا�سمتها ملبورن، كما �أعلن رئي�س وزر�ئها د�ن �أندروز.
ومن �ساأن هذ� �لقر�ر �أن يجعل عدد �الأ�سرت�ليني �خلا�سعني 
�لبالد  �سكان  ن�سف  نحو   - مليونا   12 �إىل  لتد�بري �سحية 
نهاية  منذ  �سيدين  �سكان  م��ن  ماليني  خم�سة  يخ�سع  �إذ   -

حزير�ن يونيو الإجر�ء�ت �إغالق �أي�سا.
�لتي  دل��ت��ا  �مل��ت��ح��ّورة  �نت�سار  ل��وق��ف  حاليا  �أ���س��رت�ل��ي��ا  وتعمل 
�إنه  �أن���دروز  �أل��ف �سخ�س يف �سهر و�ح��د.وق��ال  �أ�سابت قر�بة 

باأنه  �سعر  لكنه  “بحزن”،  �خل��ام�����س  �الإغ����الق  ق���ر�ر  �ت��خ��ذ 
“�سرورة ق�سوى” لوالية فيكتوريا.

 12 �أن  مو�سحا  �لوباء”  ه��ذ�  ع���ادال يف  ���س��يء  “ال  و�أ���س��اف 
�آالف   10 ل���  �إج����ر�ء �خ��ت��ب��ار�ت  ��ستدعت  �ل��والي��ة  �إ���س��اب��ة يف 
و�حدة فقط  “لدينا فر�سة مرة  لل�سحافيني  �سخ�س.وقال 
للعمل ب�سرعة وب�سكل جيد. �إذ� �نتظرمت، �إذ� ترددمت، �إذ� كانت 
لديكم �سكوك، �سياأتي وقت تنظرون فيه �إىل �لور�ء وتقولون 

الأنف�سكم �إنه كان عليكم فعل �ملزيد، يف وقت �أبكر«.
�خلمي�س  م�ساء  �لتنفيذ  حيز  �الإغ���الق  �إج����ر�ء�ت  و�ستدخل 
يف  �أ���س��رت�ل��ي��ا  بطريقة  �أ���س��ي��د  �أي��ام.ول��ط��امل��ا  خم�سة  وت�ستمر 
�الإغالق  �إىل  ب��ج��زء كبري  ت��ع��زى  و�ل��ت��ي  �ل��وب��اء  م��ع  تعاملها 

�ل�سارم حلدود �لقارة �جلزرية �ل�سخمة.
لكن حملة �لتلقيح بطيئة جد� لدرجة �أن �أقل من 10 يف �ملئة 

من �ل�سكان تلقو� �للقاح.

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة : �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�الإ�سم �لتجاري : بلي�سيمو للعطور ذ.م.م
�الأهلية  �ل�سركة   / بناية  مبنى،  �لظاهر،  �لعني،   (  : �ل�سركة  عنو�ن 

لالأ�ستثمار ) بر�ري �أوت ليت مول
CN- 2027770  : رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة
1-  حل وت�سفية �ل�سركة

2- تعيني �ل�ساده / ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�سابات - فرع �أبو ظبي 
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ 2021/07/13 وذلك بناء على   1

قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية، �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
2021 بالرقم  2021/1/109786 تاريخ �لتعديل 07/15/ 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
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عربي ودويل

ما هو املتحّور؟
 ت���خ���ت���ل���ف �مل�����ت�����غ�����ري�ت �ل����ت����ي مت 
�حلديث عنها لعدة �أ�سهر �سريرًيا 
وبائًيا عن غالبية طفر�ت  �أو   / و 
�سار�س-كوف-2.  كورونا  فريو�س 
ي���ت���م متييز  م���ل���م���و����س،  وب�������س���ك���ل 
�مل��ت��غ��ري ب���و�ح���دة ع��ل��ى �الأق����ل من 

�خل�سائ�س �الأربع �لتالية:
• �لعدوى ، �أي قدرته على �إ�سابة 

�ملزيد من �لنا�س.
ت��ن��ع��ك�����س يف  ، و�ل����ت����ي  ����س���ّدت���ه   •
�ل��ت��ي ي�ساب بها  ���س��ّدة �الأع��ر����س 

�مل�سابون.
يعني  ، مم���ا  �مل���ن���اع���ي  �ف���الت���ه   •
يتمتعون  �ل��ذي��ن  �الأ���س��خ��ا���س  �أن 
�أق����ل حماية  ي�����س��ب��ح��ون  مب��ن��اع��ة 
�سار�س-كوف-2  ح��ال��ة  يف  )م���ع، 
�أقوى  �حل��ايل  �لوقت  يف  حماية   ،
ج�����ر�ء م��ن��اع��ة �ل���ل���ق���اح �أك�����رث من 

�ملناعة �لطبيعية(.

للعالج. • مقاومته 
ه���ذه  كوفيد-19،  ح����ال����ة  يف   
م�سكلة  لي�ست  �الأخ����رية  �لنقطة 
�لقليل  ه��ن��اك  الأن  ر�ه��ن��ا،  ك��ب��رية 
من �لعالجات �ملتاحة. عالوة على 
ذلك، فهي تتعلق باملر�حل �حلادة 
�نتقال  ي���ك���ون  و�ل���ت���ي  ل���ل���ع���دوى، 

�لعدوى خاللها حمدوًد�.

مت حتديد اأول متحور يف ربيع 
عام 2020

�ملثال �الأول ملتغري �سار�س-  ظهر 
ن����ادًر� م��ا يتم  �أن���ه  كوف-2، رغ��م 
تقدميه على هذ� �لنحو، يف ربيع 
حتمل  ف��ريو���س��ات   .2020 ع���ام 
 ،D614G �ل���ن���ق���ط���ة  ط����ف����رة 
ت�سيب �جلني �لذي ينتج بروتني 
ي�ستخدمه  )و�ل���ذي   )S( �سبايك 
لدخول  “كمفتاح”  �ل���ف���ريو����س 
ظهرت  ي�سيبها(  �ل��ت��ي  �خل��الي��ا 
�ل�سعب  م���ن  وك�����ان  و�ن���ت�������س���رت. 
�إث���ب���ات �ل��ع��م��ل��ي��ة �الأ���س��ا���س��ي��ة، الأن 
�مل���ت���ح���ور )�ل������ذي يحمل  �ل�����س��ك��ل 
�أقل  وّد  ل��دي��ه   )G614 ط��ف��رة 
�ل�سكل  من   ACE2 للم�ستقبل 
�لرّبي )مبعنى �آخر، يرتبط معه 
�ل�سكل  ه��ذ�  ولكن  �أق��ل(،  ب�سهولة 
�ملتحور، يف �ملقابل، يبدو �أنه يتحلل 
ب�سرعة �أقل، مما يوؤدي يف �لنهاية 

�إىل زيادة �لعدوى �لفريو�سية.
 و�جلدير بالذكر، �أن حدث �لتغرّي 
�أحد  )����س��ت��ب��د�ل  “باال�ستبد�ل” 
–”�لطوب”  �الأمينية  �الأحما�س 
�ل�����ذي ي���ك���ّون �ل���ربوت���ي���ن���ات -من 
�لربوتني S باآخر( قد حدث ب�سكل 
م�ستقل يف �لعديد من �ل�سالالت. 
للتطور  من���وذج���ي  م���ث���ال  وه�����ذ� 
كورونا  ف���ريو����س  ي���اأت���ي  �مل������و�زي. 
�خلفافي�س،  من  �سار�س-كوف-2 
جديد  حا�سن  �إىل  �نتقاله  ويعّد 
�أم���ًر� مهًما الأن��ه، من وجهة نظر 
مع  �ل��ت��ك��ّي��ف  يتطلب  �ل��ف��ريو���س، 

�لبيئات �خللوية �ملختلفة.
�النتقاء  ظ���اه���رة  ت��ت��دخ��ل  ه��ن��ا   
�ل��ذي مت  �لعمل  �أظهر  �لطبيعي: 
�أنه  �ل��ع�����س��ري��ن،  يف ب��د�ي��ة �ل��ق��رن 
���س��ع��ب ع���ن م�ستوى  �ب��ت��ع��د  ك��ل��م��ا 
تطوره �الأمثل، ز�د تدرج �النتقاء، 
وب���ال���ت���ايل ك��ل��م��ا ك����ان م���ن �ملمكن 
تكّيفا  مت��ن��ح  ط���ف���ر�ت  م��الح��ظ��ة 
قويا. وعلى �لعك�س من ذلك، كلما 
�مل�ستوى  من  �ل�سكان  عدد  �قرتب 
هذه  قّلت  كلما  �الأمثل،  �لتطوري 
�لكبري.  �ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  �ل��ط��ف��ر�ت 
بعبارة �أخرى، �إن مالحظة تطور 
مو�ٍز قوي يف بد�ية �لوباء عندما 
ك��ان ك��ورون��ا ف��ريو���س م��وج��ود� يف 
م�����س��ي��ف م���ن ن����وع ج���دي���د، لي�س 

باالأمر �ملفاجئ.

للقلق  مثرية  متحورات  ثالثة 
و�ضتة لالهتمام

 بعد هذ� �ملثال �الأول، مت �كت�ساف 
للقلق  م���ث���رية  م���ت���غ���ري�ت  ث���الث���ة 
ب�سكل خا�س يف نهاية عام 2020، 
ت�سمى �ليوم �ألفا، )مت حتديدها يف 
�ململكة �ملتحدة( وبيتا، )يف جنوب 
�لرب�زيل(.  )يف  وغاما،  �إفريقيا( 
مبوجات  جميعها  �رت��ب��ط��ت  وق���د 
�أن  �ملفاجاأة  وكانت  كبرية.  وبائية 

�الأ�سكال  م��ن  للغاية  جيد  ب�سكل 
بن�سبة  �خلطر  )تقليل  �ل�سديدة 
و95  و�ح���دة  بجرعة  باملائة   80
ب��امل��ائ��ة ب��ج��رع��ت��ني(. وه���ذ� يف�سر 
�سبب مالحظة �نت�سار هذ� �ملتغري 
ب�سكل رئي�سي بني �ل�سكان �الأ�سغر 

�سًنا، �الأقل تطعيما.

م����ا ه����ي �ل����ت����د�ب����ري �ل����ت����ي يجب 
�تخاذها؟

�الور�ق  ج��م��ي��ع  من���ل���ك  �ل����ي����وم،   
�مل�ست�سفى  خ��دم��ات  ت��ع��ر���س  مل��ن��ع 
�مل�ستقبل  �أخ��رى يف  م��رة  لل�سغط 
بالغ  �أم���ر  �لتطعيم  �ن  �ل��ق��ري��ب. 
فعال  ب�سكل  يحمي  الأن��ه  �الأهمية 
�ل�سديدة،  �الأ���س��ك��ال  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة 
لكن هذ� ال ميكن �أن يكون كافيا، 

لعدة �أ�سباب.
لتخفيف  الأن��������ه  ن����اح����ي����ة،  م�����ن   
�الإج�������������ر�ء�ت �ل���وق���ائ���ي���ة مت���اًم���ا 
ملا  �ل�سحية  �لتد�بري  �إىل  و�لعودة 
قبل 2020 يف �ملر�كز �حل�سرية، 
���س��ي��ت��ع��ني ت��ل��ق��ي��ح �أك�����رث م���ن 80 
)يذكر  فرن�سا  �سكان  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
95 باملائة من  �إذ� مت تطعيم  �أن��ه 
يعادل  فهذ�  فرن�سا،  يف  �لبالغني 
75 باملائة من �إجمايل �ل�سكان(. 
كانت  لو  �أخ���رى، حتى  ناحية  من 
�ستكون  ���س��ع��ف��اً  �الأك������رث  �ل���ف���ئ���ات 
حممية يف �خلريف على �الأرجح، 
�لفريو�س  ل���ه���ذ�  �ل�������س���م���اح  ف������اإن 
بني  و����س��ع  ن��ط��اق  على  باالنت�سار 
تاأثري  له  يكون  قد  �سناً،  �الأ�سغر 
بالنظر  ت��ق��دي��ره،  ي�سعب  �سحي 
ملتغرّي  �ل���ع���ال���ي���ة  �ل���������س����ر�وة  �إىل 
�ملرتبطة  �ملجهولة  و�الأم���ور  �أل��ف��ا 

بكوفيد لونغ.
�أن  رغ����م  ذل�����ك،  ب���االإ����س���اف���ة �ىل   
بني  �لقليل  يقتل  �لفريو�س  ه��ذ� 
�الأ�سغر �سًنا، فاإن �الأرقام �حلالية 
�إىل   1 �مل�سادر، من  ت�سري، ح�سب 
�إ�سابة  �أل��ف   100 لكل  وفيات   6
 19-15 �ل���ع���م���ري���ة  �ل���ف���ئ���ة  يف 
ع��اًم��ا. �أخ�����رًي�، ط��امل��ا �أن ���س��ار���س-

كوف-2 ينت�سر على نطاق و��سع، 
�جلديدة  �مل��ت��غ��ري�ت  ف�ست�ستمر 
�ملفاجئ  غ���ري  وم����ن  �ل���ظ���ه���ور،  يف 
لعلماء �الأحياء �لتطورية، �أن هذ� 
حميد.  �إىل  يتحول  مل  �لفريو�س 
وع���ل���ى �ل��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، يبدو 
�أن �مل��ت��غ��ري�ت �الأك����رث ع���دوى هي 

�الأكرث �سر�وة.
 لذلك يجب تفادي تكر�ر �أخطاء 
من  و�ال���س��ت��ف��ادة   ،2020 �سيف 
)�أقل  �ملنخف�س  �الإ���س��اب��ة  م��ع��دل 
من 3 �الف عدوى جديدة يومًيا 
لتقدير�تنا(  وف��ًق��ا  ي��ول��ي��و،   1 يف 
ل���ت���وف���ري، �أخ����������رًي�، �الع����ت����م����اد�ت 
�سيا�سة حقيقية  و�لو�سائل لو�سع 
لالختبار )�أو �لتّتبع( و�لعزل على 
ا،  �أي�سً �ل�����س��روري  وم��ن  �مل��ي��د�ن. 
�لعلمية  �حل��ج��ج  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد 
�لتي تدعم �لدور �حلا�سم النتقال 
�ل��ع��دوى ع��رب �لهباء �جل���وي من 
�ملغلقة  �الأم�����اك�����ن  جت��ه��ي��ز  �أج������ل 
)خا�سة �لهياكل �ملدر�سية( بحلول 
باأجهزة  �ل���در�����س���ي  �ل���ع���ام  ب���د�ي���ة 
خماطر  تقليل  �ملمكن  من  جتعل 
قيا�س  �أجهزة  )�لتهوية،  �النت�سار 

وغريها(.
 مقارنة بالعام �ملا�سي، نحن نعرف 
�نت�سار  كيفية  ع��ن  �لكثري  �ل��ي��وم 
�الآن  ول��دي��ن��ا  �سار�س-كوف-2، 
�ل��ل��ق��اح��ات �الآمنة  جم��م��وع��ة م��ن 
هذه  متكننا  �أن  ويجب  و�لفعالة. 
�الأدو�ت من جتنب  وه��ذه  �ملعرفة 
�����س���ت���ع���ادة و����س���ع م���ت���ده���ور مثل 
خالل  منه  عانينا  �ل���ذي  �ل��و���س��ع 

�خلريف و�ل�ستاء �ملا�سيني.
-------------------------

املركز  يف  الأبـــحـــاث  *مــديــر 
معهد  العلمي,  للبحث  القومي 

البحوث للتنمية.
علم  يف  حمــا�ــضــر  ــاذ  ــت ــض **اأ�
ــس  ــرا� الأوبـــئـــة وتــطــور الأم
املــعــديــة, خمــتــرب الأمــرا�ــس 
الأمرا�س:  وناقالت  املعدية 
الوراثة,  وعلم  البيئة,  علم 
جامعة  واملــراقــبــة,  والتطور 

مونبلييه.
ترجمة خرية ال�ضيباين

هذه �لفريو�سات حتمل طفر�ت يف 
جينومها �أكرث من �ملعّدل.

�ألفا   يف فرن�سا، مت تقدير متغرّي 
باأنه معدي بن�سبة 40 باملائة �أكرث 
�سابًقا.  �ملنت�سرة  �ل�����س��الالت  م��ن 
وت�سري �لبيانات �لربيطانية �لتي 
تغطي ع�سر�ت �الآالف من �ملر�سى 
�أعلى  �سدة  للمتغرّي  �أن  �إىل  ا  �أي�سً

بن�سبة 50 باملائة. 
ومن  غ��ام��ا،  مل��ت��غ��ري�ت  وبالن�سبة   
�لبيانات  ت�����س��ري  ب��ي��ت��ا،  �أوىل  ب���اب 
ح�سا�سية  �أق���ل  �أن��ه��ا  �إىل  �مل��ن��اع��ي��ة 
�لعدوى  ت�سببها  �ل��ت��ي  للمناعة 
يف  من��وه��ا  يف�ّسر  مم��ا  �لطبيعية، 

فرن�سا يف �أبريل 2021.
�ملتغري�ت  ه����ذه  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة   
�لثالثة �ملثرية للقلق، هناك �ستة 
ت�ستدعي  �الأق�����ل  ع��ل��ى  م��ت��غ��ري�ت 
�الهتمام حددتها منظمة �ل�سحة 
�ل��ع��امل��ي��ة وه���ي حت��ت �مل��ر�ق��ب��ة الأن 
طفر�ت  على  حتتوي  جينوماتها 
معينة  م���ت���غ���ري�ت  يف  م�����وج�����ودة 
والأن���ه���ا مرتبطة  ل��ل��ق��ل��ق،  م��ث��رية 

بنوبات من �النت�سار �ل�سريع.

لي�س  املتحّور  خطورة  تقييم 
باملهمة ال�ضهلة

على  �حلكم  للغاية  �ل�سعب  م��ن   
خالل  من  فقط  �ملتحّور  خطورة 
ت�����س��ل�����س��ل �جل���ي���ن���وم �خل���ا����س به. 
على �سبيل �ملثال، �أثارت متغري�ت 
�إ�سافية  ط��ف��رة  حتمل  �ل��ت��ي  �أل��ف��ا 
يف  �ل���ق���ل���ق  ب��ع�����س   )E484K(
�خل�سو�س،  وج��ه  وعلى  �لبد�ية. 
�أظ���ه���رت در������س����ات �ل���ط���ف���ر�ت �أن 
 484 م����و�����س����ع  يف  �مل�����ت�����غ�����ري�ت 
�أخرى  م��و����س��ع  �إىل  )ب��االإ���س��اف��ة 
�أن  �مل��ح��ت��م��ل  م���ن   )S ل���ل���ربوت���ني 
ت�����س��م��ح ل��ل��ف��ريو���س م���ن �الإف����الت 

وغاما. وتو�سح هذه �حلالة �لدور 
جينني،  ب��ني  للتفاعل  �ل��رئ��ي�����س��ي 
و�حدة  �لطفر�ت  مر�قبة  وح��دود 

تلو �الأخرى.

ك�ضف  فرن�ضا:  يف  دلتا  متغرّي 
معقد

 يف فرن�سا، كان �الكت�ساف �لدقيق 
ملتغري دلتا �سعًبا، كما كان بالفعل 
ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ت��غ��ري �أل����ف����ا، الأن�����ه مل 
يخ�سع للت�سل�سل �سوى عدد قليل 
الختبار  �الإي��ج��اب��ي��ة  �لعينات  م��ن 
يف  كوفيد-19.  ع����ن  �ل���ك�������س���ف 
�لتحري عن طفر�ت  فاإن  �ملقابل، 
�الختبار�ت  ج��م��ي��ع  ب���ني  م��ع��ي��ن��ة 
�الإيجابية تقريًبا جعل من �ملمكن 
�ل��ن��ق�����س يف �لدقة  ت��ع��وي�����س ه���ذ� 

و�حل�سول على �لنتائج ب�سرعة.
�ختبار�ت  حت���ل���ي���الت  و�أ������س�����ارت   
�ل��ف��ح�����س �ل��ت��ي �أج���ري���ت ح��ت��ى 8 
�مل��ت��غ��ري ميثل  ه���ذ�  �أن  �إىل  ي��ون��ي��و 
باملائة   10 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  �الن 
من �حلاالت يف �إيل دو فر�ن�س يف 
�أنه يتمتع  منت�سف يونيو، ويبدو 
�ن��ت��ق��ال و����س��ح��ة �إىل حد  مب��ي��زة 
�الأخرى  بالفريو�سات  مقارنة  ما 
�لتحليالت  و�أظ���ه���رت  �مل��ن��ت�����س��رة. 
�الأكرث تف�سياًل �لتي مت �إجر�وؤها 
م��ع �ل��ب��ي��ان��ات �ل�����س��اري��ة حتى 21 
فرن�سا  يف  دلتا  متغرّي  �أن  يونيو، 
�إىل  ت�����س��ل  �ن��ت��ق��ال  مب��ي��زة  يتمتع 
70 ب��امل��ائ��ة ع��ل��ى م��ت��غ��ري �أل��ف��ا يف 

عدة مناطق.
�لتطعيم  �أن  ه���و  �ل�����س��ار  �ل��ن��ب��اأ    
�الإ�سابة  م��ن  جيد  ب�سكل  يحمي 
للبيانات  )وف����ًق����ا  �أل���ف���ا  مب��ت��غ��ري 
�خلطر  وي����ق����ل  �ل����ربي����ط����ان����ي����ة، 
و�حدة  بجرعة  باملائة   30 بن�سبة 
ويحمي  بجرعتني(  باملائة  و80 

�لتطعيم �سالح فعال

مالحقة �سعبة للمتغري�ت

تكثيف �لتطعيم ال�ستعادة مناعة �ملجتمعات

ُيعتقد �أن �سار�س-كوف2- عبارة عن مزيج من فريو�س كورونا �لبنغول و�خلفا�س

مر��سم دينية هندية جاءت باملتحور دلتا
�لعو�قب  ت��وق��ع  ���س��ع��وب��ة  ي��و���س��ح 

�لوبائية للطفر�ت.

حالة متغري دلتا
 مت �كت�ساف هذ� �ملتغري يف �لبد�ية 
مر�قبة  مت����ت  ح���ي���ث  �ل���ه���ن���د،  يف 
�سالالت فريو�سية �أخرى متقاربة 
مو�سع  يف  ط���ف���رة  حت��م��ل  الأن���ه���ا 

.  E484
�ل�����س��ع��ب، ك��م��ا هو   و�إذ� ك���ان م��ن 
للمتغري�ت  ب���ال���ن�������س���ب���ة  �حل�������ال 
�لدقيق  �الأ����س���ل  ت��ت��ّب��ع  �الأخ������رى، 
تتجه،  �ل�سكوك  ف��ان  دل��ت��ا،  ملتغرّي 
رمبا  ظ��ه��وره  �أن  �ىل  �مل��ق��اب��ل،  يف 
ك�������ان ن���ت���ي���ج���ة جت�����ّم�����ع م���الي���ني 
�الأ�سخا�س يف �إطار �حتفال ديني. 
عدد  ز�د  كلما  �أن��ه  �لتذكري  يجدر 
�لطفر�ت  ع����دد  ز�د  �الإ����س���اب���ات، 

م��ن �ل���رد �مل��ن��اع��ي. ول��ك��ن لوحظ 
يف �لنهاية �أن هذه �لطفرة لي�ست 
م�����س��ك��ل��ة ق��ي��ا���س��ا مل���ا ل���و وج����دت يف 
خلفيات ور�ثية �أخرى )على �سبيل 

�ملثال يف متغري�ت بيتا وغاما(.
 ه���ذه �ل��ظ��اه��رة �مل��ع��روف��ة لعلماء 
�ل����ور�ث����ة ت��ع��ن��ي: ح��ت��ى ل���و كانت 
م���ف���ي���دت���ان  وب  �أ  �ل����ط����ف����رت����ان 

للفريو�س عند عزلهما،
�جلينوم  يف  كليهما  وج����ود  ف����اإن   
�أن يكون �ساًر�. ب�سكل عام،  ميكن 
�ل��ت��ع��ب��ري �جليني  ت��ع��دي��ل  مي��ك��ن 
جينات  تعبري  ط��ري��ق  ع��ن  ب�����س��دة 
�أخ��������رى، ويف ه�����ذه �حل����ال����ة ف����اإن 
طفرة  ه��ن��اك  �أن  م��ع��رف��ة  حقيقة 
نقطية ال تكفي ال�ستنتاج تاأثريها 

�لبيولوجي منها.
 لقد قدم متغرّي دلتا مثااًل ثانًيا 

تظل  �أخ�����رًي�،  �مل�ست�سفيات.  ع��ل��ى 
م�ساألة �الفالت �ملناعي مفتوحة.

