اخلارجية تت�سلم ن�سخة من �أوراق اعتماد �أول
�سفري الحتاد �سانت كيت�س ونيفي�س لدى الدولة

�ص 02

�سيف بن زايد مينح ال�شعفار ميدالية الوفاء
ويطلق ا�سمه على �إحدى قاعات الداخلية

•• �أبوظبي-وام:

ت�سلمت �سعادة علياء املحرزي وكيل وزارة م�ساعد ل�ش�ؤون املرا�سم يف وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل �أم�س بديوان عام الوزارة ن�سخة من �أوراق اعتماد �سعادة جا�سنت
هاويل� ،أول �سفري الحتاد �سانت كيت�س ونيفي�س لدى الدولة.
ومتنت وكيل ال��وزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املرا�سم ل�سفري احتاد �سانت كيت�س ونيفي�س
التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة
الإمارات وبالده.
من جانبه �أع��رب �سفري �سانت كيت�س ونيفي�س اجلديد عن �سعادته بتمثيل بالده
ل��دى دول��ة الإم� ��ارات مل��ا حتظى ب��ه م��ن مكانة �إقليمية ودول �ي��ة م��رم��وق��ة بف�ضل
ال�سيا�سة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل.
مواقــيت ال�صالة
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بعد اجتماع عا�صف مع عون ا�ستمر  20دقيقة

احلريري يعتذر عن ت�شكيل احلكومة ولبنان يدخل نفق ًا مظلم ًا
•• بريوت-وكاالت:

�إ�صرار الرئي�س عون على موقفه دفع احلريري لالعتذار عن ت�شكيل احلكومة (رويرتز)
االرب�ع��اء .وق��ال وخ�لال احلديث جوهرية يف الت�شكيلة.
م��ن وزي� ��ري خ��ارج �ي��ة الواليات
مع فخامته ،طرحت عليه �أنه �إذا �أ�ضاف :و�أي�ضا تناق�شنا بالأمور امل�ت�ح��دة وفرن�سا ،ب���ش��أن الو�ضع
كان يحتاج �إىل مزيد من الوقت ال�ت��ي لها دخ��ل بالثقة ،وت�سمية اللبناين ،اخلمي�س ،وذل��ك قبيل
لكي يف ّكر بالت�شكيلة ،فقال يل الآخرين وامل�سيحيني ،وغريهم .رده على الت�شكيلة الوزارية التي
�إننا لن نتمكن من التوافق.
وا�� �ض ��ح �أن امل ��وق ��ف مل يتغري ،قدمها له رئي�س ال ��وزراء املكلف
ق ��ال احل ��ري ��ري ،ب �ع��د اجتماعه ووا�ضح �أننا لن نتفق مع فخامة �سعد احلريري.
ب��ال��رئ �ي ����س ال �ل �ب �ن��اين يف ق�صر الرئي�س.
و�أك� ��د م�ي���ش��ال ع��ون �أن حمتوى
ب � �ع � �ب � ��دا :خ � �ل ��ال ك �ل��ام � ��ي مع ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي ت�سلم ال��ر� �س��ال��ة ه��و اه �ت �م��ام وا�شنطن
الرئي�س ،ك��ان��ت ه�ن��اك تعديالت ف�ي��ه ال��رئ�ي����س ال�ل�ب�ن��اين مي�شال وب ��اري� �� ��س ب��ال��و� �ض��ع اللبناين،
ط�ل�ب�ه��ا ،اع�ت�برت�ه��ا �أن ��ا تغيريات ع��ون ،اخلمي�س ،ر�سالة م�شرتكة وب� � ��� � �ض � ��رورة ت �� �ش �ك �ي��ل حكومة

مقتل جنديني و�إ�صابة  3يف
انفجار بجنوب غرب باك�ستان
•• كويتا-رويرتز:

ال�شحنة اجلديدة من امل�ساعدات امل�صرية

حممّلة مبعدات وم�ستلزمات طبية و�أوك�سجني

و�صول طائرات ع�سكرية م�صرية �إىل مطار تون�س قرطاج

•• الفجر  -تون�س

ت�ستمر و�صول امل�ساعدات امل�صرية اىل تون�س ،وقد ح ّلت مبطار تون�س
قرطاج الدويل ،م�ساء الأربعاء دفعة جديدة من الدعم امل�صري لتون�س
يف مواجهة جائحة كوفيد -19متمث ّلة يف  3طائرات ع�سكرية حم ّملة
مبعدات وم�ستلزمات طبية و�أوك�سجني و�أدوية .كما حلت� ،صباح �أم�س
اخلمي�س ،طائرة ع�سكرية م�صرية �أخ��رى حمملة مبعدات وجتهيزات
طبية متنوعة ممنوحة من جمهورية م�صر العربية يف �إطار مبادرتها
النبيلة بدعم جهود تون�س ملكافحة التف�شي ال�سريع جلائحة كوفيد-
 .19وجددت م�ؤ�س�سة الرئا�سة التون�سية� ،شكرها وامتنانها جلمهورية
م�صر العربية رئي�سا وحكومة و�شعبا على هذه املبادرة التي و�صفتها
بـ"النبيلة" والتي قالت �إنها تجُ ّ�سد ،جم�دّدا ،عالقات الأخ��وة القائمة
بني القيادتني وال�شعبني يف تون�س وم�صر.
وق��د ح�ضر عملية ت�س ّلم ه��ذه امل�ع��دات ن��ادي��ة عكا�شة ،ال��وزي��رة مديرة
الديوان الرئا�سي ،و�إبراهيم الربتاجي ،وزير الدفاع الوطني ،والفريق
طبيب م�صطفى الفرجاين ،مدير عام ال�صحة الع�سكرية ،و�إيهاب فهمي،
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�سفري جمهورية م�صر العربية بتون�س.

ال�سودان تدر�س ال�شكوى حلقوق
الإن�سان�ضد�إثيوبياب�سبب�سدالنه�ضة

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلنت وزي��رة اخلارجية ال�سودانية
م��رمي ال �� �ص��ادق امل �ه��دي اخلمي�س،
�أن بالدها تدر�س �إمكانية التوجه
�إىل جمل�س حقوق الإن�سان التابع
ل�ل�أمم املتحدة ،ب�سبب ما و�صفتها
ب �ت �� �ص��رف��ات �إث �ي ��وب �ي ��ا بخ�صو�ص
ت �� �ش �غ �ي��ل � �س ��د ال �ن �ه �� �ض��ة .وق ��ال ��ت
ال��وزي��رة ال�سودانية يف مقابلة مع
وكالة �سبوتنيك الرو�سية :ال�سودان
يلج�أ �إىل جميع الو�سائل والأدوات
امل �� �ش��روع��ة ،مب��ا يف ذل ��ك الدعاوى
الق�ضائية ،لدينا فريق كامل يعمل
على هذا .و�أكدت املهدي �أن بالدها
كانت تتعاون مع �إثيوبيا يف تطوير
منطقة النيل الأزرق ،وت�أمل يف �أن
يفيد �سد النه�ضة �إثيوبيا وال�سودان
وم�صر ،لكن �أدي�س قررت ،من جانب
واحد ،ملء اخلزانات؛ م�شددة على
�أن امل�شكلة لي�ست يف التعاون بل يف
االبتعاد عنه.

ق��ال م�س�ؤولون �أم����س اخلمي�س �إن
جنديني قتال و�أ�صيب ثالثة بعدما
انفجرت قنبلة يف �سيارتهم مبنطقة
ين�شط بها م�سلحون انف�صاليون يف
جنوب غرب باك�ستان .ومل تعلن �أي
جماعة م�س�ؤوليتها ع��ن االنفجار
ال ��ذي وق��ع يف وق��ت م�ت��أخ��ر م�ساء
الأرب�ع��اء يف بلدة با�سني ال�ساحلية
يف �إقليم بلوخ�ستان ،لكن م�سلحني
انف�صاليني �أعلنوا م�س�ؤوليتهم عن
هجمات مماثلة وقعت من قبل يف
املنطقة.
وت �ت �ه ��م ب��اك �� �س �ت��ان ال �ه �ن ��د بدعم
االن �ف �� �ص��ال �ي�ي�ن م ��ن �أفغان�ستان
املجاورة ،ويلمح اجلي�ش الباك�ستاين
ع �ل��ى م ��ا ي �ب��دو �إىل � �ض �ل��وع الهند
يف �أح� � ��دث ه� �ج ��وم .وق � ��ال املكتب
الإع�لام��ي التابع للجي�ش يف بيان
م�ث��ل ه��ذه الأع �م��ال اجل�ب��ان��ة التي
ترتكبها عنا�صر م�ع��ادي��ة تدعمها
�أجهزة خمابرات معادية ال ميكنها
ت�خ��ري��ب ال���س�لام وال��رخ��اء الذين
حتققا ب�صعوبة يف بلوخ�ستان .ي�أتي
التفجري يف بلوخ�ستان بعد فرتة
وج�ي��زة م��ن تفجري �آخ��ر ا�ستهدف
حافلة يف �إقليم خيرب بختون خوا
يف �شمال غ��رب البالد �أودى بحياة
 12منهم ت�سعة عمال �صينيون
وجنديان باك�ستانيان.

لقي ع�شرات الأ�شخا�ص حتفهم يف �أملانيا وبلجيكا �إثر
�أم�ط��ار غ��زي��رة وفي�ضانات طالت دوال �أوروب �ي��ة عدة
اخلمي�س .وت�سببت العوا�صف يف بلجيكا مبقتل �أربعة
�أ�شخا�ص وتعر�ضت لوك�سمبورغ وه��ول�ن��دا لأ�ضرار
ك �ب�يرة .ل�ك��نّ ال��و��ض��ع يف غ��رب �أمل��ان�ي��ا اخلمي�س كان
مقلقا ب�شكل خ��ا���ص .فقد �سجل مقتل � 33شخ�صا
على الأقل مبن فيهم ثمانية يف منطقة �أي�سكري�شن
وحدها.وقال ناطق با�سم احلكومة الأملانية اخلمي�س
�إن �أنغيال مريكل �شعرت بالقلق �إث��ر ه��ذه الأنباء.
وكتب �شتيفن زايربت على تويرت �أنا �أتعاطف مع �أ�سر
ال�ضحايا واملفقودين.
ويُخ�شى �أن ترتفع ح�صيلة ال�ضحايا .ففي بلدة �شولد
يف جنوب بون حيث انهارت �ستة منازل على �ضفاف
نهر� ،أح�صت ال�شرطة ما بني  50و 60مفقودا.
ولقي �أربعة �أ�شخا�ص حتفهم يف ه��ذه املنطقة حيث
منازل �أخرى مهددة باالنهيار ،وفق �شرطة كوبلنت�س
(والي��ة راينالند باالتينات) ،وهناك ع��دد كبري من
الأ�شخا�ص يف عداد املفقودين .يف بلدة ماين ،غمرت
امل�ي��اه ال �� �ش��وارع ،وط�ل��ب م��ن ال�سكان �إر� �س��ال مقاطع
فيديو و�صور لل�شرطة ميكنها �أن ت�ساهم يف توفري

جديدة.
وكان رئي�س احلكومة املكلف �سعد
احل ��ري ��ري ،ق��د ت �ق��دم بت�شكيلة
حكومية من  24وزيرا ،الأربعاء،
وق� � ��ال �إن� � ��ه ي �ن �ت �ظ��ر ج ��واب ��ا من
الرئي�س اللبناين.
و�أ� � � �ض� � ��اف احل� � ��ري� � ��ري :قدمت
للرئي�س ع��ون ح�ك��وم��ة م��ن 24
وزيرا من االخت�صا�صيني ح�سب
املبادرة الفرن�سية وح�سب مبادرة
رئي�س جمل�س النواب نبيه بري،
وبالن�سبة يل هذه احلكومة قادرة
على �أن تقوم بالبلد وتبد�أ بالعمل
على وقف االنهيار.
وتابع :متنيت من الرئي�س عون
الإجابة اخلمي�س حتى نبني على
الأم� ��ر م�ق�ت���ض��اه ،وب��ال�ن���س�ب��ة يل
ه��ذه �ساعة احلقيقة بعد مرور
حوايل � 9أ�شهر.
وت � �� � �ض ��م ت �� �ش �ك �ي �ل��ة احل� ��ري� ��ري
امل� �ق�ت�رح ��ة ،ع � ��ددا م ��ن ال� � ��وزراء
اجل ��دد �إىل الت�شكيلة ال�سابقة،
التي رف�ضها قبل �أ�شهر الرئي�س
مي�شال عون.
ويواجه لبنان انهيارا اقت�صاديا
و�صفه البنك ال��دويل ب��أن��ه �أحد
�أ� �س��و�أ ح��االت ال��رك��ود يف التاريخ
املعا�صر.

ال�سبت ا�ستعدادا لأوملبياد طوكيو
 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

بلدية�أبوظبيتنفذمبادرة
�سوق الأ�ضاحي يف الوثبة

•• �أبوظبي-وام:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي،
ال �ت��اب �ع��ة ل ��دائ ��رة البلديات
وال� �ن� �ق ��ل ،م ��ن خ�ل��ال مركز
بلدية الوثبة ،مبادرة "�سوق
الأ�ضاحي" يف ال ��وث� �ب ��ة،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية،
و� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ،ومركز
�أب ��وظ� �ب ��ي لإدارة النفايات
"تدوير" ،واحت� ��اد �سباقات
الهجن ،واالحت��اد للقطارات،
و جم �م��وع��ة م ��ن ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني من القطاع
اخلا�ص.
وت�ه��دف امل�ب��ادرة التي تنطلق
م��ن  16وح �ت��ى  22يوليو
� ،2021إىل تعزيز التواجد
ال �ب �ل��دي ،وت�ع��زي��ز ال�شراكات
م � � � ��ع خم� � �ت� � �ل � ��ف اجل � � �ه� � ��ات
احلكومية واخلا�صة لتفعيل
دوره � � ��م يف ت �ن �م �ي��ة الإم � � ��ارة
واحل � �ف� ��اظ ع �ل �ي �ه��ا ،وكذلك
رف��ع م�ستوى ر��ض��ا اجلمهور
ع��ن ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أبوظبي
وم� � ��ا ت � ��وف � ��ره م � ��ن خ ��دم ��ات
للتي�سري على �أف��راد املجتمع
وتلبية احتياجاتهم وحتقيق
تطلعاتهم(.التفا�صيل �ص)7

مالحقة �صعبة للمتغريات

املتغريات الأكرث عدوى هي الأكرث �ضراوة

�ألفا ،بيتا ،غاما ،دلتا :ما هو املتحور الأكرث خطورة؟

•• الفجر �-صموئيل �أليزون* -مري�سيا تي �سوفونيا**

مثل كل الكائنات احلية ،يتطور فريو�س �سار�س-كوف ،-2ويتم �إنتاج
املليارات من جزيئات الفريو�س اجلديدة �أثناء كل �إ�صابة .ومن بني
هذه الفريو�سات اجلديدة ،يحمل البع�ض طفرات.
مت��ت درا� �س��ة ه��ذه العملية ال�ت�ط��وري��ة وه��ذا اجل�ي��ل م��ن املتحورات
بالتف�صيل .ونحن نعلم اليوم �أنه يف معظم احلاالت ،فان فريو�سات
�سار�س-كوف -2امل �ت �ح��ورة ام��ا ال تنتقل �إىل م�ضيفني ج ��دد� ،أو
ت�ك��ون "حمايدة"� ،أي �أن ال �ع��دوى ال�ت��ي ت�سببها ت�شبه ت�ل��ك التي
ت�سببها فريو�سات غري متحولة (يُطلق عليها � ً
أي�ضا "الربية" �أو
"التاريخية").
لكن يف بع�ض الأح �ي��ان ،تنت�شر بع�ض ه��ذه الطفرات وتتفوق على
الفريو�سات املوجودة� .أحدث الأمثلة حتمل �أ�سماء متغرية �ألفا ،بيتا،
غ اما ،والآن دلتا.
ظهرت لأول مرة يف اململكة املتحدة وجنوب �إفريقيا والربازيل والهند
على التوايل .ملاذا ا؟ ماذا نعرف عن خ�صائ�صهم؟ وماذا نعرف عن
(التفا�صيل �ص)13
قدرتهم على االفالت من التطعيم؟

�أنباء مت�ضاربة بني احلكومة الأفغانية واحلركة حول ال�سيطرة على معرب حدودي

طالبان تقرتح هدنة � 3أ�شهر مقابل �إطالق �سراح �آالف ال�سجناء
•• كابول-وكاالت:

�أع�ل��ن م�ف��او���ض حكومي �أفغاين
اخل �م �ي ����س �أن ح ��رك ��ة طالبان
اق�ت�رح ��ت وق �ف��ا لإط� �ل��اق النار
مل��دة ثالثة �أ�شهر مقابل �إطالق
� �س��راح ن�ح��و �سبعة �آالف متمرد
حمتجزين يف �سجون �أفغان�ستان
يف وقت توا�صل احلركة امل�سلحة
هجوما وا�سعا يف �أنحاء البالد.
وقال نادر نادري لل�صحافيني �إنه
طلب كبري م�ضيفا �أن املتمردين
طلبوا �أي�ضا �شطب �أ�سماء قادة
يف احلركة من الالئحة ال�سوداء
للأمم املتحدة.
وي�أتي الإعالن يف وقت ا�ستخدمت
ق��وات احل��دود الباك�ستانية الغاز
امل���س�ي��ل ل �ل��دم��وع ل�ت�ف��ري��ق ح�شد
م��ن م �ئ��ات الأ� �ش �خ��ا���ص حاولوا
اج �ت �ي��از م�ع�بر ح� ��دودي لدخول
�أفغان�ستان ،وفق م�س�ؤولني.
وك��ان��ت ال���س�ل�ط��ات الباك�ستانية
�أغلقت املعرب قبل يوم يف �أعقاب
��س�ي�ط��رة م�ت�م��ردي ط��ال�ب��ان على
اجلانب الأفغاين من احلدود يف
�إقليم �سبني بولداك ،وحتقيقهم
مزيدا من املكا�سب منذ ت�سريع
ال �ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة خ��روج�ه��ا من

ع�شرات القتلى يف �أملانيا وبلجيكا �إثر عوا�صف �شديدة �ضربت �أوروبا
•• عوا�صم�-أ ف ب:

�ص 19

الفجر الريا�ضي

منتخب اجلودو يختتم مع�سكره
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�أعلن رئي�س احلكومة املكلف �سعد
احل��ري��ري اخلمي�س م��ن الق�صر
ال��رئ��ا� �س��ي اع� �ت ��ذاره ع��ن ت�شكيل
ح�ك��وم��ة ج��دي��دة يف ل �ب �ن��ان ،بعد
ت���س�ع��ة ا� �ش �ه��ر ع �ل��ى ت���س�م�ي�ت��ه ،يف
خطوة من �شانها �أن تع ّمق معاناة
البالد الغارقة يف �أ��س��و�أ �أزماتها
االقت�صادية.
وق � � ��ال احل � ��ري � ��ري �إث � � ��ر لقائه
رئ� �ي� �� ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة مي�شال
ع ��ون ل �� �ص �ح��اف �ي�ين� ،إن الأخ �ي�ر
طلب "تعديالت" على ال�صيغة
احلكومية ال�ت��ي اق�ترح�ه��ا عليه
الأربعاء.
وق ��ال احل��ري��ري �إن ��ه اع �ت��ذر عن
م �ه �م��ة ت �� �ش �ك �ي��ل احل �ك ��وم ��ة بعد
اجتماع مع الرئي�س مي�شال عون
ا�ستمر  20دقيقة.
وق��ال احلريري لل�صحفيني بعد
االج �ت �م��اع و�أ�� �ض ��ح م ��ا رح نقدر
نتفق مع فخامة الرئي�س ولذلك
ق ��دم ��ت اع � �ت� ��ذاري ع ��ن ت�شكيل
احلكومة واهلل يعني البلد.
وق ��ال احل��ري��ري �إن ع ��ون طلب
تعديالت جوهرية يف الت�شكيلة
ال � � ��وزاري � � ��ة ال � �ت ��ي ق ��دم� �ه ��ا ي ��وم

�ص 15

عربي ودويل

ّ
الأمم املتحدة حتذر من كارثة ب�سبب عدم
ّ
تلقي ماليني الأطفال لقاحاتهم الدورية

04:16
12:31
03:52
07:16
08:40
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�أدلة حول مكان �أحبائهم املفقودين.
وقالت رئي�سة وزراء والي��ة راينالند باالتينات مالو
دراي ��ر مل ن�شهد ك��ارث��ة ب�ه��ذا احل�ج��م م��ن ق�ب��ل� ،إنها
مدمرة حقا.
و�أل �غ��ى �أرم�ي��ن ال��ش�ي��ت زع �ي��م والي ��ة ��ش�م��ال الراين
ف�ستفاليا واملر�شح ال��ذي اختري خلالفة مريكل يف
اخلريف اجتماعا حلزبه يف بافاريا ملراقبة الو�ضع يف
واليته الأكرث تعدادا لل�سكان يف �أملانيا.
و�ص ّرح ل�صحيفة بيلد اليومية خالل زيارته بلدات
مغمورة باملياه منتعال حذاء مطاطيا الو�ضع مقلق.
وقطعت الكهرباء عن حواىل � 135ألف منزل �صباح
اخلمي�س .وب�سبب انقطاع التيار الكهربائي ،قررت
ال���س�ل�ط��ات �إج�ل�اء ق��راب��ة  500م��ري����ض م��ن عيادة
ليفركوزن.
واجتاحت منطقة غرب �أملانيا �سيول غزيرة ت�سببت يف
ارتفاع م�ستوى الأنهار واقتالع �أ�شجار وتدمري طرق
ومنازل.
ويحاول امل�سعفون �إج�لاء ال�ضحايا الذين جل��أ كرث
منهم �إىل �أ��س�ط��ح امل �ن��ازل .لكن �أغ�ل�ق��ت ال�ع��دي��د من
املنافذ ما يعقد عمليات الإنقاذ.
ودع��ت ال�سلطات ال�سكان �إىل البقاء يف منازلهم �إذا
�أمكن واللجوء �إىل الطوابق املرتفعة �إذا لزم الأمر.

حر�س احلدود الباك�ستانيون يحاولون ال�سيطرة على معرب حدودي مع �أفغان�ستان (ا ف ب)
�أفغان�ستان.
ه �ج��وم ��ش��ام��ل يف �أن �ح ��اء البالد ا�ستولت عليه لفرتة وجيزة ،لكن
اىل ذل��ك �أ ّك��دت وزارة اخلارجية �� �س� �ي� �ط ��روا ع� �ل ��ى م� �ع�ب�ر �سبني احلركة نفت ذلك وقالت �إنها ال
الباك�ستانية اخلمي�س �أن حركة بولداك احلدودي.
تزال ت�سيطر على البلدة.
ط ��ال �ب ��ان � �س �ي �ط��رت ع �ل��ى معرب ويف ك��اب��ول ق ��ال م �� �س ��ؤول كبري وا� �س �ت��وىل م�ق��ات�ل��و ط��ال�ب��ان على
رئي�سي حدودي مع باك�ستان.
يف احل �ك��وم��ة الأف �غ ��ان �ي ��ة ام�س م �ع�ب�ر � �س �ب�ين ب ��ول ��داك �شامان
وقال الناطق با�سم ال��وزارة زاهد اخل� �م� �ي� �� ��س �إن ق � � � ��وات الأم � � ��ن �أم����س االول الأرب �ع��اء وه��و ثاين
ح�ف�ي��ظ ت �� �ش��ودري ب �ع��د ي ��وم من ا��س�ت�ع��ادت ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى معرب �أه��م معرب ح��دودي مع باك�ستان
�إع �ل�ان ط��ال�ب��ان �سيطرتها على ح � ��دودي ك �ب�ير م��ع ب��اك���س�ت��ان يف وم�صدر رئي�سي للدخل للحكومة
ب �ل ��دة � �س �ب�ين ب ��ول ��داك يف �إط� ��ار ج� �ن ��وب ال� �ب�ل�اد ك ��ان ��ت طالبان الأفغانية.

مقتل ت�سعة مدنيني بق�صف
لقواتالنظام�شمالغرب�سوريا
•• بريوت�-أ ف ب:

ق�ت��ل ت�سعة م��دن�ي�ين ع�ل��ى الأقل
ب�ي�ن�ه��م ث�لاث��ة �أط �ف��ال اخلمي�س
ج� ��راء ق���ص��ف � �ص��اروخ��ي لقوات
ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى ب �ل��دت�ين يف �شمال
غ � ��رب � � �س� ��وري� ��ا ،وف � ��ق ح�صيلة
جديدة للمر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان.
ون� � �دّدت م�ن�ظ�م��ة الأمم املتحدة
ل�ل�ط�ف��ول��ة (ي��ون �ي �� �س��ف) يف بيان
اخلمي�س �إث��ر الق�صف بت�صاعد
ح� � �دّة ال �ع �ن��ف م ��ع م �ق �ت��ل ثالثة
�أطفال و�إ�صابة اثنني �آخرين.
تتعر�ض مناطق عدة يف �إدلب منذ
حزيران يونيو لق�صف متكرر من
قوات النظام ،فيما ترد الف�صائل
املقاتلة با�ستهداف مواقع �سيطرة
الأخرية يف مناطق حماذية ،رغم
� �س��ري��ان وق ��ف لإط�ل��اق ال �ن��ار يف
املنطقة منذ �أكرث من عام.

لكن م���س��ؤوال حكوميا ك�ب�يرا يف
�إقليم قندهار اجلنوبي حيث يقع
امل�ع�بر ق��ال ل��روي�ترز �إن القوات
الأف �غ��ان �ي��ة ا� �س �ت �ع��ادت ال�سيطرة
على ال�سوق الرئي�سي يف املنطقة
و�إدارة اجل� �م ��ارك وغ�ي�ره��ا من
امل �ن �� �ش ��آت احل �ك��وم �ي��ة يف البلدة
احلدودية بعد �ساعات قليلة من
�سيطرة طالبان عليها الأربعاء.
و�أ� �ض ��اف �أن ال �ق��وات احلكومية
ت��راج�ع��ت يف ال �ب��داي��ة ل�ل�ح��د من
ال���ض�ح��اي��ا ب�ين امل��دن�ي�ين و�أف� ��راد
الأم ��ن ،م���ش�يرا �إىل �أن �ه��ا جتري
الآن عمليات تطهري.
لكنه حذر من �أن التهديد ال يزال
مرتفعا ن�ظ��را لأن ع��دد مقاتلي
ط��ال �ب��ان ي �ف��وق ق� ��وات الأم � ��ن يف
املنطقة.
ونفى ذبيح اهلل جماهد املتحدث
با�سم طالبان �صحة ذل��ك ،وذكر
�أن م �ق��ات �ل��ي احل ��رك ��ة م ��ا زال� ��وا
ي�سيطرون على املعرب احلدودي.
وقال لرويرتز هذه جمرد دعاية
وزع ��م ال �أ��س��ا���س ل��ه م��ن حكومة
كابول.
و�أغلقت باك�ستان املعرب احلدودي
من جانبها خ�شية و�صول القتال
�إىل �أرا�ضيها.