يف  �ل��ل��ق��اح،  مبناعة  يتعلق  وفيما   
�لوقت �حلايل، مل يتم �كت�ساف �أي 
�ال�ستقبال  ن�سبة  حيث  من  تاأثري 
�حلماية  )ت���ظ���ل  ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
و�لتاأثري  ب���امل���ائ���ة(   95 ح�����و�يل 
�الإ�سابة  �إىل  �لنظر  عند  حم��دود 
م��رة �أخ���رى )ح��م��اي��ة �أق���ل بن�سبة 
مقارنة  جرعتني  عند  باملائة   10
ب���ال���ع���دوى مب��ت��غ��ري �أل����ف����ا(. ومن 
�ل�����س��ع��ب ب�����س��ك��ل م��ت��ز�ي��د حتديد 
�ملناعة �لطبيعية، مع زيادة تغطية 

�لتطعيم.
دلتا  متغرّي  �أن  ي��ب��دو  باخت�سار،   
�أكرث عدوى من �ملتغري�ت �الأخرى 
�ملعروفة، لكن ميله لالإفالت من 
�ملناعة يبدو �أقل من متغري�ت بيتا 

�نت�سار  �ح���ت���م���ال  وز�د  �مل��ن��ت��ج��ة، 
متحّور ما بني �ل�سكان.

 ورغ���م �أن �ل��ب��ي��ان��ات �ل�����و�ردة من 
�ملر�قبة  �أن  �إال  حم����دودة،  �ل��ه��ن��د 
�لتف�سيل  �����س����دي����دة  �ل����وب����ائ����ي����ة 
�ملتحدة،  �مل��م��ل��ك��ة  يف  و�ل�����س��ف��اف��ي��ة 
خا�سة تقاريرها حول �ملتحور�ت، 
تتيح معرفة �ملزيد عن خ�سائ�س 

متغرّي دلتا.
هذ�  �أن  ت��ق��ري��ًب��ا  �الآن  ث��ب��ت  ل��ق��د   
لالنتقال.  ق��اب��ل��ي��ة  �أك����رث  �مل��ت��غ��ري 
ف���ع���ال، ت���وج���د ن�����س��ب��ة �أك������رب من 
�مل�سابني  بوؤر  د�خل  �مل�سابة  �لبوؤر 
مب��ت��غ��ري دل����ت����ا. ب���االإ����س���اف���ة �إىل 
من  �الأولية  �لبيانات  ت�سري  ذلك، 
�لتقارير(  نف�س  )م��ن  ��سكتلند� 
دلتا،  مب��ت��غ��رّي  �ل���ع���دوى  �أن  �إىل 
ميكن �أن توؤدي �إىل مزيد �القبال 

- بالإ�سافة اإىل متحورات األفا، بيتا، غاما، دلتا، هناك على الأقل �ستة متحورات مهمة حددتها منظمة ال�سحة العاملية

- التطعيم اأمر بالغ الأهمية لأنه يحمي ب�سكل فعال من الأ�سكال ال�سديدة لكن هذا غري كاف...

- مقارنة بالعام املا�سي، نعرف اليوم الكثري عن كيفية انت�سار الفريو�س، ولدينا جمموعة من اللقاحات الآمنة والفعالة

املتغريات الأكرث عدوى هي الأكرث �ضراوة

األفا، بيتا، غاما، دلتا: ما هو املتحور الأكرث خطورة...؟
•• �لفجر -�سموئيل �أليزون*-مري�سيا تي �سوفونيا**

املليارات  اإنتاج  الكائنات احلية, يتطور فريو�س �ضار�س-كوف2-, ويتم  مثل كل 
الفريو�ضات  هذه  بني  ومن  اإ�ضابة.  كل  اأثناء  اجلديدة  الفريو�س  جزيئات  من 

اجلديدة, يحمل البع�س طفرات.

بالتف�ضيل.  املتحورات  من  اجليل  وهذا  التطورية  العملية  هذه  درا�ضة  متت   
ونحن نعلم اليوم اأنه يف معظم احلالت, فان فريو�ضات �ضار�س-كوف2- املتحورة 
اما ل تنتقل اإىل م�ضيفني جدد, اأو تكون “حمايدة”, اأي اأن العدوى التي ت�ضببها 
ا “الربية” اأو  ت�ضبه تلك التي ت�ضببها فريو�ضات غري متحولة )ُيطلق عليها اأي�ضً

“التاريخية«(.

الفريو�ضات  الطفرات وتتفوق على  تنت�ضر بع�س هذه  الأحيان,  لكن يف بع�س   
املوجودة. اأحدث الأمثلة حتمل اأ�ضماء متغرية األفا, بيتا, غ اما, والآن دلتا.

على  والهند  والربازيل  اإفريقيا  وجنوب  املتحدة  اململكة  يف  مرة  لأول  ظهرت   
على  قدرتهم  عن  نعرف  ومــاذا  خ�ضائ�ضهم؟  عن  نعرف  ماذا  ا؟  ملاذا  التوايل. 

الفالت من التطعيم؟

- يبدو اأن متغري دلتا اأكرث عدوى، لكن ميله 
لالإفالت من املناعة يبدو اأقل من بيتا وغاما

- النباأ ال�سار هو اأن التطعيم يحمي ب�سكل جيد 
من الإ�سابة مبتغري األفا
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عربي ودويل

رئي�س الربازيل يف امل�ست�سفى وقد يحتاج اإىل جراحة 
•• بر�زيليا-�أ ف ب:

يعاين �لرئي�س �لرب�زيلي جايري بول�سونارو 
�حلكومة  ق��ال��ت  ك��م��ا  معويا”،  “�ن�سد�د� 
�ل��رب�زي��ل��ي��ة �الأرب���ع���اء، ب��ع��دم��ا ن��ق��ل �لزعيم 
ب�سبب  �مل�ست�سفى  �إىل  �مل��ت��ط��رف  �ل��ي��م��ي��ن��ي 

حازوقة م�ستمرة.
 66 �لبالغ  �ملتطرف  �ليميني  �لزعيم  وك��ان 
من  �ملا�سي  �الأ���س��ب��وع  منذ  علنا  ي�سكو  عاما 
م��ع��ان��ات��ه م��ن �حل���ازوق���ة ع��ق��ب ج��ر�ح��ة زرع 

�أ�سنان خ�سع لها يف 3 متوز يوليو.

م�ست�سفى  �إىل  �لبد�ية  يف  بول�سونارو  ونقل 
نقل  لكنه  ب��ر�زي��ل��ي��ا  �ل��ع��ا���س��م��ة  ع�����س��ك��ري يف 
�جلوية  ل��ل��ق��و�ت  تابعة  ط��ائ��رة  يف  ذل��ك  بعد 
�ل���رب�زي���ل���ي���ة �إىل ����س���او ب���اول���و ح��ي��ث �أدخ����ل 

م�ست�سفى فيال نوفا �ستار �خلا�س.
�إن����ه خ�����س��ع ه��ن��اك الختبار�ت  �أط���ب���اء  وق����ال 
حاليا  و�سيبقى  و���س��ور،  وخمربية  �سريرية 
لفحو�س  بول�سونارو  �مل�ست�سفى.وخ�سع  يف 
�لذي  �أنطونيو ما�سيدو  بر�زيليا على يد  يف 
م��ر�ت عدة  للرئي�س  �أج��رى عملية جر�حية 
منذ طعنه يف بطنه عام 2018 �أثناء حملته 

�سيح�سل  �أنه  �مل�ست�سفى  �النتخابية.و�أو�سح 
“يف �لبد�ية” على “عالج عيادي متحفظ«.

و�إذ� جرى تاأكيد حاجته �إىل جر�حة، �ستكون 
طعنه  �أن  منذ  للرئي�س  �ل�سابعة  �جل��ر�ح��ة 
و�حلرية،  �ال�سرت�كية  حزب  يف  �سابق  ع�سو 
�لعمال  ح��زب  ع��ن  �نف�سلت  جمموعة  وه��و 
للرئي�س �ل�سابق لويز �ينا�سيو لوال د� �سيلفا 
�لذي ي�سعى ملناف�سة بول�سونارو �لعام �ملقبل.

�أ�سيب بول�سونارو بكوفيد-19 �لعام �ملا�سي، 
لكن �أعر��سه كانت خفيفة ومل يكن يف حاجة 

�إىل عالج يف �مل�ست�سفى.

اإ�سبانيا تكّرم �سحايا كوفيد- 19 يف خ�سم ارتفاع الإ�سابات 
•• مدريد-�أ ف ب:

تّكرم �إ�سبانيا، وهي �إحدى �لدول �الأوروبية �الأكرث ت�سرر� 
و�لطو�قم  �لفريو�س  �سحايا  �خلمي�س  كوفيد-19  بوباء 

�لطبية،
 فيما تو�جه �رتفاعا حاد� يف عدد �الإ�سابات �جلديدة رغم 

�لتقدم �ملحرز يف حملة �لتلقيح.
وبد�أ �الحتفال �لذي تر�أ�سه �مللك فيليبي �ل�ساد�س، �ل�ساعة 
يف  �مللكي  �لق�سر  �أم���ام  غ(  ت   07،00( �سباحا   09،00
مدريد بح�سور �لعائلة �مللكية و�أفر�د من �حلكومة و�أهايل 

�ل�سحايا وممثلي �ملجال �لطبي.

�لذي  �الأول  �لتكرمي  بعد  �لثاين من نوعه  �لتكرمي  وه��ذ� 
�أقيم يف متوز يوليو 2020.

و�إ�سبانيا و�حدة من �أكرث �لبلد�ن �الوروبية ت�سرر� بالوباء 
وقد �سجلت وز�رة �ل�سحة 81،043 وفاة �الأربعاء.

وفيما �عتقدت �لبالد �أنها يف طريقها للخروج من �الأزمة، 
ب�سبب  �الإ�سابات  عدد  حاد� يف  �رتفاعا  حاليا  تو�جه  فاإنها 
�لذين تقل  �ملتحّورة دلتا خ�سو�سا بني �الأ�سخا�س  �نت�سار 

�أعمارهم عن 29 عاما.
وتلقى 60 يف �ملئة من �أكرث من 47 مليون �إ�سباين جرعة 
و�حدة على �الأقل من �للقاح حتى �الأربعاء و47،4 يف �ملئة 

تلقو� �للقاح كامال، وفقا الأرقام وز�رة �ل�سحة.

الوليات املتحدة تر�سل اىل الأردن 
ن�سف مليون جرعة من لقاح فايزر 

•• و��سنطن-�أ ف ب:

بد�أت �لواليات �ملتحدة �خلمي�س �سحن ن�سف مليون 
�إىل  ك��ورون��ا  لفريو�س  �مل�ساد  فايزر  لقاح  من  جرعة 
�لفريو�س،  ملو�جهة  �لعاملية  جهودها  �سمن  �الردن 

على ما �فاد م�سوؤولون.
وقال م�سوؤول كبري يف �لبيت �الأبي�س لوكالة فر�ن�س 
بر�س �إن “500 �ألف جرعة من لقاح فايز بد�أ �سحنها 

من �لواليات �ملتحدة �ىل �الردن و�ست�سله �ل�سبت«.
وب��ح�����س��ب �مل�������س���وؤول، �ل����ذي ف�����س��ل ع���دم �ل��ك�����س��ف عن 
��سمه، يتم �ر�سال هذه �جلرعات برتتيب مبا�سر بني 
�لعاملية  �الآلية  عرب  ولي�س  و�الردن  �ملتحدة  �لواليات 

لتاأمني لقاحات للدول �لفقرية “كوفاك�س«.
فخورون  “نحن  بر�س  لفر�ن�س  �مل�����س��وؤول  ذ�ت  وق��ال 
و�لفعالة  �الآمنة  �للقاحات  �ي�سال هذه  على  بقدرتنا 

ل�سعب �الأردن«.
دبلوما�سية  م��ن��اف�����س��ة  �أن����ه  ي��ب��دو  م���ا  �ىل  �����س���ارة  ويف 
يتعلق  فيما  و�ل�سني  ورو�سيا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��ني 
باللقاحات، قال �مل�سوؤول “نحن ن�سارك هذه �للقاحات 

لي�س لتاأمني خدمات �و �حل�سول على تنازالت، نفعل 
هذ� بهدف وحيد هو �نقاذ �الرو�ح«.

لقاح  من  جرعة  مليون   80 تقدمي  �ىل  وباال�سافة 
“كوفاك�س”  ع��رب  ت���وزع  �جنبية  ل���دول  كوفيد-19 
لهذ�  دوالر  م��ل��ي��ار   2 ب��ت��ق��دمي  و����س��ن��ط��ن  ت��ع��ه��دت 

�لربنامج.
وتخطط و��سنطن كذلك ل�سر�ء 500 مليون جرعة 
من لقاح فايزر نف�سه ل�سالح �الحتاد �الإفريقي و92 

دولة فقرية.
وق����ال �مل�����س��وؤول �الأم���ريك���ي “هذه حل��ظ��ة ف��ري��دة يف 

�لتاريخ، وتتطلب قيادة �أمريكية«.
جنح �الأردن، �لذي يبلغ عدد �سكانه نحو 10 ماليني، 

يف مو�جهة �نت�سار �لوباء.
ووف���ق���ا مل��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ب��ل��غ �ج���م���ايل عدد 
�ململكة  يف  بالفريو�س  �ال�سابة  عن  �لناجمة  �لوفيات 
9855، وكانت بلغت ذروتها يف  حتى �سباح �الأربعاء 

�آذ�ر/مار�س.
�للقاح  من  �سحنات  �سابًقا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أر�سلت 

تربعت بها �ىل فيتنام وهندور��س وبنغالدي�س.

•• جنيف-�أ ف ب:

“كارثة  �ملّتحدة �خلمي�س من خطر ح��دوث  ح��ّذرت �الأمم 
ماليني  ت��ف��وي��ت  م�سكلة  ���س��ري��ع��اً  ت��ع��ال��ج  مل  �إذ�  مطلقة” 
�الأطفال حول �لعامل لقاحاتهم �لدورية من جّر�ء جائحة 
م��ن رفع  م��ا يجري حالياً  م��ع  ذل��ك  وت��ز�م��ن  كوفيد-19 

�سريع جد�ً للقيود �ل�سّحية �ملفرو�سة ملكافحة كورونا.
�لتح�سني يف منظمة  د�ئ��رة  �أوبر�ين مديرة  كايت  وقالت 
 2021 “يف  جنيف  يف  �ملنظمة  مقّر  يف  �لعاملية  �ل�سحة 
هذ�  ب�س��بب  مطلقة”  ك��ارث��ة  ح���دوث  �حتمال  �أم���ام  نحن 

�لو�سع.
و�أجربت �جلائحة على حتويل �ملو�رد و�لعاملني يف �ملجال 
بع�س خدمات  فاأرغمت  كوفيد،  �ملعركة �سد  �إىل  �ل�سحي 
وكان  عملها.  دو�م���ات  تقلي�س  �أو  �الإغ���الق  على  �لرعاية 
�لتنقل خ�سية �لتقاط �لعدوى،  �أي�ساً مرتددين يف  �لنا�س 

عندما مل متنعهم عن ذلك تد�بري �الإغالق.
ولفتت �مل�سوؤولة يف منظمة �ل�سحة �لعاملية �إىل �أّن �لو�سع 
�حلايل بالغ �خلطورة �إذ هناك �أطفال مل يتلّقو� �لّلقاحات 
�مل��ف��رو���س ب��ه��م ت��ل��ّق��ي��ه��ا وب��ال��ت��ايل ه��م م��ع��ّر���س��ون خلطر 
ب��اأم��ر����س معدية وه��ذ� �الأم���ر يتز�من م��ع رفع  �الإ���س��اب��ة 
�سريع جد�ً للقيود �ل�سحية �ملفرو�سة ملكافحة كوفيد-19 
�الأمر��س  من  ع��دد  تف�ّسي  من  نف�سه  �الآن  يف  حت��ّد  و�لتي 
�ملعدية لدى �الأطفال. و�أعطت �أوبر�ين مثااًل على ما تقول 

م�سكلة تف�ّسي �حل�سبة يف باك�ستان.
هما  جمتمعني  �لعاملني  هذين  �أّن  على  �أوبر�ين  و�سّددت 

ب�ساأنها  �الآن  �خلطر  ناقو�س  ن��دّق  �لتي  �ملطلقة  “�لكارثة 
الأّنه يجب علينا �أن نتحّرك �الآن حلماية هوؤالء �الأطفال«.

وفقاً لبيانات ن�سرتها منظمتا “�ل�سحة �لعاملية” و”�الأمم 
�جلائحة  حرمت  فقد  )�ليوني�سف(  للطفولة”  �ملتحدة 
تلّقي  من  �لعامل  ح��ول  طفل  مليون   23 �ملا�سي  �لعام  يف 
�مل�ساّد  �لبكتريي  �لثالثي  �لّلقاح  م��ن  �ل��ث��الث  �جل��رع��ات 
ل��ث��الث��ة �أم���ر�����س م��ع��دي��ة ه��ي �خل��ن��اق و�ل���ك���ز�ز و�ل�سعال 

�لديكي، وهو لقاح معياري.
وهذ� �أعلى رقم ي�سّجل منذ 2009. كما �أّنه يزيد مبقد�ر 

3،7 ماليني طفل عّما كان عليه يف 2019.
طفل،  مليون   17 �أن  ه��و  للمنظمتني  بالن�سبة  �الأخ��ط��ر 
�أو �أحياء  �أو مناطق نائية  يعي�س معظمهم يف مناطق نز�ع 
فقرية حمرومة من �لهياكل �ل�سحية، مل يتلقو� �أي جرعة 

�لعام �ملا�سي.
من جهتها، �عتربت �ملديرة �لتنفيذية لليوني�سف هرييتا 
ف��ور �أن ه��ذه �الأع����د�د “هي ج��ر���س �إن���ذ�ر و����س��ح، جائحة 
كوفيد-19 و�ال�سطر�بات �لتي ت�سببت بها جعلتنا نخ�سر 
بالتخلي عنها  الأنف�سنا  ن�سمح  �أن  ثمينة ال ميكننا  �أر�سية 
�ل��وف��ي��ات وف��ق��د�ن نوعية  و�ل��ت��د�ع��ي��ات �ستظهر م��ن حيث 

�حلياة للفئات �الأكرث �سعفاً«.
�الأ�سل  ك��ان يف  و�سع  بتدهور  ت�سبب  “�لوباء  ب��اأن  وذّك��رت 

�سيئاً«.
بقيت ن�سبة �لتلقيح �سد �ل�سعال �لديكي ثابتة عند 86% 
منذ �سنو�ت عدة قبل �لوباء ويف �لعام 2020 تر�جعت �إىل 

%83 فقط.

يف ما يخ�ّس �حل�سبة، وهي مر�س �سديد �لعدوى يتطّلب 
عليه،  �ل�سيطرة  باالإمكان  يكون  كي   95% تلقيح  ن�سبة 
ت��ل��ق��ى %71 ف��ق��ط م��ن �الأط���ف���ال �جل��رع��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 

�للقاح.
تاأّثرت منطقة جنوب �سرق �آ�سيا كثري�ً باال�سطر�بات �لتي 
ت�سببت بها �جلائحة وتر�جعت ن�سبة �لتلقيح �سد �ل�سعال 
�لتي  �لهند،  2020 يف  ع��ام   85% �إىل   91 �لديكي من 
كانت تعّد �أكرب عدد من �الأطفال �مللقحني ب�سكل غري كامل 

�أو غري �مللقحني �إطالقاً �لعام �ملا�سي وبلغ 3،5 مليوناً.
و�سهدت باك�ستان و�ندوني�سيا و�لفيليبني �أي�ساً �رتفاعاً يف 

نني. عدد �الأطفال غري �ملح�سّ
�ملدى  على  مقلقاً  “توجهاً  �الأمريكيتني  منطقة  وُتظهر 
طفيفاً  ك��ان  ب��ال��وب��اء  �ملرتبط  �ل��رت�ج��ع  �أن  رغ��م  �لبعيد” 

)نقطتان مئويتان �أقل من �ملعّدل عام 2019(.
وقالت �ملنظمتان �الأمميتان �إن “نق�س �لتمويل و�ملعلومات 
�مل�سللة ب�ساأن �للقاحات و�نعد�م �ال�ستقر�ر وعو�مل �أخرى 
معّدل  “يو��سل  حيث  �ملنطقة  يف  مقلقة”  ���س��ورة  ت�سكل 

�لتلقيح تر�جعه«.
�ل�سعال  �سد  كامل  ب�سكل  �مللقحني  �الأط��ف��ال  ن�سبة  تبلغ 

�لديكي %82 فقط، مقابل %91 عام 2016.
و�ملك�سيك من �لدول �لتي فيها ب�سكل �أ�سرع عدد �الأطفال 
�لذين مل تلقو� �جلرعة �الأوىل من �للقاح �مل�ساد لل�سعال 
�لديكي، فارتفع من 348 �ألفاً عام 2019 �إىل 454 �ألفاً 

�لعام �ملا�سي.
يف �ملقابل، متكنت منطقة �سرق �لبحر �ملتو�سط �لتي �سبق 

�أن �سهدت �لرت�جع �الأكرب يف جمال �لتلقيح، من معاجلة 
جزء من �مل�سكلة.

توزيع  ُيجرى  �أال  �ملهّم  من  �أن��ه  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  �أ�سارت 
�ل��ل��ق��اح��ات �مل�����س��ادة ل��ك��وف��ي��د ع��ل��ى ح�����س��اب ب��ر�م��ج تلقيح 

�الأطفال.
قال �ملدير �لعام ملنظمة �ل�سحة �لعاملية تيدرو�س �أدهانوم 
“بينما ت�سعى �لدول للح�سول على لقاحات  غيربي�سو�س 

ما  �أخ����رى،  تلقيح  ح��م��الت  يف  تر�جعنا  لكوفيد،  م�����س��ادة 
يعّر�س �الأطفال خلطر �الإ�سابة باأمر��س خطرية ال ميكن 

جتّنبها مثل �حل�سبة و�سلل �الأطفال و�لتهاب �ل�سحايا«.
للمجتمعات  بالن�سبة  كارثة  �ستكون  �أوبئة  “عدة  �أن  و�أك��د 
كوفيد-19،  �سد  �أ�ساًل  تكافح  �لتي  �ل�سحية  ولالأنظمة 
ما يجعل �حلاجة �إىل �ال�ستثمار يف حت�سني �الأطفال �أكرث 

�إحلاًحا من �أي وقت م�سى«.