ال�صدر يعلن مقاطعة االنتخابات العراقية املقبلة

•• بغداد�-أ ف ب:

�أعلن رجل الدين ال�شيعي العراقي
مقتدى ال�صدر مقاطعة االنتخابات
العراقية املقرر �إجرا�ؤها يف ت�شرين
الأول �أك�ت��وب��ر و�سحب دع�م��ه لأي
حزب.وتعترب هذه املقاطعة �ضربة
من قبل ه��ذه ال�شخ�صية الدينية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ال���ش�ع�ب��وي��ة خلطط
االنتخابات املبكرة التي دعا اليها
رئي�س ال��وزراء م�صطفى الكاظمي
ا� �س �ت �ج��اب��ة مل �ط��ال��ب ُرف �ع ��ت خالل
التظاهرات العارمة يف البالد.
و�أع �ل��ن ال���ص��در �أن ��ه �سيبقى بعيد
عن االنتخابات الربملانية القادمة.
ويُعرف ال�صدر الذي ت�شغل كتلته
ال�ب�رمل��ان �ي��ة � �س��ائ��رون ح��ال � ًي��ا 54
مقعدًا من �أ�صل  329مبناوراته
ال�سيا�سية ال�ت��ي �أرب �ك��ت يف بع�ض
الأحيان املراقبني.
و�أع � � � �ل� � � ��ن ال� � ��� � �ص � ��در يف خ� �ط ��اب
م��دت��ه خ�م����س دق ��ائ ��ق ع�ب�ر قناته

متظاهرون �أمام م�ست�شفى احل�سني ملر�ض كورونا ،بعد اندالع حريق فيه
ووقوع العديد من ال�ضحايا (رويرتز)
التلفزيونية الدينية اخلا�صة لن على وح��دة ملر�ضى كوفيد -19يف
�أ�شارك يف هذه االنتخابات فالوطن م�ست�شفى احل�سني يف النا�صرية
�أهم من كل ذلك.
و�أودى ب �ح �ي��اة  60ق �ت �ي�لا على
و�أ��ض��اف �أعلن �سحب ي��دي من كل االقل.
املنتمني ل�ه��ذه احل�ك��وم��ة احلالية واحل��ري��ق ه��و ال�ث��اين م��ن نوعه يف
وال�ل�اح� �ق ��ة و�إن ك ��ان ��وا يدعون ال �ع��راق خ�ل�ال ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر بعد
االنتماء الينا �آل ال�صدر.
ح��ري��ق م���س�ت���ش�ف��ى اب ��ن اخلطيب
ي ��أت��ي ت���ص��ري��ح ال �� �ص��در ب �ع��د �أي ��ام يف ب �غ��داد ال ��ذي �أودى ب�ح�ي��اة 82
م��ن احل��ري��ق ال ��دام ��ي ال� ��ذي �أتى �شخ�صا.
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Friday

�أجرت  84,799فح�صا ك�شفت عن � 1,541إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,497حالة جديدة من كورونا

تقدمي  74,522جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

02

الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي  634,272حالة .من جهة اخرى �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
•• �أبوظبي-وام:
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,541امل�ت��وف�ين ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد عن تقدمي  74,522جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ
متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق حالة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،املجتمع ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت الوزارة ام�س  16,194,526جرعة ومعدل توزيع اللقاح  163.74جرعة لكل
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت جمموع احلاالت امل�سجلة  656,354حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة عن �شفاء  1,497حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-
ال ��وزارة ع��ن �إج��راء  284,799فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ال�ـ  5 24حاالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "19 - ،وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية  19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات وبذلك يبلغ عدد حاالت الوفاة يف الدولة  1,885حالة .و�أعربت وزارة ال�لازم��ة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وب��ذل��ك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

�سيف بن زايد مينح ال�شعفار ميدالية الوفاء ويطلق ا�سمه على �إحدى قاعات الداخلية
ركائز وق��درات و�إرادة العاملني الأوائ��ل يف بناء امل�ؤ�س�سات ،م�شريا �إىل �أن
الفريق �سيف ال�شعفار �أح��د ه��ؤالء ال��رواد يف العمل احلكومي الذين نعتز
ب�أن ي�ستمر عطا�ؤهم ون�ستفيد من خرباتهم ب�شكل دائم بامل�شورة واخلربة
يف خدمة الدولة وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة واملجتمع الإماراتي ب�شكل عام،
متمنيا �سموه دوام التوفيق للفريق ال�شعفار والنجاحات املتوا�صلة يف خدمة
الوطن مبا يحقق ر�ؤية وتطلعات قيادة الإمارات وطموحات �شعبها ".
كما ا�شتمل احل�ف��ل على ع��ر���ض فيلم ت�سجيلي يظهر جانبا م��ن م�سرية
الفريق �سيف ال�شعفار ودوره القيادي يف م�سرية التطوير والتحديث بوزارة
الداخلية .ح�ضر حفل التكرمي  ..معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب
رئي�س ال�شرطة والأم��ن العام بدبي ،ومعايل الفريق عبداهلل خليفة املري
قائد ع��ام �شرطة دب��ي ،وم�ع��ايل ال�ل��واء ف��ار���س خلف امل��زروع��ي القائد العام
ل�شرطة �أبوظبي ،واللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش عام الوزارة
واللواء �سامل علي مبارك ال�شام�سي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد للموارد
واخلدمات امل�ساندة ،والقادة العامون لل�شرطة بالدولة ،واللواء عبدالعزيز
مكتوم ال�شريفي مدير عام الأمن الوقائي ،واللواء ال�شيخ حممد بن طحنون
�آل نهيان مدير قطاع �ش�ؤون الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي ،واللواء الدكتور
عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيديل م�ساعد القائد العام لل�ش�ؤون اجلودة
والتميز ب�شرطة دبي وعدد من ال�ضباط.

•• �أبوظبي-وام:

كرم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية  ..الفريق �سيف ال�شعفار تقديرا جلهوده و�إجن��ازات��ه التي
حققها �أثناء فرتة خدمته التي امتدت لأكرث من خم�سني عاما� ،أم�ضاها يف
خدمة القيادة والوطن والإ�سهام الإيجابي يف م�سرية وزارة الداخلية.
وقد �سلم �سموه  ..الفريق ال�شعفار ميدالية الوفاء من الطبقة الأوىل خالل
احلفل الذي �أقامته وزارة الداخلية خ�صي�صا لتكرمي ال�شعفار يف ر�سالة وفاء
وتقدير مل�سريته املتميزة واخلدمات اجلليلة التي قدمها وتفانيه و�إخال�صه
خالل م�سرية عمله يف املجاالت ال�شرطية والأمنية.
كما �أطلق �سموه ا�سم "الفريق �سيف عبداهلل ال�شعفار" على �إح��دى قاعات
االجتماعات الرئي�سية بالوزارة تقديرا واحرتاما مل�سريته وب�صماته امللمو�سة
على تطوير العمل ال�شرطي وتعزيز م�سرية التميز والريادة.
وق��ال �سموه " �إننا نحظى بالرعاية والدعم من قيادتنا الر�شيدة يف هذا
البلد املبارك ،وبال �شك �إن هذه القيادة اال�ستثنائية هي التي قادت الإمارات
لهذه املرحلة من الرقي والنمو التي ننعم بها اليوم ،خا�صة وقت التحدي
والأزمة التي واجهت العامل كله ،حيث �إن الإمارات يف مقدمة الدول العاملية
بالتعامل مع هذا الوباء ،م�ؤكدا �سموه �أننا مهما تكلمنا عن دعم ورعاية
امل�ؤ�س�سني الأوائل لن ن�ستطيع �أن نوفيهم حقهم ويف مقدمتهم املغفور لهما
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان وال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم "طيب  -ال�شعفار  :تكرمي �سموه ت�شريف كبري
اهلل ثراهما " يعا�ضدهما �إخوانهما حكام الإمارات".
ب��دوره �أك��د الفريق �سيف ال�شعفار يف كلمة له بعد التكرمي �أن��ه ل�شرف �أن
و�أ�ضاف �سموه " �أن ال��وزرات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية اعتمدت على يحظى بتكرمي الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س

جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ال��ذي هو تكرمي وتقدير جلميع منت�سبي
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال��ذي��ن ح�ظ��وا ب��دع��م �سموه كقائد ملهم ،م�شريا �إىل �أن
منت�سبي ال ��وزارة تعلموا من �سموه العطاء والإل�ه��ام يف العمل والب�صرية
الثاقبة ومواجهة التحديات والتحلي بالأخالق والقيم واملثل العليا واملبادئ
ال�سامية التي غر�سها الآباء امل�ؤ�س�سون.
وق��ال ال�شعفار " �إن ه��ذا التكرمي والتقدير والثناء لفتة كرمية من �سمو
ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان تعرب عن مدى الدعم والرعاية امل�ستمرة التي
يحظى بها كافة منت�سبي الوزارة ،مقدما ال�شكر والتقدير واالمتنان ل�سموه
على الثقة وامل�ساندة له طوال فرتة عمله بالوزارة ،م�ؤكدا �أن كلمات الثناء ال
تويف �سموه حقه ،وكل عبارات ال�شكر ال ت�صف مدى امتنانه وتقديره ".
كما تقدم بال�شكر �إىل الوكالء امل�ساعدين والقادة وال�ضباط وكافة منت�سبي
وزارة الداخلية على دعمهم وم�ساندتهم خ�لال م�سرية العمل ال�شرطي
وحتقيق الإجن��ازات امل�شرفة ،موجها �شكرا خا�صا �إىل �أخيه وع�ضده ورفيق
دربه يف العمل اللواء ركن خليفة حارب اخليلي ،داعيا �إياه لإكمال امل�سرية
وال�سري على اخلطى التي ر�سمتها القيادة ال�شرطية ،ودع��ا اهلل عز وجل
�أن يبقى الوطن الغايل نبعا للعطاء وملهما ،ويحفظ اهلل الإم��ارات قيادة
و�شعبا ،و�أن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان.
 م�سرية حافلة بالإجنازات.الفريق �سيف ال�شعفار حا�صل على دبلوم علوم ال�شرطة من القاهرة ،وتدرج
بالعمل الع�سكري منذ بدء م�سريته املهنية يف عام  ،1969وتقلد عددا كبريا
من املنا�صب وامل�س�ؤوليات الوظيفية من بينها مدير �شرطة املوانئ والبحرية

ب�شرطة دبي عام  1974ومدير حلر�س احل��دود يف عام  1977والوكيل
امل�ساعد بوزارة الداخلية عام  ،1993ومن ثم الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن
ب��ال��وزارة ع��ام  1996ويف �أواخ��ر  2004مت تعيينه وكيل وزارة الداخلية
وا�ستمر يف هذا املن�صب حتى �شهر يونيو .2021
وخالل م�سريته الطويلة ،كان ال�شعفار منوذجا للعمل القيادي امللتزم اجلاد
و�شهد له بالعطاء املتوا�صل والتفاين بالعمل يف خدمة وطنه وقيادته ،وحقق
الكثري من املنجزات و�أ�شرف على عدد من املبادرات وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية
التطويرية يف وزارة الداخلية ،وعرف عنه اجلد واالجتهاد واملبادرة حيث
و�ضع ب�صمات ملمو�سة على امتداد م�سرية عمله الطويلة يف املجال الأمني
والتي تخللتها العديد من الإجنازات البارزة.
كما ح�صل ال�شعفار �أثناء عمله على العديد من اجلوائز وال�شارات والأو�سمة
والألقاب وال�شهادات املحلية والعربية والدولية تقديرا لإجنازاته وتفانيه
بعمله طول فرتة خدمته ،وملا قام به من دور م�شهود وما حققه من �إجنازات
بارزة يف جميع ميادين العمل ال�شرطي ،ومن �أبزر تلك الأو�سمة و�سام اخلدمة
املخل�صة وميدالية اليوبيل الف�ضي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وو�سام
حترير دولة الكويت والعديد من �أو�سمة اخلدمة الطويلة املمتازة وميداليات
التعاون الأمني وميدالية املنظمة الدولية للحماية املدنية والدفاع املدين
بالإ�ضافة �إىل العديد من �أنواط التميز و�أو�سمة ال�شرف.
و�إىل جانب تويل م�س�ؤولياته القيادية يف وزارة الداخلية ،تر�أ�س ال�شعفار
عددا من اللجان واملجال�س ال�شرطية التي ت�شرف على م�شاريع �إ�سرتاتيجية
وت�ط��وي��ري��ة ب ��ال ��وزارة ،و��س��اه��م م��ع زم�لائ��ه يف ا��س�ت��دام��ة م���ش��اري��ع الريادة
والتميز.

ال�صحة تطلق املرحلة الثانية من مبادرة بيئة عمل �صحية و�إيجابية
•• دبي  -وام:

�أطلقت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع املرحلة الثانية من مبادرة " بيئة عمل
�صحية و�إيجابية " التي ت�ستهدف موظفي القطاعات احلكومية االحتادية
واملحلية واخلا�صة يف كافة �إم��ارات الدولة .وتهدف املبادرة �إىل متكني جهات
العمل من تعزيز �صحة املوظفني عن طريق توفري موارد وخدمات تثقيفية
�صحية ت�ساهم يف حت�سني بيئة العمل ورف��ع امل�ستوى ال�صحي بني املوظفني
من خالل الرتكيز على تعزيز �أمن��اط احلياة ال�صحية مثل الغذاء ال�صحي
والن�شاط البدين للوقاية من ال�سمنة والأمرا�ض املزمنة.
ح�ضر �إطالق املرحلة الثانية من املبادرة بتقنية االت�صال املرئي �أكرث من 60
ممثال عن جهات حكومية احتادية وحملية وت�ضمن حفل الإطالق التعريف
ب��إدارة تعزيز ال�صحة يف ال��وزارة و�أهدافها الإ�سرتاتيجية العامة والت�شغيلية
وعر�ضا تقدمييا عن املبادرة وم�صادرها وم�ستهدفاتها واملخرجات املتوقعة

منها والتعريف ب�أف�ضل املمار�سات واملعايري املطبقة عامليا بالإ�ضافة �إىل �شرح
�آلية التعاون الب ّناء بني الوزارة واجلهات احلكومية مبا ي�سهم يف حتقيق �أف�ضل
النتائج التي تعود على ال�صحة البدنية والنف�سية للموظفني وبالتايل زيادة
الإنتاجية احلكومية.
وت �ق��دم امل �ب��ادرة ع ��ددا م��ن الأن���ش�ط��ة واخل��دم��ات منها دل�ي��ل توجيهي لبيئة
عمل �صحية يقدم خطوات عملية ت�ساهم يف جعل بيئات العمل �أكرث �صحية
و�إنتاجية للموظفني وحقيبة معرفية حتتوي على م��واد توعوية ت�ستخدم
م��ن اجل�ه��ات لتوعية امل��وظ�ف�ين ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دد م��ن ال��ور���ش التثقيفية
واملحا�ضرات االفرتا�ضية وغريها من اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع .و�أك��د �سعادة ال��دك�ت��ور ح�سني عبد الرحمن ال��رن��د الوكيل
امل�ساعد لقطاع ال�صحة العامة �أن �إط�ل�اق املرحلة الثانية م��ن امل�ب��ادرة بعد
توقفها ب�سبب جائحة "كوفيد "-19ي�أتي يف �إطار حر�ص الوزارة على حتقيق
املرونة الوطنية وا�ستمرارية ممار�سة الأعمال بالتزامن مع وجود م�ؤ�شرات

�إيجابية على قرب التعايف بف�ضل الإجراءات احلكومية وتعاون �أفراد املجتمع
وما حققته الدولة من ريادة يف احتواء تداعيات الأزمة ال�صحية العاملية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل �ب��ادرة ت�ن��درج �ضمن �إ�سرتاتيجية ال ��وزارة لتقدمي الرعاية
ال�صحيـة ال�شاملة واملتكاملة بطرق مبتكرة وم�ستدامة ت�ضمن وقاية املجتمع
من الأمرا�ض لتحقيق نتائج متقدمة يف �أن�شطة وفعاليات املبادرة الوطنية
"تعزيز الوعي ب�أمناط احلياة ال�صحية" مبا ي�سهم يف حت�سني نتائج امل�ؤ�شرات
الوطنية لأمناط احلياة ال�صحية يف الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات .
ولفت �إىل جناح املرحلة الأوىل والتي حققت نتائج �إيجابية �أ�سهمت بتغيري
��س�ل��وك امل��وظ�ف�ين لتطوير بيئة ع�م��ل م �ع��ززة لل�صحة تنعك�س �إي�ج��اب��ا على
�إنتاجيتهم للو�صول �إىل حتقيق الرفاهية وال�سعادة يف مكان العمل والتي تعترب
جزءا �أ�سا�سيا من الثقافة امل�ؤ�س�سية وذلك متا�شيا م ًع لأهداف الإ�سرتاتيجية
الوطنية جلودة احلياة .20731
من جانبها �أو�ضحت الدكتورة ف�ضيلة �شريف مديرة �إدارة تعزيز ال�صحة �أن

م�سالخ العني ترفع جاهزيتها ا�ستعدادا لعيد الأ�ضحى املبارك
•• العني -وام:

عززت م�سالخ بلدية مدينة العني
جاهزيتها ال�ستقبال عيد الأ�ضحى
امل� �ب ��ارك م��ن خ�ل�ال زي � ��ادة �أع� ��داد
الأط �ب��اء ال�ب�ي�ط��ري��ن والق�صابني
والعمال ا�ستجابة للزيادة املتوقعة
يف �أع��داد اال�ضاحي بالإ�ضافة �إىل
ت�ك�ث�ي��ف ع�م�ل�ي��ات ت�ع�ق�ي��م امل�سالخ
داخ�ل�ي��ا وخ��ارج�ي��ا وت�ع��زي��ز تطبيق
الإج��راءات االحرتازية والوقائية
� �ض��د ان �ت �� �ش��ار ف�ي�رو���س "كوفيد-
."19
وقامت م�سالخ بلدية مدينة العني
بذبح وجتهيز  166,107ذبائح
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول م��ن العام
 2021ب ��زي ��ادة ب�ل�غ��ت 7.5%
باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام
 ،2020حيث يتوقع �أن ت�ستقبل
امل�سالخ خ�لال �أي��ام عيد الأ�ضحى
لهذا العام ما يزيد عن 18000
�أ�ضحية من خمتلف الأنواع.
و�أك ��د ح�سن الكعبي رئ�ي����س ق�سم
اخلدمات البيطرية ببلدية مدينة
ال �ع�ي�ن ،ج��اه��زي��ة م���س��ال��خ مدينة
ال� �ع�ي�ن ال� �ت ��ي ي �ب �ل��غ ع ��دده ��ا 11
م�سلخاً ال�ستقبال عيد الأ�ضحى
امل �ب��ارك وت �ق��دمي �أرق ��ى اخلدمات

وف�ق��ا لأف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية
للم�ستفيدين ،ع�بر توفري 340
م ��وظ� �ف� �اً م ��ن �أط � �ب� ��اء بيطريني
وق�صابني وع�م��ال ،خ�لال �ساعات
ع �م��ل مت �ت��د ل� �ـ � � 16س��اع��ة عمل
يوميا مق�سمة على فرتتني تبد�أ
من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاُ وحتى
التا�سعة م�ساء يف ك��ل م��ن م�سلخ
الأهايل والتجاري والفقع والهري
وم�ساكن والوقن والقوع و�سويحان
والعامرة وال�سالمات ومفقر ،1
املوزعة على جميع مناطق العني

مع تطبيق �أعلى املعايري ال�صحية
ال �ع��امل �ي��ة يف جم ��ال ع �م��ل امل�سالخ
وال�ف�ح����ص ال�ب�ي�ط��ري ق�ب��ل الذبح
وبعده للت�أكد من �صالحية اللحوم
لال�ستهالك الآدم ��ي ،والتخل�ص
الآم��ن م��ن املخلفات حفاظاً على
ال�صحة العامة .وق��ال الكعبي �إن
ال�ب�ل��دي��ة و��ض�ع��ت خ�ط��ط ع�م��ل كل
م�سلخ ل�ضمان �سالمة املتعاملني
والعاملني ،عرب االلتزام مبالب�س
احل �م��اي��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة والتعقيم
امل���س�ت�م��ر ،م���ش�يرا �إىل �أن �أ�سعار

جتهيز ال��ذب��ائ��ح خ�ل�ال ال�ع�ي��د مل
يطر�أ عليها �أي تغيري منذ �أربعة
ع�ق��ود وه��ي  15دره �م �اً للأغنام
وامل� ��اع� ��ز ،و 40دره� �م� �اً للعجول
واجل �ع��دان ،و 60دره�م�اً للأبقار
واجلمال.
وبالن�سبة ل���س��وق ال�ع�ين املركزي
ل �ل �م��وا� �ش��ي �أ� � �ش � ��ار ال �ك �ع �ب��ي �إىل
الإج � � � � ��راءات ال �ت ��ي مت تطبيقها
يف ال� ��� �س ��وق م� ��ن خ �ل��ال تكثيف
احلمالت التفتي�شية على حظائر
بيع احليوانات وم��واق��ف املركبات

ومنع التجمع والتجمهر وت�شديد
�إج � � � � ��راءات ال �ف �ح ����ص البيطري
م��ن خ�ل�ال ط�ل��ب وث��ائ��ق خ�ل��و من
الأم��را���ض للحيوانات ال��واردة �إىل
ال �� �س��وق ويف ح��ال��ة ع ��دم مطابقة
احل� �ي ��وان ��ات ل �� �ش��روط واملعايري
ال �� �ص �ح �ي��ة ل �ل �� �س��وق ي� �ت ��م رف�ض
دخولها.
و�أو�� �ض ��ح �أن �إدارة ال �� �س��وق قامت
بتحديد وتنظيم وو�ضع عالمات
مل��واق��ع ال �ب �ي��ع امل ��ؤق �ت��ة يف ال�سوق
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال �ق �ي��ام بعمليات
تعقيم ور� ��ش ح�ظ��ائ��ر احليوانات
ومكافحة الطفيليات .
ون��ا��ش��د الكعبي اجل�م�ه��ور يف ظل
الظروف اال�ستثنائية من جائحة
ك��ورون��ا ال�ت��وج��ه �إىل التطبيقات
الذكية التي توفر �أ�ضاحي معتمدة
ل ��دى ال �ب �ل��دي��ة الأم � ��ر ال� ��ذي من
�ش�أنه �أن ي�سهم يف تعزيز م�ستوى
ال� ��وق� ��اي� ��ة وجت � �ن� ��ب االخ � �ت�ل��اط
ب� ��الآخ� ��ري� ��ن وحت� �ق� �ي ��ق التباعد
االجتماعي ..م�شريا �إىل �أن هذه
التطبيقات ت��وف��ر ك��ذل��ك خدمات
التربع بالأ�ضاحي للهالل الأحمر
الإم � ��ارات � ��ي ،وجت �ه �ي��ز وتو�صيل
الذبائح من م�سالخ بلدية مدينة
العني �إىل منازل املتعاملني.

املرحلة الأوىل من املبادرة التي انطلقت يف العام  2017وا�ستمرت حتى بداية
ع��ام  2020مت تطبيقها يف  45جهة حكومية يف خمتلف الإم ��ارات وذلك
مب�شاركة ح��وايل  5000موظف وت�ضمنت م�سحا �صحيا عاما للموظفني
يف جهات عملهم حيث �شمل �أهم الفحو�صات الأ�سا�سية مثل فح�ص �سكر الدم
والكولي�سرتول و�ضغط الدم بالإ�ضافة �إىل معدل كتلة اجل�سم وعوامل الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني وال�سكري .وذكرت �أن املرحلة الثانية من املبادرة
مت �إعدادها بناء على نتائج املرحلة الأوىل لإعادة ابتكار �أن�شطة معززة ل�صحة
ولياقة املوظفني يف بيئة العمل ب�أ�سـ�س و�أمناط احلياة ال�صحية ون�شر ثقافة
التغذية ال�سليمة وت�أثريها على رفع كفاءة الإنتاجية والإيجابية يف العمل من
خالل تب ّني �أمناط حياتية و�سلوكية تغذوية �صحية التي تقي املوظفني من
الأمرا�ض املزمنة كال�سكري و�ضغط الدم والبدانة واالكتئاب وتوفري الأماكن
اخلا�صة بالأن�شطة البدنية يف مكان العمل وتناول الغذاء ال�صحي والتوقف
عن التدخني ومواجهة �ضغوطات العمل.

جامعة خليفة  100 :طالب وطالبة
ي�شاركون يف برنامج «ا�ستعداد»
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا �أم�س عن اختيار
 100طالب وطالبة بينهم  26من الطلبة الدوليني..يف
برنامج ال�سفراء الوطني "ا�ستعداد" املبادرة التي تهدف �إىل
بناء القدرات بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
وي �� �ش��ارك ال�ط�ل�ب��ة يف ب��رن��ام��ج ت��دري�ب��ي مل��دة �أ��س�ب��وع�ين خالل
ال�صيف لك�سب امل �ه��ارات الأ�سا�سية ال�ت��ي ت�ؤهلهم للتطور يف
خمتلف امل�ج��االت التي تتطلب البحث والتفكري الت�صميمي
وريادة الأعمال والقيادة ومهارات التوا�صل .وتعترب هذه ال�سنة
هي الثانية على التوايل التي يتلقى فيها امل�شاركون يف برنامج
ا�ستعداد ه��ذا النوع من التدريب يف جامعة خليفة بالتعاون
م��ع وزارة ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م .وق��ال ال��دك�ت��ور ع��ارف �سلطان
احل�م��ادي ،نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا" :ي�سعدنا �أن نتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
يف برنامج ال�سفراء الوطني "ا�ستعداد" و�أن ن�ساهم يف تنمية
وب�ن��اء امل�ه��ارات الهامة ل��دى الطلبة وال�ت��ي ت�صب يف م�صلحة
الدولة حيث �س ُتطلب تلك امل�ه��ارات منهم حاملا ينخرطون يف
��س��وق ال�ع�م��ل ويلتحقون ب��ال��وظ��ائ��ف املتخ�ص�صة يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات لي�ساهموا يف دعم
عملية التطور االقت�صادي يف دولة الإمارات وي�صبحوا �سفراء
حقيقيني جلامعة خليفة وللدولة ب�شكل عام".
و يتخلل برنامج ال�ت��دري��ب تنظيم جل�سات توجيهية فردية
ت�سعى �إىل ت��وف�ير ملحة ع��ن اجلامعة والتعليم ال�ع��ايل ب�شكل
عام ومقدمة عن كل م�سار .ويهدف امل�سار البحثي يف الربنامج
�إىل تزويد الطلبة مبفاهيم وم�ه��ارات مناهج البحث العلمي

واخل�ب�رات العملية م��ن خ�لال القيام مب�شروع بحثي بهدف
رفدهم باملهارات الالزمة التي ت�ؤهلهم للتقدمي للجامعات بعد
املدر�سة .ويف هذا امل�سار �سيت�سنى للطلبة فهم �أهمية البحوث
و�أثرها يف كل جمال كما �سيت�سنى لهم اكت�ساب القدرات التي
ت���س��اه��م يف حت��دي��د امل���ش�ك�لات وج �م��ع امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بها
وحتليلها وب��ال�ت��ايل اق�ت�راح احل�ل��ول املنا�سبة ل�ه��ا .م��ن ناحية
�أخرى ي�سعى م�سار الإثراء �إىل تعزيز م�ستوى املعرفة واملهارات
ل��دى الطلبة يف عمليات التفكري الت�صميمي وتدريبهم على
العديد من املو�ضوعات العلمية كالأنظمة الذكية والربجمة
وال��روب��وت��ات وغ�يره��ا م��ن امل �ج��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة املتقدمة
وال ��ذي يُ�ساهم ب ��دوره يف رف��ع م�ستوى اخل�ب�رات الأكادميية
ع�ن��د امل �� �ش��ارك�ين وت �ط��وي��ره��م ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال���ش�خ���ص��ي من
خ�لال تعريفهم على �أ�سا�سيات االب�ت�ك��ار والإب� ��داع .ويُ�ساهم
م�سار ري��ادة الأعمال يف �إع��داد الطلبة يف جمال �إدارة الأعمال
ورفدهم بال�صفات واملهارات التي متيز رواد الأعمال وت�أهيلهم
للتفكري ب�شكل خمتلف للخروج باحللول املبتكرة وامل�ساهمة
ب��دور ف�ع��ال يف ت�ط��وي��ر اق�ت���ص��اد ال��دول��ة .وخ�ل�ال ه��ذا امل�سار،
�سيكت�سب الطلبة امل�شاركون مهارات ريادة الأعمال ال�ضرورية
والتي ت�شمل مهارات التفكري النقدي وحل امل�شكالت ومهارات
االت�صال واملجازفة والتعاون .يُذكر �أن برنامج ال�سفراء الوطني
"ا�ستعداد" هو متطلب �سابق لربنامج ال�سفراء الدويل الذي
بد�أت وزارة الرتبية والتعليم بتطبيقه �سنويا منذ عام 2016
وي�ضم العديد م��ن امل���س��ارات التي ت�شمل االب�ت�ك��ار وامل�ستقبل
وال��ري��ا��ض��ة وال�ل��وح��ات الفنية حيث �سيحظى الطلبة الذين
يظهرون متي ًزا يف برنامج ال�سفراء الوطني ب�أولوية االن�ضمام
وامل�شاركة يف برنامج ال�سفراء الدويل.
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مركز النقل املتكامل يعلن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خالل العيد
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلن مركز النقل املتكامل ب�إمارة �أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل،
عن جمانية ر�سوم املواقف ال�سطحية يف الإمارة ،و�أوقات عمله ،و�ساعات
تطبيق نظام "درب" للتعرفة امل��روري��ة ،ومواعيد عمل حافالت النقل
ال�ع��ام ،وخ��دم��ات العبارات وذل��ك يف خطوة تهدف �إىل �إط�لاع اجلمهور
على �آخر امل�ستجدات املتعلقة بعمله وخدماته خالل �إجازة عيد الأ�ضحى
املبارك .و�أو�ضح مركز النقل املتكامل �أن مراكز �إ�سعاد املتعاملني يف �أنحاء
�إم��ارة �أبوظبي �ستكون مغلقة خالل عطلة العيد ،وذلك ابتدا ًء من يوم
االثنني املوافق  19يوليو � 2021إىل حني ا�ستئناف الدوام الر�سمي يوم
الأحد املوافق  25يوليو � .2021إىل ذلك ميكن للمتعاملني موا�صلة
احل�صول على خدمات املركز عن طريق املن�صات الرقمية املتاحة على

م��وق �ع��ه االل� �ك�ت�روين  ،www.itc.gov.aeوت�ط�ب�ي�ق��ات "درب"
و"دربي" للهواتف الذكية ،وعرب التوا�صل مع مركز االت�صال التابع ملركز
النقل املتكامل على الرقم املجاين  ،80088888ومركز ات�صال خدمة
مركبات الأجرة  ،600535353وذلك على مدار ال�ساعة طوال �أيام
الأ�سبوع .و�ستكون ر�سوم املواقف ال�سطحية جمانية بدءاً من يوم االثنني
املوافق  19يوليو  2021وحتى ال�ساعة  7:59من �صباح يوم ال�سبت
املوافق  24يوليو  .. 2021كما �ستكون ر�سوم الوقوف يف �ساحة مواقف
ال�شاحنات يف م�صفح م -18جمانية خالل عطلة العيد الر�سمية.
ويف هذا ال�سياق  ..نوه مركز النقل املتكامل �إىل �ضرورة عدم الوقوف يف
الأماكن املمنوعة وعدم �إعاقة حركة املركبات والتوقف ب�شكل �صحيح يف
الأماكن املخ�ص�صة للوقوف ،وكذلك عدم الوقوف يف الأماكن املخ�ص�صة
لل�سكان من ال�ساعة  9:00م�ساء وحتى ال�ساعة � 8:00صباحاً.

و�أع�ل��ن مركز النقل املتكامل �أن ر��س��وم نظام التعرفة امل��روري��ة "درب"
�ستكون جمانية خالل عطلة عيد الأ�ضحى املبارك بدءاً من يوم االثنني
املوافق  19يوليو  2021على �أن ي�ست�أنف احت�ساب الر�سوم يوم ال�سبت
املوافق  24يوليو  2021يف �ساعات الذروة االعتيادية وهي من ال�ساعة
� 07:00إىل ال�ساعة  09:00يف الفرتة ال�صباحية ،وم��ن ال�ساعة
� 5:00إىل ال�ساعة  7:00يف الفرتة امل�سائية ،وذل��ك بهدف �ضمان
ان�سيابية احلركة املرورية خالل تلك الأوق��ات التي ت�شهد زي��ادة كبرية
يف حركة ال�سري والتنقل.
�أما فيما يتعلق بخدمات ومواقيت عمل احلافالت العامة خالل عطلة
عيد الأ�ضحى� ،أفاد املركز ب�أنه �سيتم �إ�ضافة  100رحلة يوم ًيا لتقليل
االزدحام على اخلطوط الرئي�سية وخدمة اجلمهور على الوجه الأمثل
خ�لال العطلة ،ونا�شد م�ستخدمي احل��اف�لات ع��دم التزاحم وااللتزام

بالإجراءات االحرتازية �أثناء ا�ستخدام احلافلة مع الت�أكد من ا�ستخدام
تطبيق دربي ملعرفة مواعيد الرحالت وجتنب االنتظار يف املحطات علما
ب�أن خدمات النقل العام باحلافالت �ستعمل وفق املواعيد املحددة �سابقاً
لأيام اجلمعة والعطالت الر�سمية من دون �أي تغيري.
ولالطالع على مواعيد عمل احلافالت ،يرجى زيارة املوقع االلكرتوين
� www.itc.gov.aeأو التوا�صل مع مركز االت�صال على الرقم
املجاين � 80088888أو عرب تطبيق "دربي" الذكي.
ولالطالع على خدمات ومواعيد عمل و�سائل النقل البحري والعبارات
بني جزيرة دملا وميناء جبل الظنة ،وبني جزيرتي ال�سعديات والعالية،
يرجى زي��ارة املوقع االل�ك�تروين � www.itc.gov.aeأو التوا�صل
مع مركز االت�صال على الرقم املجاين � 80088888أو عرب تطبيق
"دربي" الذكي.
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قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي ير�أ�س وفد وزارة الدفاع يف املعر�ض الدويل للدفاع والأمن  DEFEA 2021يف اليونان
املزروعي �سفري الدولة لدى جمهورية اليونان.
•• �أثينا -وام:
والتقى �سعادة اللواء الركن طيار �إبراهيم نا�صر حممد العلوي مبعايل
ق��ام وف��د م��ن وزارة ال��دف��اع برئا�سة �سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن طيار �إبراهيم الفريق �أول «كو�ستاندينو�س فلورو�س» ،رئي�س هيئة الأركان العامة للدفاع
نا�صر حممد العلوي ،قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي بزيارة املعر�ض الوطني اليوناين.
الدويل للدفاع والأمن  DEFEA 2021يف العا�صمة اليونانية �أثينا ،وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين
واالطالع على �أحدث الأنظمة الدفاعية والأمنية التي تعر�ضها �شركات ال�صديقني ،يف اجلوانب وال�ش�ؤون الع�سكرية� ،إىل جانب تبادل وجهات
ال��دف��اع العاملية خ�لال ف�ترة انعقاد املعر�ض ال��ذي انطلق ي��وم الثالثاء النظر ب�ش�أن عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
وا�ستمر حتى يوم اخلمي�س  15يوليو .2021
وق��ام �سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن طيار �إب��راه�ي��م نا�صر حممد العلوي والوفد
وح���ض��ر ال��وف��د ف�ع��ال�ي��ات االف�ت�ت��اح ال�ت��ي مت��ت حت��ت رع��اي��ة وزي ��ر الدفاع امل��راف��ق ب�ج��ول��ة يف امل�ع��ر���ض �شملت ع ��دداً م��ن �أج�ن�ح��ة وم�ن���ص��ات عر�ض
اليوناين معايل نيكوال�س بانايوتوبولو�س وبح�ضور �سعادة �سليمان حامد ال�شركات اليونانية والدولية املتخ�ص�صة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية

والأمنية.
واطلع الوفد خالل لقائه ممثلي الدول وكبار م�س�ؤويل ال�شركات امل�شاركة
على �أهم ابتكاراتهم ومعرو�ضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية و�آخر
ما �أنتجته التكنولوجيا الع�سكرية احلديثة والذكاء اال�صطناعي يف جمال
الدفاع.
والتقى وفد ال��وزارة مع عدد من ر�ؤ�ساء ال�شركات اليونانية امل�شاركة يف
املعر�ض ،حيث متت مناق�شة عدد من �أوج��ه التعاون امل�شرتك بني وزاره
الدفاع وال�شركات العار�ضه لبناء عالقات �شراكة وتكامل حتقق الأهداف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة املتعلقة بتعزيز وا��س�ت�غ�لال ال �ق��درات امل��رت�ب�ط��ة بقطاع
ال�صناعات الدفاعية ،وحت��دي��د م�شاريع م�شرتكة يف جم��ال ال�صناعات

الع�سكرية والأمنية� ،إىل جانب مناق�شة العديد من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
كما قام �سعادة قائد القوات اجلوية والدفاع اجل��وي على هام�ش زيارته
للعا�صمة اليونانية �أثينا بزيارة مركز التدريب والت�أهيل الفني حيث اطلع
على موقف امل�شروع والتقى بالطلبة الإماراتيني الدار�سني به.
ك�م��ا راف ��ق وف��د وزارة ال��دف��اع ،وف��د م��ن جم�ل��ة اجل �ن��دي ب��رئ��ا��س��ة رئي�س
التحرير النقيب �سعيد عبيد الكتبي ،حيث حتر�ص املجلة ال�صادرة عن
وزارة ال��دف��اع على امل�شاركة الدائمة يف �أه��م املعار�ض الع�سكرية املحلية
والعربية والدولية ،وقد ا�ستطاعت �أن تبني عالقات متينة مع عدد من
م�صنعي ومنتجي ال�صناعات الع�سكرية يف خمتلف �أنحاء العامل.

زايد للدرا�سات ينظم ندوة الت�سامح ر�سالة الإمارات للإن�سانية
•• ابوظبي-الفجر:

ن� �ظ ��م م ��رك ��ز زاي � � ��د ل� �ل ��درا�� �س ��ات
وال �ب �ح��وث ال �ت��اب��ع ل �ن ��ادي ت ��راث
الإم � � ��ارات� ،أم ����س الأرب� �ع ��اء ندوة
ع��ن بعد �ضمن برنامج حمطات
ت��اري�خ�ي��ة يف ح �ي��اة ال���ش�ي��خ زاي ��د،
جاءت بعنوان "الت�سامح ..ر�سالة
الإم��ارات للإن�سانية" ،ا�ست�ضاف
فيها �سعادة الدكتور حممد مطر
ال �ك �ع �ب��ي رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة العامة
ل�ل���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة والأوق� ��اف،
و�سعادة الدكتور �سلطان في�صل
ال��رم �ي �ث��ي الأم �ي��ن ال �ع��ام ملجل�س
ح� �ك� �م ��اء امل� ��� �س� �ل� �م�ي�ن ،و�أداره � � � � ��ا
الإعالمي حممد عبدالكرمي من
م�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم.
ويف م�ستهل الندوة �سلطت فاطمة
امل �ن �� �ص��وري م ��دي ��رة م��رك��ز زاي ��د
للدرا�سات والبحوث ال�ضوء على
منح امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية
ال�ت��اب�ع��ة للفاتيكان و� �س��ام "رجل
الإن�سانية" ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ،م�ستدعية يف
الوقت نف�سه الو�سام الذي ح�صل
عليه امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د بن
� �س �ل �ط��ان �آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل
ثراه" م��ن بابا الفاتيكان بول�س

ال�ساد�س يف �أكتوبر .1971
و�أك � ��دت امل �ن �� �ص��وري ع�ل��ى �أهمية
ا� �س �ت��ذك��ار «ه� ��ذا الإرث الأ�صيل
ال��ذي تركه ه��ذا ال�سلف ال�صالح
لنحتفي بالإجناز الوطني العظيم
امل�ت�م�ث��ل يف م�ن��ح ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد و�سام رجل
الإن�سانية عرفاناً وتقديراً لدعم
�سموه امل�ستمر وجهوده اخلرية يف
تعزيز العمل الإن�ساين والإغاثي
ال��دويل وتكرمياً ل��دوره يف تعزيز
قيم ال�سالم والتعاي�ش».
وب �ي �ن��ت �أن ال� �ه ��دف م ��ن تنظيم
ال �ن��دوة ه��و ت�سليط ال���ض��وء على

�أه �م �ي��ة ه ��ذا ال��و� �س��ام وال� ��دالالت
ال �ت��ي ي�ح�م�ل�ه��ا ،و�إب � ��راز �إجن� ��ازات
دولة الإمارات العربية املتحدة يف
اجلانب الإن�ساين واملبادرات التي
اتخذتها لتعزيز القيم الإن�سانية،
ب�ج��ان��ب ت �ن��اول �أه�م�ي��ة العالقات
التي تربط الدولة بالفاتيكان.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال � �س �ع��ادة الدكتور
حممد مطر الكعبي �إن ما تعي�شه
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
م��ن خ�ير وا��س�ت�ق��رار و�صحة جاء
بف�ضل اهلل وب�ح��ر���ص وتخطيط
ال �ق �ي ��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ال �ت��ي ت�سري
ع�ل��ى ن�ه��ج ال��وال��د امل ��ؤ� �س ����س باين

ح�ضارة الإم��ارات املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل
نهيان ”طيب اهلل ثراه“ و�إخوانه
امل�ؤ�س�سني.
و�أ�شار الكعبي �إىل �أن ال�شيخ زايد
”رحمه اهلل“ عمق ور�سخ مفهوم
وم �ن �ه �ج �ي��ة ال �ع �م��ل الإن� ��� �س ��اين،
ل�ي�ترج��م م��ن ب�ع��د ذل��ك �إىل قيم
�إن���س��ان�ي��ة عظيمة و�إ�سرتاتيجية
م�ت�م�ي��زة وم�ن�ظ��وم��ة م�ؤ�س�ساتية
ف��ري��دة تبنتها ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
للدولة ،و�أ�ضاف« :هذه ال�سل�سلة
من العطاءات الإن�سانية املمتدة
واملتوا�صلة �أو�ضحت للعامل معدن

نحتفل ب�أمان  ..ا�ستدامة االلتزام يف الأعياد تعزز املكت�سبات الوطنية يف مواجهة كورونا
•• �أبوظبي-وام:

حققت دول��ة الإم� ��ارات جمموعة م��ن الإجن� ��ازات واملكت�سبات الوطنية يف
مواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "-19والتي جاءت بف�ضل
ر�ؤيتها اال�ست�شرافية ملعطيات الأزم��ة وتبنيها ا�سرتاتيجية وطنية فريدة
للتعامل معها ت�شارك فيها خمتلف قطاعات ال��دول��ة ويعزز من جناحها
الوعي وااللتزام املجتمعي.
واليوم تتبو�أ دولة الإم��ارات مقعد الريادة العاملية يف العديد من امل�ؤ�شرات
الهامة التي تعك�س التوجه نحو حتقيق تعاف م�ستدام من اجلائحة فعلى
�سبيل املثال حتتل الدولة املرتبة الأوىل عامليا وفق م�ؤ�شر بلومبريغ للمرونة
من ناحية ن�سبة الأ�شخا�ص الذين تلقوا اللقاح كما تت�صدر دول العامل يف
توزيع اجلرعات اليومية للقاحات.
وت�صدرت الإم ��ارات �أي�ضا دول منطقة ال�شرق الأو��س��ط يف قائمة �أف�ضل
تعامل لقيادة الدول خالل كورونا وذلك وفق ا�ستبيان للم�ؤ�شر العاملي للقوة
الناعمة الذي �أ�صدرته "براند فاينن�س" من بريطانيا.
ومع حول املنا�سبات املختلفة وعطالت الأعياد ي��زداد الرهان على الوعي
املجتمعي ب��أه�م�ي��ة ا��س�ت�م��رار االل �ت��زام ب ��الإج ��راءات وال �ت��داب�ير الوقائية
واالحرتازية للمحافظة على ما حتقق من �إجنازات ومكت�سبات ودعم اجلهود
الوطنية املبذولة من �أجل �صون �صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع.
وح��دد بروتوكول عيد الأ�ضحى املبارك حزمة من الإج��راءات التي جرى
الإعالن عنها �أم�س الأول خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات حول
م�ستجدات فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد."-19
ويف هذا ال�صدد � ..أكدت الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن
القطاع ال�صحي يف الدولة �أن مرحلة التعايف والعودة �إىل احلياة الطبيعية
تتطلب اال�ستمرار يف االلتزام خا�صة خالل املنا�سبات مثل عيد الأ�ضحى

املبارك ..م�شرية �إىل �أن الرهان على م�س�ؤولية املجتمع ووعيه و�إدراكه.
و�أو�ضحت �أن تعزيز وتكامل اجلهود الوطنية يف مواجهة "كوفيد"-19
يتطلب م��ن جميع �أف ��راد املجتمع االل �ت��زام ب��دوره��م امل�ه��م يف ه��ذا ال�ش�أن
والتقيد بالإجراءات الوقائية واالحرتازية.
وب�ي�ن��ت �أن ف�ت�رة الأع �ي��اد تتطلب ت�ع��زي��ز االل �ت��زام ب ��الإج ��راءات الوقائية
واالح�ترازي��ة واتخاذ التدابري الالزمة من �أج��ل توفري احلماية الالزمة
ملختلف فئات املجتمع ال�سيما كبار ال�سن و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة ..م�ؤكدة
�أن تكاتف اجلميع يعزز جناح الدولة يف م�سرية التعايف من "كوفيد."-19
وحدد الربوتوكول اخلا�ص بعيد الأ�ضحى املبارك جمموعة من التدابري
الهامة التي تعزز �صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع ومن �أبرزها اقت�صار
االحتفال على �أف��راد العائلة الواحدة التي ت�سكن يف نف�س املنزل والأقارب
من الدرجة الأوىل مع �أهمية �إجراء الفح�ص والت�أكد من �سالمة اجلميع
قبل الزيارة.
كما �أكد على �ضرورة االلتزام بارتداء الكمامات والتباعد اجل�سدي خا�صة
عند اجللو�س مع كبار ال�سن �أو �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة وجتنب الت�صافح
والعناق بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام البدائل االلكرتونية لتوزيع العيديات.
ودع ��ا �إىل دف ��ع ث�م��ن الأ� �ض��اح��ي م��ن خ�ل�ال ت��وك�ي��ل اجل�م�ع�ي��ات اخلريية
الر�سمية يف الدولة بالذبح والتوزيع �أو من خالل التطبيقات الذكية املعنية
بالأ�ضاحي.
و�أك��د على �أهمية ع��دم ت�ب��ادل وت��وزي��ع الأ�ضحية وال�ه��داي��ا والأط�ع�م��ة بني
اجل�يران بالإ�ضافة �إىل �ضرورة عدم التعامل مع العمالة املتجولة بهدف
ذبح الأ�ضاحي.
ويبقى االن�ضباط وااللتزام باتباع الإجراءات الوقائية واالحرتازية ال�صادرة
من اجلهات املعنية وتعزيز الوعي املجتمعي ب�أهمية التقيد بها هو الركيزة
املهمة لعبور هذه اجلائحة وعودة احلياة �إىل طبيعتها.

الأ�صالة الإم��ارات�ي��ة وقيم وطننا
املتجذرة».
وو� � �ص ��ف ال �ك �ع �ب��ي و� � �س ��ام «رج ��ل
الإن�سانية» ال��ذي تقلده �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة،
ب��أن��ه مفخرة م��ن مفاخر الوطن
املتجددة وهو مما يفرح كل م�سلم.
وق ��ال �إن ال��و� �س��ام ي ��أت��ي تقديراً
وت�أكيداً و�شهادة على الدور العاملي
ال��ذي يقوم ب��ه «حفظه اهلل» ،لذا
فهو يبعث على االعتزاز عند كل
�إماراتي.
ونوه الكعبي بالوقفات الإن�سانية
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب� ��ن زاي � � ��د �آل ن� �ه� �ي ��ان م� ��ع دول
ال� �ع ��امل خ �ل��ال ج��ائ �ح��ة كوفيد
 ،١٩وع� ��دد �إ� �س �ه��ام��ات��ه يف �إق� ��رار
ال�سالم واال�ستقرار و�إب�ع��اد �شبح
ال�صراعات يف العامل ،وا�صفاً �إياه
بالقائد الذي يعادل �أمة.
وحت��دث الكعبي ع��ن دور الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �� �ش ��ؤون الإ�سالمية
والأوقاف يف حتقيق قيم الت�سامح
وال���س�ل��م م �� �ش�يراً �إىل �أن الهيئة
� �ص��اغ��ت ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ثقافية
ف �ك��ري��ة ل �ت �ع��زي��ز ق �ي��م ال�سالم،
وو�صفها ب�أنها ا�سرتاتيجية بعيدة
ع ��ن االن � �غ �ل�اق وم �ن �ف �ت �ح��ة على

الواقع.
وق��ال �إن الهيئة عليها م�س�ؤولية
فكرية عظيمة ور��س��ال��ة تو�صلها
�إىل املجتمع و�إن�ه��ا بدعم القيادة
ال��ر��ش�ي��دة �أ��ص�ب�ح��ت ال �ي��وم حمط
�أن �ظ��ار دول ال �ع��امل مل��ن ي��ري��د �أن
ينتهج الو�سطية و�ضبط اخلطاب
الديني.
فيما �أك��د �سعادة الدكتور �سلطان
في�صل الرميثي �أن املتتبع لتاريخ
دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات م �ن ��ذ قيامها
��س�ي�ج��د �أن ال �ت �� �س��ام��ح والأخ� � ��وة
وامل �ح �ب��ة واخل�ي��ر ظ �ل��ت اعتقاداً
ونهجاً للدولة منذ اليوم الأول.
م�شيداً بحر�ص القيادة الر�شيدة
على ن�شر ه��ذه الثقافة املرتبطة
ب��ال �ت �� �س��ام��ح واخل �ي ��ر يف جميع

املنا�سبات ،م�شرياً �إىل �أن خطابات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ”حفظه اهلل“ ت�ؤكد
على �أمرين هما القيم الإن�سانية،
وحمورية كرامة الأفراد.
ون� � ��وه ال��رم �ي �ث��ي �إىل �أن دول� ��ة
الإم� � ��ارات ت�سعى دائ �م �اً �إىل حل
امل�شكالت من خالل احلوار البناء
وحت �ك �ي��م ال �ع �ق��ل وامل �ن �ط��ق ب ��د ًال
م��ن التع�صب وخ�ط��اب الكراهية
وال�ع�ن��ف .م ��ؤك��داً �صعوبة ح�صر
م �ب��ادرات ال��دول��ة يف جم��ال دعم
ال�سلم والعي�ش امل�شرتك والعمل
الإن�ساين ال�سيما مبادرات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ”حفظه اهلل“ ،م�شدداً على
�أن ما يظهر يف الإع�ل�ام هو جزء

ب�سيط جداً من مبادرات الدولة.
وق� � ��ال ال��رم �ي �ث��ي �إن الوظيفة
الأ�سا�سية ملجل�س حكماء امل�سلمني
هي جمع علماء الأم��ة من جميع
دول العامل من �أجل �إن�شاء خطاب
م�ضاد خلطاب الكراهية ،م�شرياً
�إىل �أن املجل�س يعمل ال�ي��وم على
جت��دي��د اخل�ط��اب الديني ويدعو
�إىل ال�ت�ع��اي����ش وامل �ح �ب��ة والأخ� ��وة
الإن�سانية.
ح���ض��ر ال �ن��دوة � �س �ع��ادة ع�ل��ي عبد
اهلل ال��رم�ي�ث��ي امل��دي��ر التنفيذي
للدرا�سات والإعالم يف نادي تراث
الإم� ��ارات ،وب��در الأم�ي�ري املدير
الإداري يف مركز زاي��د للدرا�سات
وال �ب �ح��وث ،وج �م��ع م��ن املهتمني
والأكادمييني والإعالميني.