الأمم املتحدة حتّذر من كارثة ب�سبب عدم تلّقي ماليني الأطفال لقاحاتهم الدورية 

حكومة جنوب افريقيا ت�ستعد لن�سر تعزيزات من اجلي�س لتطويق ال�سطرابات 
•• جوهان�سربغ- ف ب:

�الحتياط  ج���ن���وده���ا  �إف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب  ����س���دت 
�خلمي�س يف حماولة لقمع عمليات �لنهب �لتي 
دمرت �إمد�د�ت �لغذ�ء و�ملو�د �الأ�سا�سية �الأخرى 

ووجهت �سربة قا�سية القت�ساد �لبالد.
لقو�  �سخ�سا   72 �أن  ر���س��م��ي��ة  �أرق�����ام  وت��ف��ي��د 
�سخ�س.   1200 �أكرث من  و�عتقل  م�سرعهم 
يف  �ال�ستهالكية  �ل�سلع  تنظيم  هيئة  وت��ق��در 
ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا ع���دد �مل��ت��اج��ر �ل��ت��ي تعر�ست 

للنهب بنحو 800 حمل.
�أو  208 ح��و�دث نهب  وحتدثت �حلكومة عن 

تخريب �الأربعاء وحده.
لور�ن�س  جر�ل  �للفتنانت  �جلي�س  قائد  وقال 
�الأربعاء �خلمي�س  ليل  �أو�م��ر �سدرت  مباثا يف 
�سيح�سرون  �الح���ت���ي���اط  �أف������ر�د  “جميع  �إن 
متوز/  15 )�خلمي�س(  �ليوم  �سباح  للخدمة 

يوليو 2021 يف وحد�تهم«.
من جهتها، �كدت وز�رة �لدفاع يف بيان �إن على 

�ملعد�ت  م��ع  بجهوزيتهم  يبلغو�  “�أن  �جل��ن��ود 
�ل�سرورية لهم«.

�الأربعاء  دع��ت  �إفريقيا  جنوب  حكومة  وك��ان��ت 
لتطويق  ج��ن��دي  �أل����ف   25 ح����و�يل  ن�����س��ر  �إىل 
�لتو�يل  على  �ل�ساد�س  يومها  يف  �ال�سطر�بات 
�لغذ�ئية  �مل����و�د  يف  نق�س  م��ن  خم���اوف  و���س��ط 
و�ل����وق����ود م���ع ب����دء ت��ع��ط��ل �أن�����س��ط��ة �ل���زر�ع���ة 

و�لت�سنيع وتكرير �لنفط.
�إنها  �الثنني  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  قالت  ذل��ك  قبل 
�سرت�سل 2500 جندي للم�ساعدة يف ��ستعادة 
�لنظام ملو�جهة �الأزمة. و�عترب كثريون �لعدد 
�ألف  �سبعني  ح��و�ىل  ن�سر  بعدما  ج��د�  �سغري� 
�إجر�ء�ت  تطبيق  لفر�س  �ملا�سي  �لعام  جندي 
�إغ�����الق ���س��ارم��ة م���ن �أج����ل �حل���د م���ن �نت�سار 

فريو�س كورونا.
وق���ال���ت وزي�����رة �ل���دف���اع ن��و���س��ي��ف��وي م��اب��ي�����س��ا-
�إنها قدمت طلبا  �الأرب��ع��اء  �لربملان  نكاكوال يف 
وي�سكل هذ�  �أل���ف ج��ن��دي.   25 ن��ح��و  الإر����س���ال 
�أ�سعاف عديد �لع�سكريني �لذين  �لعدد ع�سرة 

ن�سرو� يف �لبد�ية.
�لرئي�س  �أبلغ  بعدما  �لدفاع  وزي��رة  وجاء طلب 
�ل�سيا�سية  �الأح������ز�ب  ق����ادة  ر�م���اب���وز�  ���س��ريي��ل 
“قد تعاين قريبا من  �ل��ب��الد  �أج���ز�ء م��ن  ب��اأن 
مع توقف �سال�سل  �الأ�سا�سية”  �مل��و�د  نق�س يف 

�لتوريد.
وتعر�ست خمازن وم�ستودعات للنهب و�الإحر�ق 
ويف  جوهان�سربغ  �القت�سادية  �لعا�سمة  ح��ول 

والية كو�زولو ناتال بجنوب �سرق �لبالد.
�سال�سل  ق��ط��ع  �إىل  �ال���س��ط��ر�ب��ات  ه���ذه  و�أدت 
�ل��ت��وري��د وخ��ن��ق و���س��ائ��ل �ل��ن��ق��ل م���ا ت�����س��ب��ب يف 
ت��دم��ري ���س��ح��ن��ات �ل���غ���ذ�ء و�ل����وق����ود و�الأدوي������ة 

وغريها من �ملو�د �ل�سرورية.
يباع  كان �خلبز  �سويتو بجوهان�سربغ،  بلدة  يف 
من �ساحنة تو�سيل خارج مركز رئي�سي للت�سوق 
من  �خل���وف  ب�سبب  �أغ��ل��ق��ت  �أو  م��ت��اج��ره  ُنهبت 

�لتخريب.
وق����ال ب��ون��ان��غ م���وه���ايل رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة فري 
ب�سكل  “عرقلت  �ل��ن��ه��ب  ع��م��ل��ي��ات  �إن  ���س��ت��ي��ت 

�لغذ�ئي لدينا”.  �لطاقة و�الأم��ن  �أم��ن  خطري 
و�أ�ساف �أن �لعنف عرقل �أي�سا حملة �لتطعيم 
���س��د ف��ريو���س ك���ورون���ا و�إي�����س��ال �الأدوي������ة �إىل 
�مل�ست�سفيات، موؤكًد� تقارير مماثلة �سدرت عن 

عدد من �مل�ست�سفيات.
�إ�سابة بكوفيد يف جنوب  2،2 مليون  و�سجلت 

�إفريقيا �لتي ت�سهد موجة ثالثة من �لوباء.
وقال كري�ستو فان دير ريدي �ملدير �لتنفيذي 
�إن  “�أغري�سا”  ل��ل��م��ز�رع��ني  م��ن��ظ��م��ة  الأك����رب 
�إي�سال  يف  ����س���ع���وب���ات  ي���و�ج���ه���ون  �مل��ن��ت��ج��ني 
“�لفو�سى”  ب�����س��ب��ب  �ل�����س��وق  �إىل  �مل��ح��ا���س��ي��ل 

�للوج�ستية.
وحذر دير ريدي من �أنه �إذ� مل تتم �عادة فر�س 
�لقانون و�لنظام يف �لقريب �لعاجل “ف�سنو�جه 

�أزمة �إن�سانية هائلة«.
كو�زولو  يف  �ل�����س��ك��ر  ق�سب  ح��ق��ول  �إح�����ر�ق  مت 
ناتال، �ملنطقة �لرئي�سية لزر�عة ق�سب �ل�سكر، 

بينما �ُسرقت روؤو�س ما�سية يف �أماكن �أخرى.
وبد�أت �ال�سطر�بات غد�ة بدء �لرئي�س �ل�سابق 
جاكوب زوما �لذي يعتربه ي�ساريون متطرفون 
بطال للفقر�ء، عقوبة بال�سجن ملدة 15 �سهر� 
�الإدالء  لرف�سه  مت��وز/ي��ول��ي��و  م��ن  �ل��ث��ام��ن  يف 
ب�����س��ه��ادت��ه �أم�����ام جل��ن��ة حت��ق��ي��ق يف �ل��ف�����س��اد يف 

عهده.
وحتولت �الحتجاجات ب�سرعة �إىل �أعمال نهب 
قامت بها ح�سود يف مر�كز للت�سوق. وقد قامو� 
تقف  �ل�سرطة  ك��ان��ت  بينما  �لب�سائع  ب�سحب 

مكتوفة �الأيدي وتبدو عاجزة عن �لتدخل.
�لنهب  لعمليات  تلفزيونية  ل��ق��ط��ات  و�سببت 

�سدمة لكثريين من مو�طني جنوب �إفريقيا.
وج���اء �ل��ه��ج��وم على �مل��ح��الت �ل��ت��ج��اري��ة بينما 
ي��ع��اين �الق��ت�����س��اد م���ن ���س��ع��وب��ات م���ع �رتفاع 

�لبطالة خ�سو�سا بني �ل�سباب.
وبد�أ �ل�سكان �ملحليون ت�سكيل جمموعات �أهلية 

حلماية �لبنى �لتحتية يف �أحيائهم.
ق����ام����ت جم���م���وع���ة م����ن م�����س��غ��ل��ي �حل����اف����الت 
و�الأ�سلحة  بالع�سي  �أنف�سهم  بت�سليح  �ل�سغرية 
�أ���س��خ��ا���س��ا ي�ستبه  �ل��ن��اري��ة �الأرب���ع���اء و���س��رب��و� 
باأنهم ل�سو�س يف مدينة �ل�سفيح فو�سلورو�س 

يف جوهان�سربغ.

مريكل يف البيت الأبي�س يف زيارة وداعية 
•• و��سنطن-�أ ف ب:

تقوم �أنغيال مريكل بزيارة ود�عية للبيت �الأبي�س 
�مل�ست�سارة  �أه��م��ي��ة  ت���وؤك���د  �خل��م��ي�����س  و����س��ن��ط��ن  يف 
�الأملانية �ملخ�سرمة للعالقة بني �سفتي �الأطل�سي، 
لكنها ت�سلط �ل�سوء �أي�سا على ت�ساوؤالت يف مرحلة 

ما بعد رحيلها مل جتد �إجابة بعد.
وم��ريك��ل �ل��ت��ي ع��ا���س��رت �أرب��ع��ة روؤ���س��اء �أمريكيني 
وتغادر من�سبها يف وقت الحق هذ� �لعام، �ستجري 

حمادثات ر�سمية مع �لرئي�س جو بايدن.
تبد�أ مريكل نهارها على مائدة فطور يف مقر نائبة 
�لبيت  �إىل  تنتقل  �أن  قبل  كاماال هاري�س،  �لرئي�س 
ث��م ع�ساء  ب��اي��دن،  م��ع  مل��ح��ادث��ات ثنائية  �الأب��ي�����س 
مبكر، يف �ليوم �ملخ�س�س “لتقدمي �المتنان” لها 

بح�سب م�سوؤول يف �إد�رة بايدن.
�إىل  عمل  “زيارة  �أنها  على  �الأبي�س  �لبيت  وي�سدد 
حد كبري” �أكرث منها مر��سم ود�عية للمر�أة �لتي 
�عتربت �أكرث زعماء �أوروبا حزما خالل 16 عاما 

�أم�ستها على ر�أ�س �أكرب �قت�ساد�ت �لقارة.
�مل��ن��اخ��ي وتوزيع  ب���اي���دن �ل��ت��غ��ري  و���س��ت��ن��اق�����س م���ع 
�للقاحات �مل�سادة لكوفيد وم�ستقبل �أفغان�ستان مع 
�ن�سحاب �جلنود �الأمريكيني و�الأملان وغريهم من 

�لقو�ت �الأجنبية.
و�ستناق�س �أي�سا �لتهديد�ت �لتي متثلها جمموعات 
بح�سب  �الإف��ري��ق��ي،  �ل�����س��اح��ل  منطقة  يف  ج��ه��ادي��ة 

م�سوؤول �الإد�رة.
وتاأكيد� على �لدور �ملحوري الأملانيا يف حلف �سمال 
�الأطل�سي،  �سفتي  على  �الأم���ن  و�إر���س��اء  �الأطل�سي 

�اللكرتونية  “�لهجمات  �ل��زع��ي��م��ان  ���س��ي��ن��اق�����س 
و�لنز�ع  رو�سيا،  من جانب  �أر��س”  و�لعدو�ن على 
نفوذ  لتنامي  “و�لت�سدي  ورو���س��ي��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب��ني 

�ل�سني«.
�أم�����ام م��ري��ك��ل حل���ل بع�س  غ���ري �أن �ل���وق���ت ي��ن��ف��د 
و�لواليات  �أوروب���ا  تو�جهها  �لتي  �مللحة  �لق�سايا 

�ملتحدة.
ومن بني تلك �مللفات خط �أنابيب نورد �سرتمي-2 
�إىل  �لرو�سي  �لطبيعي  �ل��غ��از  �إي�سال  �إىل  �ل��ه��ادف 

�أملانيا.
وع����د� ع���ن �أن �خل���ط ل���ن ي��ع��رب �أوك���ر�ن���ي���ا، مثري� 
�قت�ساد  �إ���س��ع��اف  تتعمد  رو���س��ي��ا  �أن  م��ن  خم���اوف 
ج��ارت��ه��ا، ف���اإن �مل�����س��روع ي��وؤك��د �ع��ت��م��اد �أوروب����ا على 

�لطاقة من مو�سكو �لتي تزد�د عد�ئية.

بايدن  �أرج��اأ  �الأنابيب،  �نتقاد�ت ح��ادة خلط  ورغ��م 
نورد  على  �أمريكية  عقوبات  فر�س  �أي��ار/م��اي��و  يف 
�سرتمي 2 بعد �أن خل�س �إىل �أنه فات �الأو�ن لوقف 
مع  ت��ع��اون  الإق��ام��ة  �ل�سعي  �الأف�سل  وم��ن  �مل�سروع 

�أملانيا.
وقال �مل�سوؤول �إن بايدن “�سيثري خماوفه �لقدمية” 
ت��وق��ع �لكثري من  �أن���ه ال ميكن  �ل��و����س��ح  لكن م��ن 

�لتحرك.
فولودميري  �الأوك�����ر�ين  �لرئي�س  ب��اي��دن  دع��ا  وق��د 
الحق  وق��ت  يف  �الأب��ي�����س  �لبيت  ل��زي��ارة  زيلين�سكي 
2 هو  �سرتمي  ن��ورد  �أن م�سروع  �ل�سيف.غري  ه��ذ� 
�أحد �الأ�سباب �لتي تثري قلق زيلن�سكي ب�ساأن حجم 
ي��ع��ول عليه يف  �أن  �ل���ذي ميكنه  �الأوروب�����ي  �ل��دع��م 

مو�جه رو�سيا �لقوية.
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بنك الفجرية الوطني ي�ست�سيف ندوة عرب الإنرتنت لدعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف مرحلة التعايف من كوفيد
•• �لفجرية -�لفجر: 

�ل�سركات  بدعم  �لوطني  �لفجرية  بنك  �ل��ت��ز�م  من  كجزء 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
بالتعاون مع  �الإن��رتن��ت  ن��دوة عرب  م��وؤخ��ر�ً  ��ست�ساف  فقد 
�ت�ساالت ملناق�سة تعايف �الأعمال يف مرحلة ما بعد جائحة 
�إطار  �لندوة يف  كوفيد ومنوها يف �ملجال �لرقمي. وتندرج 
جهود �لبنك �لر�مية �إىل ت�سارك �ملعرفة من خالل �إن بي 
�إف كونكت، من�سة �خلدمات �مل�سرفية �ملخ�س�سة لل�سركات 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �الإمار�ت، و�لتي تطلق نقا�سات ذ�ت 

�ل�سلة بالقطاع مثل �لفر�س و�لتحديات �حلالية.

�لوطني  �لفجرية  بنك  م��ن  متحدثان  �ل��ن��دوة  يف  و���س��ارك 
لل�سركات  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  رئي�س  علي،  ري��ح��ان  وهما 
�لعمالء  جتربة  م�سوؤول  جرغ�سون،  ود�ي��ف��د  و�ملوؤ�س�سات، 
وتطوير �ملن�سات. وقد �أكد كالهما على تركيز �لبنك بدعم 
بل  �مل�سرفية  �حتياجاتها  تلبية  لي�س فقط على  �ملوؤ�س�سات 
�لعمل  بيئة  �سعوبات  جت��اوز  على  م�ساعدتها  �أي�ساً  ي�سمل 
مو�جهة  على  �ل��ن��دوة  رك��زت  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن  �حلالية. 
خماطر �الأعمال خالل عام 2021 وما بعده و��ستخال�س 
�لِعرب من �لوباء وال �سيما �حلاجة �إىل مزيد من �الت�سال 
و�حلفاظ على �سالمة �ملوظفني و�سحتهم. وبرزت �الأهمية 
حتواًل  �إح��د�ث��ه��ا  بعد  �لنمو  حتفيز  يف  للرقمنة  �مل��ت��ز�ي��دة 

كبري�ً يف �لتخطيط لالأعمال وتوقعاتها.
ي�سار �ىل �أّن �إن بي �إف كونكت هي عبارة عن من�سة م�سرفية 
و�ملتو�سطة  �ل�����س��غ��رية  ل��ل�����س��رك��ات  وح�����س��ري��ة  خم�����س�����س��ة 
�ملن�سة  ت�سّكل  �الإم����ار�ت.  دول��ة  نوعها يف  م��ن  �الأوىل  وه��ي 
�إىل  �ل��و���س��ول  �سهولة  لهم  وتتيح  لالأع�ساء  �ساماًل  ح��اًل 
قدرتهم  �إىل  باالإ�سافة  و�حللول،  �خلدمات  من  جمموعة 
�ل�سغرية  �ل�سركات  ت��ع��اون��ت  وق��د  �مل��ع��رف��ة.  م�ساركة  على 
من�سة  تطوير  يف  �لوطني  �لفجرية  بنك  م��ع  و�ملتو�سطة 
يتعاون  �ل��ذي  �الأول  �لبنك  يجعله  مما  كونكت،  �إف  بي  �إن 
مع جمتمع �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة لتطوير من�سة 

خا�سة بهم خلدمتهم. 

•• دبي -و�م:

�سنو�ت  م���ن���ذ  دب�����ي  ج����م����ارك  ت��ت��ب��ن��ى 
طويلة ثقافة �البتكار لتعزيز قدرتها 
�مل�ستمر  و�ل��ت��ح�����س��ني  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�القت�سادي  �لتطور  لتلبية متطلبات 
وتر�سيخ  دب�����ي  الإم���������ارة  �مل���ت�������س���اع���د 
م��رك��زه��ا حم�����ور�ً ع��امل��ي��اً ل��ل��ت��ج��ارة .. 
�لتحديات  �إختالف  �لرغم من  وعلى 
�ل��ع��م��ل �جلمركي  ب��اإخ��ت��الف م��و�ق��ع 
�أن  ��ستطاع مركز �الإبتكار يف �لد�ئرة 
�إجناز�ت  �ىل  �لتحديات  ه��ذه  يحول 

دبي  جمارك  بها  ت�سدرت  و�ب��ت��ك��ار�ت 
�ل�سرق  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �الأول  �مل��رك��ز 
�بتكار�ً”  �الأك��رث  “�ملوؤ�س�سة  �الأو���س��ط 
لالإبتكار  �لعاملي  �ملعهد  تقرير  وف��ق 
للعام  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق  منطقة  ع��ن 
وكالة  م��ع  خ��ا���س  ح���و�ر  2021.ويف 
قال ح�سني   .. �أنباء �الإم��ار�ت “و�م” 
�ل����ف����رد�ن م���دي���ر م���رك���ز �الإب���ت���ك���ار يف 
�إمتد�د  ه���و  �مل���رك���ز  �إن  دب���ي  ج���م���ارك 
لق�سم �ملقرتحات و�ل�سكاوى بالد�ئرة 
لالإبتكار  م���رك���ز  �إىل  حت����ول  �ل�����ذي 
من  ب���ق���ر�ر   2020 ع����ام  يف  �أن�������س���ئ 

�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س 
و�ملنطقة  و�جلمارك  �ملو�نئ  موؤ�س�سة 
�ل�سكاوى  ق�����س��م  ف�����س��ل  ومت  �حل�����رة 
�لب�سرية  �مل�����و�در  م��ن  و�الإق����رت�ح����ات 
وم���ن���ح���ه �ال����س���ت���ق���الل���ي���ة �ل���ت���ام���ة يف 
خطوة جريئة لت�سبح �أوىل �ملوؤ�س�سات 
تتخذ  �لتي  دب��ي  �إم���ارة  يف  �حلكومية 
مثل هذه �خلطوة ..الفتاً �إىل �أن كيان 
بالظهور منذ عام  بد�أ  �الإبتكار  مركز 
�ل�سكاوى  ق�سم  خ���الل  م��ن   2000
مر�ت  عدة  تطويره  ومت  و�ملقرتحات 

حتى و�سل �إىل هذه �ملرحلة .

مركز البتكار يف جمارك دبي .. حا�سنة تطوير العمل اجلمركي

اأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة للبنني يف اأبوظبي حت�سد جائزة اآ�سيا العقارية 2021

بهدف ت�ضجيع ال�ضتثمار الأجنبي يف الدولة وحماية ال�ضتثمارات الإماراتية يف اخلارج

وزارة املالية توقع على اتفاقية الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات مع حكومة هنغاريا

اأول معر�س للقوارب يقام يف الدولة خالل العام اجلاري 

معر�س اأبوظبي الدويل للقوارب 2021 ينطلق يف 13 اأكتوبر املقبل
الن�ضخة الثالثة من املعر�س توفر خيارات لتاأجري القوارب والرحالت الرتفيهية باأ�ضعار منا�ضبة

اأم�س دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليار   1.1
•• دبي-و�م:

 بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك بدبي �أم�س �أكرث من 
1.1 مليار درهم.

و�سهدت �لد�ئرة ت�سجيل 318 مبايعة بقيمة 919.55 مليون درهم منها 
30 مبايعة لالأر��سي بقيمة 188.47 مليون درهم و288 مبايعة لل�سقق 
و�لفلل بقيمة 731.09 مليون درهم. وجاءت �أهم مبايعات �الأر��سي بقيمة 
14 مليون  17 مليون درهم يف منطقة جمري� �الأوىل تليها مبايعة بقيمة 
 13 بقيمة  مبايعة  تليها  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  حد�ئق  منطقة  يف  دره��م 

مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد.
م��ن حيث عدد  �ملناطق  ر����س��د  ب��ن  �ل�سيخ حممد  ح��د�ئ��ق  وت�����س��درت منطقة 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   125 بقيمة  مبايعة   11 �سجلت  �إذ  �ملبايعات 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعات   4 بت�سجيلها  �الأوىل  �ل�سبا  ند 
�حلبية �لثالثة بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم. وفيما يتعلق 
باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم مبنطقة 
يف  دره��م  مليون   45 بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات  ك��اأه��م  �الأوىل  �لرب�ساء 
منطقة �ملرقبات و�أخري� مبايعة بقيمة 27 مليون درهم يف منطقة معي�سم 
�الأول. وت�سدرت منطقة مر�سى دبي �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق 
و�لفلل �إذ �سجلت 67 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وتلتها منطقة برج 
�لرب�ساء  يف  وثالثة  دره��م  مليون   71 بقيمة  مبايعة   24 بت�سجيلها  خليفة 
و�سجلت  دره���م.  مليون   15 بقيمة  مبايعة   23 بت�سجيلها  �لر�بعة  جنوب 
�لرهون قيمة قدرها 260.86 مليون درهم منها 14 رهنا لالأر��سي بقيمة 
مليون   203.31 بقيمة  و�ل�سقق  للفلل  رهنا  و85  دره��م  مليون   57.55
درهم وكان �أهمها مبنطقة �لثنية �لر�بعة بقيمة 46 مليون درهم و�أخرى يف 
منطقة �ملرقبات بقيمة 45 مليون درهم. �أما �لهبات فقد �سهدت ت�سجيل 7 
هبات بقيمة 12.23 مليون درهم، كان �أهمها مبنطقة و�دي �ل�سفا 6 بقيمة 

4 ماليني درهم و�أخرى يف منطقة و�دي �ل�سفا 7 بقيمة 4 ماليني درهم.