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي ملهارات ال�شباب
•• العني-الفجر:

ُت���ش��ارك جامعة الإم� ��ارات العربية
املتحدة العامل يف االحتفال باليوم
ال �ع��امل��ي مل� �ه ��ارات ال �� �ش �ب��اب وال� ��ذي
ُي �� �ص��ادف  15ي��ول�ي��و م��ن ك��ل عام،
ب��ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة تنفيذ
ا�سرتاتيجيتها ال �ه��ادف��ة �إىل دعم
�وج� �ه ��ات ال� ��دول� ��ة يف رف� ��د �سوق
ت� ّ
العمل بالكفاءات الإماراتية املاهرة
ال �ت��ي ُت���س�ه��م يف حت�ق�ي��ق االقت�صاد
امل �ع��ريف ،امل�ت�ن�وّع وامل� ��رن ،واملُ�س ّلحة
ب�أف�ضل اخلربات العلمية والعملية
مب��ا ي�ضمن االزده � ��ار ب�ع�ي��د املدى
لل��إم��ارات وجميع القاطنني على
�أر�ضها.
وبهذه املنا�سبة قالت الدكتورة خولة
الكعبي ،الرئي�س التنفيذي لالبتكار
يف جامعة الإمارات العربية املتحدة،
و�أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم اجلغرافيا
واال��س�ت��دام��ة احل�ضرية" :نحتفي
يف ال �ي��وم ال �ع��امل��ي مل �ه��ارات ال�شباب
ب ��إم �ك��ان �ي��ات واب� �ت� �ك ��ارات ال�شباب
ك�شريك مُلهم وح�ي��وي يف م�سرية
الطموح والتطوير والإجن��از لبناء
وطننا الغايل .ال�شباب هم ر�أ�سمالنا

وث��روت �ن��ا احل �ق �ي �ق��ة ل���ص�ن��اع��ة غدٍ
�أف �� �ض��ل وحت ��وي ��ل ال �ت �ح � ّدي��ات �إىل
ف��ر���ص .وت�سعى ج��ام�ع��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ل �ت��وف�ي�ر بيئة
محُ ّفزة وحا�ضنة مل�شاريع وابتكارات
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ،ومت �ك �ي �ن �ه��م ب ��امل� �ع ��ارف
واخل�ب�رات ،وت��وف�ير ف��ر���ص التميز
لهم خلو�ض غمار امل�ستقبل".
و�أ�ضافتُ " :ت�شري تقديرات منظمة
العمل الدولية �إىل �أن عمالة ال�شباب
تراجعت على م�ستوى العامل بن�سبة
 8.7يف املئة يف عام  ،2020ب�سبب
ج��ائ �ح��ة كوفيد -19املتوا�صلة،
م�ق��ارن��ة ب�ـ  3.7يف امل�ئ��ة للبالغني،
وك��ان االنخفا�ض �أك�ثر و�ضوحاً يف

ال�ب�ل��دان املتو�سطة ال��دخ��ل .ورمبا
توا�صلت ع��واق��ب ه��ذا اال�ضطراب
على جتارب ال�شباب املبكرة يف �سوق
العمل ل�سنوات ع��دة ،الأم ��ر الذي
يتط ّلب تعزيز فر�ص التعلم مدى
احلياة للجميع ،وم�ساعدة ال�شباب
وال �ب��ال �غ�ي�ن ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات
ال� �ت ��ي ي �ح �ت��اج��ون �إل �ي �ه ��ا للعمل،
وتعزيز النمو االقت�صادي ال�شامل
وامل ُ�� �س �ت��دام ،وتي�سري االن�ت�ق��ال �إىل
االقت�صادات اخل�ضراء واال�ستدامة
البيئية".
و�أردف � ��ت ال��دك �ت��ور ال�ك�ع�ب��ي قائلة:
"ونفخر ب � ��أن ج��ام �ع��ة الإم� � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ح � ّق �ق��ت متيزاً
وجناحاً كبرياً يف ا�ستمرار العملية
التعليمية والعملية يف ظ ّل حتديات
كوفيد  ،19وذلك بتوفريها كافة
م���س�ت�ل��زم��ات وم�ت�ط�ل�ب��ات العملية
التعليمية "عن بعد" ،دون الت�أثري
على ج��ودة امل�خ��رج��ات الأكادميية،
ب ��ا� �س �ت �خ ��دام امل � � � ��وارد وال� �ك� �ف ��اءات
الأك ��ادمي �ي ��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
مب�ستوى عالٍ  .بالإ�ضافة �إىل تدريب
و جتهيز طلبة اجلامعة و�أع�ضاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �� �س �ي��ة لال�ستمرار

يف االع�ت�م��اد على التعليم املتمازج
�أو الهجني يف امل�ستقبل فيما بعد
انتهاء �أزم��ة ال��وب��اء كو�سيلة فعالة
للتعليم يف امل�ستقبل".
واخ �ت �ت �م��ت ت �� �ص��ري �ح �ه��ا بالقول:
"تطمح ج��ام �ع��ة الإم � � � ��ارات �إىل
�أن ت �� �ص �ب��ح ج��ام �ع��ة امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف
دول� ��ة الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وال� ��� �ش ��رق الأو� � � �س � ��ط ،و�أن تكون
اجلامعة املُختارة للتعليم اجلامعي
وال � ��درا�� � �س � ��ات ال �ع �ل �ي��ا وال �ب �ح ��وث
والتدريب والتع ّلم مدى احلياة مع
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة للتعليم
ال� �ع ��ايل  ،2030وال� �ت ��ي حتر�ص
على تزويد الطلبة باملهارات الفنية
وال�ع�م�ل�ي��ة ل��دف��ع ع�ج�ل��ة االقت�صاد
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص،
وت�خ��ري��ج �أج �ي��الٍ م��ن املتخ�ص�صني
واملحرتفني يف القطاعات احليوية
ل �ي �ك��ون��وا رك �ي ��زة رئ�ي���س�ي��ة يف بناء
اقت�صاد معريف ،وي�شاركوا بفاعلية
يف م�سارات الأبحاث وريادة الأعمال
و�سوق العمل لبناء م�ستقبل وطني
م�ستدام قائم على التميز والريادة
وامل � �ع� ��رف� ��ة و�أف � �� � �ض� ��ل امل� �م ��ار�� �س ��ات
العاملية".
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:هاي بازلت للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شرق  0.19ال�سيدة موزه حا�ضر
حممد جا�سم
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2495793 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1354941:باال�سم التجاري:خورفكان
لتجارة ال�سكراب  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2813899:باال�سم التجاري�:سكالرز
�سبورت خلدمات وتعهدات ريا�ضية  ,بالغاء طلب
تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2764357:باال�سم التجاري:نيتلز للتزويد
بالعاملني  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/27:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2150010071:تاريخ التعديل2021/7/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إلغاء اعالن �سابق

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كالود
�سويت
رخ�صة رقم CN 2819327:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/المي تيكنكال
للحلول رخ�صة رقمCN 1979300:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد حمد ناجم حممد اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد حممد العريقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سمارت
تاال�شريي رخ�صة رقمCN 3676521:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد جا�سم حممد عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد مبارك �سيف علي ال�صاحلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مطبخ حلة حم�شي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2795194 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/13:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011953:
تاريخ التعديل2021/7/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي جي
جيوفلرت للت�صميم
رخ�صة رقم CN 2492173:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:جلف جلوبال لال�ست�شارات القانونية � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2800584 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تران�س
ميديا ايفانت�س
رخ�صة رقم CN 1538643:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يو يو للنقليات
واملقاوالت العامه رخ�صة رقمCN 3742509:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عي�سى علي عبدالرحمن البريق اللوغانى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سعيد �سهيل �سعيد الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/11:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105019166:تاريخ التعديل2021/7/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/التقنية الآمنة
لتجارة املعدات امليكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1342454:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيد حممد احمد �شعيب %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ماريا حبيب زوجه �سيد حممد احمد �شعيب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:برومبت كونيكت للمعار�ض � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.39ال�سيد نا�صر احمد خليفة احمد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2322545 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايليجان�س
لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م رخ�صة رقمCN 3669784:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
�ضياء حممد بهاء الدين عبداحلميد ال�سيد من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ناجي ه�شام عبداحلميد ال�سيد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ايه ا�س ال لل�سفر وال�سياحه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد  ,مدينة حممد بن زايد �شرق
 0.11مبنى ال�سيد �سامل عبد اهلل حممد �صفوان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2806956 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/21:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم 2105016289:تاريخ التعديل2021/7/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/التالل
الغامقة لالنتاج ال�سينمائي
رخ�صة رقم CN 1554717:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:افانت تريدينغ كوربري�شن ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:شارع امليناء � ,شارع امليناء  -قطعة رقم  - 51حو�ض رقم
�شرق  - 14الوحده  - 801مبنى �شركة انرتنا�شيونال كابيتال
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2022947 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املق�صود للنقليات
العامة رخ�صة رقمCN 1096769:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حليمه احمد خليفه الظهوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح احمد نا�صر احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150012130:
تاريخ التعديل2021/7/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/1:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2150010666:تاريخ التعديل2021/7/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ال�شركة الراقية لال�ستثمار ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك�/سعيد عبداجلليل الفهيم � GI21أبوظبي
الباهية  -مركز دير فيلدز تاون �سكوير للت�سوق  -ق  - 1ط  1مكتب
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1012163 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/أمانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات � -سارة الظاهري
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/3/10:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105009282:تاريخ التعديل2021/7/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

اجلمعة  16يوليو  2021م  -العـدد 13293

�أخبـار الإمـارات
جامعة دبي تخ�ص�ص  3منح درا�سية كاملة با�سم ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم وفد من غرفة ال�شارقة يزور بيت احلكمة �أحدث منوذج ملكتبات امل�ستقبل يف العامل
16 July 2021 - Issue No 13293

•• دبي -وام:

قررت جامعة دبي تخ�صي�ص ثالث منح درا�سية �سنوية كاملة للطلبة املتفوقني با�سم املغفور له ال�شيخ حمدان بن
را�شد �آل مكتوم .وت�أتي هذه املنح وفاء وتخليدا لذكرى الراحل الذي قدم م�سرية حافلة بالعطاء على ال�صعيد
الوطني وال �سيما دعمه املتوا�صل للم�شاريع اخلريية والأداء التعليمي املتميز والأبحاث العلمية والربامج ال�صحية
ودعمه الطلبة املتع�سرين يف اجلامعة �سنويا من خالل هيئة �آل مكتوم اخلريية.
و�ستقدم اجلامعة على نفقتها اخلا�صة تلك املنح ال�سنوية الكاملة للطلبة املتفوقني والذين ح�صلوا على معدل
 98يف املائة وما فوق يف الثانوية العامة ،و�ستخ�ص�ص تلك املنح لدرا�سة مرحلة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال
�أوتقنية املعلومات �أوهند�سة الكهرباء واالت�صاالت .و�أكد الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة �أن اجلامعة التي
ترفع �شعار وهدف "جودة التعليم" يف دولة الإمارات يهمها �أن تربط تلك املنح التعليمية مببد�أ "التفوق العلمي"
وت�سميتها با�سم منحة "ال�شيخ حمدان بن را�شد" ال�سنوية ،م�شريا �إىل �أن اجلامعة �ستغطي ر�سوم الدرا�سة كل عام
وملدة �أربع �سنوات لكل طالب متفوق ي�ستحق هذه املنحة.

•• ال�شارقة-الفجر:

زار وفد من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة برئا�سة �سعادة
عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة
م�ؤخرا" ،بيت احلكمة" املركز الثقايف الذي يج�سد �أحدث
منوذج ملكتبات امل�ستقبل يف العامل ،لالطالع على اخلدمات
التي يقدمها هذا ال�صرح الذي يدمج ب�أ�سلوب مبتكر بني
مفهومي املكتبة وامللتقى االجتماعي والثقايف ،ويعك�س
م�سرية البناء التنموي واملجتمعي الذي تزدهر به �إمارة
ال�شارقة.
وكان يف �إ�ستقبال وفد الغرفة الذي �ضم عدد من �أع�ضاء
جم�ل����س الإدارة و� �س �ع��ادة حم�م��د �أح �م��د �أم�ي�ن العو�ضي

م��دي��ر ع��ام ال�غ��رف��ة وع ��دد م��ن م��وظ�ف�ي�ه��ا�� ،س�ع��ادة مروة
عبيد العقروبي مدير "بيت احلكمة" ،حيث ا�صطحبت
الوفد يف جولة تعريفية �شملت جميع �أق�سامه ومرافقه،
مقدمة لهم �شرحا واف�ي��ا ومف�صال ع��ن "بيت احلكمة"
و�أدواره والغايات التي مت ت�أ�سي�سه من �أجلها ،وت�ضمنت
اجلولة الوقوف على املكتبة ال�ضخمة التي ي�ضمها البيت،
والزاخرة مبئات الآالف من الكتب يف خمتلف املجاالت،
وت �ع��رف ال��وف��د �إىل �أب ��رز م��ا ي��وف��ره امل��رك��ز م��ن خدمات
ثقافية ومعرفية للزوار ،والتي تت�سم باالبتكار والتطور
واحلداثة.
�صورة م�شرقة
و�أع ��رب ��س�ع��ادة عبد اهلل �سلطان ال�ع��وي����س ،ع��ن �إعجابه

Friday

ال�شديد بهذا ال�صرح ال��ذي يج�سد الإ�سهامات العلمية
واملعرفية والثقافية التي تقدمها �إم��ارة ال�شارقة للعامل
بف�ضل ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة،
ويعك�س ��ص��ورة �إيجابية وم�شرقة ع��ن �إجن ��ازات الإمارة
�ضمن م�شروعها ال�ث�ق��ايف امل���س�ت��دام ،مثمنا ج�ه��ود هيئة
ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير"�شروق" يف تقدمي منوذج
للمكتبات يدمج بني مفهومي املكتبة وامللتقى االجتماعي
والثقايف ب�أ�سلوب مبتكر ومعزز ب�أحدث التقنيات املتطورة،
م ��ؤك��دا على �أه�م�ي��ة م���ش��روع "بيت احلكمة" ال��ذي يعد
واحدا من امل�شاريع الثقافية اال�ستثنائية التي تعزز مكانة
الإمارة الثقافية التي ر�سختها على مدار العقود املا�ضية.

05

حاكم ال�شارقة يفتتح ا�سرتاحة ال�سحب مبدينة خورفكان
•• ال�شارقة -وام:

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة� ،صباح �أم����س ،ا��س�تراح��ة ال�سحب� ،أحدث
امل�شروعات ال�سياحية النوعية مبدينة خورفكان والتي تقع على ارتفاع 600
مرت فوق م�ستوى �سطح البحر.
و�أزاح �سموه لدى و�صوله ال�ستار التقليدي �إيذاناً باالفتتاح الر�سمي ليبد�أ
بعدها جولته �صعوداً �إىل مبنى اال�سرتاحة من خ�لال الطريق احلديث
ال��ذي �صمم ونفذ وف��ق �أف�ضل املعايري واال��ش�تراط��ات العاملية وبان�سيابية

عالية متكن كافة املركبات من ال�صعود والنزول بكل �سال�سة وي�سر.
ال�سحب  6.5كم ،وي�شتمل على
ويبلغ طول الطريق املو�صل �إىل ا�سرتاحة ُ
حارتني لل�صعود وح��ارة للنزول ،وت�تراوح درج��ات امليول بالطريق ما بني
 3%و 9.7%مما يوفر �أف�ضل درجات الأمان ملرتاديه.
وافتتح �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بعد ذل��ك مبنى ا�سرتاحة ال�سحب،
واطلع على ما يت�ضمنه من مرافق وخدمات للزوار ،م�ستمعاً �سموه �إىل �شرح
مف�صل من املهند�س �صالح بن بطي املهريي رئي�س هيئة تنفيذ املبادرات
"مبادرة" حول املبنى الذي يتكون من طابقني مب�ساحة �إجمالية بلغت
 2,788مرت مربع حيث ي�شتمل الطابق الأر�ضي على مطعم ومقهى ي�سع

لعدد � 88شخ�صاً يف القاعة الداخلية و 48يف ال�شرفة اخلارجية� ،أما القبو
فيحتوي على قاعة متعددة الأغرا�ض ت�سع لـ � 62شخ�صاً وم�صلى للرجال
و�آخر للن�ساء ودورات مياه ومرافق خدمية و�إدارية.
وجت��ول �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف �أرج ��اء اال��س�تراح��ة مطلعاً على
ال�شرفات الداخلية واخلارجية التي توفر �إط�لاالت للمناظر الرائعة على
مدينة خ��ورف�ك��ان كاملة .كما ت�ضم اال��س�تراح��ة التي نفذت على م�ساحة
 10250مرتا مربعا منطقة �ألعاب للأطفال مب�ساحة  541مرتا مربعا
وزينت املنطقة املحيطة باال�سرتاحة بامل�ساحات اخل�ضراء حيث مت زراعة
� 8700شجرة لت�ضفي طابعاً جمالياً و�صحياً على املنطقة بالإ�ضافة �إىل

توفري ع��دد  89موقفاً لل�سيارات .واختتم �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
جولته بتد�شني امل�سار اجلبلي الذي ي�صل بني ا�سرتاحة ال�سحب وا�سرتاحة
�سد الرفي�صة بطول يبلغ  3ك��م وي��وف��ر امل�سار ملحبي الريا�ضات اجلبلية
واملغامرات وممار�سي الريا�ضة جتربة مميزة بني جبال خورفكان وتطل
على مناظرها اخلالبة .ح�ضر افتتاح ا�سرتاحة ال�سحب �إىل جانب �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ..ال�شيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س مكتب
�سمو احلاكم ،ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية
املجتمع ،وع��دد من ر�ؤ��س��اء ال��دوائ��ر احلكومية �أع�ضاء املجل�س التنفيذي،
ور�ؤ�ساء املجال�س البلدية يف الإمارة ،وكبار امل�س�ؤولني.

�شرطة الفجرية ت�ست�ضيف مبادرة «جمال�سنا عندكم» عرب االت�صال املرئي مركز التميز يف التعليم والتعلم بجامعة الإمارات يح�صل على جائزة البالكبورد الدولية لعام 2021
•• الفجرية -الفجر:

ا�ست�ضافت القيادة العامة ل�شرطة
ال �ف �ج�ي�رة امل �ج �ل ����س االفرتا�ضي
ل� �ل� �ط�ل�اب ال � � ��ذي ن �ظ �م��ه مكتب
ث �ق��اف��ة اح �ت��رام ال �ق��ان��ون ب� ��وزارة
الداخلية وب��ال�ت�ع��اون م��ع برنامج
خ �ل �ي �ف��ة ل�ل�ت�م�ك�ين �أق� � ��در بعنوان
الإع� �ل ��ام ال��رق �م��ي وذل � ��ك �ضمن
مبادرة ( جمال�سنا عندكم ) ،التي
حت��دث فيها ط�لاب وطالبات من
جامعة الفجرية وكليات التقنية
العليا وج��ام�ع��ة ال�ع�ل��وم والتقنية
بالفجرية.
و�أدار اجلل�سة احل��واري��ة النقيب
حم �م��د ح �� �س��ن ال �ب �� �ص��ري رئي�س
ق�سم الإع�ل�ام وال�ع�لاق��ات العامة
التي �أقيمت عرب تقنية االت�صال
املرئي وت�ضمنت اجلل�سة موا�ضيع
رئ�ي���س�ي��ة ت�ت�م�ح��ور ح ��ول الإع �ل�ام
ال��رق �م��ي وم�ف�ه��وم��ة و�أه �م �ي �ت��ه يف
ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى الأح � ��داث
ال �ع��امل �ي��ة ودوره يف ن �� �ش��ر الوعي
يف املجتمع  ،وم��ا ميثله الإع�ل�ام
الرقمي للأجيال القادمة وت�أثريه
ع �ل��ى اخل���ص��و��ص�ي��ة وع� ��دم جتاوز
اخلطوط احلمراء .
ك� �م ��ا حت� � ��دث �� �ض� �ي ��وف املجل�س
ال �ط��ال �ب��ة � �ش �ه��د خ �ل �ي �ف��ة الكعبي
وال�ط��ال�ب��ة رق�ي��ة ��س��امل احلمودي
والطالب مايد ع�ب��داهلل املرا�شدة
عن دور االعالم الرقمي يف تعزيز

•• العني-الفجر:

ح��از ال�بروف�ي���س��ور ح���س��ان حممد
��س�ل�ي��م  -م��دي��ر م��رك��ز ال�ت�م�ي��ز يف
التعليم وال�ت�ع� ّل��م  ،CETLيف
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
على ج��ائ��زة ال�ب�لاك�ب��ورد الدولية
امل��رم��وق��ة ل �ع��ام 2021عن فئة
"التميز يف ق�ي��ادة التغيري" عن
مركز التميز يف التعليم والتعلم
ب�ج��ام�ع��ة الإم � � ��ارات ،وال �ت��ي متنح
ل �ق��ادة ال�ت�غ�ي�ير وم ��ن ل�ه��م ت�أثري
على امل�ستوى الدويل يف ا�ستحداث
واب �ت �ك��ار ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات التغيري
امل�ؤثرة يف التعليم والتعلم ،والقابلة
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق م��ن خ�ل�ال التقنيات
و امل�م��ار��س��ات التعليمية لتح�سني
�أداء الطلبة وال�ت�ط��ور الأكادميي
وزي��ادة معدالت النجاح .مبا يعزز
من الر�ؤية الكلية للريادة والتميز
التي تنتهجتها جامعة الإم ��ارات
على امل�ستويني املحلي والعاملي.
و�أو�� �ض ��ح ال�بروف �ي �� �س��ور ح���س��ان –
مدير املركز� " :إن مركز التميز يف
التعليم والتعلم بجامعة الإمارات
اجل��وان��ب الإي�ج��اب�ي��ة للمجتمعات
وال�ت�ن��وع الثقايف ب�ين احل�ضارات،
ال�سيما يف ن�شر مفهوم الإت�صال
ال �ث �ق��ايف وال�ت���س��ام��ح ب�ي�ن خمتلف
االدي��ان ومكافحة التطرف بكافة
�أ�شكاله.

ويف خ�ت��ام املجل�س مت ا�ستعرا�ض
�أه �م �ي��ة االع �ل ��ام خ�ل��ال جائحة
ك��وف �ي��د  19و�أث� � � ��ره الإي� �ج ��اب ��ي
وال� �ف� �ع ��ال يف �إت� ��� �ص ��ال الر�سالة
الإعالمية يف ن�شر الوعي ال�صحي
للت�صدي للجائحة.

بلدية ر�أ�س اخليمة تكمل ا�ستعداداتها ال�ستقبال عيد الأ�ضحى املبارك
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح ��ددت دائ ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ��س��اع��ات ال�ع�م��ل يف
مقا�صب الإم��ارة خالل عيد الأ�ضحى املبارك وت�شمل
مرافق الدائرة املق�صب املركزي بالفلية ومق�صب ر�أ�س
اخليمة ومق�صب الغيل ومنافذ الإمارة احلدودية.
وتعمل دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة وف��ق خطط لت�أمني
��ص�ح��ة و��س�لام��ة الأف � ��راد يف �إم� ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة من
خالل رفع م�ستوى الرقابة الغذائية وتكثيف احلمالت
التفتي�شية خ�ل�ال ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى ل�ت�ع��زي��ز التدابري
ال��وق��ائ�ي��ة والإج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة يف ظ��ل الظروف
احلالية .وت�سعى ال��دائ��رة �إىل تلبية متطلبات العمل
يف �أوق��ات ال��ذروة التي ي�شهدها عيد الأ�ضحى املبارك
�إىل جانب الت�أكد من تكامل خمتلف العنا�صر لتطبيق
�آليات الأمان التي ت�ضمن توفري كل املقومات ال�صحية
يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع اجل �م �ه��ور ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اجلاهزية
التامة ال�ستقبال الأ�ضاحي يف �أي��ام العيد من ال�ساعة
اخلام�سة �صباحا حتى الثامنة م�ساء اب�ت��داء من يوم
وقفة عرفة ،وبعد �صالة العيد مبا�شرة يف �أول �أيام عيد
الأ�ضحى امل�ب��ارك ،وم��ن ال�ساد�سة �صباحا يف اليومني
الثاين والثالث حتى الثامنة م�ساء ،ويبد�أ العمل يف يوم
وقفة عرفة يف �سوق املوا�شي بر�أ�س اخليمة عند ال�ساعة
اخلام�سة �صباحا حتى الثامنة م�ساء ،ومن بعد �صالة

العيد وحتى الثامنة م�ساء لليوم الأول من �أي��ام عيد
الأ�ضحى املبارك وي�ستمر العمل للأيام الثاين والثالث
والرابع من ال�ساد�سة �صباحا وحتى الثامنة م�ساء.
كما خ�ص�صت الدائرة فريقا متكامال لتكثيف اجلهود
خالل فرتة عطلة عيد الأ�ضحى املبارك واحلر�ص على
تواجد الأط�ب��اء البيطريني يف املنافذ ب��الإم��ارة ومنها
مطار ر�أ�س اخليمة الدويل على مدار ال�ساعة.
و�ستقوم الدائرة متمثلة يف �إدارة ال�صحة العامة بتكثيف
احلمالت الرقابية على الأ�سواق التجارية واملجمعات
اال� �س �ت �ه�ل�اك �ي��ة وحم� �ل��ات ب �ي��ع ال �ل �ح ��وم وال� ��دواج� ��ن
والأ��س�م��اك وال�ط�ي��ور احلية على م��دار ال�ساعة خالل
�أي� ��ام ال�ع�ي��د ل�ل�ح��ر���ص ع�ل��ى ت �ق��دمي ج�م�ي��ع اخلدمات
للمتعاملني بجودة عالية يف فرتة العيد ملا ت�شهده من
كرثة الطلب على املنتجات وال�سلع الغذائية يف الإمارة
وتلبية احتياجات الأهايل وتغطية الأعداد الكبرية من
الأ��ض��اح��ي واحل��ر���ص على تقدمي خ��دم��ات مميزة ذات
جودة عالية للجمهور.
و�سيتواجد الأطباء على مدار ال�ساعة يف جميع املقا�صب
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل��إم ��ارة و� �س��وق امل��وا� �ش��ي ب��ال�ف�ل�ي��ة لفح�ص
احليوانات احلية قبل الذبح للت�أكد من �سالمتها وعدم
�إ�صابتها ب�أي �أمرا�ض معدية وفح�ص اللحوم والأع�ضاء
بعد الذبح للت�أكد من �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي
ل�ضمان �صحة و�سالمة �أفراد املجتمع.