اإ�سدار جمل�س الحتياطي الحتادي عملة 
رقمية قد يقلل احلاجة للعمالت امل�سفرة 

•• و��سنطن-رويرتز:

�أقوى  �إح���دى  �إن  �الحت���ادي  �الحتياطي  رئي�س جمل�س  ب��اول  ج��ريوم  ق��ال 
�حلجج �لتي تربر للبنك �ملركزي �الأمريكي �إ�سد�ر عملة رقمية هي �أنه قد 

يقلل �حلاجة �إىل بد�ئل خا�سة مثل �لعمالت �مل�سفرة و�لعمالت �مل�ستقرة.
جمل�س  �إ���س��د�ر  ك��ان  �إذ�  عما  بالكوجنر�س  ��ستماع  جل�سة  خ��الل  وب�سوؤ�له 
�الحتياطي �الحت��ادي لعملة رقمية �سيكون بديال �أكرث جدوى من وجود 
�لعديد من �لعمالت �مل�سفرة �أو �مل�ستقرة يف نظام �ملدفوعات، قال باول �إنه 
يتفق مع هذ� �لر�أي. و�أ�ساف باول خالل �جلل�سة �أمام جلنة �خلدمات �ملالية 
مبجل�س �لنو�ب �الأمريكي “�أعتقد �أن هذ� رمبا يكون �حلال، و�أعتقد �أن تلك 
�إحدى �حلجج �لتي ُتقدم ل�سالح �لعملة �لرقمية... �أنك، ب�سكل خا�س، لن 
حتتاج �إىل عمالت م�ستقرة، ولن حتتاج �إىل عمالت م�سفرة �إذ� كان لديك 
�أق��وى �حلجج يف �ساحلها«.  �إح��دى  �أن تلك  �أعتقد  �أمريكية-  عملة رقمية 
و��سع  �سيفح�سون على نطاق  �الحتياطي  �إن م�سوؤويل جمل�س  باول  وقال 
عامل �ملدفوعات �لرقمية يف ورقة نقا�س قد ُتن�سر يف �أو�ئل �سبتمرب �أيلول. 
وو�سف �لورقة باأنها خطوة رئي�سية ت�سرع من جهود �ملجل�س لتحديد ما �إذ� 

كان ينبغي عليه �أن ي�سدر عملته �لرقمية �خلا�سة.
و�أ�ساف باول �أنه ي�سك يف �أن ت�سبح �الأ�سول �مل�سفرة �أد�ة رئي�سية للمدفوعات 
يف �لواليات �ملتحدة، لكنه قال �إن �لعمالت �مل�ستقرة رمبا حت�سل على �ملزيد 
من قوة �لدفع. و�أ�ساف �أن هناك ثمة حاجة ملزيد من �الإجر�ء�ت �لتنظيمية 

قبل �أن يكون للعمالت �مل�ستقرة دور �أكرب يف �لنظام �ملايل.
وقال باول “لدينا �إطار عمل تنظيمي قوي جد� فيما يخ�س ود�ئع �لبنوك 
بالن�سبة  يوجد حاليا  �لنقد... هذ� ال  �سوق  �أو �سناديق  �ملثال،  �سبيل  على 
�ملدفوعات،  ع��امل  من  مهما  ج��زء�  �ست�سبح  كانت  و�إذ�  �مل�ستقرة،  للعمالت 
و�لذي ال نظن �أنه �سيكون لالأ�سول �مل�سفرة ولكن رمبا للعمالت �مل�ستقرة، 

�إذ� �سنحتاج �إىل �إطار عمل تنظيمي مالئم«.

•• �أبوظبي-و�م: 

لال�ستثمار�ت  �ل���ع���ني  م��وؤ���س�����س��ة  ���س��ارك��ت 
تقدمي  خ��الل  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لتعليمية 
و�الأكرث  �لتعليمية  م�ساريعها  �أب��رز  �إح��دى 
�لهند�سي  �لت�سميم  يف  و�إب���د�ع���اً  ت���ط���وًر� 
�لعقارية  �آ�سيا  للمد�ر�س يف برنامج جائزة 
يف  نوعه  من  �الأ�سهر  يعد  و�ل��ذي   2021
�لتطوير �لعقاري يف منطقة �آ�سيا ومنطقة 

�ملحيط �لهادي و�لذي �سمل فئات عدة.
وق���د ُم��ن��ح م��ب��ن��ى �أك���ادمي���ي���ة �ل�����س��ي��خ ز�يد 
�آ�سيا  ج��ائ��زة  �أب��وظ��ب��ي  للبنني يف  �خل��ا���س��ة 
لهدف  �لتطوير  فئة   -  2021 �لعقارية 
قبل  �لفائزين من  �ختيار  خا�س حيث مت 

�أبرز �حلكام �لدوليني يف هذ� �ملجال.
الأكادميية  �ل��ف��ري��د  �مل��در���س��ي  �ملبنى  وي��ق��ع 
�ل�سيخ ز�يد �خلا�سة للبنني يف قلب مدينة 
 22000 م�ساحة  ع��ل��ى  ومي��ت��د  �أب��وظ��ب��ي 
 1400 ن���ح���و  م����رت م����رب����ع، وي�����س��ت��وع��ب 
وحتى  �الأطفال  ريا�س  مرحلة  من  طالب 

�ملبنى  ت�سميم  ومت  ع�سر.  �ل��ث��اين  �ل�سف 
ويحفزه  �ملتعلم  ليلهم  �ملدر�سي  �لد�خلي 
�ملعرفة،  �ك��ت�����س��اب  وح����ب  �الب���ت���ك���ار  ن��ح��و 
�ملحلي  �ل��رت�ث  روح  بان�سجام  تلتقي  حيث 
و�لتاريخ �لثقايف لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ملتقدمة  �حلديثة  �لتعليمية  �لبيئة  مع 
�لقرن  م��ه��ار�ت  الإث����ر�ء  و�مل��م��ي��زة  �لن�سطة 
توفر  حيث  �حليوية،  و�لع�سرين  �حل���ادي 
و�لتجهيز�ت  �مل�ساحات  كافة  مر�فقها  يف 
�ملتعلم  يحتاجها  �لتي  و�ملتقدمة  �حلديثة 
و�النطالق  �مل��ع��رف��ة  و�ك��ت�����س��اب  ل��الب��ت��ك��ار 

لعامل �لغد.
�ل�����س��ي��خ ز�ي����د �خلا�سة  �أك���ادمي���ي���ة  وك���ان���ت 
للبنني قد ح�سلت على �ملركز �الأول /�لفئة 
�لعاملية  �لت�سميم  جائزة  �سمن  �لذهبية/ 
�الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ن   IDA
�سمن �أف�سل ت�سميم د�خلي على م�ستوى 
مت  كما   ،2018 للعام  ل��ل��م��د�ر���س  �ل��ع��امل 
ت�سنيف �ملبنى �ملدر�سي كاأف�سل �لت�ساميم 
�لبيئة  يف  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �مل��در���س��ي��ة 

يف  �ل��دويل  �إن�سايد  مهرجان  يف  �لتعليمية 
برلني 2016.

ويعد هذ� �لفوز �إ�سافة �إيجابية الإجناز�ت 
يوؤكد  و�ل��ذي  و�ملميزة  �ل�سابقة  �الأكادميية 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  يف  �ل��ث��اق��ب��ة  �ل���روؤي���ة 
ح��ق��ق��ت �ل���������س����د�رة ع���ل���ى م�����دى �الأع�������و�م 
�مل���زي���د لكونها  �مل��ا���س��ي��ة والت�����ز�ل حت�����س��د 
على  و�حلفاظ  و�البتكار  �لتجديد  تر�عي 
تتبناها  �ل��ت��ي  �لعالية  �لتعليمية  �ملعايري 
�لتعليمية  �لعملية  حم��ور  �لطالب  جلعل 
ونقله من �لبيئة �لتعليمية �لتقليدية نحو 
بيئة �أكرث تطوًر� وتقدًما من �أجل تخريج 

�أجيال �مل�ستقبل �لو�عد.
�خلا�سة  ز�ي���د  �ل�سيخ  �أك��ادمي��ي��ة  وح��ق��ق��ت 
�الإجن����از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  باأبوظبي  للبنني 
�ل���ع���امل���ي���ة م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق �ل����رب�م����ج 
و�خلطط  �مل��م��ي��زة  �لتعليمية  و�مل����ب����ادر�ت 
�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �لعاملية  �ل��ف��ري��دة وف���ق 
مب���ا مي��ي��زه��ا وي�����س��ن��ف��ه��ا ���س��م��ن �مل���د�ر����س 
�لعامل، حيث  م�ستوى  على  �بتكار�ً  �الأك��رث 

�ملميزة  �أب���ل  م��د�ر���س  �سمن  ت�سنيفها  مت 
�لرقمي  �لتعليم  يف  �ل��ع��امل  م�ستوى  على 

و�البتكاري.
�خلا�سة  ز�ي���د  �ل�سيخ  �أك��ادمي��ي��ة  �أن  ي��ذك��ر 
 2015 �سبتمرب  يف  �فتتاحها  مت  للبنني 
وتطبق �ملناهج �الأمريكي مع تقدمي بر�مج 
�لرتبية  وبرنامج  هويتي  كربنامج  د�عمة 

للثقافة  ز�ي���د  ع��ي��ال  وب��رن��ام��ج  �لع�سكرية 
�الأمنية وحا�سلة على �العتماد �الأكادميي 
للمد�ر�س  �جن���الن���د  “نيو  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 
ت�سنيفها  ومت   ..  «  NEASC و�لكليات 
�سمن  �جل����ودة  ع���ايل  �أد�ء  ذ�ت  ك��م��در���س��ة 
لد�ئرة �لتعليم  “�رتقاء”  برنامج �لتقييم 

و�ملعرفة يف �أبوظبي.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا  �إط�����ار  يف 
�القت�سادي  �ل���ت���ع���اون  ق����ن����و�ت  وت��ف��ع��ي��ل 
�لعامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م��ع  و�ال���س��ت��ث��م��اري 
وق��ع��ت دول����ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
�تفاقية  �أم�س  �سباح  �ملالية  ب��وز�رة  ممثلة 
حلماية وت�سجيع �ال�ستثمار�ت مع حكومة 
هنغاريا، وذلك يف مقر �لوز�رة يف �أبوظبي. 
�أو��سر  تعزيز  �إىل  �التفاقية  هذه  وتهدف 
بيئة  وت�����وف�����ري  �الق����ت���������س����ادي  �ل����ت����ع����اون 
وتاأمني  للم�ستثمرين،  مثلى  ��ستثمارية 

تو�زن �سامل بني �حلقوق و�اللتز�مات بني 
يحفز  مبا  �مل�سيفة،  و�لدولة  �مل�ستثمرين 
�القت�سادية  للتنمية  �الأع���م���ال  م���ب���ادر�ت 

�مل�ستد�مة.
�لتوقيع على  �الإم��ار�ت��ي يف  ومثل �جلانب 
�خلوري،  حاجي  يون�س  �سعادة  �التفاقية 
�التفاقية  وق��ع  فيما  �مل��ال��ي��ة،  وز�رة  وك��ي��ل 
نفاع  �أ�سامة  �سعادة  �لهنغاري  �جلانب  عن 
�الإمار�ت،  دول��ة  يف  هنغاريا  حكومة  �سفري 
وذلك بح�سور عدد من كبار �مل�سوؤولني يف 

�لوز�رة.
��ستثمار�ت  حماية  على  �التفاقية  وتن�س 

�جل����ان����ب����ني م������ن ك�����اف�����ة �مل����خ����اط����ر غري 
�لتجارية مثل �لتاأميم و�مل�سادرة و�حلجز 
ت�سهيل  على  وتعمل  و�لتجميد،  �لق�سائي 
�ملتبادلة  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  ب��اإن�����س��اء  �ل�����س��م��اح 
�ال�ستثم�����ار�ت،  له����ذه  �لرت�خي�س  ومنح 
�أحق�����ية  ع��ل��ى  �الت��ف��������������������اق��ي��ة  ت���وؤك���د  ك���ما 
�الأخ�����رى  و�لع�����ائد�ت  �الأرب�����اح  حت�����ويل 
قابلة  ح�����������������رة  ب��ع��م��ل��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��������������ار�ت 
�مل�ستثم�������ر  تعوي�س  وتت����يح  للتح����ويل، 
يف  ال�ستثماره  وف��وري��اً  ع�����اداًل  تع���وي�ساً 
ح����الة �ال�س�����تيالء عليه للم�سلحة �لعامة 
ل��ل��ق��ان��ون ودون مت��ي��ي��ز، على  وذل���ك وف��ق��اً 
للقيمة  وف��ق��اً  �لتعوي�س  قيمة  ت��ك��ون  �أن 
�ال�ستيالء  ق��ب��ل  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  �ل�سوق����ية 

عليه. 
وتعليقاً على توقيع �التفاقية؛ �أكد �سعادة 
ي���ون�������س ح���اج���ي �خل��������وري ح���ر����س دول����ة 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى حماية 
�ال�ستثمار�ت �الإمار�تية يف �خلارج، وتوفري 
�ال�ستثمار�ت  ال�ستقطاب  �مل��ن��ا���س��ب  �مل��ن��اخ 
�الأجنبية وفق منظومة قانونية وت�سريعة 

ترتقي الأف�سل �ملمار�سات �لعاملية.
�تف�����اقيات  “تقوم  ���س��ع��ادت��ه:  وق�����������������ال   
�ال�ستثم������ار�ت  وت�����س��ج�����������������ي��ع  ح�����م��������������������اي��ة 
�ل��ق�����������������ان��وين ومتنح  ب��ت��������������وف��ري �الإط�����������������ار 
�الأوىل  للدولة  و�ملعاملة  �لوطنية  �ملعاملة 

بالرعاية وذلك فيما يتعلق باإد�رة و�سيانة 
على  �لتاأكيد  م��ع  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت،  وتو�سيع 
عدم �لتدخل يف جميع �ملو�سوعات �ملتعلقة 

باال�ستثمار�ت.«
“تعترب حكومة هنغاريا  و�أ�ساف �سعادته: 
�إحدى �أبرز �ل�سركاء �القت�ساديني للدولة 
يف منطقة دول �سرق وو�سط �أوروبا. وياأتي 
توقيع �تفاقية �لت�سجيع و�حلماية �ملتبادلة 
على  ليوؤكد  �لدولتني  ب��ني  لال�ستثمار�ت 
�لعالقات  وتعزيز  لتعميق  �لدولتني  �سعي 
�مل�سرتك  �لتعاون  �آف��اق  وتو�سيع  �لثنائية، 
�القت�سادية  �ملجاالت  خمتلف  يف  �لتعاون 

و�ملالية ومبا ي�سجع على منو �ال�ستثمار�ت 
�ملتبادلة.«

ي�سار �إىل �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ممثلة بوز�رة �ملالية قد وقعت على 101 
�تفاقية ثنائية حلماية وت�سجيع �ال�ستثمار 

مع خمتلف دول �لعامل. 
وي�����س��اه��م �إب����ر�م ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ات يف دعم 
�لدولية  �ل�����س��ر�ك��ات  بعقد  �ل��دول��ة  ج��ه��ود 
بتما�سى  مبا  �مل�سرتكة  �الأه���د�ف  لتحقيق 
�لتي متثل  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  مع 
�لتعاون  وتعزيز  للتنمية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

�الإيجابي على م�ستوى �لعامل.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

للمعار�س  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
)�أدنيك(، وبالتعاون مع �سركة كابيتال للفعاليات 
 � �لن�سخة  لتنظيم  ��ستعد�دها  ع��ن  لها،  �لتابعة 
للقو�رب  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  م��ن  لثالثة 

خالل �لفرتة من 13 -16 �أكتوبر �ملقبل.
وحتت�سن �أبوظبي هذ� �ملعر�س �لذي يعترب �أول 
حدث متخ�س�س باليخوت و�لقو�رب و�لريا�سات 
دولة  يف  ُيقام  �الأ�سماك  �سيد  وم��ع��ّد�ت  �لبحرية 
�الإمار�ت خالل �لعام �جلاري. كما ي�سلط �ملعر�س 
من  جمموعة  على  �حل��ال��ي��ة  ن�سخته  يف  �ل�����س��وء 
��ستئجار  فيها  مبا  �ملتمّيزة،  �لبحرية  �الأن�سطة 
�لرتفيهّية  �لبحرية  �لرحالت  وجتارب  �لقو�رب 
تاريخ  يف  �الأوىل  للمرة  وذل��ك  منا�سبة،  باأ�سعار 

�ملعر�س.
�مل�ستقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  خ��ط��وة  ويف 
لقطاع �ملعار�س يف مرحلة �لتعايف من �جلائحة، 
باإقامة  �جل���اري  �ل��ع��ام  خ��الل  “�أدنيك”  جنحت 
وتنظيم فعاليات كربى بثقة و�أمان م�ستفيدة من 
�إجر�ء�ت �ل�سحة و�ل�سالمة �لتي تبنتها وطبقتها 
�أبرزها  ك��ان  و�ل��ت��ي  �لعاملية،  �ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق 
)�آيدك�س(،  �ل����دويل  �ل���دف���اع  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س 
 ،)2021 )نافدك�س  �لبحري  �ل��دف��اع  ومعر�س 

وم��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، م���ا ميّهد 
�لطريق �أمام عودة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �لرئي�سية 
�الأخرى يف �لن�سف �لثاين من �لعام، ويوؤكد على 
��ست�سافة معر�س  �أدنيك وقدرتها على  جاهزية 
�لتي  �ملعايري  �أبوظبي �لدويل للقو�رب وفق ذ�ت 
جميع  و�سالمة  �سحة  على  �حل��ف��اظ  يف  ت�ساهم 

�الأطر�ف �ملعنية.
ومن جانبه، قال �سعيد �ملن�سوري، �ملدير �لتنفيذي 

معر�س  “ُيعد  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات:  ك��اب��ي��ت��ال  ل�����س��رك��ة 
��سرت�تيجية  فعالية  للقو�رب  �ل���دويل  �أبوظبي 
�سة لت�سهيل  ة لل�سركات �ملتخ�سّ كونه يوفر من�سّ
�ملنتجات  و�إط�����الق  �ل��ت��ج��اري��ة،  ع��ق��د �الت��ف��اق��ات 
�لتي  و�لرب�مج  �لفعاليات  عن  ف�ساًل  �جلديدة، 
�ملناطق  ال�ستك�ساف  �لفر�سة  �إت��اح��ة  على  تركز 
و�ختبار  �الإم����ار�ت،  ودول���ة  �أبوظبي  يف  �لبحرّية 
�الأ�سماك  و�سيد  �لبحرية  �لرتفيهية  �الأن�سطة 

على  �لتعّرف  فر�سة  ل��ل��زّو�ر  يتيح  كما  وغريها. 
يف  و�مل�ساركة  الأبوظبي،  �لغنّي  �لبحرّي  �ل��رت�ث 
�الأن�سطة �ملتميزة باالإ�سافة �إىل ��ستك�ساف جناح 
دول��ة �الإم����ار�ت �ل��ذي �سنقدمه ه��ذ� �ل��ع��ام بحلة 

جديدة«.
�سركاء  ب��ق��ائ��م��ة  “�سعد�ء  �مل��ن�����س��وري:  و�أ����س���اف 
�أبوظبي  ت�سمل  �لعام، و�لتي  ورع��اة �حلدث لهذ� 
للحدث،  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����س��ري��ك  �ل��ب��ح��ري��ة، 

و�لر�عي �ملا�سي جلف كر�فت، و�لر�عي �لبالتيني 
ل��ل��ح��دث ن����ادي ك��اب��نت ك��ل��وب ل��رح��الت �ليخوت 
�لعام  ن�سخة هذ�  ت�سهد  كما  �لبحرية،  و�لقو�رب 
م�ساركة �أكرث من 80 عار�س، من �سمنها جهات 
ت�سارك معنا للمرة �الأوىل، منها مو�نئ �أبوظبي، 
�لبحرية،  �لفجر  و���س��رك��ة  �ل��ب��ح��ري��ة،  و�أب��وظ��ب��ي 
و�سركة بيال�سي، وجلف كر�فت، و�لتي �ستعر�س 
ماوري  �سركة  و�أوري��ك�����س،  كر�فت  �سيلفر  ق��و�رب 

مارين،  وميد��سيا  �ل��ف��اخ��رة،  لليخوت  �لعاملية 
مارين  ج���ي  وج����ي  وج���ال����س���دي���ب،  م����اري����ن،  ويف 
�لفاخرة،  �لقو�رب  من  جمموعة  �ستعر�س  �لتي 
ل�سركة هوند�  �ملالكة  �لتجارية  �لفطيم  م�ساريع 
مارين  �سيك�س  و���س��رك��ة  �ل��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��م��ح��رك��ات 

�لبحرية، و�سركة �مل�سعود – �أم تي يو«. 
على  �أدن�����ي�����ك  “حتر�س  �مل����ن���������س����وري:  وت����اب����ع 
و�الحرت�زية  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري  جميع  �ت��خ��اذ 
ال�ستقبال زو�ر معر�س �أبوظبي �لدويل للقو�رب 
2021، مع �حلفاظ على �سحتهم و�سالمتهم، 
�ل�سحية  �جلهات  وتوجيهات  باإر�ساد�ت  �لتز�ماً 
تنظيم  يف  جن��اح��ن��ا  وب��ع��د  �مل��ع��ن��ي��ة،  و�لتنظيمية 
2021، و��ست�سافة  معر�سي �آيدك�س ونافدك�س 
فاإننا على ثقة  للكتاب،  �لدويل  �أبوظبي  معر�س 
بقدرتنا جتاه �سمان �سالمة �سيوفنا و�مل�ساركني 

و�لعار�سني يف بيئة �أعمال �آمنة«.
ب��ف��ع��ال��ي��ات �ملعر�س،  ل���ل���زّو�ر �ال���س��ت��م��ت��اع  ومي��ك��ن 
وم�ساهدة �لقو�رب و�ليخوت و�ملنتجات �لبحرية 
�ل�سركات  ل���دى خم��ت��ل��ف  �ل��ت��ي مت���ت ���س��ن��اع��ت��ه��ا 
يف دول���ة �الإم����ار�ت وع��ل��ى م�ستوى �ل��ع��امل، حيث 
تعر�س عّدة �سركات معّد�تها �خلا�سة باالأن�سطة 
�ل�سيد  م��ع��ّد�ت  و�أح����دث  �ل��ب��ح��ري��ة،  �لرتفيهية 
�لنوعية  �ملنتجات  من  وغريها  �ملائي،  و�لرتفيه 