م �ن��ذ ان �ط�ل�اق �ت��ه ت �ب � ّن��ى مفهوم
الريادة والتميز يف التعليم والتعلم
داخ��ل اجلامعة ،حيث توىل املركز
قيادة عدد من التغيريات لتعزيز
االب �ت �ك��ار يف ال�ت��دري����س و�أ�ساليب
وا�سرتاتيجيات التع ّلم وا�ستحداث
�أدوات التع ّلم لطلبة اجلامعة من
ج�ه��ة ،وت�ع��زي��ز م�ف�ه��وم التميز يف
التعليم والتعلم وفق ر�سالة ور�ؤية
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
من خالل ت�شجيع وتدريب �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية على ا�ستخدام
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة احلديثة
واملبتكرة وتعزيز �أ�ساليب ونظريات
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت �ع �ل��م احل��دي �ث��ة بني
�أع�ضاء التدري�س من جهة �أخرى.
وقد ّ
مت ابتكار و�إجراء العديد من
التغيريات �أبرزها :برامج حتويل
امل�ساقات للتدري�س ب�أ�سلوب التعليم
الهجني ،و�أن�شطة التطوير املهني
الأ�سبوعية لأع�ضاء هيئة التدري�س،
وجمتمعات املمار�سة ()CoPs
م�ث��ل ، Blackboardians
و�أب�ط��ال التعلم الرقمي ،جمتمع
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والكتب

ال��درا� �س �ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،و�أكادميية
ط �ل��اب ال� ��دك � �ت� ��وراه للتدري�س،
ومن�صة  UAEUxعلى edX
 ،و�أبحاث خا�صة بالتعليم والتعلم
( ، )SoTLوغريها من الأفكار
وت�شجع
وال �ب�رام� ��ج ال �ت��ي ُت� �ع� � ّزز
ّ
االب� �ت� �ك ��ار يف ال �ت �ع �ل �ي��م والتعلم
وال�ت�ط��وي��ر مل��واك�ب��ة ال �ت �ح��والت يف
ع�صر ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة.
ون �ح��ن يف م��رك��ز ال�ت�م�ي��ز للتعليم
والتعلم بجامعة الإمارات فخورون
بهذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع
بالك بورد العاملية"

و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن م ��رك ��ز التميز
يف ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع �ل��م CETL
ب �ج��ام �ع��ة الإم � � � ��ارات ي �ت �ك��ون من
�أرب� �ع ��ة وح � ��دات رئ �ي �� �س �ي��ة وه ��ي:
وح ��دة ال�ت�ط��وي��ر امل�ه�ن��ي لأع�ضاء
هيئة ال�ت��دري����س ،ووح ��دة ت�صميم
الو�سائل التعليمية ،ووحدة �أبحاث
وتقييم التدري�س ووح ��دة الكتب
الدرا�سية الإلكرتونية.
وب� ��دوره ق ��ال يل ب�لاك �م��ور ،كبري
م�س�ؤويل العمالء ورئي�س الأ�سواق
ال� �ع ��امل� �ي ��ة يف �� �ش ��رك ��ة ب�ل�اك� �ب ��ورد
ال � ��دول� � �ي � ��ة" :ي�سعدنا تكرمي
ال �ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة ل �ه��ذا العام
الل �ت��زام �ه��م ب�ت�ح���س�ين التجربة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة جل �م �ي��ع املتعلمني
م ��ن خ �ل�ال ا� �س �ت �خ��دام التقنيات
التعليمية وم�شاركة ممار�ساتهم
م ��ع جم �ت �م��ع ال �ت �ع �ل �ي��م والتعلم
الأو�سع .نحن فخورون بال�شراكة
مع امل�ؤ�س�سات التي تبتكر لتعزيز
جناح الطالب".
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه اجلائزة
تمُ �ن��ح مل��ن ه��م يف طليعة االبتكار
يف ال�ت�ع�ل�ي��م .وه ��ي ُت� �ك� � ّرم �أولئك

ال � ��ذي � ��ن مي � �ث � �ل� ��ون امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
التعليمية امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي طورت
ون �ف��ذت ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات تعليمية
م� ��ؤث ��رة ع �ل��ى ن �ط��اق وا�� �س ��ع .كما
ط� � ��ور ال � �ف � ��ائ � ��زون مم� ��ار� � �س� ��ات و
ت�ق�ن�ي��ات ك ��ان ل�ه��ا ت ��أث�ي�ر ايجابي
على نتائج التعلم و �أداء الطالب
و ال�ت�ق��دم الأك ��ادمي ��ي ،بالإ�ضافة
�إىل �أن جائزة Blackboard
 Catalystتمُ � �ن ��ح لقيادة
ال �ت �غ �ي�ير ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات والأف� � ��راد
ال��ذي��ن ي��روج��ون بن�شاط للتبني
الوا�سع النطاق لال�سرتاتيجيات
املبتكرة مع �إمكانية زيادة معدالت
جن��اح ال �ط�لاب .وت�أ�س�ست جوائز
 Catalystيف  ، 2005وهي
تكرم االبتكار والتميز يف جمتمع
امل �م��ار� �س��ة ال �ع ��امل ��ي لـبالكبورد،
حيث يعمل املاليني من املعلمني
واملتعلمني كل يوم لإع��ادة تعريف
م ��ا ه ��و مم �ك��ن ع �ن��د اال�ستفادة
م��ن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .وي �ت � ّم اختيار
الفائزين بوا�سطة ف��ري��ق متعدد
ال��وظ��ائ��ف م��ن خ �ب�راء بالكبورد
وميثلون الأف�ضل يف جمالهم.

الأعمال اخلريية العاملية حت�صل على �شهادة
الآيزو  ISO27001يف نظام �أمن املعلومات
•• عجمان -وام:

ح�صلت ه�ي�ئ��ة الأع �م��ال اخلريية
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ع� �ل ��ى �� �ش� �ه ��ادة الآي � � ��زو
 ISO27001يف ن �ظ��ام �أم ��ن
امل �ع �ل��وم��ات ،ب�ع��د �أن �أمت ��ت جميع
م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا ،مب ��ا ف �ي �ه��ا عمليات
التدقيق اخلارجي وعر�ض الأنظمة
وامل�ل�ف��ات املطلوبة واالج�ت�م��اع مع
املعنيني يف الهيئة عن طريق تقنية
االت�صال املرئي.
وق ��ال ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن عبداهلل
ال �ن �ع �ي �م��ي رئ �ي ����س جم �ل ����س �أمناء
هيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة العاملية
�إن احل���ص��ول ع�ل��ى ه��ذه ال�شهادة
امل �ه �م ��ة ي �ع �ك ����س ح ��ر� ��ص الهيئة
على تطبيق �أف���ض��ل معايري �أمن
امل �ع �ل��وم��ات امل� �ع�ت�رف ب �ه��ا دول� �ي� �اً،
وت��وف�ير �أع�ل��ى امل�ستويات املتعلقة
ب��اخل��دم��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�أمني
� �س��ري��ة وم �� �ص��داق �ي��ة املعلومات
بالن�سبة ل�ل�أط��راف التي نتعامل
معها ..م�شريا �إىل �أن هذا االعتماد
ي�شكل �إ�ضافة قيمة �إىل �سجل هيئة
الأعمال اخلريية العاملية احلافل
بالإجنازات ،وذلك يف �إطار جهودها
امل�ستمرة لالرتقاء بالعمل اخلريي
ون �ق �ل��ه �إىل م���س�ت��وي��ات متقدمة،

وحتقيق التميز يف توفري خدمات
ت�ق�ن�ي��ة �آم �ن��ة وم �ت �م �ي��زة .و�أ�ضاف
 :ت���س�ت�م��ر الإجن � � � ��ازات ونوا�صل
امل �� �س�يرة ،م���س�تر��ش��دي��ن بالر�ؤية
احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة ،التي
ت�سعى �إىل حتقيق �أه� ��داف ر�ؤية
دول� ��ة الإم � � ��ارات  ،2021ومنها
ال�سبق والإب ��داع يف تلبية حاجات
الفرد واملجتمع ال�سيما يف املجال
اخل �ي�ري  ..وم ��ا ه ��ذا ال�ت�م�ي��ز �إال
ج ��زءا م��ن خ�ط��ط ه�ي�ئ��ة الأعمال
اخلريية العاملية ،التي ت�سعى �إىل
توثيق جناحاتها ب�شهادات عاملية
من جهات مرموقة.
من جانبه قال �سعادة الدكتور خالد
عبدالوهاب اخلاجة الأم�ين العام
لهيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة العاملية
�إن ال�ه�ي�ئ��ة ا��س�ت�ط��اع��ت �أن حتقق
ه��ذا ال�ن�ج��اح ،بف�ضل العمل بروح
الفريق ،وال��ذي يعد خطوة مهمة
يف م�سريتها نحو الريادة ..م�ؤكداً
�أن �شهادة الآي��زو ISO27001
ترتجم املجهود الكبري الذي بذله
فريق تطبيق نظام �أمن املعلومات،
وح��ر��ص��ه ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار ال�ضوابط
الأم� �ن� �ي ��ة ال� �ك ��اف� �ي ��ة ،وال � �ت� ��ي من
�ش�أنها حماية الأ�صول املعلوماتية
وتر�سيخ ثقة جميع الأط��راف ذات

ال�صلة ،ف�ض ً
ال عن بناء �أط��ر عمل
لنظام �إدارة �أم��ن امل�ع�ل��وم��ات ،مبا
يخدم �سرية ،وم�صداقية وتوافر
النظم املعلوماتية.
و�أو��ض�ح��ت م�يرة النعيمي رئي�سة
ق���س��م اخل��دم��ات ال��ذك�ي��ة يف هيئة
الأعمال اخلريية العاملية �أن نظام

�أمن املعلومات /ISO27001/
ي �غ �ط��ي ع � ��ددا م ��ن امل� �ح ��اور منها
حت ��دي ��د الأ�� � �ص � ��ول املعلوماتية
التابعة للهيئة ،وتقييم املخاطر
بح�سب منهجية املخاطر املعتمدة،
وت�ط�ب�ي��ق ��س�ي��ا��س��ات �إدارة امل� ��وارد
ال �ب �� �ش��ري��ة م ��ن ح �ي��ث التوظيف،

وال �ت��دري��ب ون���ش��ر ال�ت��وع�ي��ة ب�أمن
املعلومات وعملية �إن�ه��اء اخلدمة
ل�ل�ت��أك��د م��ن ح�م��اي��ة ��س��ري��ة و�أم��ن
املعلومات ،وتطبيق �سيا�سات �شراء
الأ�� �ص ��ول امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،والعقود
وت �ق �ي �ي��م امل � ��وردي � ��ن ،والعمليات
التابعة لق�سم اخلدمات الذكية.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل��دع��و � � /س �م�يرى بت
مي�سكاد را� �س��م  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )C6957639يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب�سفارة اندوني�سيا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف � � �ق � ��د امل� � � � ��دع� � � � ��و /دي � � �ن � ��ور
ق� � ��دي� � ��ر ع � �م � ��ر  ،اث� �ي ��وب� �ي ��ا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP5882486يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ع �ل��ى ر�ضا
حم�م��د ا��ش�ف��اق  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()mZ9890571
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0569194523
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مني مانيال للمواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 1029815:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مفيد اال�سالم عبدالغفور %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جا�سم حممد جا�سم ا�سماعيل احلو�سنى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جا�سم حممد جا�سم ا�سماعيل احلو�سنى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مني مانيال للمواد الغذائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �ستايل ا�ستي�شن للرجال
رخ�صة رقم CN 2595617:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداملجيد فايز ح�سني امل�صرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداملجيد فايز ح�سني امل�صرى من � % 100إىل %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سلطان حممد ابراهيم احمد املرزوقى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حم�سن بلغرو�س %48
تعديل وكيل خدمات  /حذف عمر عبدالقادر عثمان باوزير احل�ضرمى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �ستايل ا�ستي�شن للرجال

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة البا�سم لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1016825:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دافيندير �سينغ بادلديف �سينغ %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سماعيل على ح�سن غريب احلو�سنى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بالديف �سينغ هاربهاجان �سينغ
تعديل وكيل خدمات  /حذف �صالح على �سامل ناجع املن�صورى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة البا�سم لل�صيانة العامة

�إىل/بقالة مينى مانيال ذ.م.م

�إىل� /صالون �ستايل ا�ستي�شن للرجال ذ.م.م

�إىل /البا�سم لل�صيانة العامة ذ.م.م

MINI MANILA FOOD STUFF TRADING

STYLE STATION GENTS SALON

AL BASSIM GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

MINI MANILA BAQALA L.L.C

STYLE STATION GENTS SALON L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL BASSIM GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اف ان ا�س ملقاوالت املباين وال�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 3943826:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ار ام بي انرتنا�شيونال
الدارة ال�شركات ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1989335:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ار ام بي القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون هد�س اب للرجال � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2855575:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ميتوديو جى ار باكاجن باريت %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون هد�س اب للرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

تعديل �إ�سم جتاري من /اف ان ا�س ملقاوالت املباين وال�صيانة العامة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة ار ام بي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

R M B GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�إىل /هد�س اب للرجال ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

HEADS UP GENTS SALON L.L.C

FNS BUILDING CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل اف ان ا�س ملقاوالت املباين وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FNS BUILDING CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايجل
مارين لت�صليح القوارب
رخ�صة رقم CN 1886666:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ركن القو�س لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1013405:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �صابيدال حق عبدالهادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد على حممد ح�سن باطوق من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد على حممد ح�سن باطوق من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد مو�سى ربون �ساهادول هوقو %49
تعديل ر�أ�س املال من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ركن القو�س لل�صيانة العامة
ARCH CORNER GENERAL MAINTENANCE

�إىل /ركن القو�س لل�صيانة العامة ذ.م.م

ARCH CORNER GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجود
للعود والعطور
رخ�صة رقم CN 2708940:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2241342:باال�سم التجاري:التاكيا لل�سفر
ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما
كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االعراب للهواتف وال�سجائر االلكرتونية
رخ�صة رقم CN 3937461:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممود م�ساعد حممد على النعيمى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /االعراب للهواتف وال�سجائر االلكرتونية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ار ام بي الدارة
ال�شركات اخلا�صة ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1869199:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ار ام بي القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

ALARAB FOR PHONES AND ELECTRONIC CIGAREETES

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

�إىل /العراب لل�سجائر االلكرتونية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة ار.ام.بي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALARAB FOR ELECTRONIC CIGAREETES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط  /حذف التجارة باجلملة 10048
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الرتكيب وال�صيانة والإ�صالح 20008
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهرة الوفاء لبيع اللحوم

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الربوة العقارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3896268:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 1480207:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جنيب حممد وفا نا�شد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على خلفان على �سعيد احل�سانى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فندق دبليو جزيرة يا�س � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 2240092:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة فايق عادل ال�سعدانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة الدار للفنادق وال�ضيافة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فور �ستايل للنجارة
ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1199979:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد حممد خري �سويد %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هانى حممد ابراهيم ابوعواد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد حممد خري �سويد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعديل �إ�سم جتاري من /الربوة العقارية ذ.م.م

تعديل �إ�سم جتاري من /زهرة الوفاء لبيع اللحوم

ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ZAHRAT AL WAFAA MEAT TRADING

AL RABWA REAL ESTATE L.L.C

�إىل /زهرة الوفاء لبيع اللحوم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل مدير  /حذف فايق عادل ال�سعدانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الدار للعقارات اال�ستثمارية ذ.م.م

�إىل /ناين يارد للتطوير العقاري ذ.م.م

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

NINE YARD REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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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.

ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2533046:باال�سم التجاري:انوفي�شن
كافيه  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة واعادة الو�ضع كما
كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أخبـار الإمـارات

بلدية �أم القيوين تطلق مبادرة �أ�ضحيتي
وقال �سامل خلفان بن ح�سني مدير قطاع حماية البيئة وال�سالمة العامة يف
•• �أم القيوين -وام:
بلدية �أم القيوين �إن احلملة تهدف لرفع الوعي لدى مربي املوا�شي واحلالل
�أطلقت بلدية �أم القيوين بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة مبادرة عموماً يف �إنتاج �سالالت ذات جودة عالية مما يزيد املخزون الإ�سرتاتيجي
"�أ�ضحيتي" لرفع وع��ي مربي ال�ثروة احليوانية " املوا�شي " يف الإمارة للحوم يف الدولة.
باملتطلبات واال� �ش�تراط��ات ال�ت��ي حتقق �أع�ل��ى معايري ال�سالمة وال�صحة و�أ�شار �إىل �أن املبادرة تت�ضمن حمالت ميدانية ل�شتى مزارع وعزب الإمارة
احليوانية.
من قبل اجلهات امل�شاركة وتقدمي الإر��ش��ادات البيطرية الالزمة والقيام
وت�أتي املبادرة �ضمن جهود البلدية لتعزيز وزيادة الرثوة احليوانية وتطبيق بالفحو�صات املجانية والتوعية ب�ش�أن التعامل مع الأ�ضاحي حتى ذبحها
�أع�ل��ى معايري ال�سالمة وال�صحة احل�ي��وان�ي��ة وامل�ساهمة يف حتقيق �أمن وكيفية تقدمي الرعاية املنا�سبة للحيوانات يف فرتات الإجهاد احلراري �إىل
وا�ستدامة الغذاء عرب زيادة حجم وجودة املنتج املحلي.
جانب تقدمي بع�ض الأدوية البيطرية والأعالف باملجان من قبل اجلهات
وت�شمل املبادرة  -التي ت�ستمر � 3أيام وتتزامن مع مو�سم عيد الأ�ضحى  -امل�شاركة.
زي��ارة �أك�بر ع��دد من م��زارع وع��زب تربية ال�ثروة احليوانية " املوا�شي" يف وي�شارك يف امل�ب��ادرة جمموعة من �شركات القطاع اخلا�ص املتخ�ص�صة يف
�إمارة �أم القيوين من قبل املر�شدين والفنيني البيطرين املتخ�ص�صني.
جمال الأدوية والأعالف البيطرية.
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 % 50ن�سبة انخفا�ض اجلرائم املقلقة باملنطقة الو�سطى
•• ال�شارقة -وام:

�سجلت �إدارة �شرطة املنطقة الو�سطى بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
انخفا�ضاً ملحوظاً للجرائم املقلقة بن�سبة  % 50خالل الن�صف
الأول من العام اجلاري مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي وذلك
يف �إطار حتقيق �أهدافها املن�سجمة مع الهدف الإ�سرتاتيجي لوزارة
الداخلية الرامي �إىل تعزيز الأمن والأمان .
و�أك ��د العقيد حمد ع�ب��داهلل ال��ري��ام��ي م��دي��ر �إدارة �شرطة املنطقة
الو�سطى بالإنابة �أن القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة تعمل وفق
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة وحم��ددة للحد من اجلرمية والت�صدي لها
من خالل اجلهود التي تبذلها يف جمال تعزيز التدابري الوقائية

وتكثيف التوعية الأمنية على اختالف م�ستوياتها و�أ�شكالها بني
�أف ��راد املجتمع ووع��ي اجلمهور ب�أهمية دوره��م بامل�ساهمة يف منع
ارت�ك��اب اجلرمية من خ�لال �سرعة التوا�صل مع الأج�ه��زة الأمنية
�أدى ذلك �إىل انخفا�ض اجلرائم املقلقة و�صعود امل�ؤ�شرات الإيجابية
ال�ستقرار الو�ضع الأمني يف املنطقة الو�سطى ب�إمارة ال�شارقة .
ولفت العقيد الريامي �إىل �ضرورة تعاون �أفراد املجتمع مع اجلهات
ال�شرطية� ،سعياً للو�صول �إىل جمتمع �آمن خال من اجلرائم وذلك
من خالل الإبالغ الفوري عن الظواهر ال�سلبية �أو الت�صرفات التي
تثري الريبة وغريها من ال�سلوكيات الغريبة عرب االت�صال بغرفة
العمليات املركزية على الرقم  999يف احلاالت الطارئة واحلوادث
البليغة.

برعاية من�صور بن زايد  ..انطالق مهرجان ليوا للرطب
•• ليوا  -الظفرة -وام:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،انطلقت �أم�س م�سابقات ال��دورة الـ 17من
مهرجان ليوا للرطب بتنظيم جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي ،وذلك يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة ،وي�ستمر لغاية
 25يوليو اجلاري.
و اطلع معايل اللواء فار�س خلف املزروعي قائد عام �شرطة �أبوظبي رئي�س
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ،على اجلهود التي تقوم
بها جلان التحكيم وفرق العمل من �أجل �إجن��اح املهرجان وحتقيق �أهدافه
ور��س��ال�ت��ه يف ظ��ل ال �ظ��روف اال�ستثنائية مل��واج�ه��ة حت��دي ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد "كوفيد."19 -
وج��ال معاليه يف �أروق ��ة امل�ه��رج��ان ،ي��راف�ق��ه عبيد خلفان امل��زروع��ي مدير
املهرجان مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع باللجنة و�أع�ضاء جلان التحكيم،
وا�ستمع �إىل ��ش��رح م��ن م��دي��ر امل�ه��رج��ان ح��ول م���ش��ارك��ات ال�ي��وم الأول من
املهرجان الذي ي�شهد ا�ستالم الرطب امل�شاركة يف مزاينة الدبا�س وم�سابقة
�أكرب عذج� ،إىل جانب �آلية الت�سجيل وت�سليم امل�شاركات والتحكيم والتي تتم
و�سط تطبيق الإجراءات االحرتازية والوقائية.
و�أكد معاليه �أن املهرجان يوا�صل حتقيق جناحاته املتتالية بف�ضل توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
وال��دع��م ال�لاحم��دود ال��ذي يقدمه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،لكافة
املهرجانات والفعاليات الرتاثية ،واملتابعة احلثيثة ل�سمو ال�شيخ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،ورع��اي��ة �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
للمهرجان والتي امتدت على مدار ال�سنوات املا�ضية.
و�أعرب معاليه عن �شكره لكافة امل�شاركني على التزامهم بالإجراءات الوقائية