و�ملبتكرة.
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العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 793
 : �جلن�سية   - �ل�ك�الم  �ب�����و  ���س��اه��د�ال���س��الم  حمم�د   : �ل�سيد  ب�����اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
�إل�ى  �لبالغ�ة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح��س�ته  و�لتن�ازل ع�ن  �لبي�ع  ف�ي  بنغالدي�س، يرغ�ب 
�مل�س�ماه  �لرخ�س�ة  : بنغالدي�س، ف�ي  ��سماعيل - �جلن�سية  �ل�س�يد : حمم�د عثم�ان م�ح�م�د 
رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  �ل�س�ارقة  ب��اأم�����ارة  تاأ�س�ست  �لبن�اء(  م�����و�د  لتج�ارة  م��س�ايف  )طري�ق 

)762716( �ل�س�ادرة م�ن د�ئ�رة �لتنمي�ة �القت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت �خرى : 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 790
 : �جلن�سية   - �كب�ر  عل�ى  �ال�س�الم  ر�يج�ول  م�ح�م�د   : �ل�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
�إل�ى  وذل�ك  بنغالدي�س، يرغب ف�ي �لب�ي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته �لبالغ�ة )%100( 
�ل�س�يد : حمم�د كوثر حمي�د ن�ور �ال�س�الم - �جلن�س�ية : ب�نغالدي�س، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�م�اه 
)بقال�ة رك�ن �لربك�ة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )742368( �ل�سادرة 

من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة. تعديالت �خرى. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 787

�ل�بي�ع  ف�ي  يرغ�ب   ، بريطاني�ا   : - �جلن�س�ية  ن�ا�س�ر  �حم�د   : �ل�س�يد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
عب�ده  حمم�ود  حمم�د   : �ل�س�يد  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح��س�ت�ه  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل 
ف�رع   - كب�اب  ب�اربيكيو  )مط�ع�م  �مل�س�ماه  �لرخ�س�ة  ف�ي  م�س�ر   : �جلن�سية   - �ل�س�اعر  م�حم�ود 
م�ن  �ل�س�ادرة   )613626( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  �ل�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت   )1 فرع  �ل�س�ارقة 
)فرع  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  �آخ���رى:  تعديالت   - بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ�����رة  
باربيكيو كباب -  �لتجاري من )مطعم  ل�سركة حمليه( لي�سبح )وكيل خدمات(. تغيري �ال�سم 

فرع �ل�سارقة - فرع 1( لي�سبح )مطعم م�ساوي �ال�سكندرية(
2013 يف  وعمالبن�س �مل��ادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 791
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن �ل�س�يد : عب�د�لريا�س ح�س�ن م�حم�ود م�حم�د ح�س�ن - �جلن�سية: 
�لهن�د، يرغ�ب ف�ي �لب�ي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�س�يد 
: �س�ون�ى �س�اكو فاروغي�س - �جلن�سية : �لهن�د، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�ماه )كافتريي�ا �لطم�اط�م 
د�ئرة  �ل�سادرة من  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )750299(  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  �ل�ح�اره( 
�ملادة )14( فقرة )5( من  بال�سارقة. تعديالت �خرى: وعمالبن�س  �لتنمية �القت�سادية 
�حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �الع��الن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 792
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/حممد كبري ح�سني حممد رفيق �لرحمن - �جلن�سية 
بنغالدي�س - ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50% يف �لرخ�سة �مل�سماه 
جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �ل�سادرة  كرنافويل(  )مطعم 
بنغالدي�س.  - �جلن�سية  �حمد  بديع عامل طفيل  �ل�سيد/  �إىل  وذل��ك  رقم )514564( 
�لقانون  �ح��ك��ام   م��ن   )5( فقرة   )14( �مل���ادة  الي��وج��د. وعمالبن�س   : �آخ���رى  تعديالت 
�الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن 
��سبوعني من تاريخ هذ�  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �الج��ر�ء  للعلم و�ن��ه �سوف يتم 
�العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 186
�المار�ت  �جلن�سية  �لبلو�سي،  حامت  بن  ح�سني  حممد  علي   : �ل�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد : �سريدهار�ن الالن 
�ل�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  و�لتي  للخياطة(  )كن�س  �لرخ�سة  يف  هندي  �جلن�سية   - �سيليبار�مبيل 
 : �خ��رى  تعديالت  �القت�سادية.   �لتنميه  د�ئ��رة  �ل�سادرة من  رقم )21524(  مبوجب رخ�سة 
تغري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فرديه �يل وكيل خدمات وتنازل �ساحب �لرخ�سة الآخر ودخول 
رقم  �الحت��ادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �مل��ادة )14(  وكيل خدمات جديد.  وعمالبن�س 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 185

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : يو�سف حممد �سالح عبد�هلل �حلمادي ، �جلن�سية �المار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�سيد ر�سو�ن �حمد 
�لزعبي �جلن�سية �سوريا يف �لرخ�سة )مكتبة �لعائلة( و�لتي تاأ�س�ست باأم�ارة �ل�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )515047( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�سادية. تعديالت �خرى : حذف 
ن�ساط، تنازل �ساحب رخ�سة الآخر ، تغيري �ال�سم �لتجاري لل�سركة/�ملوؤ�س�سة. وعمالبن�س 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  4063/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/4145 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )712118.51( درهم 
، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري - عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ملطار - بجو�ر بناية �مل�سعود ووكالة �لفطيم لل�سيار�ت ، ت : 044266024 - 
متحرك : 0502429874 ، �س ب 118385 �لرقم �ملكاين )1842279152( - وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي  

�ملطلوب �إعالنه : عبد�لروؤوف خالد حمكم �لدين خالد  
عنو�نه : �إمارة د بي - بردبي - معي�سم �الوىل - قطعة �الر�س رقم 725 ، �لعقار رقم 3 - 1501 ، برج �سينرتيوم تاور 3 ، �سقة رقم 1501، 

ت : 043664888 متحرك : 0555629061 - �س ب : 391268 رقم مكاين : 1798570656 - 0555629061 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2021/7/28 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �الإع���الن  مو�سوع 
http://www. �الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �الإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة رقم �الر�س 725 - �ملنطقة : معي�سم �الول - ��سم �ملبنى : �سينرت يوم تاور 

درهم.   782،673.01  : �لقيمة   - مربع  مرت   150.44  : �مل�ساحة   -  1  : �ملبنى  رقم   -  1501  -  3  : �لوحدة  رقم   -  3
مالحظات : 1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   

 اعـــــــالن
�ل�سيد/   : خورفكان  و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
طارق يو�سف عبد�هلل �ملريز� �حلمادي ، �جلن�سية : �الإمار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ال�سم �لتجاري مطعم وكافترييا ق�سر 
�لدجاج  ، ن�ساط �لرخ�سة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( ، مطعم ، ن�ساط 24 �ساعة، 
 565467 و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 
�ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2009/2/4 بتاريخ  �ل�سادر 
ر�سيد بوتان بور�يل قادر ، �جلن�سية : �لهند.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دار ال�شهباء ملقاولت البناء - ذ م م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001736/ 
�إىل �ملحكوم عليه : د�ر �ل�سهباء ملقاوالت �لبناء - ذ م م 

�لعنو�ن : �لعنو�ن : �ل�سارقة - �ملنطقة �لو�سطى - �ملليحة - �سناعية مليحة �جلديدة - مكتب رقم 3 - ملك 
م�سبح متيم حميد خ�سوين - �لكتبي �لهاتف : 0502217338 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سيد بدرودوز �ساه علي عابد - �جلن�سية : باك�ستاين - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 48974  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 

حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�شة   على  اأمر    SHCFICIPTO2021 /0004368 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �لعمود �لف�سي ملقاوالت �لنجارة �مل�سلحة  
�ملحكمة يف  بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
�لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / رهيف مولوجود حنيف حممد حنيف 
، بالتايل : ن�س �حلكم - ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�سلم �ملدعي جو�ز 
�ل�سفر �خلا�س به. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية ...... 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
القا�شي/ ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
اإعالن بالن�شر

رقم )6124/2021(
مقدمة من �ملنذرة : �سركة �أر�بي�سك للمقاوالت )) ذ�ت م�سئولية حمدودة ((

ARABESC CONTRACTING L.LC
�ملنذر �إليها : مدينة و��سطة لالن�ساء�ت. �س ذ .م .م

Madinat Wasit Contraction L.Lc
�ملو�س�وع �نذ�ر بدفع مبلغ قدره 37،620،45 درهم

فاإن �ملنذرة تخطر �ملنذر �إليها ب�سرورة �ملبادرة ل�سد�د مبلغ �لدين وقدره 37،620،45 درهم �أي 
�سبعة وثالثون �ألف و�ستمائة وع�سرون درهم وخم�سة و�أربعون فل�س �ملرت�سد يف ذمتها ل�سالح �ملنذرة 
، وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذ� �الإنذ�ر، و�إال فاإن �ملنذرة �ست�سطر التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية يف مو�جهة �ملنذر �إليها للمطالبة باملبلغ �ملذكور مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع %12 مع 

حتميلها �مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة . مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ علي 
، �جلن�سية : �الإم��ار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن  �ل�سيابي �لنقبي  ر��سد عبيد 
�لرخ�سة  ن�ساط   ، للطباعة  �لعميد  �لتجاري  �ال�سم  يف   %١00 �لبالغة  ح�سته  يف  )تنازل( 
خدمات �لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت ، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف خورفكان 
�الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف   2004/4/7 بتاريخ  �ل�����س��ادر   522742 رق��م  مهنية  رخ�سة 
بخورفكان. �ىل �ل�سيد/عبد�ل�سالم �سيالت �سيد علي �سيالت ، �جلن�سية : �لهند ، بن�سبة 
50% �ل�سيد/ عبد�لغفور �سيالت ، �جلن�سية : �لهند ، بن�سة 50% ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
 اعـــــــالن       

�ل�سيد/   : خ��ورف��ك��ان  و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم 
طارق يو�سف عبد�هلل �ملريز� �حلمادي ، �جلن�سية : �الإمار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة ١00% يف �ال�سم �لتجاري �لهاتف �ملمتاز لتجارة �لهو�تف 
�لهو�تف  �سر�ئح  بيع   ، بالتجزئة   - �ملتحركة  �ل��ه��و�ت��ف  بيع  �لرخ�سة  ن�ساط  �ملتحركة، 
�القت�سادية يف خورفكان رخ�سة  �لتنمية  د�ئ��رة  و�ملرخ�س من   ، بالتجزئة   - �اللكرتونية 
مهنية رقم 73١٩62 �ل�سادر بتاريخ 20١5/2/١0 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية بخورفكان. 
�ىل �ل�سيد/ ر�سيد بوتان بور�يل قادر - �جلن�سية : �لهند. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   

 اعـــــــالن 
�ل�سيد/   : و�لت�سديقات- خورفكان  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  تقدم �يل 
�لت�سديق على  �الإم���ار�ت وطلب   : ، �جلن�سية  �مل��ريز� �حلمادي  يو�سف عبد�هلل  ط��ارق 
�ل�ساي  �لتجاري كافترييا  �لبالغة ١00% يف �ال�سم  حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته 
و�مل�سروبات  و�ملرطبات  �خلفيفة  �لوجبات  وتقدمي  جتهيز  �لرخ�سة  ن�ساط   ، �ملمتاز 
�لتنمية �القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم  ، و�ملرخ�سة من د�ئرة  �ل�ساخنة 
�ىل  بخورفكان.  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   20١١/١١/2٩ بتاريخ  �ل�سادر   6١625٩
�ل�سيد/ ر�سيد بوتان بور�يل قادر - �جلن�سية : �لهند. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 788
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / �نار �هلل �خال�س خان - �جلن�سية باك�ستان - ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�س �لطائر 
�البي�س ل�سيانة �ل�سيار�ت( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة برخ�سة 
�جلن�سية   - برويز  خالد  على  ر�سو�ن  �ل�سيد/  �إىل  وذل��ك   )778933( رقم  جتارية 
�مل��ادة )14( فقرة )5( من �حكام   باك�ستان. تعديالت �خرى : اليوجد. وعمالبن�س 
ن�سر  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  �لقانون �الحت��ادي رقم )4( 
هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
 اعالن بالن�شر لتقدمي م�شتندات والتوا�شل مع اخلربة

بالدعوى رقم 2021/3291 عمایل جزئي
�ملدعي : نز�ر �بر�هيم �حمد ن�سر 

�ملدعى عليهم : �نوفا ريفينينج �أند تريدينج م م ح
�ملو�سوع ين�سر بال�سفحة كما يلي :-

ف�اإنني  �أع�����اله  بال�دعوى  ح�س�ابيا  خبي�ر�  بن��دبي  �مل�وقرة  دب�ي  حم�اكم  حلك�م  تنفي�ذ� 
manea.atlas@gmail. أدع�وكم �أو للتو��س�ل �خلبي�ر عب�ر �لربي�د �الإلكرتون�ي�
ب�ه لتق�دي�م م�ا ل�دي�ك�م م�ن م�س�تند�ت و��س�تكمال ب�اقي �الإج�ر�ء�ت  �أو �الت�س�ال    com
عل�ى �ن يك�ون ذل�ك خالل مدة �سبعة �أيام عمل من تاريخه.  علم�ا ب�ان �خلبي�ر �س�وف 
�اللتز�م  وعلي�ه يرجي  �مل�وقرة  باملحكم�ة  تكليف�ه  ت�م  مل�ا  وفق�ا  �خلب�رة  �إج�ر�ء�ت  يبا�س�ر 

بالتو��سل باخلربة وتقدمي �مل�ستند�ت �خلا�سة بالدعوي �أعاله.
اخلبري احل�شابي/مانع املن�شوري

اإجتماع خربة 

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 787
�لب�ي�ع  ف�ي  يرغ�ب  �س�وريا،   : �جلن�س�ية   - ذك�ره  م�خ�ت�ار  حم�زه   : �ل�س�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�س�يد : مه�ر�ن ح�س�ن حم�س�ى - �جلن�سية: 
�س�وريا، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�م�اه )حم�زه م�خ�ت�ار ذك�ره لتج�اره �ملع�د�ت �مل�ستعمله �لثقيل�ه وقط�ع غياره�ا - 
د�ئرة �لتنمية  م�ن  �ل�س�ادرة   )772538( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  �ل�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ف�رع)1( 
لتج�اره  ذك�ره  خمت�ار  )حم�زه  من  �لتج�اري  �الإ�س�م  تغيري  �خ��رى:  تعديالت  بال�سارقة.  �القت�سادية 
�مل�ستعمله  �ملع�د�ت  لتج�اره  �إىل )مهر�ن حم�سي  - فرع)1(  �لثقيل�ه وقطع غيارها  �مل�ستعمله  �ملعد�ت 
�لثقيل�ه وقطع غياره�ا �س�ركة �ل�سخ�س �لو�حد)ذ.م.م(( - تغيري �ل�سكل �لقانوين )وكيل خدمات( �إىل 
)�سركة �ل�سخ�س �لو�حد)ذ.م.م(.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   

 اإعالن حكم بالن�شر 
رقم الدعوى 2021/187 اأحوال �شخ�شية

بناء على طلب مدعي / �ينا�س �بر�هيم �حمد �بر�هيم جوهر - �جلن�سية / م�سر  
�ىل مدعي عليه / �حمد �بر�هيم ح�سن خ�سر - �جلن�سية / م�سر 

يرجى �الحاطة باأن �ملحكمة بتاريخ 2021/6/30 ��سدرت بحقك �حلكم �لتايل :  
حكمت �ملحكمة بتطليق �ملدعية �ينا�س �بر�هيم �حمد �بر�هيم جوهر علي �ملدعي عليه 
تاريخ  من  عدتها  باإح�ساء  �أمرتها  و  لل�سرر  بائنة  طلقة  خ�سر  ح�سن  �بر�هيم  �حمد 
لال�ستئناف  قابال  حكما  �مل�سروفات.  عليه  �ملدعي  و�ل��زم��ت  باتا  �حلكم  ه��ذ�  ���س��ريورة 
�مليعاد دون  ، وبانق�ساء هذ�  به  �لتايل لالإعالن  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثون يوما 
�لطعن على �حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه. 

�ملالحظات : يجب �الإعالن باللغة �لعربية و�الإجنليزية.
رئي�ص ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

�شادرة من حمكمة حمكمة عجان ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0002354 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عبد�هلل مازن نا�سيف
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 

�أعاله ل�سالح حممد لوؤي عبد�لباري ق�سري ، بالتايل :
ي��وؤدي للطرف  باأن  نا�سيف(  �ملطلوب �سده )عبد�هلل مازن  �لطرف  باإلز�م  ناأمر  �ملحكمه  قررت 
�لطالب )حممد لوؤي عبد�لباري ق�سري( مبلغا وقدره 75.000 درهما )خم�سة و�سبعون �ألف 
درهما(، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 7% من تاريخ �ملطالبة �ملو�فق 21/06/2021 وحتى متام 
�ل�سد�د. مع �الإلز�م بامل�سروفات ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�ستئناف 

خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
القا�شي / وجدي بن ال�شاذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
 اعالن بالن�شر

   322/2021/933 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سده /١- حممد �سم�س �لعامل �لطاهر علي  

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار - وميثله / عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت 
�ملطرو�سي. قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 5١7/202١ عقاري جزئي. 
�سباحا   ١0.00 �ل�ساعة   202١/8/5 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6187(

رقم �ملحرر 131013/1/2021 
�ملنذره : نيا للتجارة �لعامة 

�ملنذر �إليها : طائف �ملدينة للمقاوالت �س.ذ.م.م
�ملو�سوع : �نذ�ر قانوين بالتنبيه على �ملنذر �ليها باأن توؤدي للمنذرة مبلغ / 161،493،10 �لف درهم )مائة و�حد 
و�ستون �لفا و�ربعمائة ثالثة وت�سعون درهما و 10 فل�سا(. 1 - قامت �ملنذرة بتزويد �ملنذر �ليها بب�سائع علي فرت�ت 
متعددة وفقا للثابت بطلبات �ل�سر�ء �ملوقعة و�ملختومة من �ملنذر �ليها و�لفو�تري �لتجارية ومذكر�ت �لت�سليم. ووفقا 
�لتجارية  �لدفاتر  مبثابة  يعد  �ل��ذي  �ملنذرة  لل�سركة  �ملحا�سبي  �لنظام  من  �ل�سادر  �حل�ساب  ك�سف  من  كذلك  للثابت 
درهم  �ل��ف  مبلغ/161،493،10  �مل�ستحقة  �ملديونية  بلغت  وق��د  �الث��ب��ات.  يف  �لقانونية  حجيتها  لها  �لتي  �ملنتظمة 
)مائة و�حد و�ستون �لفا و�ربعمائة ثالثة وت�سعون درهما و 10فل�سا( ت�ستحق يف تاريخ  2019/4/4.  2- ومبوجب 
هذ� �النذ�ر توجه �ملنذرة هذ� �النذ�ر �يل �ملنذر �ليها بالتنبيه عليها ب�سد�د �ملبلغ �مل�ستحق خالل خم�سة �يام من تاريخ 
��ستالم �النذ�ر.  لذلك ، تنبه �ملنذرة علي �ملنذر �ليها ب�سد�د مبلغ/ 161،493،10 �ألف درهم )مائة و�حد و�ستون �لفا 
و�ربعمائة ثالثة وت�سعون درهما  و 10 فل�سا(. وذلك يف غ�سون خم�سة �يام من تاريخ ��ستالم �النذ�ر و�ال �سوف تلجاأ 

�ملنذرة للق�ساء للمطالبة باملبلغ �مل�ستحق و�لفائدة �لقانونية وحتميلها كافة �لر�سوم و�مل�سروفات و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13293 بتاريخ 2021/7/16   
اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 242/2020/250 بيع عقار مرهون
مو�سوع �لدعوى: طلب �أذن بيع عقار مرهون و توقيع �حلجز، �لقيام باإعالن كل من �مل�ستدعى �سدها و�حلائز باحلجز، 
ومن ثم بيع هذه �لعقار�ت �ملرهونة و�ملحجوز عليها باملز�د �لعلني وفقاً لالإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم، و�سرف 
درهم   50،821،059.19 وقدره  �مل�ستحقة مبلغ  �ملبالغ  ي�ساوي جمموع  �مل�ستدعي مبا  ل�سالح  �لعقار�ت  مبلغ مبيع 
خم�سون مليونا وثمامنئة وو�حد وع�سرون �لفا وت�سعة وع�سروف درهما وت�سعة ع�سر فل�س وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام. 

طالب �العالن:  بنك �المار�ت دبي �لوطني )�س.م.ع( �سفته بالق�سية:  طالب �لتنفيذ
�ملطلوب �عالنهم:  1- جولد الين للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م �سفته بالق�سية:  منفذ �سده

مو�سوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن )نوع �لعقار : مكتب - �ملنطقة : �جلد�ف 
168 - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري + قطعة �ر���س - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب  396 + �ر���س رق��م :  - رق��م �الر���س : 
( درهم خالل خم�سة   50821059،19  ( �ملطالبة وقدرها  ل�سد�د قيمة  نعلنكم  418( كما   : �ر�س  �لر�بعة - رقم 
ع�سر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إال بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية مع مر�عاة �حت�ساب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد م�سي مدة �ل�سبعة �أيام من علمكم باحلجز 

. بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 2021-7-13
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 16/ 7/ 2021  Issue No : 13293
Notice with Announcement

Claim No : 340/2020/387-Grievance Commercial Appeal
Subject of the Claim: Accepting the appeal in form for reporting thereof within the legal established 
time, fulfilling all legal conditions thereof, and as from subject matter, cancelling the appealed judgment 
and accordingly judge with the following: Applying the precautionary attachment on the appellant's 
money with others, which are all the accounts of the Respondent at the banks operating in the country 
including the following: ENBD (Emirates National Bank of Dubai) Abu Dhabi Commercial Bank /
Emirates Investment Bank/ Bank of Sharjah/ Sharjah Islamic Bank in addition to any consequences 
from the attachment resolution on the Respondent has with the banks. The most important of these 
procedures are: Determining the amounts under attachment with due diligence forbidding banks from 
disposing or paying what is in their possession of amounts to the Respondent or whomever delegated to 
do so assigning the banks (of attachment) to report the financial custody as well as notifying the court 
ordering the seizure within 7 days of being notified with the attachment- till the debt under the custody 
of the Respondent to the Complainant is paid which is AED 74,233775 while obligating the Respondent 
with charges, expenses and attorney fees for all levels of litigation.
Notice by / The Claimant: Abu Dhabi Islamic Bank  - Capacity: Appellant
Notice to/ The Respondent : 1- Saif Sultan Nasser Sultan Al Habsy Alameri - Capacity: Appellee
Notice Subject: It was appealed the Judgement resolved in the Claim no : 549/2020/ Commercial 
Grievance dated 26/11/2020. The hearing of Wednesday corresponding to 22/09/2021 at 17:30 PM in 
the remote litigation hall was placed thereto. So; you are summoned to present by yourself or via a legal 
representative. In case of not presenting, you will be sentenced in absence.
Section Head
Mahmoud Mohamed Faridony

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS



اجلمعة   16  يوليو    2021  م   -    العـدد   13293  
Friday    16   July   2021   -  Issue No   13293الفجر الريا�ضي

1818

افتتاح بطولة كاأ�س العامل لل�سطرجن يف رو�سيا

•• دبي- �لفجر: 

�نطلقت �سباح �أم�س يف فندق �لغرير 
تقنية  حكمات  دورة  فعاليات  ب��دب��ي 
�لفيديو �مل�ساعد �لتي ينظمها �الحتاد 
وي�ست�سيفها  �ل��ق��دم  لكرة  �الآ���س��ي��وي 
�حت����اد ك���رة �ل��ق��دم ل��ل��ف��رتة م��ن 15 
مب�ساركة  �جل�����اري  ي��ول��ي��و   24 �إىل 

�ستة �حت��اد�ت وطنية  7 حكمات من 
�الإم������ار�ت ، �ل��ي��اب��ان ، �أوزب��ك�����س��ت��ان ، 
فيما  وتايالند،  كونغ  هونغ   ، �إي���ر�ن 
�حتاد�ت  من  حكمات  م�ساركة  تعذر 
�ل�����س��ني و�إ���س��رت�ل��ي��ا وف��ي��ت��ن��ام ب�سبب 

قيود �ل�سفر .
�ملزروعي  حمد  �ل���دورة  �فتتاح  �سهد 
�الإمار�ت  باحتاد  �حلكام  ع�سو جلنة 

�مل�سوؤول  يعقوب  و�أحمد  �لقدم  لكرة 
�ل��ف��ن��ي ل��ل��ُم��ق��ّي��م��ني و�مل��ح��ا���س��ري��ن ، 
�ملحلي  �ملن�سق  �ل��ع�����س��م��اوي  وحم��م��د 
�الحتاد  م�سوؤويل  من  وعدد  للور�سة 

�لقاري .
ونقل �ملزروعي حتيات رئي�س و�أع�ساء 
جل��ن��ة �حل���ك���ام ل��ل��ح�����س��ور ، م���وؤك���د�ً 
�أهمية هذه �لدورة �لتي تاأتي يف �إطار 

�لتعاون �لقائم بني �الحتاد �الإمار�تي 
و�الآ�سيوي يف م�ساألة تاأهيل �حلكمات 
من خالل �إقامة �لعديد من �لدور�ت 
و�لور�س ملنت�سبي قطاع �لتحكيم من 

�لذكور و�الإناث .
يقدمها  �ل���ت���ي  �ل��������دورة  وت��ت�����س��م��ن 
�ملعتمدين  �مل��ح��ا���س��ري��ن  م���ن  ن��خ��ب��ه 
�ل�سعودي  وه��م  �الآ�سيوي  �الحت��اد  يف 

علي �لطريفي و�ملاليزي �سبح �لدين 
�سالح ومو�طنته ويد� �سم�سوري عدد�ً 
�ل��ن��ظ��ري��ة �خلا�سة  �مل��ح��ا���س��ر�ت  م��ن 
�لفيديو  ح��ك��م  ت��ق��ن��ي��ة  ب���ربوت���وك���ول 
و�آلية  �مل�ستخدمة  و�الأجهزة  �مل�ساعد 
جانب  �إىل  �ملباريات  خالل  تطبيقها 

تطبيقات عملية .
م�����س��ارك��ة �حلكمة  �ل������دورة  وت�����س��ه��د 

�ل���دول���ي���ة خ���ل���ود �ل���زع���اب���ي �ل���ت���ي مت 
قائمة  ���س��م��ن  م�����وؤخ�����ر�ً  �خ���ت���ي���اره���ا 

مباريات  الإد�رة  �ملر�سحات  �حلكمات 
بطولة كاأ�س �لعامل لل�سيد�ت 2023 

ونيوزلند�  �أ����س���رت�ل���ي���ا  يف  �مل����ق����ررة 
كحكمة فيديو.