واالحرتازية املعمول بها يف موقع املهرجان ،والتي و�ضعتها اللجنة املنظمة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،وتعاونهم التام من �أجل �سالمتهم و�سالمة
اجلميع .و ت�شارك بلدية منطقة الظفرة كداعم ا�سرتاتيجي يف مهرجان
ليوا للرطب  2021الذي يحتفي ب�أ�شجار النخيل ملا لها من مكانة متميزة
يف ال�تراث والثقافة الإمارتية .واالهتمام بتنمية ال�ثروة الزراعية ب�صفة
عامة و�شجرة النخيل ب�صفة خا�صة والتي هي تراث املا�ضي وثروة احلا�ضر
وامل�ستقبل ،وي�ه��دف �إىل حتقيق جمموعة م��ن الأه ��داف تتجاوز اجلانب
االقت�صادي والزراعي ،من خالل �إحياء ما�ضينا اجلميل وثقافتنا العريقة
مبا حتمله من قيم نبيلة وعادات وتقاليد ،ورثها الأبناء عن الأج��داد ،بنا ًء
على و�صية ال��وال��د امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه .وتقوم بلدية منطقة الظفرة بتجهيز البنية التحتية ملوقع
املهرجان من خالل توفري الزراعات التجميلية ،كما توفر البلدية �صاالت
الأفراح ليتم من خاللها عر�ض م�سابقات الرطب ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة
على املظهر العام ملوقع املهرجان من خالل ال��دور البارز للتواجد البلدي
وبالتعاون مع مركز �أبوظبي لإدارة النفايات -تدوير ،و�إزالة كافة املخلفات
�أثناء وبعد املهرجان للمحافظة على املظهر العام ملدينة ليوا.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أو� �ض��ح عبيد خ�ل�ف��ان امل��زروع��ي ،م��دي��ر امل�ه��رج��ان م��دي��ر �إدارة
التخطيط وامل�شاريع بلجنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية
ب�أبوظبي� ،أن اللجنة املنظمة ملهرجان ليوا للرطب با�شرت اليوم ا�ستالم
م�شاركات امل�سابقات ح�سب اجلدول املعلن عنه �سابقاً ،والتي بد�أت من ال�ساعة
� 8صباحاً ولغاية  3م�ساءً ،مع تطبيق كافة التدابري الوقائية والإجراءات
االحرتازية على امل�شاركني واللجان امل�شرفة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة
واملعنية ب�إمارة �أبوظبي.
و�أ� �ض��اف امل��زروع��ي �أن ال �ي��وم الأول م��ن امل�ه��رج��ان �شهد �إق �ب��اال ك�ب�يرا من
امل��زارع�ين من خمتلف �إم��ارات الدولة للم�شاركة يف مناف�سات اليوم الأول
وال�ت��ي ت�ضمنت مزاينة رط��ب ال��دب��ا���س وم�سابقة �أك�ب�ر ع��ذج ،مو�ضحاً �أن
موا�صفات الرطب ت�شرتط �أن يكون الإنتاج حملياً ومن مو�سم � ،202أن
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يكون يف مرحلة الن�ضج املنا�سبة و�أال تزيد ن�سبة �إرط��اب��ه عن  ،.% 50و
�أن ال تت�ض ّمن امل�شاركة الواحدة �أكرث من �صنف واحد �ضمن فئات ال�صنف
املعينّ  ،و �أن ال يقل وزن الرطب امل�شارك عن  10كلغ يف الأ�صناف الفردية
ويقدم يف خمرافتني ،خلو الرطب من الإ�صابات احل�شرية ومن احل�شرات
امليتة �أو بيو�ضها �أو يرقاتها �أو خم ّلفاتها� ،أن يكون الرطب خالياً من العيوب
الظاهرة� ،أال يحمل الرطب رائحة �أو طعماً غري طبيع َيني �أو �أن ت�شوبه �آثار
معدنية �أو رملية مثل الندب� ،أن يكون حجم الرطب منا�سباً� ،أال يحتوي
على ثمار غري مكتملة الن�ضج� ،أن يكون خالٍ من بقايا املبيدات والأ�سمدة
الكيميائية ،حيث �سيتم فح�ص الإنتاج الفائز خمربياً.
و�أ�شار املزروعي �إىل �أن عملية التحكيم تتم ب�شكل مبا�شر بعد انتهاء ت�سليم
امل�شاركات ،و�سوف يتم الإعالن عن النتائج يف اليوم التايل ب�شكل مبا�شر عرب
من�صات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بلجنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي وو�سائل الإعالم املختلفة.
كما �شهدت كذلك م�سابقة امل��زرع��ة النموذجية بفئاتها ال�ث�لاث املحا�ضر
ال�شرقية ،املحا�ضر الغربية ،مدن الظفرة �إقباال وا�سعا من مالك املزارع
يف م��دي�ن��ة ل�ي��وا ب�شكل خ��ا���ص وم ��دن ال�ظ�ف��رة ب�شكل ع ��ام ،ح�ي��ث �ستبا�شر
جلان التحكيم خالل الفرتة القادمة زي��ارة امل��زارع امل�شاركة وتقيمها وفق
ا�شرتاطات منها �أن ال تقل م�ساحة املزرعة املراد امل�شاركة بها عن 22500
مرت مربع مبا يعادل  22.5دومن ،و�أن ت�شمل املزرعة على النخيل وغريها
من الأ�شجار مبا يتما�شى مع م�ساحة الأر�ض وحمددة ب�سور وبوابة ،و�ضمن
معايري تقييم تعتمد على النظافة العامة للمزرعة ،ا�ستخدام �أ�ساليب الري
احلديثة امل��وف��رة للمياه ،االل�ت��زام بال�شروط وال�ضوابط العامة ملكافحة
الآفات الزراعية ،توفري �سكن مالئم للعمال ،توفري �أماكن لتخزين املنتجات
الزراعية ،توفري �أماكن تخزين للمدخالت الزراعية مثل املبيدات والأ�سمدة
وخالفه  ،توفري �أماكن ملخلفات املزرعة.
و يقدم مهرجان ليوا للرطب  283جائزة امل�سابقات بقيمة �إجمالية تبلغ
�أكرث من  8ماليني و� 200ألف درهم موزعة على  22م�سابقة �ضمن 7
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فئات  11م�سابقة �ضمن مزاينة الرطب ،م�سابقتني لليمون املحلي واملنوع،
م�سابقتني للماجنو املحلي وامل �ن��وع ،م�سابقتني للتني الأح�م��ر والأ�صفر،
م�سابقة �سلة فواكه ال��دار ،ثالث م�سابقات للمزرعة النموذجية ،وم�سابقة
�أجمل خمرافة./
وتقام ال��دورة احلالية بدون زوار و�سط جتهيزات متكاملة ل�ضمان �سالمة
امل���ش��ارك�ين وال�ع��ام�ل�ين يف امل �ه��رج��ان ،ح�ي��ث ت �ب��د�أ �إج � ��راءات وم���س��ار دخول
ال�سيارات لت�سليم امل�شاركات م��ن رط��ب وف��واك��ه م��ن ب��واب��ة ال��دخ��ول والتي
ي��وج��د فيها منطقة اال�ستعالمات والإر�� �ش ��ادات ،حيث يتم التوا�صل بني
امل�شارك والعاملني عرب مكربات ال�صوت وبوجود عازل زجاجي ،ويتم قبل
الدخول �إب��راز �إثبات اخللو من فريو�س كوفيد  19عرب تطبيق احل�صن،
و�إبراز الهوية الإماراتية و�إثبات ملكية املزرعة ،والت�أكد من ارتداء الكمامات
والقفازات وفح�ص درج��ة احل��رارة ،ومن ثم االنتقال �إىل نقطة الت�سجيل
والتي يتم فيها الطلب من امل�شارك �إطفاء حمرك ال�سيارة والبقاء داخلها،
ومن ثم �إبراز الهوية وت�سجيل امل�شاركة و�إ�صدار رقم امل�شاركة الذي يو�ضع
على املخرافة ال�سلة بعد �أن يتم وزنها ،ومن ثم ت�سليم امل�شاركة واخلروج.
و تنطلق غدا م�سابقتي املاجنو املحلي واملاجنو املنوع ،والتي خ�ص�ص لها 30
جائزة قيمة بواقع  15جائزة لكل فئة ،حيث يح�صل الفائز باملركز الأول
على مبلغ � 25ألف درهم ،واملركز الثاين � 20ألف درهم ،واملركز الثالث 10
�أالف درهم ،وتتوزع اجلوائز و�صو ًال للمركز العا�شر.
وي�شرتط للم�شاركة يف امل�سابقة �أن يكون املاجنو من الإنتاج املحلي لدولة
الإم��ارات لعام  ،2021و �أن يكون من حم�صول مزرعة امل�شارك �أو حديقة
منزله ،و يجب عند الت�سجيل وامل�شاركة �إب ��راز م�ستندات ملكية الأر�ض
ال��زراع�ي��ة �أو امل �ن��زل ،خلو املحا�صيل م��ن الإ��ص��اب��ات وال�ع�ي��وب ال�ظ��اه��رة ،و
�أن يكون احلجم منا�سباً والثمار مكتملة الن�ضج ،ويو�ضع كل �صنف من
الأ�صناف املراد امل�شاركة به يف "خمرافة" ،و�أال يقل وزن ال�صنف الواحد عن
 10كيلوغرام ،كما تخ�ضع املزارع واملنازل الفائزة باملراتب الأوىل يف امل�سابقة
للك�شف والتدقيق من ق َبل جلنة التحكيم.

اللجنة القن�صلية الإماراتية الأ�سرتالية تعقد دورتها الثامنة عن بعد
•• �أبوظبي -وام:

عقدت �أم�س الأول عن بعد �أعمال
ال ��دورة الثامنة للجنة القن�صلية
الإماراتية – الأ�سرتالية برئا�سة
�سعادة في�صل لطفي ،وكيل وزارة
م�ساعد لل�ش�ؤون القن�صلية يف وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دويل ،فيما
تر�أ�ست اجلانب الأ��س�ترايل �سعادة
كيت لوجان� ،سكرتري �أول م�ساعد
قن�صلي و�شعبة �إدارة الأزم� ��ات يف
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارية
الأ�سرتالية.
ونقل �سعادة في�صل لطفي حتيات
�سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل

ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال ��دويل و�إ��ش��ادت��ه بعمق العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف املجال
ال�ق�ن���ص�ل��ي ،و �أم �ن �ي��ات��ه بالتوفيق
والنجاح يف هذا االجتماع.
و ب� �ح ��ث اجل� ��ان � �ب� ��ان ع� � � � ��دداً من
امل��و��ض��وع��ات القن�صلية امل�شرتكة
وخطط متابعتها وتطويرها �إ�ضافة
�إىل مناق�شة �سبل تعزيز التعاون
القن�صلي امل���ش�ترك ب�ين الإم ��ارات
العربية املتحدة وبريطانيا.
و�أ��ش��اد �سعادة في�صل لطفي خالل
االج �ت �م ��اع ب��اجل �ه��ود الإم ��ارات� �ي ��ة
الإ��س�ترال�ي��ة امل�شرتكة منذ بداية
ت �ف �� �ش��ي ف �ي��رو� � ��س كوفيد-19

امل�ستجد والتي �ساهمت يف تخطي
امل��راح��ل الأوىل لتف�شي اجلائحة،
مما �ش ّكل نقلة نوعية يف العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن �أ� �س �ه��م يف
تر�سيخها وامل�ضي بها قدماً �سواء
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال �ث �ن��ائ��ي �أو على
امل�ستوى العاملي.
ك �م��ا �أ ّك � ��د ح��ر���ص واه �ت �م��ام دول ��ة
الإم� � � � � ��ارات ب��ا� �س �ت �ك �م��ال وتعزيز
ه � ��ذه اجل � �ه� ��ود وامل� ��� �س ��اع ��ي فيما
ي�خ��دم م�صالح م��واط�ن��ي البلدين
ال�صديقني ومن �أجل الو�صول �إىل
خ��دم��ات ورع��اي��ة قن�صلية متميزة
ملواطني البلدين تر�سيخاً لأ�س�س
ال� �ت� �ع ��اون امل� ��� �ش�ت�رك امل �ب �ن��ي على

ع�لاق��ات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وتاريخية
م �ت �م �ي��زة مم �ت ��دة مل ��ا ي� �ق ��ارب �ستة
و�أرب�ع�ين ع��ام�اً وال�ت��ي مت ت�أ�سي�سها
ع �ل��ى روح ال �ت �ف��اه��م واالح� �ت ��رام
امل� �ت� �ب ��ادل وال ��رغ� �ب ��ة امل �� �ش�ت�رك��ة يف
التطوير واالرتقاء بالعالقات.
ومن جانبها� ،أ�شادت �سعادة  /كيت
ل��وج��ان بتطور العالقات الثنائية
ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن خ �ل��ال ال�سنوات
امل ��ا�� �ض� �ي ��ة ،خ ��ا�� �ص ��ة ج� �ه ��ود دول� ��ة
الإم ��ارات خ�لال �أزم��ة كوفيد-19
ال�ع��امل�ي��ة ح�ي��ث وف ��رت ج�م�ي��ع �سبل
ال�سالمة والرعاية لت�سهيل �إعادة
م��واط�ن��ي �أ��س�ترال�ي��ا �إب ��ان الأزم ��ة.
كما �أ�شادت بتجربة دولة الإمارات

وال�ت��ي تعد م��ن ال�ت�ج��ارب الرائدة
يف ه��ذا امل�ج��ال ،م ��ؤك��د ًة �أن بالدها
تطمح �إىل تطوير التعاون وتبادل
اخل �ب�رات م��ع الإم � ��ارات مب��ا يعود
ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى م��واط �ن��ي البلدين،
وي� �ع ��زز ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
البلدين ال�صديقني.
وت�ع��د �أ��س�ترال�ي��ا �ضمن قائمة �أول
 10دول يف ا�ستقطاب مواطني
دول��ة الإم��ارات لأغ��را���ض ال�سياحة
والدرا�سة يف العام  ،2019واحتل
مواطنو �إ�سرتاليا املرتبة احلادية
ع�شرة من حيث الزائرين للأرا�ضي
الإماراتية يف العام ذاته.
� �ش��ارك يف االج �ت �م��اع مم�ث�ل��ون عن

�إدارات وزارة اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال��دويل ووزارة الداخلية والهيئة

االحتادية للهوية واجلن�سية ووزارة
الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات،

�إىل ج��ان��ب مم�ث�ل�ين ع��ن اجلهات
املخت�صة يف كومنولث �أ�سرتاليا.

مركز العا�صمة للفح�ص ال�صحي يفتتح مركز ًا جديد ًا يف مدينة الروي�س بلدية �أبوظبي تنفذ مبادرة �سوق
الأ�ضاحي يف الوثبة

•• �أبوظبي-الفجر:

د� �ش��ن م��رك��ز ال�ع��ا��ص�م��ة للفح�ص
ال���ص�ح��ي ،ال�ت��اب��ع مل�ب��ادل��ة للرعاية
ال�صحية ،تقدمي خدمات الفح�ص
الطبي عالية ال�ك�ف��اءة ،واخلا�صة
ب�إ�صدار ت�أ�شريات الإقامة وخدمات
ال�صحة املهنية الأخ��رى ،وذل��ك يف
فرعه اجلديد يف مدينة الروي�س،
والذي مت افتتاحه مبوجب اتفاقية
مع �أدنوك.
و ُي�ع� ّد امل��رف��ق اجل��دي��د يف الروي�س
ال� �ف ��رع ال ��راب ��ع مل ��رك ��ز العا�صمة
ل �ل �ف �ح ����ص ال �� �ص �ح��ي ،ح �ي��ث يقع
فرعها الرئي�سي يف نادي اجلزيرة
الريا�ضي مبدينة �أبوظبي ،ف�ضلاً
عن فرعيها يف امل�صفح والعني.
وب � �ه� ��ذه امل �ن ��ا� �س �ب ��ة �أ�� � �ش � ��اد هيثم
ال�صبيحي املدير التنفيذي ملركز
ال �ع��ا� �ص �م��ة ل �ل �ف �ح ����ص ال�صحي،
ع��ن � �س��روره ب�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة مع

"�أدنوك" الفتتاح الفرع اجلديد
للمركز لتقدمي خدمات فحو�صات
�إ��ص��دار ت�أ�شرية الإق��ام��ة يف مدينة
الروي�س مبنطقة الظفرة ،م�شرياً
�إىل حر�ص املركز على التعاون مع
ال�شركة التي و�صفها بـ "التقدّمية
وامل� ��دف� ��وع� ��ة بالأداء" .وق� � ��ال:
"تن�سجم معايري اخلدمة العالية
املعتمدة لدينا م��ع تركيز �أدنوك

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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 NinetyThree 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

على الكفاءة ،و�سنفوق بها توقعات
ج�م�ه��ور امل�ت�ع��ام�ل�ين .وق��د جنحنا
على مدى �سنوات عديدة يف �ضبط
�إج��راءات طلب الت�أ�شرية و�إتقانها،
ليتمتع املتعاملون بتجربة �سل�سة
ت �� �ض �م��ن ح �� �ص��ول �ه��م ع �ل��ى نتائج
�سريعة وفعالة وعالية اجلودة".
وحتظى ف��روع املركز ب�شعبية بني
�أ�صحاب العمل واملقيمني لإجراء

الفحو�ص الطبية اخلا�صة ب�إ�صدار
ت�أ�شريات الإق��ام��ة ،نظ ًرا التباعها
نهجا ف��ري�دًا يت�ضمن نظام حجز
ً
امل��واع�ي��د لتقليل �أوق ��ات االنتظار،
والتذكري باملواعيد عرب الر�سائل
الن�صية الق�صرية ،وخيار احل�صول
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ال�ف�ح��و��ص��ات اخلا�صة
بت�أ�شريات الإقامة يف اليوم نف�سه.
ومت ت�شغيل الفرع اجلديد التابع

Government of Ras Al Khaimah
Court Department
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 faultbased 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

ملركز العا�صمة للفح�ص ال�صحي
ب �ط��اق��ة ا��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة ت�ب�ل��غ ح��وايل
 400فح�ص طبياً يوم ًيا.
و�أ��ض��اف علي ال�صفار نائب املدير
التنفيذي ملركز العا�صمة للفح�ص
ال �� �ص �ح��ي ،وال � � ��ذي �أ� � �ش� ��رف على
االفتتاح" :نبحث دائ ًما عن فر�ص
ل�ل�ن�م� ّو وال�ت��و�� ّ�س��ع ب�ه��دف االرتقاء
ب��ال �ق��درة ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة احتياجات
املقيمني يف دول��ة الإم� ��ارات .ومن
امل�ن�ت�ظ��ر �أن ي�ت�ي��ح امل��رك��ز اجلديد
لقاطني مدينة ال��روي����س �سهولة
الو�صول �إىل خدمات الفحو�صات
ال�ط�ب�ي��ة ال�ل�ازم��ة للح�صول على
ت�أ�شريات الإقامة".
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال م � �ب ��ارك عبيد
امل �ن �� �ص��وري ن��ائ��ب رئ�ي����س ل�ش�ؤون
منطقة الظفرة (�أدن� ��وك)" :منذ
ت��أ��س�ي����س م��دي�ن��ة ال��روي ����س يف عام
 1982منت املدينة وتطورت من
موقع �سكني �صغري ملوظفي �أدنوك
�إىل جمتمع �سكني متنوع وحيوي
ي �� �ض��م �أك� �ث ��ر م� ��ن  65جن�سية
خمتلفة .وبالتايل ،يعك�س افتتاح
م��رك��زاً لتقدمي خ��دم��ات الفح�ص
الطبي اخلا�صة ب�إ�صدار ت�أ�شريات
الإق��ام��ة وخ��دم��ات ال�صحة املهنية
الأخ��رى يف الروي�س جهود �أدنوك
امل���س�ت�م��رة ل�ت�ط��وي��ر وت ��أم�ي�ن بيئة
عمل وعي�ش �آم��ن لكوادرها تتوفر
فيه كافة و�سائل الراحة والرفاهية
مم��ا ي���ض�م��ن ا� �س �ت �ق��رار املوظفني
اجلدد ب�سهولة .حيث نحن ن�سعى
ل �ت��وف�ير امل ��زي ��د م ��ن الت�سهيالت
واخلدمات الإداري��ة ال�سريعة التي
ترتقي بجودة احلياة للمقيمني يف
مدينة الروي�س مع الرتكيز الدائم
على املحافظة على �أع�ل��ى معايري
ال�صحة وال�سالمة يف جميع املواقع
واملجمعات التابعة لأدنوك "

•• �أبوظبي-وام:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات
والنقل ،من خالل مركز بلدية الوثبة ،مبادرة "�سوق
الأ�ضاحي" يف ال��وث�ب��ة ،بالتعاون م��ع هيئة �أبوظبي
ل �ل��زراع��ة وال���س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،و� �ش��رط��ة �أبوظبي،
وم��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لإدارة النفايات "تدوير" ،واحتاد
�سباقات الهجن ،واالحتاد للقطارات ،و جمموعة من
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من القطاع اخلا�ص.
وت �ه��دف امل �ب��ادرة ال�ت��ي تنطلق م��ن  16وح�ت��ى 22
يوليو � ،2021إىل تعزيز التواجد البلدي ،وتعزيز
ال�شراكات مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة
لتفعيل دوره ��م يف تنمية الإم ��ارة واحل �ف��اظ عليها،
وكذلك رفع م�ستوى ر�ضا اجلمهور عن بلدية مدينة
�أبوظبي وما توفره من خدمات للتي�سري على �أفراد
املجتمع وتلبية احتياجاتهم وحتقيق تطلعاتهم.
وت �ب��د�أ م��واع�ي��د عمل "�سوق الأ�ضاحي" يف الوثبة
م��ن ال�ساعة � 6صباحاً وحتى  7م�سا ًء ط��وال فرتة
املبادرة ،حيث يعمل ال�سوق على تنظيم عمليات بيع
و� �ش��راء الأ� �ض��اح��ي ح�ف��اظ�اً ع�ل��ى امل�ظ�ه��ر احل�ضاري
العام للمدينة ،وجتنباً للبيع الع�شوائي للأ�ضاحي
واملخالفات القانونية والتبعات ال�صحية ذات العالقة
للحفاظ على البيئة النظيفة ،وكذلك ت�شجيع التجار
والأف� ��راد و�أ��ص�ح��اب امل��وا��ش��ي احل�لال على امل�ساهمة
يف ا�ستدامة الأم��ن الغذائي ل�ل�إم��ارة ،بالإ�ضافة �إىل
ت�شجيع �أف ��راد املجتمع على البيع وال���ش��راء يف بيئة
نظامية حموكمة وذات ف��ر���ص تناف�سية مت�ساوية
جلميع ال�شرائح ،ت�ضمن االلتزام التام بالت�شريعات
ال�سارية واخلا�صة بالر�أفة باحليوان ،وبالإجراءات
االحرتازية املعتمدة من اجلهات املعنية للوقاية من
فريو�س كورونا حفاظاً على �صحة و�سالمة اجلميع.
و�أو�ضحت بلدية مدينة �أبوظبي �أن امل�شاركة يف �سوق
الأ�ضاحي جمانية ملربي ال�ثروة احليوانية �/أف��راد/
جت��ار ،/حيث و�ضعت بع�ض املعايري واال�شرتاطات

ال��واج��ب حتقيقها للم�شاركة ،وه��ي :اجتياز الك�شف
ال�ب�ي�ط��ري ل�ل�ح�لال /امل��وا� �ش��ي /ع�ن��د ب��واب��ة م�سلخ
الوثبة جلميع املربني دون ا�ستثناء ،والبيع من خالل
امل��رك �ب��ات واحل �ظ��ائ��ر ،ول�ل�م��رب�ين الأف � ��راد الأولوية
يف دخ� ��ول ال �� �س��وق وت�خ���ص�ي����ص احل �ظ��ائ��ر ،وكذلك
توفري بطاقة الهوية ورق��م العزبة للمربني الأفراد
والرخ�صة التجارية للتجار فقط.
و��ش��ددت البلدية على وج��وب ال�ت��زام جميع مرتادي
ال�سوق بالإجراءات االحرتازية التي و�ضعتها اجلهات
املعنية للوقاية واحل��د من انت�شار فريو�س كورونا،
ح �ي��ث خ���ص���ص��ت م �ن��اط��ق ل �ل��دخ��ول م� ��زودة ب�أجهزة
لفح�ص ح��رارة الأف��راد والت�أكد من ارت��داء اجلميع
ل�ك�م��ام��ات ال��وج��ه ،وح ��ددت م�ن��اط��ق �أخ ��رى للخروج
ل�ضمان �سهولة وم��رون��ة احل��رك��ة وت�ل�ايف االزدح ��ام
والتقارب اجل�سدي ،كما توجد عند الأب ��واب وكافة
الأرج��اء داخ��ل ال�سوق العديد من الالفتات البارزة
وامل�ط�ب��وع��ات وامل�ل���ص�ق��ات لتوعية الأف� ��راد ب�ضرورة
التباعد اجل�سدي وعدم التجمع ،وارت��داء الكمامات
ب�شكل دائ ��م وب��ال�ط��ري�ق��ة ال�صحيحة ،ح�ف��اظ�اً على
�صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع ،وكذلك االمتناع
عن التدخني داخل ال�سوق.
وق� ��د ح��ر� �ص��ت ال �ب �ل��دي��ة ع �ن��د ت�ن�ف�ي��ذ �أع� �م ��ال �سوق
الأ�ضاحي يف الوثبة على تو�سعة املما�شي بعر�ض 4
�أمتار ،وتو�سعة م�سارات املركبات بعر�ض  20مرتاً،
وتو�سعة مواقف مركبات اجلمهور ،وتوزيع اخلدمات
وامل��راف��ق ع�ل��ى  4م�ن��اط��ق خمتلفة مل�ن��ع التجمعات،
وك��ذل��ك تق�سيم م�ن��اط��ق ع��ر���ض الأ� �ض��اح��ي ع�ل��ى 6
مناطق خمتلفة ومنف�صلة ملنع التجمعات �أي�ضاً.
كما مت ا�ستحداث عدد من املداخل واملخارج لتجنب
االزدح ��ام ،وتخ�صي�ص  9م�سارات حلركة اجلمهور
على املما�شي والأر�صفة مع مراعاة م�سافات التباعد
االج�ت�م��اع��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تخ�صي�ص  9م�سارات
حمددة ملواقف مركبات اجلمهور بعدد يقارب 175
موقفاً ،ومب�ساحة �إجمالية تقارب  3.5كم.2
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EAT 58929

EAT 58928

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161992 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 164749 :بتاريخ2012/02/23 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161991 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 161991 :بتاريخ2012/03/28 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 12:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 7:
ً
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
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وحتى تاريخ2031/09/05 :

وحتى تاريخ2031/09/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

EAT 58933

اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161996 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 164136 :بتاريخ2012/02/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 12:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
وحتى تاريخ2031/09/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 59241

EAT 59242

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161993 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 161993 :بتاريخ2012/02/29 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163151 :
ب�إ�سم � :سيرتيك�س �سي�ستمز � ،إنك.
وعنوانه 851 :وي�ست �سايربي�س كريك رود  ،فورت لوديرديل  ،اف ال
 ،33309الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163151 :بتاريخ2012/04/04 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163150 :
ب�إ�سم � :سيرتيك�س �سي�ستمز � ،إنك.
وعنوانه 851 :وي�ست �سايربي�س كريك رود  ،فورت لوديرديل  ،اف ال
 ،33309الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163150 :بتاريخ2012/04/03 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 7:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/02 :
وحتى تاريخ2031/10/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/02 :
وحتى تاريخ2031/10/02 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 59240
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EAT 58931

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161995 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 161995 :بتاريخ2012/03/28 :
�صورة العالمة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 58932

EAT 58930
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161994 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي ، 60525 ،
الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 161994 :بتاريخ2012/03/28 :
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
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EAT 58926

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161989 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 161989 :بتاريخ2012/03/28 :
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293
EAT 161835

EAT 165926

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163154 :
ب�إ�سم � :سيرتيك�س �سي�ستمز � ،إنك.
وعنوانه 851 :وي�ست �سايربي�س كريك رود  ،فورت لوديرديل  ،اف ال 33309
الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163154 :بتاريخ2012/04/03 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم44609 :
ب�إ�سم � :ش .الفاخر لتجارة التبغ ذ.م.م
وعنوانه� :ص ب  20037عجمان االمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت الرقم 49761 :بتاريخ2004/12/28 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163345 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون �سريجيكال فيجن � ،إنك.
وعنوانه 1700 :ئي .ا�س تي� .أندرو بلي�س ،كاليفورنيا �سانتا انا،92799 ،
الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت الرقم 163345 :بتاريخ2013/11/13 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/02 :
وحتى تاريخ2031/10/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 34:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/08 :
وحتى تاريخ2031/10/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/05 :
وحتى تاريخ2031/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 59244

فقدان �شهادة�أ�سهم
فقد املدعو� /سامل حممد غيث القبي�سي
�شهادة رقم  102055وعددها � 200,000سهم -
(رقم امل�ستثمر )89250947
و�شهادة رقم  104932وعددها � 7,218سهم -
(رقم امل�ستثمر )89250947
�صادرة من �شركة منازل العقارية  ،وعلى من يجدها االت�صال
بالرقم 0506123766

EAT 59243

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163153 :
ب�إ�سم � :سيرتيك�س �سي�ستمز � ،إنك.
وعنوانه 851 :وي�ست �سايربي�س كريك رود  ،فورت لوديرديل  ،اف ال
 ،33309الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163153 :بتاريخ2012/04/03 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163152 :
ب�إ�سم � :سيرتيك�س �سي�ستمز � ،إنك.
وعنوانه 851 :وي�ست �سايربي�س كريك رود  ،فورت لوديرديل  ،اف ال
 ،33309الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163152 :بتاريخ2012/04/03 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/02 :
وحتى تاريخ2031/10/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/02 :
وحتى تاريخ2031/10/02 :

09
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

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

Friday

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  16يوليو  2021العدد 13293

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

عربي ودويل

Friday

الرئي�س اجلزائري يعفو عن  101من �أع�ضاء حركة احتجاجية
•• اجلزائر-رويرتز:

�أعلنت الرئا�سة اجلزائرية �أن الرئي�س عبد املجيد تبون �أمر بالإفراج عن
 101من �أع�ضاء حركة احتجاجية �أجربت �سلفه عبد العزيز بوتفليقة
على التنحي.وقالت الرئا�سة يف بيان “اتخذ ال�سيد عبد املجيد تبون
رئي�س اجلمهورية ،القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وزير الدفاع الوطني،
الأربعاء� ..إجراءات عفو لفائدة ثالثني ( )30حمبو�سا ،حمكوما عليهم
يف ق�ضايا التجمهر والإخالل بالنظام العام وما ارتبط بهما من �أفعال».
و�أ�ضافت الرئا�سة يف البيان الذي ن�شرته وكالة الأنباء الر�سمية �أن تبون
اتخذ من جهة �أخرى “تدابري ر�أفة تكميلية لفائدة واحد و�سبعني ()71
�آخرين من ال�شباب املحبو�سني الرتكابهم نف�س الأفعال� .سيتم الإفراج

10

عنهم لاللتحاق بذويهم وعائالتهم ،فورا».
وكان تبون قد تعهد عقب انتخابه يف دي�سمرب كانون الأول  2019ب�إجراء
�إ�صالحات اقت�صادية و�سيا�سية وحث املعار�ضة على اختيار احلوار للحفاظ
على اال�ستقرار.و�صوت اجلزائريون �أواخر العام املا�ضي على د�ستور جديد
ملنح رئي�س الوزراء والربملان دورا �أكرب ،على الرغم من قلة الإقبال على
الت�صويت بعد مقاطعة قطاع كبري من املعار�ضة.
واندلعت احتجاجات حا�شدة يف فرباير  2019للمطالبة ب�إ�صالحات
ورحيل النخبة احلاكمة ب�أكملها ،مما �أدى �إىل ا�ستقالة بوتفليقة واحتجاز
العديد من كبار امل�س�ؤولني بتهم الف�ساد.
وح �ظ��رت احل�ك��وم��ة الح�ق��ا امل �ظ��اه��رات ل��وق��ف ان�ت���ش��ار ف�يرو���س كورونا،
واعتقلت العديد من املتظاهرين الذين يتحدون ال�سلطات.