ي�ضت�ضيفها احتاد الكرة على مدار 10 اأيام

انطالق فعاليات دورة الحتاد 
الآ�سيوي حلكمات الفيديو 

�نطلقت مناف�سات بطولة �لعامل لل�سطرجن 
و�ملقامة يف مدينة �سوت�سي – رو�سيا خالل 
�لفرتة من 12 يوليو لغاية 04 �أغ�سط�س 
300 العب  من  �أك��رث  ،مب�ساركة   2021
والعبة من نخبة العبي �لعامل يف �ل�سطرجن 
ونائب  �لرو�سي  �لريا�سة  وزير  وبح�سور   ،
عمدة مدينة �سوت�سي و�سخ�سيات هامة من 
�لوفود  وروؤ�ساء  لل�سطرجن  �لدويل  �الحتاد 
�الحتاد  رئي�س  ،�أعلن  �لبطولة  يف  �مل�ساركة 
دفوركوفيت�س  �رك���ادي  لل�سطرجن  �ل���دويل 
بدء �لبطولة من خالل �أد�ء �لنقلة �الأوىل 
على �لطاولة �الأوىل للبطولة وفق �إجر�ء�ت 
���س��ارم��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���ك���ول �الإج�������ر�ء�ت 

�الإحرت�زية .

وق���ام ���س��ع��ادة ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ع��ب��دويل نائب 
رئي�س جمل�س �الإد�رة رئي�س بعثة منتخبنا 
�لدكتور  ����س���ع���ادة  حت���ي���ات  ب��ن��ق��ل  �ل���وط���ن���ي 
����س���رح���ان ح�����س��ن �مل��ع��ي��ن��ي رئ��ي�����س �الحت����اد 
و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة �إىل وزير �لريا�سة 
وتباحث  �سوت�سي  مدينة  وع��م��دة  �لرو�سي 

معهم �سبل �لتعاون �مل�سرتك .
و�لتي  �الأوىل  �جل��ول��ة  ل���ق���اء�ت  و�أن��ط��ل��ق��ت 
�الأ�ستاذ  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  الع���ب  منحت 
 ، ر�ح��ة  عبد�لرحمن  �سامل  �لكبري  �ل��دويل 
وذلك �سمن �لالعبني �مل�سنفني �خلم�سني 
�أدى  ،بينما  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �الأو�ئ����ل 
�الأول  ل��ق��اءه  نعمان  �ل���دويل عمر  �الأ���س��ت��اذ 
يف �ل��ب��ط��ول��ة م��ع �الأ���س��ت��اذ �ل����دويل �لكبري 

�لرتكي يلمز م�سطفى و�لذي يتفوق على 
ن��ق��ط��ة ح��ي��ث خ�����س��ر عمر   263 الع��ب��ن��ا ب 
�ملبار�ة بالقطع �لبي�ساء وقدم �أد�ء مميز يف 
�ل�سود�ء ومتكن من  بالقطع  �لثاين  �للقاء 
�الأ�ستاذ  مع  بالتعادل  جيدة  نتيجة  حتقيق 
ي��ل��م��ز م�سطفى  �ل���رتك���ي  �ل��ك��ب��ري  �ل�����دويل 

وغادر �مل�سابقة .
وي�����س��ت��ه��ل �الأ����س���ت���اذ �ل�����دويل �ل��ك��ب��ري �سامل 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن م�����س��و�ره يف �ل��ب��ط��ول��ة �ليوم 
�الأ�ستاذ  �سربيا  بطل  مع  لقاءه  خ��الل  من 
و�ملتاأهل  �نديت�س  �لك�سندر  �لكبري  �ل��دويل 

من �لدور �الأول .
نائب  �لعبدويل  عبد�لعزيز  �ل�سيد  و�أ���س��اد 
رئي�س �الحتاد رئي�س �لوفد بامل�ستوى �لعايل 

العبي  نخبة  وم�ساركة  �لبطولة  لتنظيم 
�لعامل يف �لبطولة و�أكد على حر�س �للجنة 
�ملنظمة على تطبيق �الإجر�ء�ت �الإحرت�زية 
و�سالمة كافة �لوفود �مل�ساركة ، و�أبدى ثقته 
عبد�لرحمن  �سامل  �ل��دويل  �الأ�ستاذ  بقدرة 
يف جتاوز �لدور �لثاين و�لظهور يف �لبطولة 
�جليد  �الإع����د�د  �إىل  ن�سبة  ���س��ورة  باأف�سل 
للم�ساركة  ���س��امل  �ل��الع��ب  ل��ه  �ل���ذي خ�سع 
يف �ل��ب��ط��ول��ة ، و�أف����اد ب���اأن �ل��ب��ط��ول��ة ت�سهد 
ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات ل��ل��ج��ان �الحت�����اد �ل���دويل 
�سامل  لالعبنا  �لتوفيق  ومتنى  لل�سطرجن 
عبد�لرحمن الفًتا �إىل حتقيق �لالعب عمر 
نعمان الأهد�ف �مل�ساركة و�لتو�جد مع �أبرز 

العبي �لعامل يف �ل�سطرجن

•• �ل�سارقة-�لفجر:

�لق�سري  يو�سف  �سامل  �سعادة  ك��رم 
رئي�س هيئة تطوير معايري �لعمل 
�ل��ه��ي��ئ��ة �سباح  ب��ال�����س��ارق��ة يف م��ق��ر 
�ل��ف��ائ��زة يف بطولة  �ل���ف���رق  �أم�������س 
�لعمالية  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل�������س���ارق���ة 
على  �لهيئة  نظمتها  �لتي  �لر�بعة 
�لوطني  �ل�سارقة  "منتزه  مالعب 
�ل�سارقة  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لريا�سي. و�سارك يف هذه �لبطولة 
وهي �الأوىل من نوعها يف �لدولة، 
�سكلو�  الع���ب   1000 م���ن  �أك����رث 
كرة  هى  �أل��ع��اب   5 يف  فريقا   60
�لطائرة  وك��رة  �ل�سلة  وك��رة  �لقدم 
و��ستمرت  و�ل��ك��ري��ك��ي��ت،  و�ل��ه��وك��ي 
�مل��ن��اف�����س��ات ك���ل ي����وم ج��م��ع��ة على 
�خلام�س  م��ن  �أ�سهر،  ثالثة  م��دى 
�بريل   2 ف��رب�ي��ر وحتى  �سهر  م��ن 
�لروح  �سادتها  �أج��و�ء  يف   ،2021
�ل�سريف  و�ل��ت��ن��اف�����س  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
�لفرق  ج���م���ي���ع  �ل�����ت�����ز�م  ظ����ل  ويف 
�ملعتمدة  ب��االإج��ر�ء�ت �الح��رت�زي��ة 

فريو�س  مكافحة  ب�����س��اأن  ب��ال��دول��ة 
."19 – كوفيد  "كورونا 

 وقام �سعادته، بح�سور طارق �سامل 
"ريت�س  �سركة  رئي�س  �حلنب�سي، 
" �ملنظمة للبطولة، وعمر  تارجت 
�ملعايري  �إد�رة  م���دي���ر  �ل�����س��ارج��ي 
وحممد  �ل��ع��م��ال��ي��ة  و�ل�����س��ي��ا���س��ات 
�ب���ر�ه���ي���م دع��ي��ف�����س رئ��ي�����س فريق 
عمل �لبطولة وجمع من م�سوؤويل 
�ل��ه��ي��ئ��ة و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل�����س��ارك��ة يف 
�ملادية  �جلو�ئز  بت�سليم  �لبطولة، 
�لثالث  �ل����ف����رق  ع���ل���ى  و�مل���ع���ن���وي���ة 
�الأوىل يف ك��ل م��ب��ار�ة. وه��ن��اأ �سامل 
باألقاب  �ل��ف��ائ��زة  �ل��ف��رق  �ل��ق�����س��ري 
�سعادته  ع����ن  م���ع���رب���اً  �ل���ب���ط���ول���ة، 
للبطولة  �لر�بعة  �لن�سخة  بنجاح 
للمناف�سات  �ل��رف��ي��ع  وب��امل�����س��ت��وى 
�سورة  م��ث��ل  �حل�����دث  �أن  م����وؤك����د� 
ح�����س��اري��ة ع��ك�����س �ه���ت���م���ام �إم�����ارة 
�ل�سارقة ودولة �الإمار�ت بالريا�سة 
ل��ه من  مل��ا  �لعمل  ق��ط��اع  خا�سة يف 
�أه��م��ي��ة يف ����س��ت��م��ر�ر م�����س��رية بناء 

ومناء وتطور �لدولة. 

�لبطولة  "هذه  ب��اأن  �سعادته  و�أك��د 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  ب���دع���م  ح��ظ��ي��ت 
�ل�������س���ي���خ �ل����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
لكونها  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى 
كاأ�سلوب  �لريا�سة  لرت�سيخ  تهدف 
و�لعمال،  �لعمل  قطاع  ل��دى  حياة 
للرتفيه  �أمامهم  �لفر�سة  و�إتاحة 
هذه  ب���اأن  و�أ���س��اف  �أنف�سهم".  ع��ن 
مبتابعة  �أي�����س��اً  حظيت  �ل��ب��ط��ول��ة 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  من  مبا�سرة 
�لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
�ل�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
 ” �لق�سري:  �سامل  �سعادة  و�أ���س��اف 
�لريا�سة جتمع �الأفر�د و�ملجتمعات 
جن�سياتهم  ع����ن  �ل���ن���ظ���ر  ب��غ�����س 
مهماً  دور�ً  تلعب  �إنها  و�أع��ر�ق��ه��م. 
و�ملناف�سة،  �لتعاون  روح  تنمية  يف 
وتعزز �لعمل بروح �لفريق، وت�سهم 
يف مد ج�سور �لتعارف بني �جلميع. 
�أهد�ف  قلب  يف  تقع  جميعاً  وه��ذه 
ويدعمها  ي��ت��ب��ن��اه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة 

�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
وويل �لعهد ونائب �حلاكم”. 

وتوجه �سعادته بال�سكر �جلزيل �إىل 
�لبطولة،  �إجن��اح  �ساهم يف  كل من 
�لقطاعني  وم��وؤ���س�����س��ات  رع���اة  م��ن 

"ن�سعى  وق�����ال،  و�خل���ا����س.  �ل���ع���ام 
�أي�ساً  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  م���ن خ���الل 
�إىل تكري�س فكرة �لعمل �جلماعي، 
�لذي تقوم �الألعاب �لريا�سية على 
�لبطولة،  تهدف  وكذلك  �أ�سا�سه. 

ج�سور  وم���د  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �إىل 
و�أ�سحاب  �ل��ع��م��ال  ب���ني  �ل��ت��ع��ارف 
�ل�سركات  ج��م��ي��ع  ودع����ا  �لعمل”. 
يف  �مل�������س���اه���م���ة  �إىل  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
�تاحة  خ��الل  من  �ملقبلة  �لبطولة 

وعمالها  موظفيها  �أم��ام  �لفر�سة 
�لبطولة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�ساركة 
نهاية  �أي���ام  يف  تنظيمها  يتم  �ل��ت��ي 
ملجل�س  �ل�سكر  م��ق��دم��ا  �الأ���س��ب��وع. 
و�ل�سركة  �ل���ري���ا����س���ي  �ل�������س���ارق���ة 
�ملنظمة "ريت�س تارجت " و�جلهات 
�ملخت�سة يف �ل�سارقة على جهودها 
�سعادته  وق��ام   . �لتنظيم  �إجن��اح  يف 
بتكرمي �لفرق �لفائزة على �لنحو 
�لتايل: يف كرة �لقدم :�ملركز �الأول 
نا�سونال  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ف��ا���س��ت، 
�سكانوفا.  �ل��ث��ال��ث  و�مل���رك���ز  ب��ي��ن��ت 
ويف كرة �ل�سلة: �ملركز �الأول فريق 
دي  �لثانيفريق  �ملركز  �سغارة،  �أب��و 
74، و�ملركز �لثالث �سركة فا�ست. 
ويف �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة: �مل��رك��ز �الأول 
�لثاين  �مل��رك��ز  دب���ي،  �ون��ل��ي فري�س 
�أو�سني  �لثالث:  �ملركز  م��ارت،  بيج 
فاز  �ل���ك���ري���ك���ت  ويف  ت���رف���ي���ل.  �ي�����ر 
�لثاين  �مل��رك��ز  بيئة،  �الأول  باملركز 
ر�ك،  ���س��ت��ي��ف��ريودي��ن��ج  �م��ريي��ت�����س 
�ملركز �لثالث �أدنوك �ل�سارقة. ويف 
�لهوكي: �ملركز �الأول فالكونز فيلد 

هوكي كلوب، �ملركز �لثاين دي �ت�س 
�لثالث  �ملركز  كلوب،  �سو�سيال  �سي 

ينيتد �مرييت�س هوكي كلوب.
�سامل  ����س���ك���ر ط�������ارق  م�����ن ج���ه���ت���ه 
�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س   ، �حلنب�سي 
 " ت������ارج������ت  ري����ي����ت���������س  �سركة" 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ه��ي��ئ��ة تطوير  �مل��ن��ظ��م��ة 
م��ع��اي��ري �ل��ع��م��ل ب��ال�����س��ارق��ة، على 
لل�سركة  �لتنظيم  �إ�سناد  يف  ثقتها 
�ل���ت���ي ح���ر����س���ت ع���ل���ى ت���وف���ري كل 
�أن  موؤكد�  للفعاليات،  �مل�ستلزمات 
م�ساهمة �ل�سركة يف �لوفاء بدورها 
م��ن �أج��ل �إجن���اح �لتنظيم ي��اأت��ي يف 
بال�سر�كة  و�لتز�مها  و�جبها  �إط��ار 
و�لتعاون مع موؤ�س�سات �ملجتمع من 
.ويذكر  �لريا�سة  �ساأن  �إعالء  �أجل 
باأن فكرة �لبطولة تقوم على عقد 
�لعديد  ب��ني  �لريا�سية  �ملناف�سات 
�لريا�سات  يف  �لعمالية  �لفرق  من 
�إىل  �ل��ف��رق  تق�سم  حيث   ، �خلم�س 
جم���م���وع���ات ب��ن��ظ��ام �ل�������دوري من 
كل  م��ن  �الأول  لي�سعد  و�ح���د،  دور 

جمموعة �إىل �الأدو�ر �لنهائية.

رئي�س هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة يكرم الفرق الفائزة يف بطولة ال�سارقة الريا�سية العمالية الرابعة
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي -و�م: 

�الأول  �جل������ودو  م��ن��ت��خ��ب  ي��خ��ت��ت��م 
مولدوفا  يف  �ل��ت��دري��ب��ي  مع�سكره 
�إىل  لل�سفر  ��ستعد�د�  �ل�سبت  غد� 
طوكيو للم�ساركة يف دورة �الألعاب 
�الأوملبية بطوكيو �لتي تقام خالل 
�ل���ف���رتة م���ن 23 ي��ول��ي��و �جل���اري 

وحتى 8 �أغ�سط�س �ملقبل.
ومي�������ث�������ل �مل�����ن�����ت�����خ�����ب ف����ي����ك����ت����ور 

حتت  وزن  مناف�سات  يف  �سكرتوف 
يف  رومارنكو  و�إي��ف��ان  كغر�م   73

وزن حتت 100 كغر�م.
وع���رب ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
�مل�سارعة  �حت���اد  رئ��ي�����س  �ل���درع���ي 
و�جل�����ودو ع��ن مت��ن��ي��ات��ه لالعبني 

م�ساركتهما  خ�����الل  ب��ال��ت��وف��ي��ق 
دورة  على غر�ر  وحتقيق ميد�لية 
ري����ودي ج��ان��ريو �ل��رب�زي��ل��ي��ة عام 
توما  �لالعب  جنح  حني   2016
وزن  بربونزية  �لفوز  يف  �سريجيو 

حتت 81 كغر�م.

مناف�سات  �أن  �ل���درع���ي  و�أو�����س����ح 
�جلودو يف �لدورة �حلالية �ست�سهد 
 129 م��ن  الع��ب��ا   393 م�ساركة 
دولة يف حني �رتفع عدد �ملنتخبات 
�إىل  �للعبة  يف  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

دولة.  13

يكون  �أن  �سميت  �سام  طموح  ك��ان  �خلام�سة  �سن  منذ 
بطال من �أبطال �سل�سلة �سباقات �إندي كار لل�سيار�ت. 
500 يف  �إن��دي  ب�سباق  ف��از  �أر�د عندما  ما  له  وحتقق 

ال�س فيجا�س عام 1999.
ود�عبت خميلته م�سرية متاألقة يف عامل �ل�سباقات.

�إال �أنه مل مت�س �سهور حتى وقع له حادث يف �ل�ساد�س 
من يناير كانون �لثاين عام 2000 خالل تدريب يف 
م�سمار عامل و�لت ديزين يف �أورالندو و�أ�سيب باإ�سابة 

بالغة يف �حلبل �ل�سوكي.
�إن��ه �سيظل على �الأرج��ح على جهاز  وق��ال له �الأط��ب��اء 
�ال�ستغناء  و��ستطاع  حياته.  بقية  �ل�سناعي  �لتنف�س 
�الأطباء  لكن  �أ�سابيع  �ستة  خ��الل  �لتنف�س  جهاز  ع��ن 
�سخ�سو� حالته باأنها �سلل رباعي �أعجزه عن �حلركة 

من �لعنق حتى �أخم�س �لقدمني.
"كان ه��ذ� �سغفي ط��و�ل حياتي  ل��روي��رتز  ق��ال �سميت 
كلها ثم حدث ما حدث. وقلب ذلك �لدنيا ر�أ�سا على 

عقب".
ورغ�����م ت���ب���دد �إم��ك��ان��ي��ة �مل�����س��ارك��ة يف �ل�����س��ب��اق��ات من 
بيرت�سون  �سميت  موؤ�س�سة  �سميت  �أ�س�س  فقد  جديد 
�ملعروف  ف��ري��ق��ه  وف���از   .2001 يف  م��وت��ور���س��ب��ورت�����س 
با�سم �أرو مكالرين �إ�س.بي يف 12 �سباقا من �سباقات 

�إندي كار.
�ل�سباقات  يف  للم�ساركة  �ل�سديد  �سميت  ت��وق  �أن  غري 
�سيارة  �سنع  يف  يتمثل  مثري  م�سروع  يف  للبدء  دفعه 

�سباق ميكنه قيادتها رغم عجزه.
م��ع مهند�سني من   2013 م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل��ع��م��ل  ب���د�أ 
�لنتيجة  وكانت  �إلكرتونيك�س  �أرو  �لتكنولوجيا  �سركة 
�إىل  ت�سري  باالإجنليزية  �أح���رف  بثالثة  �سام  �ل�سيارة 

"�لقدرة على �حلركة �سبه �لذ�تية".
ميكن  ���س��ي��ارة  ب��ن��اء  ف��ك��رة  �أرو  "طرحت  �سميت  ق���ال 
�أن  و���س��اق��ي��ه  ذر�ع��ي��ه  ��ستعمال  ي�ستطيع  ال  ل�سخ�س 

يقودها. وكانت جتربة مذهلة".
باأن  �لطاغي  �ل�سعور  �أتوقعه هو هذ�  "ما مل  و�أ�ساف 
�الأمر عادي الأنني كنت م�سيطر� على �لو�سع. وحتى 
هذ� �ملنعطف يف حياتي حرفيا مل �أكن م�سيطر� فعال 
ولذ�  �سيء.  كل  يف  �مل�ساعدة  �أحتاج  كنت  �لكثري.  على 
فاإن كوين �أتوىل توجيهها و��ستخدم �ملكابح و)دو��سة( 

مبهج.  فهذ�  �أريدها  �لتي  بال�سرعة  و�أنطلق  �لبنزين 
ر�ئع".

�أح��دث ن�سخة من  يف �لثامن من يوليو متوز خرجت 
�ل�سيارة �سام وهي �سيارة معدلة من طر�ز �سيفروليه 
�إىل  �سمامات  بثمانية  �ستينجر�ي  �سي.8  ك��ورف��ي��ت 
بجنوب  ج����ودوود  يف  �الأ���س��ط��وري  �ل�سباقات  م�سمار 

�إجنلرت� وكان �سميت نف�سه يقودها.
يتوىل �سميت توجيه �ل�سيارة عن طريق قبعة ونظارة 
حتت  ب��االأ���س��ع��ة  تعمل  بح�سا�سات  م���زودت���ان  �سم�سية 
�حلمر�ء  حتت  باالأ�سعة  كامري�ت  وتتابعهما  �حلمر�ء 
�ل�سيارة  م��ق��دم��ة  يف  �لرئي�سية  �ل��ل��وح��ة  ع��ل��ى  مثبتة 

لر�سد حركات ر�أ�سه.
�سميت  ي�ستخدم  �ملكابح  ��ستخد�م  �أو  �ل�سرعة  ولزيادة 
يعمل  ح�سا�س  خ��الل  م��ن  و�ل��زف��ري  بال�سهيق  �أنفا�سه 

بال�سغط.
ويد�ه  �سميت  بجو�ر  يجل�س  م�ساعد�  �سائقا  �أن  ورغ��م 
فقد  طارئة  حالة  �أي  يف  �ل�سيطرة  لتويل  �ملقود  على 
��ستطاع �سميت �النطالق يف عدد من م�سامري �ل�سباق 
�إطار  و�الآن يف م�سمار ج��ودوود يف  �ملتحدة  بالواليات 

مهرجان �ل�سرعة �ل�سنوي.
وم��ن �إجن��از�ت��ه �الأخ���رى جت��اوز �سرعة 200 ميل يف 
�ل�ساعة وقيادة �ل�سيارة مع زوجته حتقيقا لدعوته لها 

للخروج معا.
�أرو موؤخر� بذلة بهيكل خارجي  �ملهند�سون يف  و�سنع 
منحته قدر� من �ال�ستقالل كان يح�سب �أنه فقده �إىل 

�الأبد.
�رتديتها  �الأخ����رية  �لقليلة  �ل�سهور  "يف  �سميت  ق��ال 
 21 ي��وم يف  �أف�سل  ذل��ك  �بنتي. وك��ان  يف حفل زف��اف 

عاما".
مع  رق�س  عندما  �لبيت  يف  بكو�  �جلميع  �أن  و�أ���س��اف 

�بنته.
وتابع �أن �لتكنولوجيا �لتي يطبقها هو وفريق �أرو قد 

يكون لها �أثر �أو�سع يف م�ساعدة �ملعاقني.
وع��م��ا ي��خ��ب��ئ��ه �مل�����س��ت��ق��ب��ل ي���رى ���س��م��ي��ت �أن����ه ال حدود 

لطموحه.
ويقول "�أ�سمع �أنهم يبيعون تذ�كر لل�سعود �إىل �ملحطة 

�لف�سائية. فرمبا يحدث ذلك".

ب�سيارة كورفيت معدلة وتكنولوجيا 
متطورة.. �سائق م�سلول يعود للم�سمار 

ي�سعى �سائق ريد بول �لهولندي ماك�س فري�ستابن لتوجيه �سربة 
قا�سية للربيطاين لوي�س هاميلتون يف عقر د�ره و�أمام جماهريه 
�لعودة  طريق  عن  بالرّد  �ل�سري  ياأمل  فيما  مر�سيد�س،  ولفريقه 
ت�ست�سيف  �لتي  �سليفر�ستون،  حلبة  على  �النت�سار�ت  �سكة  �إىل 

�ملرحلة �لعا�سرة من بطولة �لعامل للفورموال و�حد �الأحد.
23 عاماً مبرحلة تفوق مت�سلحاً  �ل�  "ماد ماك�س" يف �سن  ومير 
ف��وزه يف  �إىل  ت�سري  �لتي  وب��اإجن��از�ت��ه  �حللبة  على  �سيارته  ب���اأد�ء 
و�لنم�سا، حمكماً  و�سترييا  �الأخرية يف فرن�سا  �لثالثة  �ل�سباقات 
قب�سته على �سد�رة �ل�سائقني بر�سيد 182 نقطة وبفارق 32 

عن هاميلتون.
�سيطر على  بل  يفعله فري�ستابن،  ب��ول مبا  ري��د  يكتِف فريق  مل 
�ل�سباقات �خلم�سة �الخرية حيث �إىل جانب �نت�سار�ت �لهولندي 
"ت�سيكو" بريي�س  �سريخيو  �ملك�سيكي  �جلديد  �لو�فد  زميله  فاز 
بلقب ج��ائ��زة �أذرب��ي��ج��ان �ل��ك��ربى، ل��ريف��ع ك��اأ���س �مل��رك��ز �الأّول يف 
�سو�رع باكو يف �سيناريو م�سابه ملا حققه فري�ستابن قبله يف �سو�رع 

�الإمارة موناكو، �جلولة �خلام�سة من �ملناف�سات.
ق����ادت ه���ذه �الأرق������ام �حل��ظ��رية �ل��ن��م�����س��وي��ة �إىل ����س���د�رة ترتيب 
�ل�سانعني، حيث تتقدم على مر�سيد�س بفارق 44 نقطة )286 

مقابل 242(.
رغم كل ما تقدم، يقّر فري�ستابن �أن هاميلتون، ما يز�ل يف �سن �ل� 
36 عاماً، �لبطل �ملتوج و�خلطر �ملحدق به، خ�سو�ساً على �أر�سه 

يف �سليفر�ستون.
�الن��ت�����س��ار�ت )7( على  ع��دد  يف  قيا�سياً  رق��م��اً  �ل��ربي��ط��اين  حقق 
عن  عبارة  قدمياً  كانت  و�لتي  �نكلرت�  و�سط  يف  �لو�قعة  �حللبة 
�أن  �أبان �حلرب �لعاملية �لثانية، حيث من �ملتوقع  مطار ع�سكري 
يتابع �ل�سباق �الأحد 140 �ألف متفرج بعد قر�ر ت�سريع �الأبو�ب 

�أمام �جلماهري.
�أك��رب ح�سور حلدث ريا�سي يف بريطانيا منذ بد�ية جائحة  هو 

فريو�س كورونا قبل حو�يل عامني.
�أثنى فري�ستابن على بطل �لعامل �سبع مر�ت قائاًل "�أحرتم كثري�ً 

لوي�س )هاميلتون( ونحن ال ناأخذ �أي �سيء كاأمر م�سّلم به".
وتابع "نتعامل مع كل �سباق على حدة، ولكن بالتاأكيد، �آمل يف �أن 

�أعود من �ل�سباق مع 29 نقطة".
"�سربينت"  �سباق  �عتماد  �لعام  ه��ذ�  �سيلفر�ستون  جولة  جديد 
�الإع��ت��ي��ادي��ة، حيث  �لر�سمية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  ب���داًل  �الوىل  ل��ل��م��رة 
للفائز  متنح  �لتي   25 �ل���  �لنقاط  �إىل  �ل�سباق،  نقاط  �ست�ساف 

باملركز �الأّول، ونقطة �أ�سرع لفة خالل �ل�سباق.
�لتجارب  غ���ر�ر  ع��ل��ى  ظ��ه��ر�ً،  �ل�سبت  �لق�سري  �ل�����س��ب��اق  و���س��ي��ق��ام 
�سباق  �نطالق  �لفي�سل يف تقرير خط  �أن يكون  �لتقليدية، على 

�الحد)52 لفة(.
�سباق  باعتماد  �لعاملية  �لبطولة  على  �مل�سرفني  خ��ط��وة  وت��اأت��ي 
من  �ملزيد  وج��ذب  �ال�ستعر��س  زي��ادة  �إط��ار  �سمن  "�سربينت" 
و�لثاين  نقاط،  ث��الث  �الأ���س��رع  �سيمنح  حيث  �ل�سابة،  �جلماهري 

نقطتني و�لثالث نقطة و�حدة.
100 كلم من دون توقف  �لق�سري مب�سافة  �ل�سباق  و�سي�ستغرق 
�أن حتديد مر�كز �ملنطلقني فيه �سيتم  قر�بة ن�سف �ساعة، علماً 
من خالل فرتة جتارب تاأهيلية ملدة �ساعة تق�سم �إىل ثالثة �أجز�ء 

�جلمعة ظهر�ً، لتحل بداًل من �لفرتة �لثانية للتجارب �حلرة.
هذ� يعني، �نه �سيتاح �أمام �لفرق �ساعة فقط من �لتجارب �حلرة 

�جلمعة من �أجل �إيجاد �أف�سل معايري �ل�سبط لل�سيار�ت لتتنا�سب 
مع ظروف �حللبة.

�لكربى  �إيطاليا  جائزة  "�سربينت" يف  �ل�  �سباق  جتربة  و�ستكرر 
وثالثة مل حتدد ُبعد، يف وقت الحق من �لعام �حلايل.

���س��ي��ك��ون ه��ام��ي��ل��ت��ون وم��ر���س��ي��د���س حت���ت ���س��غ��وط��ات ه��ائ��ل��ة يف 
حماولتهما الإيقاف جناحات �لثنائي ريد بول وفري�ستابن، حيث 

منذ  �لتتويج  من�سة  على  عتبة  �أع��ل��ى  ع��ن  �ل��ربي��ط��اين  يغيب 
�لكربى  �إ�سبانيا  بجائزة  فوزه  منذ  وحتديد�ً  �سباقات،  خم�سة 

�أيار/مايو �ملا�سي، عندما كان يف �سد�رة ترتيب  يف �لتا�سع من 
�ل�سائقني.

�سيارة  بادخال تعديالت جديدة على  �الأملانية  ردت �حلظرية 
�إيجاباً  ت�سب  �أن  يف  تاأمل  وه��ي  �لف�سية"  "�الأ�سهم 

و�سد  ب��ه  مي��ر  �ل��ذي  �لتخبط  م��ن  �لفريق  النت�سال 
�لفجوة يف �الأد�ء �لتي تبعده عن ريد بول.

ف�سل هاميلتون يف �لفوز يف خم�سة �سباقات تو�لياً 
يف عام و�حد، وذلك للمرة �الوىل منذ عام 2016 
�أطول  �أم��ا  ماكالرين،  فريق  ب��األ��و�ن  ك��ان  عندما 

 2017 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا  �إىل  ف��ت��ع��ود  ل��ه  �سل�سلة 
�ل�سباقات  يف  �ل��ف��وز  يف  �أخ��ف��ق  حيث  و2018 
�لثالثة �الخرية للعام �الول و�أتبعها بثالثة 
�ل��ع��دد �إىل  �ل��ث��اين لريتفع  �ل��ع��ام  �أخ���رى يف 
�ستة )بني �سباقي �ملك�سيك 2017 و�ل�سني 

.)2018
ُيدرك مدير فريق ريد بول، �النكليزي 

مر�سيد�س  �أن  ه���ورن���ر  ك��ري�����س��ت��ي��ان 
�سائغة"  "لقمة  يكونا  لن  وهاميلتون 
�أد�ء  "ننتظر  ويقول  �سيلفر�ستون،  يف 

قوياً من مر�سيد�س ولوي�س".
و�ستدعمه  م��ن��زل��ه  يف  "هو  وي�����س��ي��ف 

�جلماهري، ولكن يف حال متكنا من �لفوز 
يف �سليفر�ستون، ف�سيكون �نت�سار�ً ر�ئعاً".

�لكربى  بريطانيا  ب��ج��ائ��زة  ف��از  هاميلتون  وك���ان 
بعد  فري�ستابن  �أم���ام  �نحنى  لكنه  �ملا�سي،  �ل��ع��ام 
"�لذكرى �ل�سبعني" النطالق  ��سبوعني يف �سباق 
حيث   ،)1950 ع��ام  )يف  �الوىل  �لفئة  مناف�سات 
متتالني  �سباقني  �سليفر�ستون  حلبة  ��ست�سافت 

خلف �أبو�ب مو�سدة.
ومن �ملتوقع �أن يدخل د�ئرة �ملناف�سة �ل�سائق �لثاين 

يف ريد بول بريي�س ونظريه يف مر�سيد�س �لفنلندي 
ف��ال��ت��ريي ب��وت��ا���س، ل��ك��ن �جل��م��اه��ري ���س��ت��ك��ون �أي�ساً 
نوري�س  الن��دو  �الأر����س  �ب��ن  �ل�ساب  �ل�سائق  بانتظار 
�لفاخرة  �ساعته  ل�سرقة  تعر�س  �ل��ذي  ع��ام��اً(   21(
�أث���ن���اء خ��روج��ه م��ن م��ل��ع��ب ومي��ب��ل��ي �ل�����س��ه��ري �لذي 
�إيطاليا و�نكلرت�،  �أوروب��ا بني  ��ست�ساف نهائي كاأ�س 
و�نتهى بفوز "�أتزوري" بركالت �لرتجيح 3-2 بعد 

�لتعادل 1-1 يف �لوقتني �ال�سلي و�الإ�سايف.
ن��وري�����س ه���و �ل�����س��ائ��ق �ل��وح��ي��د �لذي 

�سجل نقاطاً يف جميع �جلوالت هذ� 
�لعام و�سعد �إىل من�سة �لتتويج يف 

�سباقات �إمييليا-رومانيا وموناكو و�لنم�سا، ما �سمح له باحتالل 
101 نقطة متاأخر�ً بفارق 3  �ملركز �لر�بع يف �لرتتيب بر�سيد 

نقاط فقط عن بوتا�س �لثالث.
من  طاقته  هاميلتون  �سي�ستمد  ناحيته،  من 
�جلماهري �لربيطانية �أي�ساً الإ�سافة �ملزيد 
�ملت�سمن  �الأرق���ام �خل��ال��دة يف �سجله  م��ن 
فوز�ً و100 �نطالقة من �ل�سد�رة   98
فري�ستابن  وب��ني  بينه  �لفارق  وتقلي�س 
�رتباطه  ب��ه  يفك  ث��ام��ن  للقب  �سعيه  يف 
�الأملاين  و�ح��د  �لفورموال  �أ�سطورة  مع 

ميكايل �سوماخر.

جائزة بريطانيا الكربى: 

فري�ستابن ي�سعى لتوجيه �سربة قا�سية 
لهاميلتون اأمام جماهريه ويف عقر داره 

•• دبي-و�م:

�سارك �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم يف 
�لتي  �لريا�سية  �لنز�هة  عمل  ور�سة 
�آ�سيا لكرة �لقدم  نظمها �حتاد غرب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ���س��ب��ورت ر�د�ر 
�مل���ج���ال وذلك  ه����ذ�  �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
مب�ساركة ممثلي �الحتاد�ت �لوطنية 
حيث  �آ�سيا  غ��رب  �حت��اد  يف  �الأع�ساء 
�ل�سام�سي  حمده  �ل��ك��رة  �حت��اد  مثل 

رئي�س ق�سم �لقيد و�لت�سجيل.
ت�سمنت �لور�سة - �لتي �أقيمت عرب 
عرو�ساً   - �مل��رئ��ي  �الت�����س��ال  تقنية 
�لنز�هة  ح�����ول  ���س��ام��ل��ة  ت��ق��دمي��ي��ة 
و�أمثلة  �ل��ق��دم  ك���رة  يف  و�ل�����س��ف��اف��ي��ة 
عن �ملو�قف �لتي ميكن �أن تزيد من 
�ملباريات  بنتائج  �ل��ت��الع��ب  خم��اط��ر 
�ملتاحة  �ملختلفة  �لوقائية  و�لتد�بري 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ه�����ذ� �الأم��������ر وم�����اذ� 
ي�����س��ت��خ��دم �أ�����س����ح����اب �مل�����س��ل��ح��ة يف 
�لريا�سي  �لف�ساد  ملكافحة  �لريا�سة 

بالتز�مات  �لوفاء  وط��رق  عام  ب�سكل 
�لنز�هة د�خل وخارج �مللعب.

على  �لور�سة  يف  �مل�ساركون  وحر�س 

وتبادلو�  �مل��ح��ا���س��ري��ن  م��ع  �ل��ت��ف��اع��ل 
من  جمموعة  ح��ول  حية  مناق�سات 

�ملو��سيع.

احتاد كرة القدم ي�سارك يف 
ور�سة عمل النزاهة الريا�سية

منتخب اجلودو يختتم مع�سكره ال�سبت 
ا�ستعدادا لأوملبياد طوكيو

الحتفاظ بخم�سة تغيريات يف الدوري 
الأملاين وعودة اجلماهري 27 اأغ�سط�س 

باإجر�ء خم�سة تغيري�ت يف �لدرجتني �الأوىل و�لثانية  �ل�سماح  �لقدم  �الأملاين لكرة  �لدوري  �أعلنت ر�بطة 
�مل�سابقات  ملنظمي  �حلرية  �لقدم  ك��رة  جمل�س  و�أعطى  �آب.  �أغ�سط�س   27 ي��وم  من  �جلماهري  و��ستقبال 
لل�سماح للفرق با�ستخد�م خم�سة تغيري�ت يف �ملبار�ة حتى نهاية 2022 وقررت �جلمعية �لعمومية لر�بطة 
�لدوري �الأملاين تفعيل �خليار. و�أقيمت معظم مباريات �ملو�سم �ملا�سي بدون جماهري ب�سبب وباء كوفيد-
ثالث �أيام �ملباريات �ختري لعودة �جلماهري مع  �إن  �لر�بطة  وقالت  �لز�ئرة.  �لفرق  جماهري  ومنعت   19
حتديد خم�سة يف �ملئة من �لتذ�كر جلماهري �لفرق �لز�ئرة. و�أ�سافت "مبجرد رفع �لقيود متاما �ستعود 
�جلماهري �لز�ئرة تلقائيا لن�سبة 10 يف �ملئة يف كل مبار�ة". وينطلق �ملو�سم �جلديد من �لدوري يوم 13 

�أغ�سط�س �آب حيث يلعب حامل �للقب بايرن ميونيخ خارج ملعبه �سد برو�سيا مون�سنجالدباخ.

•• دبي – فائز بجبوج

�مليل  جمعه  حمزة  �لعقيد  �لقوى  الأل��ع��اب  �ل��دويل  و�ملحا�سر  �خلبري  وج��ه 
ع�سو جمل�س �إد�رة �الحتاد �سابقا و�حد رموز �بناء �للعبة بالتهنئة �خلال�سة 
رئا�سة  مبقعد  ف��وزة  مبنا�سبة  �مل��ر  �هلل  عبد  حممد  �لدكتور  �للو�ء  ل�سعادة 

�حتاد �لعاب �لقوى للدورة �حلالية 2020 2024- و�ل�سكر مو�سول �ىل 
كاأفة �ع�ساء �الحتاد �ملنتخبني، وموؤكد�ً ��ستعد�ده لتقدمي كافة خرب�ته يف 
للجميع  �للعبة، متمنيا  والأبناء  �الحت��اد  �إد�رة  الإخو�نه مبجل�س  �الألعاب  �م 
�لتوفيق يف �ملرحلة �ملقبلة وحتقيق �الجناز�ت �مل�سرفة ورفع علم �لدولة على 

من�سات �لتتويج حمليا ودوليا.

امليل يهنئ رئي�س احتاد العاب القوى 
ويوؤكد تقدمي خرباته



اعتدى على �سرطي.. كم�سري جديد ي�سعل الغ�سب
العتد�ء  جديد  ب��ح��ادث  �مل�سريون  فوجئ  �ساعة،   24 م��ن  �أق��ل  يف 
�أثار ردود  حم�سل تذ�كر كم�سري على ر�كب قطار يف م�سر، مما 

�أفعال غا�سبة عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
�أحد �لقطار�ت، يظهر فيه  وت��د�ول نا�سطون مقطع فيديو د�خل 
كم�سري وزم��الوؤه، وهم يعتدون على �سرطي، وميزقون مالب�سه 

لعدم دفعه ثمن تذكرة �لركوب.
ك��م��ا ظ��ه��ر يف �ل��ف��ي��دي��و ���س��اب ق���ام ب��ت��وث��ي��ق �حل����ادث و���س��ط هجوم 

�لكم�سري عليه، وحماولته �إيقافه عن �لت�سوير.
لك�سف  بيان  باإ�سد�ر  �حلديد  �ل�سكة  هيئة  تقوم  �أن  �ملنتظر  ومن 
�لتو��سل  م���و�ق���ع  رو�د  ت�����د�ول  �أن  و���س��ب��ق  �حل������ادث.  م��الب�����س��ات 
�الجتماعي، �لثالثاء، مقطع فيديو مل�سادة بني كم�سري وجمموعة 
من �لركاب د�خل قطار منوف. و�أظهر �لفيديو م�سادة بني �ل�سيدة 
م�سورة �لفيديو ومعها عدد من �لركاب مع �لكم�سري �لذي تعدى 
بال�سرب على ر�كب �أمام �بنته �ل�سغرية، بعدما عجز �الأخري عن 

دفع غر�مة حمطة �إ�سافية.

يك�سف عن الطريقة ال�سحيحة لفتح عبوات املعلبات
ك�سفت �أحد م�ستخدمي موقع �لتو��سل �الجتماعي تيك توك عن 

�أف�سل طريقة لفتح عبو�ت معلبات �لطعام.
�لعلب  يفتح  معظمنا  ك��ان  وود،  �أالن  ت��وك  تيك  مل�ستخدم  ووف��ق��اً 
ب�سكل خاطئ وطريقته يف �لو�قع �أ�سرع كثرًي�. ويف �لفيديو �لذي 
�ل�سائعة لفتح  �ل��ط��ري��ق��ة  ب��ني  ق���ارن وود  ت���وك،  ت��ي��ك  ن�����س��ره ع��ل��ى 
�أالن  �لعبو�ت وطريقته �لتي يو�سي بها. ولفتح �لعبوة، ي�ستخدم 
��سبعه لرفع �لل�سان برفق لتجنب �نف�ساله عن �لعبوة، ثم يقوم 
�لغطاء  �سحب  قبل  �لعلبة  حافة  من  يتدىل  بحيث  �لل�سان  بلف 
و�سرعة  ب�سهولة  �ملعلبات  علبة  فتح  و�لنتيجة  ب�سهولة.  للخلف 
 287000 �أن هناك  �لو��سح  �لتقليدية. ومن  �لطريقة  �أكرب من 
دم  �سخ�س �أحبو� �لفيديو �لذي جمع 1340 تعليًقا �إ�سافًيا، و �سُ
�لكثريون عندما علمو� �أنهم كانو� يفتحون طعامهم �ملعلب ب�سكل 
�سحيفة  بح�سب  بكثري،  �أ�سهل  كانت  �لطريقة  هذه  الأن  خاطىء، 
من  ده�سته  عن  تعبري�ً  �ملعلقني  �أح��د  وق��ال  �لربيطانية.  �سن  ذ� 
هذه �لطريقة "يجعلني هذ� �لتطبيق �أحياًنا �أت�ساءل عما �إذ� كنت 
�أتنف�س ب�سكل �سحيح". وكتب م�ساهد �آخر "ال �أنا ال �أخاطر بك�سر 

ل�سان عبو�ت �ملعلبات عن طريق لفها".
و�أ�سار �آخرون �إىل �أنه يتم ��ستخد�م تقنيات خمتلفة يف دول خمتلفة، 

حيث قال �أحدهم "�أنا �أ�سرت�يل و�أفتحها بهذه �لطريقة".