قفزة غري م�سبوقة بوفيات كورونا يف رو�سيا
•• مو�سكو -وام:

جت ��اوزت ح�صيلة الإ� �ص��اب��ات ال�ي��وم�ي��ة ب�ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد يف رو�سيا عتبة الـ� 25ألفا مع ر�صد قفزة غري
م�سبوقة ج��دي��دة يف ع��دد ال��وف�ي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن الوباء
بلغت  791حالة .و�أعلن مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص
مبكافحة ال�ف�يرو���س  -يف ت�ق��ري��ره ال�ي��وم��ي-ع��ن ت�سجيل
� 25293إ�صابة جديدة بالعدوى خالل ال�ساعات الـ24
املا�ضية م��ا ميثل ارت�ف��اع��ا ح��ادا ب�ع��دد اال��ص��اب��ات مقارنة
ب��ال �ي��وم ال���س��اب��ق � 23827إ� �ص��اب��ة  ،ت��وزع��ت الإ�صابات
اجل ��دي ��دة ع�ل��ى الأق��ال �ي��م ال��رو� �س �ي��ة  ،ح�ي��ث مت ت�سجيل
�أك�ب�ر ع��دد منها يف العا�صمة مو�سكو ال�ت��ي تعترب ب�ؤرة

الطائرات امل�صرية يف مطار تون�س قرطاج

ال�شحنة اجلديدة من امل�ساعدات امل�صرية

حم ّملة مبعدات وم�ستلزمات طبية و�أوك�سجني

••الفجر -تون�س
ت�ستمر و���ص��ول امل�ساعدات امل�صرية
اىل تون�س ،وق��د حلّت مبطار تون�س
قرطاج الدويل ،م�ساء الأربعاء دفعة
جديدة من الدعم امل�صري لتون�س يف
مواجهة جائحة كوفيد -19متمثلّة
يف  3طائرات ع�سكرية حم ّملة مبعدات
وم�ستلزمات طبية و�أوك�سجني و�أدوية.
وج ��ددت م�ؤ�س�سة ال��رئ��ا��س��ة التون�سية،
��ش�ك��ره��ا وام �ت �ن��ان �ه��ا جل �م �ه��وري��ة م�صر
ال�ع��رب�ي��ة رئ�ي���س��ا وح �ك��وم��ة و��ش�ع�ب��ا على
ه��ذه امل�ب��ادرة التي و�صفتها بـ”النبيلة”
والتي قالت �إنها تجُ ّ�سد ،جمدّدا ،عالقات
الأخوة القائمة بني القيادتني وال�شعبني
يف تون�س وم�صر.
وق��د ح�ضر عملية ت�س ّلم ه��ذه املعدات
نادية عكا�شة ،ال��وزي��رة مديرة الديوان
ال��رئ��ا��س��ي ،و�إب��راه �ي��م ال�برت��اج��ي ،وزير
ال� ��دف� ��اع ال ��وط� �ن ��ي ،وال� �ف ��ري ��ق طبيب
م�صطفى الفرجاين ،مدير عام ال�صحة
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،و�إي� � �ه � ��اب ف �ه �م��ي� ،سفري
جمهورية م�صر العربية بتون�س.
ك �م��ا ح �ط��ت ،ب�ن�ف����س امل� �ط ��ار ،طائرتان
تابعتان للموريتانية للطريان حمملتان
مب�ساعدات طبية وغذائية مقدمة من
م��وري �ت��ان �ي��ا ل��دع��م ت��ون ����س يف مواجهة
املوجة اجلديدة من وباء كوفيد19-
وت�ضمنت امل�ساعدات خم�سة ع�شر طنا
م��ن ال �ن��وع �ي��ات اجل �ي��دة م��ن الأ�سماك
وع� � ��ددا م ��ن �أج � �ه ��زة ال �ت �ن �ف ����س و�أ�� �س ��رة
الإن �ع��ا���ش وال �ك �م��ام��ات ال�ط�ب�ي��ة .وراف ��ق
ه��ذه امل�ساعدات فريق طبي �ضم �أطباء
ومم��ر� �ض�ي�ن ل �ت �ع��زي��ز ودع � ��م الطواقم

تف�شي الوباء � 5237إ�صابة واملناطق املجاورة للعا�صمة
� 2444إ�صابة باال�ضافة اىل وفاة � 101شخ�ص ومتاثل
7855مري�ضا لل�شفاء .
ور�صدت ال�سلطات ال�صحية الرو�سية خالل اليوم الأخري
 791وف��اة ج��دي��دة ج��راء م��ر���ض “كوفيد ”19-الذي
ي�سببه ك��ورون��ا م�ق��اب��ل 786وفاة �أم ����س م��ا مي�ث��ل �أعلى
ح�صيلة وفيات منذ بداية اجلائحة مع متاثل 21493
مري�ضا لل�شفاء من كورونا يف البالد منذ �أم�س ،لي�صبح
�إجمايل عدد الإ�صابات بالفريو�س التاجي التي �سجلت يف
رو�سيا منذ بداية اجلائحة خم�سة ماليني و� 882ألفا و
� 295إ�صابة م��ؤك��دة ،منها  146الفا و  69حالة وفاة
وخم�سة ماليني و �278ألفا و  976حالة �شفاء.

كما حلت� ،صباح �أم�س اخلمي�س ،طائرة
ع�����س��ك��ري��ة م�����ص��ري��ة �أخ����رى حمملة
مب��ع��دات وجت��ه��ي��زات طبية متنوعة
ممنوحة من جمهورية م�صر العربية
يف �إط����ار م��ب��ادرت��ه��ا النبيلة بدعم
جهود تون�س ملكافحة التف�شي ال�سريع
جلائحة كوفيد.-19

الطبية التون�سية.
وع�بر وزي��ر ال��دف��اع التون�سي� ،إبراهيم
البلتاجي ،عن �سعادته بهذه امل�ساعدات
م ��ؤك ��دا �أن ه ��ذا ال��دع��م ��س�ي�ع�ط��ي دفعا
للعالقات بني البلدين ،م�شريا �إىل �أن
موريتانيا �إذا احتاجت مل�ساعدة تون�س
�ستجدها �إىل جانبها.
�وج� �ه ��ت ث�ل��اث ط� ��ائ� ��رات ع�سكرية
وت � ّ
م�غ��رب�ي��ة �إىل ت��ون����س حت�م��ل ك��ل واح ��دة
منها  13.5طنا من امل�ساعدات الطبية،
يف �إط��ار امل�ساعدة الطبية العاجلة التي
�أمر امللك حممد ال�ساد�س ب�إر�سالها.
وت �ت �م �ث��ل ه� ��ذه امل �� �س��اع��دة ال �ط �ب �ي��ة يف
وح��دت��ي �إن�ع��ا���ش كاملتني وم�ستقلتني،
بطاقة ا�ستيعاب تبلغ � 100سرير ،كما
ت�شمل  100ج �ه��از تنف�س ومو ِّلدين
للأك�سجني.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ك �� �ش��ف ج� � ��ون باتي�ست
ليموين كاتب الدولة املكلف بال�سياحة
وال� �ف ��رن� ��� �س� �ي�ي�ن امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� ��اخل� ��ارج
والفرنكفونية ان��ه �سيتوجه اىل تون�س
قريبا حممال بهبة ب��أك�ثر م��ن مليون
جرعة من لقاح كورونا ومعدات طبية.
واكد ع�ضو احلكومة الفرن�سي يف فيديو
مقتطف م��ن ح ��وار ت�ل�ف��زي ل��ه ن�شرته

و�صول طائرات ع�سكرية م�صرية �إىل مطار تون�س قرطاج
 تون�س ت�سجل �أعلى معدل وفيات ناجمة عن كوفيد  -موريتانيا تدعم تون�س بـ  15طنا من الأ�سماكوم�ساعدات طبية ملجابهة كورونا
 19يف �إقليم �شرق املتو�سط والقارة الأفريقية

ام�س اخلمي�س �سفارة فرن�سا بتون�س ان
�سيتوجه اىل تون�س يف االي ��ام القادمة
لتقدمي هبة مبليون جرعة قال ان منها
 500ال��ف ج��رع��ة م��ن ل�ق��اح جون�سون
الفتا اىل ان ه��ذا اللقاح يتطلب جرعة
واح� ��دة واىل ان ��ه �سيمكن ب��ال �ت��ايل من
تلقيح  500الف �شخ�ص.
وا�شار اىل ان الهبة ت�شمل اي�ضا مكثفات
وقوارير اوك�سيجني الفتا اىل ان جمموع
املعدات والتجهيزات الطبية منذ �شهر
يونيو املا�ضي �سيبلغ  85طنا يف اطار
حملة الت�ضامن مع من و�صفه بال�شعب
ال�شقيق وبالأ�صدقاء يف تون�س.
هذا و�سجلت تون�س يف بداية �شهر يوليو
اجل��اري �أعلى معدل وفيات ناجمة عن
ك��وف �ي��د  19يف اق �ل �ي��م � �ش��رق املتو�سط
وال� �ق ��ارة الأف��ري �ق �ي��ة ،ح���س��ب م��ا �أكدته
منظمة ال�صحة العاملية
وقالت منظمة ال�صحة العاملية يف بيان
لها حول الو�ضع الوبائي يف �إقليم املنظمة
ل�شرق املتو�سط وال�ق��ارة االفريقية ،ان
“الو�ضع يف تون�س ال يزال مقلقًا للغاية
ويجري حال ًيا الإب�لاغ عما ي�تراوح بني
 8000و 9500ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة يوم ًيا وا�سع” ،م���ش�يرة �إىل “ت�ضاعف عدد
يف ظل انت�شار حت� ُّور “دلتا على” نطاق الوفيات تقريبا ،يف �أقل من �أ�سبوع ،حيث

ا�ستالم امل�ساعدات املوريتانية

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

ون�صحت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
رعاياها بعدم ال�سفر �إىل تون�س ب�سبب

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

البنك الدويل يعترب �أن نق�ص لقاحات كوفيد يف �إفريقيا غري مقبول �شهود :اعتقال مئات من تيجراي بالعا�صمة الإثيوبية يف الأ�سابيع املا�ضية
•• �أبيدجان�-أ ف ب:

قال ثاين �أك�بر م�س�ؤويل البنك ال��دويل �أك�سل
ف ��ان ت��روت �� �س �ن�برغ �إن ��ض�ع��ف احل �� �ص��ول على
اللقاحات يف �إفريقيا غري مقبول ،وذلك ع�شية
اجتماع يف �أبيدجان لتحديد دعم امل�ؤ�س�سة املايل
امل�ستقبلي لدول القارة.
و�صرح املدير املنتدب للعمليات بالبنك الدويل
لوكالة فران�س بر�س “انها م�شكلة كبرية ومن
غ�ير املقبول تطعيم  1باملئة فقط م��ن �سكان
�إف��ري �ق �ي��ا .ي�ج��ب �أن ي�ت�غ�ير ذل ��ك وع�ل�ي�ن��ا فعل
املزيد».
ويف حني لقح  70باملئة من ال�سكان يف بع�ض

ال�ـ�ـ�ـ��دول امل�ت�ق��دم��ة ،ف� ��إن ه ��ذا ال��رق��م ي�ق��ل عن
 1ب��امل�ئ��ة يف ال ��دول الأك �ث�ر ف �ق��را ،وف��ق الأمم
املتحدة.
وكانت �شركة جون�سون �آند جون�سون قد �أعلنت
يف �آذار مار�س �أنها �ستوفر ما ي�صل �إىل 400
م�ل�ي��ون وح ��دة م��ن لقاحها الأح� ��ادي اجلرعة
لإفريقيا ،لكن من غري املتوقع ت�سليم �أول دفعة
قبل الربع الثالث من عام .2021
و�أ�ضاف تروت�سنربغ “�سنوفر التمويل ونعمل
ع �ل �ي��ه ون� ��أم ��ل �أن ن �ح �ق��ق ت �ق��دم��ا يف القريب
العاجل».
وتابع “التطعيم خطوة �ضرورية� ،إن��ه مر�ض
عاملي يتطلب حال عامليا ،يعني ذلك �أننا يجب

�أن ننا�ضل مل�ساعدة كل الدول».
ومن املقرر �أن يجتمع البنك ال��دويل مع عدة
زع�م��اء �أف��ارق��ة يف �أب�ي��دج��ان اخلمي�س ملناق�شة
امل�ساعدات التي �سيتم تخ�صي�صها يف ال�سنوات
الثالث املقبلة.
وت�أتي هذه امل�ساعدة من خالل امل�ؤ�س�سة الدولية
للتنمية ،وهي ذراع البنك الدويل التي ت�ساعد
البلدان الأكرث فقرا.
يتم جتديد امل�ساعدات ع��ادة كل ثالث �سنوات،
ل�ك��ن ج ��رى ه ��ذه امل ��رة ت�ق��دمي�ه��ا ب �ع��ام لتلبية
االح �ت �ي��اج��ات ال �ع��اج �ل��ة ال�ن��ا��ش�ئ��ة ع��ن الأزم� ��ة
ال�صحية.
و�إ� �ض��اف��ة �إىل احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ل�ق��اح��ات ،ف�إن
الأموال التي توفرها امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية
ال �سيما من خ�لال القرو�ض مبعدالت فائدة
�صفرية �أو منخف�ضة والتربعات والإعفاء من
الديون،
ميكن تخ�صي�صها للبنية التحتية للمدار�س �أو
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
ي �ت��زاي��د احل �ج��م ال���س�ن��وي ل �ق��رو���ض امل�ؤ�س�سة
الدولية للتنمية ب��اط��راد ،وق��د بلغ متو�سطها
 22مليار دوالر على م��دى ال�سنوات الثالث
املا�ضية.
وت��وج��د يف �إف��ري�ق�ي��ا  39م��ن �أ� �ص��ل  76دولة
تتلقى هذا التمويل.
وتعهد املجتمع الدويل يف باري�س يف �أيار/مايو
مب�ساعدة القارة يف جمال ال�صحة ،لكن القمة
مل ت�سفر عن �أي التزام مايل ثابت.

•• �أدي�س �أبابا-نريوبي-رويرتز:

احتجزت ال�شرطة الإثيوبية املئات من املنتمني
لعرق التيجراي يف �أدي�س �أبابا منذ �أن فقدت
ق� ��وات احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة ال �� �س �ي �ط��رة على
عا�صمة �إقليم تيجراي يف  28يونيو حزيران،
وف �ق��ا ل�ب�ع����ض ال ��ذي ��ن ق ��ال ��وا �إن � ��ه مت �إط �ل�اق
�سراحهم.
وه��ذه هي ثالث موجة اعتقاالت يف العا�صمة
الإثيوبية مم��ا و�صفه الع�شرات م��ن تيجراي
وجماعات حقوقية وحماميون ب�أنها حملة قمع
على م�ستوى البالد �ضد �أتباع عرق التيجراي
م�ن��ذ ن��وف�م�بر ت���ش��ري��ن ال �ث��اين ،ع�ن��دم��ا اندلع
القتال بني اجلي�ش واجلبهة ال�شعبية لتحرير
ت�ي�ج��راي يف الإق�ل�ي��م ال��واق��ع يف �أق���ص��ى �شمال
البالد.
وقالت ال�سلطات يف �أدي�س �أبابا �إنها �أغلقت يف
الآون ��ة الأخ�ي�رة ع��ددا م��ن ال���ش��رك��ات اململوكة
لأ�شخا�ص من تيجراي ب�سبب �صالت مزعومة
ب��اجل�ب�ه��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ت �ي �ج��راي ،التي
�صنفتها احل�ك��وم��ة منظمة �إره��اب �ي��ة يف مايو
�أيار وكانت تهيمن على ال�سيا�سة الإثيوبية ملدة
ثالثة عقود حتى .2018
لكن املتحدث با�سم �شرطة �أدي�س �أبابا فا�سيكا
ف��ان �ت��ا ق� ��ال �إن � ��ه ل �ي ����س ل ��دي ��ه م �ع �ل��وم��ات عن
االعتقاالت �أو �إغالق ال�شركات.
وقال املتحدث با�سم ال�شرطة االحتادية جيالن
عبدي “قد ُي�شتبه يف ارتكاب �أ�شخا�ص جلرمية

و ُيلقى القب�ض عليهم ،لكن مل يتم ا�ستهداف
�أي �شخ�ص ب�سبب العرق».
وكــــــان املدعـــــي العـــــام الإثيوبي قــــد قال يف وقت
�سابق �إنه ال توجد �سيا�سة حكومية “لتطهري”
م�س�ؤويل �إقليم تيجراي.
وقال �إنه ال ي�ستطيع ا�ستبعاد �أن بع�ض الأبرياء
قد يتعر�ضون لالعتقال  ،لكن اجلبهة ال�شعبية
لتحرير تيجراي لديها �شبكة كبرية يف �أدي�س
�أبابا ويجب على �إثيوبيا �أن تتوخى احلذر.
ومل يرد امل�ســـــ�ؤولون يف مكــــــتب رئي�س الوزراء
وم�ك�ـ�ـ�ـ�ت��ب ال�ـ�ـ�ـ�ـ�م��دع��ي ال�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ام وف ��ري ��ق العمل
احلكومي املعني ب�ش�ؤون تيجراي على طلبات

للتعلــــــيق على تقــــــارير املحتجــــزين املفرج
عنهم ع��ن حملة االع �ت �ق��االت� ،أو على ق�ضايا
فردية.
وق��ال تي�سفاليم ب��ره��ي املحامي ال��ذي ينتمي
حل��زب معار�ض يف تيجراي ل��روي�ترز �إن��ه علم
باعتقال ما ال يقل عن  104من �أبناء الإقليم
يف الأ�سبوعني املا�ضيني يف �أدي�س �أبابا وخم�سة
يف مدينة ديري داوا ب�شرق البالد.
و�أ�ضاف �أن الأ�سماء قدمها زم�لاء �أو �أ�صدقاء
�أو �أقارب ،و�أن معظم املعتقلني هم من �أ�صحاب
الفنادق �أو التجار �أو عمال الإغ��اث��ة �أو عمال
املياومة �أو �أ�صحاب املتاجر �أو النوادل.
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مايك بن�س :خطر ال�صني على �أمريكا �أ�شد من خطر االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق!
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

حذر نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق مايك بن�س الأربعاء
م��ن �أن ال���ص�ين يف طريقها �إىل �أن ت�صبح “�إمرباطورية
لل�شر” ت�شكل خطرا على ال��والي��ات املتحدة �أك�بر مما كان
ميثله االحتاد ال�سوفيتي يف حقبة احلرب الباردة.
ودعا نائب الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب ،الذي ُيعتقد �أنه
يفكر يف الرت�شح للرئا�سة يف انتخابات  ،2024الرئي�س
احل ��ايل ج��و ب��اي��دن �إىل م��واج�ه��ة ال���ص�ين ب �ق��وة �أك�ب�ر على
جبهات عدة مبا يف ذلك م�صدر فريو�س كورونا و “اال�ستعمار
اجلديد” للدولة اال�سيوية العمالقة.

وق��ال بن�س يف كلمة يف م�ؤ�س�سة “هرييتيج فاوندي�شن” �إن
“احلزب ال�شيوعي ال�صيني ي�شكل �أك�بر تهديد الزدهارنا
و�أمننا وقيمنا على وجه الأر�ض».
و�أ� �ض��اف “قد ال ت�ك��ون ال���ص�ين �إم�ب�راط��وري��ة لل�شر لكنها
تعمل بجد كل يوم لت�صبح كذلك” ،م�شريا �إىل �أن “ال�صني
ال�شيوعية ويف جوانب كثرية ،ت�شكل حتديا للواليات املتحدة
�أك �ب�ر مم��ا ك ��ان مي�ث�ل��ه االحت � ��اد ال���س��وف�ي�ت��ي خ�ل�ال احلرب
الباردة».
وت�ب�ن��ى ت��رام��ب وب�ن����س م��وق�ف��ا م�ن��اه���ض��ا ل�ل���ص�ين املناف�سة
االق�ت���ص��ادي��ة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،مب��ا يف ذل��ك ف��ر���ض ر�سوم
جمركية وحتميل بكني م�س�ؤولية انت�شار كورونا.

و�أ��ش��اد ترامب م��رات ع��دة بالرئي�س �شي جينبينغ يف الأيام
الأوىل للوباء ل�شفافية ال�صني واح�تراف�ه��ا يف ا�ستجابتها
لل�صحة ال�ع��ام��ة ،ق�ب��ل �أن ينتقل �إىل ان�ت�ق��اد ب�ك�ين وو�صف
كورونا ب�أنه “فريو�س �صيني».
وق��ال بن�س �إن��ه بدال من “الزحف” �إىل ال�صني ،يجب على
�إدارة ب��اي��دن �أن ت�ط��ال��ب ب�ك�ين ب”ك�شف م���ص��در فريو�س
كورونا”،
مكررا ما قاله ترامب �إن الأدلة ت�شري �إىل �أن فريو�س كورونا
قد ت�سرب من معمل ووهان.
و�أمر بايدن يف �أيار مايو بفتح حتقيق يف م�صادر كوفيد.
وقال بن�س �إنه يعتقد �أن ال�صني “ت�شعر ب�ضعف يف هذه الإدارة

اجلديدة” ،وطالب بايدن باتخاذ خطوات �أخرى �ضد بكني.
وحث الرئي�س على “ف�صل” االقت�صاد الأمريكي عن ال�صني
يف ال�صناعات التي تعترب �ضرورية للأمن القومي وتعزيز
العالقات االقت�صادية مع تايوان وخف�ض الواردات ال�صينية
واملطالبة بنقل دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية لعام 2022
من بكني ما مل تقدم بيانات حقيقية عن �أ�صل كوفيد وتكف
عن ا�ضطهاد �أقلية الأويغور امل�سلمة.
كما دعا �إىل موقف �أمريكي جريء ملنع ال�صني من بناء قاعدة
ع�سكرية يف ن�صف الكرة الأر�ضية الغربي .وقال بن�س “يجب
على الرئي�س �أن يو�ضح �أن ن�صف الكرة الغربي حمظور على
اال�ستعمار اجلديد لل�صني».

�أكرث من  20جثة ال تزال جمهولة الهوية

يف انتظار دفن موتاهم ..العراقيون يح ّملون احلكومة م�س�ؤولية حريق امل�ست�شفى
•• النا�رصية-رويرتز:

مل يجد ال�ع��راق��ي ح��امت ك��رمي ع��زاء �إال يف
مالب�س ابنه ال��ذي م��ات مع �أم��ه وجدته يف
حريق �أودى بحياة الع�شرات يف م�ست�شفى
مبدينة النا�صرية هذا الأ�سبوع �إذ مل يت�سلم
الأب املكلوم جثمان االبن لدفنه.
وق��ال كرمي ( 40عاما) وهو يبكي ويخرج
هاتفه لعر�ض �صورة البنه ال��ذي ك��ان يبلغ
من العمر  17عاما وال ي��زال جثمانه بني
اجل �ث��ث ال �ت��ي مل ي�ت��م ال �ت �ع��رف ع�ل�ي�ه��ا بعد
“انظر �إل �ي��ه ..م��ا ه��و ال��ذن��ب ال��ذي ارتكبه
ل ُيحرق حيا؟»
ودف��ن كرمي زوجته يوم الأرب�ع��اء يف مدينة
النجف قبل �أن يعود �إىل مدينته ال�شاطرة
حيث تلقى العزاء يف م�سجد �شيعي.
وقال كرمي الذي يعمل �شرطيا “احلكومة
تتحمل كامل امل�س�ؤولية ع��ن م��وت زوجتي
واب �ن��ي .م��ا ه��و ذن�ب��ي ل�ك��ي �أخ���س��ر اب�ن��ي وال
�أ�ستطيع دفنه؟” و�أ� �ض��اف “ليلة البارحة
ج�م�ع��ت م�لاب ����س اب �ن��ي ومن ��ت م �ع �ه��ا� ،أري ��د
اب�ن��ي».وت�ل�ق��ي ع��ائ�لات ال�ضحايا وال�سكان
عامة بالالئمة على ال�سلطات يف احلريق
ال��ذي اندلع يف امل�ست�شفى املخ�ص�ص لعالج
امل�صابني بكوفيد.19-
وج ��اء يف ت�ق��ري��ر م�ب��دئ��ي لل�شرطة اطلعت
روي�ت�رز ع�ل��ى ن�سخة م�ن��ه �أن احل��ري��ق كان
ب�سبب انفجار �أ�سطوانة �أك�سجني.
و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن مبنى امل�ست�شفى به

�أل ��واح خفيفة ال ��وزن تف�صل ب�ين الأجنحة الثالثاء وهو  92قتيال.
مما �ساهم يف انت�شار احلريق ب�سرعة �أكرب ومل يت�سن لرويرتز الو�صول �إىل املتحدث
كما يفتقر امل�ست�شفى لعدد كاف من خمارج با�سم ال��وزارة للتعليق على هذا التباين يف
الطوارئ وهو ما ت�سبب يف �سقوط عدد �أكرب الأع ��داد.وه ��ذه ث��اين م��أ��س��اة م��ن نوعها يف
العراق خالل ثالثة �أ�شهر ،و�أنحى الرئي�س
من ال�ضحايا.
وذك��ر بيان ل��وزارة ال�صحة الأربعاء �أن عدد العراقي الثالثاء باللوم يف كال احلادثني
ق�ت�ل��ى احل��ري��ق ي�ب�ل��غ  60بينهم  21جثة على الف�ساد .ويف �أبريل ني�سان� ،أ�سفر انفجار
جمهولة الهوية .ومل يذكر البيان ملاذا جاء مماثل يف م�ست�شفى لعالج م�صابي كوفيد-
العدد �أقل مما �أوردته وكالة الأنباء الر�سمية  19يف بغداد عن مقتل ما ال يقل عن  * 82تدافع و�أبواب مو�صدة

�شخ�صا.
وي �� �ش �ع��ر ك �ث�ير م ��ن ال �ع��راق �ي�ي�ن بالغ�ضب
ال�شديد من م�ؤ�س�سة حاكمة ت�سمح بتف�شي
الف�ساد بينما يعي�ش امل�لاي�ين يف فقر رغم
الرثوة النفطية الهائلة للبالد.
وقال مكتب رئي�س الوزراء �إن نتائج حتقيق
احلكومة �س ُتعلن يف غ�ضون �أ�سبوع.