حتى القطط مل ت�سلم من اأزمة لبنان
�سالة  قططاً  تتبنى  وه��ي  �ملا�سي  �لعام  ج��و�د  �سارة  �للبنانية  ق�ست 
تخلى عنها �أ�سحابها يف �سو�رع بريوت حتى �أ�سبح لديها �الآن قر�بة 
22 قطة يف بيتها. وتو�سح، �سارة، وهي موظفة يف �جلامعة �الأمريكية 
ببريوت �أن عدد �لقطط �لتي تخلى �أ�سحابها عنها يف لبنان ز�د ب�سكل 
لتوفري  �الأليفة  �حليو�نات  �أ�سحاب  من  �لعديد  يكافح  حيث  �سخم 
�لقطاعات  كل  �قت�سادية حادة �سربت  �أزم��ة  و�سط  �ليومية  نفقاتها 
�لرئي�سية يف �لبالد. وتعتمد �سارة حالياً �أ�سا�ساً على �لتربعات لرعاية 
�الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  على  �سفحة  �أن�ساأت  حيث  �حليو�نات 
جل��م��ع �أم�����و�ل م��ن �أج��ل��ه��ا. وب��امل��ث��ل، ت��و�ج��ه ج��ن��ى �جل�����ردي، رئي�سة 
�جلامعة  يف  للحيو�نات  �أخالقية  معاملة  �أجل  من  �لطالبي  �لنادي 
عدم  مع  �سارة  تو�جهها  �لتي  �ل�سعوبات  نف�س  ببريوت،  �الأمريكية 
كفاية �لتربعات، �الأمر �لذي ي�سطرها لالختيار بني تقدمي �لرعاية 

�لطبية للقطط �مل�سابة �أو �سر�ء �لطعام لقطط �أخرى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معارك امل�ستقبل.. طائرات درون بقدرات خارقة
يف 24 يونيو �ملا�سي، حلقت طائرة بدون طيار طولها 44 قدما فوق كاليفورنيا، يف �إ�سارة تعك�س جناح جتربة جديدة 
�أر�س �ملعارك،  �أ�سبح مبقدورها مر�فقة �لطائر�ت �ملقاتلة يف  لربنامج �سكايبورغ فانغارد لطائر�ت �لدرونز، �لتي 

و�لقيام باملهام �خلطرية، ورمبا قيادة �ملعارك.
و��ستمر �لتحليق ل�ساعتني ون�سف با�ستخد�م طائرة "�إم كيو20- �أفينغر"، �لتي ت�سنعها �سركة "جر�ل �أتوميك�س"، 

وتتميز بجناحني طولهما 76 قدما.
�ملا�سي، بطائرة  �أبريل  �أو�خ��ر  �الأول  �الختبار  فانغارد" بعدما مت  "�سكايبورغ  �لثاين لربنامج  �الختبار  ويعد هذ� 

�أ�سغر من �سنع �سركة "كر�تو�س".
ويهدف برنامج "�سكايبورغ" �إىل متكني �لقو�ت �جلوية �الأمريكية من ت�سغيل طائر�ت منخف�سة �لتكلفة، و�سيانتها، 

بحيث ميكنها �سرب �خل�سوم باإجر�ء�ت �سريعة وحا�سمة يف �لبيئات �ملتنازع عليها.
"�سكايبورغ" �لتابع  برنامج  وكر�تو�س على تطوير طائر�ت  �أتوميك�س  بوينغ وجر�ل  �سركات هي  وتعمل حاليا3 

ل�سالح �جلو �الأمريكي.
وكذلك  لها،  تتعر�س  �لتي  �لتهديد�ت  �كت�ساف  "�سكايبورغ"  برنامج  با�ستخد�م  حتلق  �لتي  �لطائر�ت  ومبقدور 
�ملخاطر،  وتقييم  ر�سد  على  قدرتها  جانب  �إىل  �الأر����س،  وعلى  �جل��و  يف  �ملاأهولة  �لطائر�ت  هياكل  على  �لتعرف 

و�لتو�سل حللول ل�سرب �لتهديد�ت �أو حتييدها.
ومن بني �ملهام �الأ�سا�سية �لتي تقوم بها طائر�ت "�سكايبورغ" من دون طيار، جمع �ملعلومات، ونقلها �إىل �لطيارين.
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فيلم ري�س للم�سري الزهريي يفوز بجائزة اأ�سبوع النقاد يف كان
فاز فيلم »ري�س« للمخرج �مل�سري عمر �لزهريي باجلائزة �لكربى مل�سابقة 
�أ�سبوع �لنقاد �لدويل يف �لدورة �لر�بعة و�ل�سبعني ملهرجان كان �ل�سينمائي 
بفرن�سا. كان �لفيلم، �لذي ُعر�س �لثالثاء باملهرجان والقى ��ستح�سانا من 
�لنقاد، �سمن �سبعة �أفالم يف هذه �مل�سابقة �لتي تركز باالأ�سا�س على �لعمل 
�الأول �أو �لثاين. �لفيلم �إنتاج م�سري فرن�سي هولندي يوناين م�سرتك، وهو 
كتابته  �ساهم يف  �لذي  عاما(   33( ملخرجه  �الأول  �لطويل  �لرو�ئي  �لعمل 
�أي�سا. وتخرج �لزهريي يف �ملعهد �لعايل لل�سينما. وميزج �لفيلم بني �لو�قع 
و�لفانتازيا، �إذ يتناول ق�سة �أب يقرر �إقامة عيد ميالد �بنه �الأكرب فيح�سر 
�ساحر� لتقدمي بع�س �لفقر�ت �مل�سلية لالأطفال، ويف �إحدى �لفقر�ت يدخل 
�إعادته  �ل�ساحر  �إىل دجاجة ومع حماولة  �الأب يف �سندوق خ�سبي ليتحول 
مرة �أخرى تف�سل �خلدعة ويبقى �الأب يف هيئة دجاجة. وت�ستمر مفارقات 
�لفيلم لتلقي بظالل من �لنقد �ل�ساخر على م�سكالت �جتماعية و�قت�سادية 
وكذلك �أو�ساع �ملر�أة �ملعيلة. و�أ�سدر مهرجان �لقاهرة �ل�سينمائي بيانا هناأ 
�لدويل  �ل�سينمائي  �لقاهرة  مهرجان  "يهنئ  فيه  ج��اء  �لفيلم،  �سناع  فيه 
�ملخرج عمر �لزهريي حل�سول فيلمه 'ري�س' على �جلائزة �لكربى يف م�سابقة 
�أ�سبوع �لنقاد يف �لدورة 74 ملهرجان كان �ل�سينمائي، ولتحقيقه �إجناز� كبري� 

لل�سينما �مل�سرية، �إذ يعد هو �أول فيلم م�سري يفوز بهذه �جلائزة".

كيف يحول العلماء ق�سر التمر الهندي اإىل م�سدر للطاقة؟
جنح فريق دويل من �لعلماء بقيادة جامعة نانيانغ �لتكنولوجية ب�سنغافورة، 

يف حتويل ق�سور �لتمر �لهندي، �إىل م�سدر طاقة للمركبات.
ويعد �لتمر �لهندي فاكهة ��ستو�ئية ت�ستهلك يف جميع �أنحاء �لعامل، والأنه 
يتم �لتخل�س من �لق�سور �أثناء مرحلة �إنتاج �لغذ�ء نظر� ل�سخامتها، فاإنها 
ت�سغل م�ساحة كبرية يف مكبات �لنفايات، حيث يتم �لتخل�س منها كنفايات 
زر�عية. ومن خالل معاجلة ق�سور �لتمر �لهندي �لغنية بالكربون، ��ستطاع 
�لعلماء حتويل �لنفايات �إىل �سفائح �لكربون �لنانوية، �لتي تعد مكونا رئي�سيا 
�ل�سيار�ت  يف  �مل�ستخدمة  �لطاقة  تخزين  �أج��ه��زة  وه��ي  �لفائقة،  للمكثفات 
و�حلافالت و�ملركبات �لكهربائية و�لقطار�ت و�مل�ساعد، بح�سب در��سة حديثة 
ن�سرت يف دورية "كيمو�سفري" �لعلمية. ويعتقد فريق �لباحثني من جامعة 
نانيانغ وجامعة غرب �لرويج للعلوم �لتطبيقية، وجامعة �أالغابا بالهند، �أن 
هذه �ل�سفائح �لنانوية، عند تو�سيع نطاقها، ميكن �أن تكون بديال �سديقا 
للبيئة لنظائرها �ملنتجة �سناعيا، �إىل جانب �حلد من �لنفايات �لناجمة عن 
ق�سور �لتمر �لهندي. من جانبه، يقول �الأ�ستاذ �مل�ساعد كوونغ د�نغ، من كلية 
�لهند�سة �لكهربائية و�الإلكرتونية بجامعة نانيانغ، �لذي قاد �لدر��سة: "من 
�مل�ستقة من  �لنانوية  �الأل��و�ح  �أد�ء  �أن  �لتحليالت، وجدنا  �سل�سلة من  خالل 
حيث  من  �ل�سناعية  نظري�تها  ب��اأد�ء  مقارنتها  ميكن  �لهندي  �لتمر  ق�سرة 

�لرتكيب �مل�سامي و�خل�سائ�س �لكهروكيميائية".

ليدي غاغا تعايد م�سفف 
�سعرها ب�سورة جريئة

عايدت �لنجمة �لعاملية  ليدي غاغا  
م�سفف �سعرها و�سديقها ب�سورة 
�سفحتها  يف  ن�����س��رت��ه��ا  ج���ري���ئ���ة 
�لتو��سل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �خل���ا����س���ة 

�الإجتماعي.
فريديريك  برفقة  غاغا  وظهرت 
باإطاللتها  �لذي يهتم  كا�سبري��س 
من حيث لوك �ل�سعر، وهي و��سعًة 
�ساقها على طاولة و�سعت �أمامها.

وك����ان����ت ل���ي���دي غ���اغ���ا ق����د �أث������ارت 
موؤخر�ً �سجة كبرية بحديثها عن 
�ذ  فيهم،  �رتبطت  �لذين  �ل��رج��ال 
و�ع���دت���ه طلب  "كل رج���ل  ق���ال���ت: 
�أن  �أ���س��ت��ط��ي��ع  وال  �ل���������زو�ج،  م���ن���ي 

�أرف�س".
فيه  تقول  �ل��ذي  �لفيديو  و�نت�سر 
ع���ل���ى مو�قع  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  ذل�����ك 
وتناقلته  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 

�ل�سحافة �لعاملية.

رودريغو تطل من 
البيت الأبي�س دعما 

حلملة التلقيح 
�أع������رب������ت �ل���ن���ج���م���ة �ل�������س���اع���دة 
�أوليفيا  �ملغنية  �ل��ب��وب  ملو�سيقى 
رودريغو �لبالغة 18 عاماً فح�سب 
�إعجابها  عن  �الأبي�س  �لبيت  من 
بايدن  جو  �لرئي�س  �إد�رة  بجهود 
�ل����ل����ق����اح �سد  ت���ل���ق���ي  ل��ت�����س��ج��ي��ع 

فريو�س كورونا.
ويعّول �لبيت �الأبي�س على �ملغنية 
�ملر�هقة �لتي يبلغ عدد متابعيها 
ع��رب �ل�����س��ب��ك��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة 28 
�لتطعيم يف  لزيادة معدل  مليوناً 

�سفوف �ل�سباب �الأمريكيني.
�إط����الل����ة  وق�����ال�����ت رودري������غ������و يف 
مقت�سبة خالل �ملوؤمتر �ل�سحايف 
�لبيت  ب��ا���س��م  ل��ل��ن��اط��ق��ة  �مل��ع��ه��ود 
"�أنا معجبة  �ساكي  �الأبي�س جني 
�لرئي�س  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي  بالعمل 
فاوت�سي"،  و�أنتوين  بايدن  )ج��و( 
كبري �مل�ست�سارين �لطبيني للبيت 

�الأبي�س.
�إج�������ر�ء  �مل����ه����م  "من  و�أ�����س����اف����ت 
و�أفر�د  �أ�سدقائنا  م��ع  حم��ادث��ات 
خاللها  �جلميع  وت�سجيع  �أ�سرنا 

على تلقي �للقاح".
�سد  �ل���ل���ق���اح  ت��ل��ق��ي  �أن  و�أب��������رزت 
�أي  م��ن  "�أ�سهل  ب��ات  كوفيد19- 
وقت م�سى، نظر�ً �إىل عدد مو�قع 
و�سهولة  �مل���ت���و�ف���رة  )�ل��ت��ط��ع��ي��م( 

�لعثور عليها".

مقابلة وينفري مع هاري وميغان 
مر�ّسحة جلائزة عاملية

مع   وينفري   �أجرتها  �أوبر�  �لتي  �ملقابلة  ر�سحت 
جلائزة  ماركل   وزوج���ت���ه  ميغان  ه����اري   �الأم�����ري 
Emmy، بعد �أن مت تر�سيح �ملمثالن �لذين لعبا 
 The دور �الأمري ت�سارلز و�الأمرية ديانا يف م�سل�سل

crown، جلائزة �أف�سل ممثلني عن �أد�ئهما.
وقال هاري �أنه �ساهد بع�س �حللقات من �مل�سل�سل 
حقيقية  �الأح���د�ث  و�أن  �ملقابلة،  يف  �مل�ساركة  قبل 
وتناولت  تناولته  �ل��ت��ي  �الأخ��ب��ار  بع�س  م��ن  �أك���رث 

زوجته.
�حلقيقة  على  مبنية  �حللقات  �أن  ه��اري  و�أ���س��اف 

ولكنها لي�ست دقيقة.
وميغان ح�سرها  ه��اري  مقابلة  �أن  ذك��ره  �جلدير 
�لواليات  بثها يف  �سخ�س عند  17 مليون  ح��و�يل 
�ململكة  يف  �ل���ت���ايل  �ل���ي���وم  يف  وع��ر���س��ت  �مل��ت��ح��دة 

�ملتحدة.

نوبة �سعال تخنق مذيعة ب�سبب كورونا
على  مقلقة،  �سحية  ل��وع��ك��ة  تون�سية  م��ذي��ع��ة  تعر�ست 
�لهو�ء مبا�سرة، خالل تقدميها ن�سرة �الأخبار على �لقناة 

�لوطنية للبالد، بعد �أن �نتباتها نوبة �سعال.
نوبة  يف  وه��ي  �لقا�سمي  دالل  �لتون�سية  �ملذيعة  وظهرت 

�سعال، خالل تقدميها ن�سرة �الأخبار يف تون�س.
ووفقا مل�سادر تون�سية حملية، فاإن �لقا�سمي بررت �حلالة 
�لتي ظهرت بها، باأنها بقايا مر�س فريو�س كورونا �لذي 

تعافت منه موؤخر�.
وقالت �لقا�سمي �إنها ما ز�لت تعاين من �لكحة و�ل�سعال، 
ب��ك��ورون��ا، وه��و م��ا ظهر  حتى بعد �لتعايف م��ن �الإ���س��اب��ة 

عليها خالل �أول يوم عمل لها بعد �لتعايف.
وقالت �لقا�سمي تعليقا على �حلادثة: �الأمر �أقوى مني، 
�آث��ار كورونا، و�أع��اين من  �أرحت متاما من  �هلل غالب، مل 

�لكحة �لتي تعود يل بني �حلني و�الآخر.
وتابعت �أنها خالل قر�ءتها لالأخبار مل ت�ستطع �لتنف�س، 

لكنها �أ�سرت على �ملو��سلة، �إىل �أن تعر�ست للوعكة.
�أن��ه��ا تذّكرت  و�أ���س��اف��ت يف ت�����س��ري��ح الإذ�ع�����ة م��وز�ي��ي��ك، 
علي  عائلتي  تخاف  �أن  �أرد  مل  قائلة:  وعائلتها  �أطفالها 

خالل م�ساهدتهم �لن�سرة. �حلمد هلل على كل حال.

تغرق طفلتها الر�سيعة يف خزان مياه
�مل�سرية،  �لقرى  �إح��دى  �أحد�ثها  �سهدت  ب�سعة،  جرمية 
�سمايل  �لبحرية،  مبحافظة  �ملطامري  �أب��و  ملركز  �لتابعة 
�لبالغة  ر�سيعتها  �إلقاء  على  �سابة  �أقدمت  بعدما  م�سر، 
مما  منزلها،  �أعلى  �ملياه  خ��ز�ن  يف  �أ�سبوعني،  �لعمر  من 
ت�سريحات  يف  �أم��ن��ي،  م�سدر  وك�سف  وفاتها.  عن  �أ�سفر 
�جلرمية  ه����ذه  غ��م��و���س  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع 
�لب�سعة، �لتي بد�أت �أحد�ثها، عندما وقعت م�سادة كالمية 
بني و�لدة �لطفلة وتدعى "�سارة" وزوجها، �لذي هددها 
وذلك  طفلة،  �أجن��ب��ت  �أن  بعد  وتطليقها،  �مل��ن��زل  ب��رتك 

لرغبته يف �إجناب طفل "ذكر" يحمل ��سمه.
من  تبلغ  مل  �لتي  �لر�سيعة  و�ل���دة  �أن  �مل�سدر،  و�أو���س��ح 
�لعمر 14 يوما، "مل جتد حال �أمامها �سوى �لتخل�س من 

�بنتها، لكي حتافظ على بيت �لزوجية من �النهيار".
�إنهاء  ق��ررت و�ل��دة �لطفلة،  �الأم��ن��ي، فقد  �مل�سدر  ووف��ق 
�ملنزل،  �أعلى  �إىل  بها  و�ل�سعود  بحملها  فقامت  حياتها، 
و�إغ��ر�ق��ه��ا يف خ���ز�ن �مل��ي��اه. وب��ع��د ذل���ك �دع���ت �الأم وفاة 
�لر�سيعة ب�سكل طبيعي، بعد �أن خدعت �جلميع بدموعها، 

و�سط تعاطف �أهايل �لقرية معها.

عملية اإنقاذ بطولية لعائلة و�سط �سيول جارفة
متّكن رج��ال �الإن��ق��اذ يف والي��ة �أري��زون��ا �الأم��ريك��ي��ة �لتي 
ت�سربها �لفي�سانات، من �إجالء رجل و�بنتيه �ل�سغريتني، 
بعدما وجدو� �أنف�سهم عالقني على �سقف مركبتهم و�سط 
�سيول جارفة. و�أظهر فيديو �سيارة عالقة و�سط �ل�سيول 
�ملوحلة يف كاتالينا باأريزونا، نتيجة غز�رة �ملياه �جلارفة 
وقوتها. ويف موقف بطويل، حترك رجال �الإنقاذ ل�سحب 
�لفتاتني �ل�سغريتني من على �سقف �ملركبة، و�إي�سالهما 
�إىل بر �الأمان، ومن ثم م�ساعدة �الأب على �لنجاة �أي�سا.

عرب  �الإنقاذ  عملية  على  ر�ن�س،  غولدر  مقاطعة  وعّلقت 
�أح��د� مل ي�سب  ن�سكر �هلل الأن  ح�سابها يف تويرت قائلة: 

باأذى، حيث عاد �جلميع �إىل منازلهم �ساملني.

غابة الأمازون تتحول م�سدرا لثاين اأك�سيد الكربون
ب�سبب �لتغري �ملناخي وقطع �الأ�سجار، بات جزء 
كبري من حو�س �الأم��ازون ُي�سِدر ثاين �أك�سيد 
�لكربون بدال من �مت�سا�سه، يف ما ي�سكل حتوال 
كبري� يف هذ� �لنظام �لبيئي �الأ�سا�سي الحتو�ء 

�الحرت�ر، وفق ما �أفادت در��سة حديثة.
�لتي  �ل��ه��و�ء  عّينات  من  �ملئات  �إىل  وباال�ستناد 
ُجمعت على م�ستويات �رتفاع عّدة خالل �لعقد 
�الأخري، �أُعّدت در��سة ن�سرت خال�ستها يف جملة 
�ل�سرقي  �جلنوبي  �جلزء  �أن  "نيت�سر" �أظهرت 
م��ن �الأم����ازون خ�سو�سا حت��ول م��ن بئر لثاين 
�أك�سيد �لكربون �إىل م�سدر النبعاثات هذ� �لغاز 

�لذي يت�سبب باحرت�ر �لكوكب.
�مت�ست  �الأخ��رية،  �خلم�سني  �ل�سنو�ت  وخ��الل 
�نبعاثات ثاين  �أكرث من ربع  �لنباتات و�لرتبة 
�أك�سيد �لكربون، حتى عند �رتفاع هذه �الأخرية 
�لتي  �الأم���ازون  و�إذ� ما حتّولت   .%  50 بن�سبة 
ت�سّم ن�سف �لغابات �ملد�رية يف �لعامل، وهي من 
يف  خا�سة  بفعالية  تتحّلى  �لتي  �لبيئية  �لنظم 

وباطن  �ل�سجر  يف  وتخّزن  �لكربون  �مت�سا�س 
�أك�سيد  ث����اين  م���ن  ط����ّن  م��ل��ي��ار   450 �الأر�������س 
�لكربون، �إىل م�سدر د�ئم لهذ� �لغاز، ف�ست�سبح 
�أكرث  ���س��ّك  دون  م��ن  �ملناخية  �الأزم���ة  مكافحة 

تعقيد� بكثري.
و���س��ّل��ط��ت �ل��در����س��ة �ل�����س��وء ع��ل��ى ع��و�م��ل عّدة 

م�سوؤولة عن هذ� �لتحول.
وجاء فيها �أن "قطع �الأ�سجار وتدهور �لغابات 
ع���ام���الن ي����ح����ّد�ن م���ن ق�����درة �الأم��������ازون على 
�أ�سباب  وم��ن  �لكربون".  بئر  ب��دور  �ال�سطالع 
ه���ذ� �ل��ت��ده��ور، ح���رق �ل��غ��اب��ات الإف�����س��اح جمال 

لرتبية �ملو��سي و�لزر�عة.
بعيد  ح��ّد  �إىل  م�سوؤول  ب��دوره  �ملناخي  و�لتغري 
ع��ن ه���ذ� �ل��و���س��ع. ف��ق��د �زد�د م��ع��ّدل �حل���ر�رة 
خ���الل �مل��و���س��م �جل����اف ث���الث درج�����ات تقريبا 
�أنه  �أي  �ل�سناعي،  �لع�سر ما قبل  باملقارنة مع 
�أعلى بثالث مّر�ت تقريبا من متو�ّسط �حلر�رة 

يف �لعامل.

املمثلة ال�ضوي�ضرية لونا ويدلر اأثناء ت�ضوير فيلم )ق�ضة زوجتي( يف الدورة 74 ملهرجان كان ال�ضينمائي. )ا ف ب(

كارينا كابور تظهر وجه 
طفلها الثاين للمرة الأوىل 
�سورة  متابعيها  مع  كابور   �لهندية  كارينا  �لنجمة  �ساركت  �الأوىل  للمرة 

طفلها �لثاين جيه علي خان من زوجها �ملمثل �ل�سهري  �سيف علي خان .
وظهرت كارينا بال�سورة وهي تقبل ر�أ�س طفلها بلقطة عفوية �سحرت فيها 

متابعيها �لذين تد�ولو� �ل�سورة ب�سكل كبري.
�إبنها  برفقة  فيها  ظهرت  جديدة  �سورة  موؤخر�ً  ن�سرت  قد  كابور  وكانت 

تيمور وهي حت�سنه.
�أنظار عدد كبري من رو�د مو�قع �لتو��سل، و�إنهالت  وخطفت �الأم و�إبنها 
�لتعليقات �ملعربة عن �حلب و�الإعجاب بال�سورة، و�أرفقت كارينا �ل�سورة 
بتعليق كتبت فيه: "مرحباً �أ�سدقائي يوم �سعيد لكم جميعاً، �إبقو� باأمان 

و�إرتدو� �لكمامات".