وال يزال هناك �أكرث من  20جثة بانتظار
حت��دي��د ه��وي��ة �أ�صحابها يف امل�شرحة حيث
جل�س ال�شاب م�صطفى خليل ( 28عاما)
مُ�سندا ظهره للحائط ومتع�شما يف الو�صول
ملعلومات بخ�صو�ص �أمه.
وقال خليل “�أريد �أمي ..حتى لو عظم واحد
متبقي� .أريده».
وحت ��دث خ�ل�ي��ل ،ال ��ذي ك��ان ي ��زور �أم ��ه وقت
احل��ري��ق ،ع��ن م�شاهد فو�ضى وت��داف��ع مع
ان�ت���ش��ار احل��ري��ق وحم��اول��ة ال�ن��ا���س الفرار
بينما كانت الأبواب مو�صدة.
و�أ�ضاف “عندما ا�شتعلت النريان �أخربونا
ب��ال�ب�ق��اء ب�ج��ان��ب م��ر��ض��ان��ا .ق��ال��وا ل�ن��ا �إنكم
�ستموتون �إذا خرجتم».
و�أردف خليل “بقينا ق��رب املر�ضى ال حول
وال قوة لنا ..وبعد قليل حا�صرتني النريان
والدخان والنريان ومل �أقدر على التنف�س».
وفقد ناطق ها�شم ( 35عاما) �أخته و�أمه
وابنة �أخته ( 14عاما) يف احلريق .و�أو�ضح
�أن��ه و��ص��ل امل�ست�شفى بعد نحو  15دقيقة
م��ن ن���ش��وب احل��ري��ق و�أن � �س �ي��ارات الدفاع
امل��دين والإ� �س �ع��اف مل ت�صل قبل �أك�ث�ر من
�ساعة بينما كانت عربات التوك توك جتلي
املر�ضى وامل�صابني.
وقال ها�شم “دفنت اثنني من �أفراد عائلتي،
�أم� ��ي و�أخ� �ت ��ي ،وج �ث��ة اب �ن��ة �أخ �ت��ي ال ت��زال
مفقودة� .أُحمل احلكومة امل�س�ؤولية الكاملة
 رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ،وزي� ��ر ال���ص�ح��ة ووزي ��رالداخلية يتحملون امل�س�ؤولية».

بلدان جماورة لأفغان�ستان قلقة من ملبورن تدخل يف �إغالق خام�س الحتواء الوباء

�أزمة الجئني جديدة مع زيادة العنف

•• �إ�سالم �أباد-رويرتز:

يجتمع الرئي�س الأفغاين �أ�شرف غني مع زعماء �إقليميني لإجراء حمادثات يف
�أوزبك�ستان فيما يثري تدهور الو�ضع الأمني يف �أفغان�ستان خماوف من �أزمة
الجئني جديدة ،يف حني رف�ضت باك�ستان بالفعل ا�ستقبال املزيد.
وذكرت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن ماليني الأفغان
نزحوا داخل بالدهم على مدى �أعوام من احلرب ،منهم � 270ألفا منذ يناير
كانون الثاين مع ان�سحاب القوات الأجنبية التي تقودها الواليات املتحدة.
ومع عزم مقاتلي طالبان على ما يبدو على هزمية حكومة غني املدعومة من
الغرب ،يخ�شى جريان �أفغان�ستان عبور الالجئني احلدود مع ا�شتداد القتال
وتدهور الأحوال املعي�شية.
وق ��ال دب�ل��وم��ا��س��ي يف �إف� ��ادة ب���ش��أن االج�ت�م��اع ال ��ذي ي�ستمر ي��وم�ين “�سرتكز
االجتماعات يف ط�شقند على م�ستقبل �أفغان�ستان و�ست�شمل دبلوما�سية مكثفة».
وفر الأفغان من بالدهم على مدى �أعوام ،معظمهم �إىل باك�ستان �شرقا و�إيران
غربا.ووفقا لبيانات مفو�ضية الالجئني ت ��ؤوي باك�ستان  1.4مليون الجئ
�أف�غ��اين يف حني يوجد قرابة املليون منهم يف �إي��ران .لكن ع��دد الأف�غ��ان غري
املوثق يف البلدين �أعلى من ذلك بكثري.
وم��ن املتوقع �أن يح�ضر رئي�س ال��وزراء الباك�ستاين عمران خ��ان وم�س�ؤولون
حكوميون كبار من بلدان املنطقة االجتماع يف ط�شقند.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأع�ضاء يف منظمة �شنغهاي للتعاون يف دو�شنبه
عا�صمة طاجيك�ستان هذا الأ�سبوع ،ودعوا �إىل �إنهاء العنف �ضد املدنيني الأفغان
وحثوا احلكومة على تعزيز و�ضعها لتحقيق اال�ستقرار.
وقد تدفع �أزمة �إن�سانية الأفغان �إىل الفرار من بالدهم مثلما يفعل القتال.
ووفقا للأمم املتحدة يحتاج نحو  18.4مليون �شخ�ص� ،أي نحو ن�صف �سكان
البالد ،م�ساعدات �إن�سانية .وحثت املنظمة الدولية على جمع  1.3مليار دوالر
لعملياتها هناك يف العام احلايل ،لكنها مل تتلق �سوى نحو  23باملئة من هذا
املبلغ.

العدد  13293بتاريخ 2021/7/16

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة � :شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
الإ�سم التجاري  :بلي�سيمو للعطور ذ.م.م
عنوان ال�شركة  ( :العني ,الظاهر ,مبنى ,بناية  /ال�شركة الأهلية
للأ�ستثمار ( براري �أوت ليت مول
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صادي CN- 2027770 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة
 -1حل وت�صفية ال�شركة
 -2تعيني ال�ساده  /ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات  -فرع �أبو ظبي
 ، 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ  2021/07/13وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية ،املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم  2021/1/109786تاريخ التعديل 2021 /07/15
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

•• ملبورن�-أ ف ب:

فر�ضت يف ملبورن ،ث��اين م��دن �أ�سرتاليا ،م�ساء اخلمي�س،
تدابري �إغالق للمرة اخلام�سة كما �أعلنت ال�سلطات املحلية،
فيما تكافح اجلزيرة الحتواء تف�شي عدد الإ�صابات اجلديدة
بفريو�س كورونا.
وه ��ذه الإج � � ��راءات ��س�ت�ط�ب��ق يف والي ��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا بكاملها،
وعا�صمتها ملبورن ،كما �أعلن رئي�س وزرائها دان �أندروز.
ومن �ش�أن هذا القرار �أن يجعل عدد الأ�سرتاليني اخلا�ضعني
لتدابري �صحية �إىل  12مليونا  -نحو ن�صف �سكان البالد
 �إذ يخ�ضع خم�سة ماليني م��ن �سكان �سيدين منذ نهايةحزيران يونيو لإجراءات �إغالق �أي�ضا.
وتعمل �أ��س�ترال�ي��ا حاليا ل��وق��ف انت�شار امل�ت�ح�وّرة دل�ت��ا التي
�أ�صابت قرابة �أل��ف �شخ�ص يف �شهر واح��د.وق��ال �أن��دروز �إنه

ات�خ��ذ ق��رار الإغ �ل�اق اخل��ام����س “بحزن” ،لكنه �شعر ب�أنه
“�ضرورة ق�صوى” لوالية فيكتوريا.
و�أ� �ض��اف “ال ��ش��يء ع��ادال يف ه��ذا الوباء” مو�ضحا �أن 12
�إ��ص��اب��ة يف ال��والي��ة ا�ستدعت �إج ��راء اخ�ت�ب��ارات ل�ـ � 10آالف
�شخ�ص.وقال لل�صحافيني “لدينا فر�صة مرة واحدة فقط
للعمل ب�سرعة وب�شكل جيد� .إذا انتظرمت� ،إذا ترددمت� ،إذا كانت
لديكم �شكوك� ،سي�أتي وقت تنظرون فيه �إىل الوراء وتقولون
لأنف�سكم �إنه كان عليكم فعل املزيد ،يف وقت �أبكر».
و�ستدخل �إج ��راءات الإغ�ل�اق حيز التنفيذ م�ساء اخلمي�س
وت�ستمر خم�سة �أي��ام.ول�ط��امل��ا �أ��ش�ي��د بطريقة �أ��س�ترال�ي��ا يف
تعاملها م��ع ال��وب��اء وال�ت��ي ت�ع��زى ب�ج��زء كبري �إىل الإغالق
ال�صارم حلدود القارة اجلزرية ال�ضخمة.
لكن حملة التلقيح بطيئة جدا لدرجة �أن �أقل من  10يف املئة
من ال�سكان تلقوا اللقاح.

ا�سرائيل تفتح
معربكرم �أبو
�سامل ا�ستثنائيا
•• تل �أبيب-وام:

قررت ا�سرائيل فتح معرب كرم
�أب ��و ��س��امل ال�ت�ج��اري الوحيد
مع قطاع غزة ا�ستثنائيا اليوم
اجلمعة.
و�� � �س� � �ي� � �ك � ��ون ف� � �ت � ��ح امل � �ع�ب��ر
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي �اً لإدخ� � ��ال ال�سلع
املتعلقة بعيد الأ�ضحى وهي
املالب�س والأح��ذي��ة والقما�ش
وال� ��� �ش ��وك ��والت ��ة و الأدوات
املنزلية.

العفو الدولية ّ
تندد بتع ّر�ض مهاجرين يف ليبيا النتهاكات مر ّوعة

•• طرابل�س�-أ ف ب:

�أع� �ل� �ن ��ت م �ن �ظ �م��ة ال �ع �ف ��و ال ��دول �ي ��ة
“�أمن�ستي” يف تقرير �صدر اخلمي�س
�أ ّن مهاجرين اعتقلوا �أثناء حماولتهم
ال��و��ص��ول ب�ح��راً �إىل �أوروب ��ا تع ّر�ضوا
�أثناء احتجازهم يف ليبيا “النتهاكات
مروّعة” ،مبا يف ذلك العنف اجلن�سي،
مندّدة بامل�ساعدة امل�شينة التي تقدّمها
�أوروبا جلارتها اجلنوبية للقب�ض على
ه�ؤالء املهاجرين.
ويف تقرير بعنوان “لن يبحث عنك
�أح��د :امل�ع��ادون ق�سراً م��ن البحر �إىل
التع�سفي يف ليبيا” ،قالت
االحتجاز ّ
املنظمة احلقوقية �إ ّن�ه��ا جمعت �أد ّلة
“ت�س ّلط ال�ضوء على العواقب الرهيبة
لتعاون �أوروبا امل�ستم ّر مع ليبيا ب�ش�أن
مراقبة الهجرة واحلدود».
و�أو�ضحت �أ ّن��ه “منذ �أواخ��ر ،2020

� �ش � ّرع ج �ه��از م�ك��اف�ح��ة ال �ه �ج��رة غري
ال �� �ش��رع �ي��ة يف ل �ي �ب �ي��ا  -وه � ��و �إدارة
تابعة ل��وزارة الداخلية  -االنتهاكات
م ��ن خ�ل��ال دم� ��ج م ��رك ��زيْ احتجاز
ج��دي��دي��ن يف ب �ن �ي �ت��ه ،ح �ي��ث اختفى
امل �ئ ��ات م ��ن ال�ل�اج �ئ�ي�ن واملهاجرين
ق�سراً يف ال�سنوات ال�سابقة على �أيدي
امليلي�شيات».
و�أ�ضافت �أ ّنه “يف مركز �أُعيد ت�صنيفه
ح��دي �ث �اً ق ��ال ال���ض�ح��اي��ا �إ ّن احلرا�س
اغت�صبوا الن�ساء وع ّر�ضوهن للعنف
اجلن�سي ،مبا يف ذلك ب�إرغامهن على
مم��ار��س��ة اجل�ن����س م�ق��اب��ل ال�ط�ع��ام �أو
حريتهن».
و�شدّد التقرير على �أ ّن “االنتهاكات
املرتكبة ط��وال عقد من الزمن ّ
بحق
الالجئني واملهاجرين ا�ستم ّرت بال
انقطاع يف م��راك��ز االح�ت�ج��از الليبية
خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر ال �� �س �ت��ة الأوىل من

ع��ام  2021ب��رغ��م ال��وع��ود املتكررة
مبعاجلتها».وقالت ديانا الطحاوي،
نائبة مديرة املكتب الإقليمي لل�شرق
الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا يف منظمة
ال�ع�ف��و ال��دول �ي��ة� ،إ ّن “هذا التقرير
املروّع يلقي �ضوءاً جديداً على معاناة
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن اع�ُت رُ ���ض �سبيلهم
يف ال�ب�ح��ر و�أُع� �ي ��دوا �إىل ليبيا حيث
ي�ت��م اق�ت�ي��اده��م ف� ��وراً �إىل االحتجاز
ال�ت�ع���س�ف��ي ،وي �ت �ع � ّر� �ض��ون ع �ل��ى نحو
ممنهج للتعذيب ،والعنف اجلن�سي،
وال �ع �م��ال��ة ال �ق �� �س��ري��ة ،وغ�ي�ره ��ا من
�أ�شكال اال�ستغالل ،مع الإف�لات التا ّم
للجناة من العقاب».
و�أ�ضافت �أ ّنه “يف الوقت نف�سه ،كاف�أت
ال �� �س �ل �ط��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة �أول� �ئ ��ك الذين
يُ�شتبه على نحو معقول بارتكابهم
هذه االنتهاكات مبنا�صب يف ال�سلطة
وبرتب �أعلى ،ما يعني �أ ّن ثمة خطراً

يف �أن ن�شهد ا�ستن�ساخ الأه��وال نف�سها
مرة تلو الأخرى».
و�أعربت املنظمة عن �أ�سفها “للتواط�ؤ
امل�ستمر للدول الأوروبية التي ما زالت
توا�صل على نحو م�شني متكني حر�س
ال�سواحل الليبي وم�ساعدته على �أ�سر
الأ�شخا�ص يف عر�ض البحر و�إعادتهم
ق�سراً �إىل جحيم االحتجاز يف ليبيا،
برغم معرفتها التامة بالأهوال التي
�سيتع ّر�ضون لها».
و�شدّدت �أمن�ستي على وجوب �أن تع ّلق
الدول الأوربية “تعاونها مع ليبيا يف
جمال مراقبة الهجرة واحلدود ،و�أن
تفتح بد ًال من ذلك ممرات ال�سالمة
امل�ط�ل��وب��ة ب ��إحل��اح لآالف املحتاجني
للحماية والعالقني هناك يف الوقت
الراهن».
ومنذ �سنوات متوّل �إيطاليا واالحتاد
الأوروب � ��ي خ�ف��ر ال���س��واح��ل الليبيني
وي��درب��ان �ه��م مل �ن��ع امل �ه��رب�ين م��ن نقل
املهاجرين والالجئني يف قوارب عرب
البحر املتو�سط �إىل �أوروبا.
ول �ي �ب �ي��ا ال �غ��ارق��ة يف ال �ف��و� �ض��ى منذ
�سقوط نظام العقيد ال��راح��ل معمر
ال�ق��ذايف يف � 2011أ�صبحت طريقاً
م�ف��ّ��ض� ً
لا ل�ع���ش��رات �آالف املهاجرين
ال� ��ذي� ��ن ي � �ح ��اول ��ون ال ��و� � �ص ��ول �إىل
�أوروب��ا عن طريق البحر خماطرين
بحياتهم.وتندّد وكاالت تابعة للأمم
املتحدة ومنظمات غري حكومية تعمل
يف البحر املتو�سط بانتظام بال�سيا�سات
الأوروب �ي��ة املع ّلقة ب��الإع��ادة الق�سرية
للمهاجرين �إىل ليبيا حيث يُحتجز
ه�ؤالء يف ظ ّل ظروف قا�سية.
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عوا�صم
وا�شنطن
دعت �إدارة الرئي�س جو بايدن خرباء من الأمم املتحدة �إىل درا�سة
�سجل ال��والي��ات املتحدة يف جم��ال العن�صرية �ضد الأمريكيني من
�أ�صل �إفريقي ،معتمدة بذلك موقفا خمالفا للرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب.ورحب وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أنتوين بلينكن بت�شكيل
جمل�س ح�ق��وق الإن �� �س��ان ال�ت��اب��ع ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة جم�م��وع��ة خرباء
مكلفة النظر يف �أعمال العنف التي ترتكبها ال�شرطة �ضد “�أ�شخا�ص
�أ�صولهم �إفريقية” يف العامل.
وقال بلينكن يف بيان “يجب على الأمم امل�س�ؤولة �أال حتاول جتنب
تقييم �سجلها يف جمال حقوق الإن�سان ،بل على العك�س من ذلك،
يجب �أن تطالب بذلك بهدف حت�سينها».لذلك دعا وزير اخلارجية
�إىل الواليات املتحدة اثنني من املقررين اخلا�صني للأمم املتحدة
واملتخ�ص�صني يف الأ�شكال املعا�صرة للعن�صرية وامل�شاكل التي تطال
الأقليات .كما دع��ا ال��دول الأع�ضاء الأخ��رى �إىل امل�شاركة يف “هذا
اجلهد ملكافحة العن�صرية والتمييز وكراهية الأجانب».
�إ�سالم �آباد
ا�ستخدم حرا�س احلدود الباك�ستانيون اخلمي�س الغاز امل�س ّيل للدموع
لتفريق مئات الأ�شخا�ص الذين كانوا يحاولون اجتياز معرب حدودي
مع �أفغان�ستان �سيطرت عليه منذ الأربعاء حركة طالبان من اجلانب
الأفغاين ،وفق ما �أفاد م�س�ؤولون حمليون.
وق��ال م�س�ؤول �أمني طلب ع��دم الك�شف عن ا�سمه يف معرب �شامان
احل � ��دودي (ج �ن��وب غ ��رب) ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س “هذا ال�صباح
(اخل�م�ي����س) ،ح ��اول ح�شد م ��ؤل��ف م��ن ق��راب��ة � 400شخ�ص غري
من�ضبطني يرغبون يف املرور ،عبور احلدود بالقوة .رموا حجارة ما
�أجربنا على ا�ستخدام الغاز امل�س ّيل للدموع».
ويعرب يومياً احلدود �إىل �شامان مئات الأ�شخا�ص ،معظمهم �أفغان
من التجار والعمال الزراعيني.
و�أغلقت ال�سلطات الباك�ستانية احل��دود منذ ال�ساد�س من متوز/
يوليو ب�سبب الو�ضع ال�صحي املرتبط بكوفيد.19-
وقال م�س�ؤول باك�ستاين �آخر من حر�س احلدود طلب �أي�ضاً عدم ذكر
ا�سمه “�أُرغمنا على �ضربهم لأن��ه مل يكن بالإمكان ال�سيطرة على
النا�س».
كراكا�س
التقى خرباء االنتخابات يف االحتاد الأوروب��ي الأربعاء وزير الدفاع
ال�ف�ن��زوي�ل��ي ال�ن��اف��ذ ف�لادمي�ير ب��ادري �ن��و وم���س��ؤول�ين ق�ضائيني يف
كراكا�س بينما يخ�ضع معار�ض معروف ونا�شط �إعالمي من منظمة
غري حكومية لالعتقال بتهمة الإرهاب.
ويقوم اخلرباء الذين و�صلوا الأ�سبوع املا�ضي بـ”مهمة ا�ستك�شافية”
لتقييم �إمكانية ن�شر بعثة مراقبة النتخابات املناطق يف  21ت�شرين
الثاين/نوفمرب.
وك�ت��ب اجل�ن�رال ب��ادري�ن��و يف تغريدة على ت��وي�تر “لقاء لطيف مع
البعثة اال�ستك�شافية لالحتاد الأوروبي ع�شية االنتخابات ال�ضخمة
املقبلة يف فنزويال” .و�أ�ضاف “�أكدنا ر�سالتنا الدميوقراطية والدور
الأ�سا�سي الذي يجب �أن تلعبه القوات امل�سلحة ك�ضامن لل�سالم».
ويف وق��ت �سابق التقى اخل�براء ق�ضاة حمكمة العدل العليا .وقال
رئي�س املحكمة مايكل مورينو يف بيان بعد االجتماع �إن “هدفنا هو
ال�سالم واحرتام �إرادة ال�شعب».
ورف�ض االحتاد الأوروبي حتى الآن التعليق على املهمة.

�إيران ت�سعى لت�أجيل ا�ستئناف املحادثات
النووية حلني توىل رئي�سي ال�سلطة

•• وا�شنطن-رويرتز:

ذكر م�صدر دبلوما�سي �أن �إيران لي�ست م�ستعدة ال�ستئناف املفاو�ضات على
معاودة االلتزام باتفاق  2015النووي قبل �أن يتوىل الرئي�س الإيراين
املنتخب �إبراهيم رئي�سي ال�سلطة.
وقال امل�صدر ،الذي حتدث �شريطة عدم الك�شف عن هويته ،يوم الأربعاء �إن
�إيران نقلت هذا املوقف للم�س�ؤولني الأوروبيني الذين يعملون و�سطاء يف
املحادثات غري املبا�شرة بني وا�شنطن وطهران.
و�أ�ضاف “هم لي�سوا م�ستعدين للعودة قبل (ت�شكيل) احلكومة اجلديدة”،
قائال �إنه مل يت�ضح بعد ما �إذا كان ذلك يعني حلني تويل رئي�سي ال�سلطة
ر�سميا يف اخلام�س من �أغ�سط�س �آب �أو تعيني حكومته اجلديدة.
وم�ضى يقول “رمبا ال يحدث ذل��ك (ا�ستئناف املحادثات) قبل منت�صف
�أغ�سط�س».
وبد�أت املحادثات يف �أبريل ني�سان ب�ش�أن �إحياء اتفاق  2015النووي ،لكنها
تعرثت فيما يبدو منذ انتهاء اجلولة ال�ساد�سة يف  20يونيو حزيران دون
م�ؤ�شر على موعد ا�ستئنافها.
وفر�ض االتفاق ،الذي تفاو�ض عليه الرئي�س الدميقراطي ال�سابق باراك
�أوباما وان�سحب منه �سلفه اجلمهوري دونالد ترامب ،قيودا على برنامج
�إيران النووي مقابل �إعفاء من العقوبات االقت�صادية.
ويف وا�شنطن ،قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اليوم اخلمي�س �إن الواليات
املتحدة كانت م�ستعدة ال�ستئناف املحادثات النووية مع �إيران ،لكنها طهران
طلبت مزيدا من الوقت ب�سبب عملية االنتقال الرئا�سي.
وقالت متحدثة با�سم ال ��وزارة “كنا م�ستعدين ملوا�صلة املفاو�ضات لكن
الإيرانيني طلبوا مزيدا من الوقت من �أجل االنتقال الرئا�سي».
و�أ�ضافت “عندما تنتهي �إيران من هذه العملية ،ف�سنكون حينها م�ستعدين
لتخطيط عودتنا �إىل فيينا ملوا�صلة حمادثاتنا ...ال نزال مهتمني بالعودة
امل�شرتكة لاللتزام بخطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة (االتفاق النووي) ،غري
�أن هذا العر�ض لن يظل مطروحا للأبد (مثلما �أو�ضح وزي��ر اخلارجية
�أنتوين بلينكن)».
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املتغريات الأكرث عدوى هي الأكرث �ضراوة

�ألفا ،بيتا ،غاما ،دلتا :ما هو املتحور الأكرث خطورة...؟

متت درا�سة هذه العملية التطورية وهذا اجليل من املتحورات بالتف�صيل.
•• الفجر �-صموئيل �أليزون*-مري�سيا تي �سوفونيا**
ونحن نعلم اليوم �أنه يف معظم احلاالت ،فان فريو�سات �سار�س-كوف -2املتحورة
مثل كل الكائنات احلية ،يتطور فريو�س �سار�س-كوف ،-2ويتم �إنتاج املليارات اما ال تنتقل �إىل م�ضيفني جدد� ،أو تكون “حمايدة”� ،أي �أن العدوى التي ت�سببها
من جزيئات الفريو�س اجلديدة �أثناء كل �إ�صابة .ومن بني هذه الفريو�سات ت�شبه تلك التي ت�سببها فريو�سات غري متحولة ( ُيطلق عليها � ً
أي�ضا “الربية” �أو
“التاريخية»).
اجلديدة ،يحمل البع�ض طفرات.

لكن يف بع�ض الأحيان ،تنت�شر بع�ض هذه الطفرات وتتفوق على الفريو�سات
املوجودة� .أحدث الأمثلة حتمل �أ�سماء متغرية �ألفا ،بيتا ،غ اما ،والآن دلتا.
ظهرت لأول مرة يف اململكة املتحدة وجنوب �إفريقيا والربازيل والهند على
التوايل .ملاذا ا؟ ماذا نعرف عن خ�صائ�صهم؟ وم��اذا نعرف عن قدرتهم على
االفالت من التطعيم؟

13
ما هو املتح ّور؟
ت �خ �ت �ل��ف امل � �ت � �غ�ي��رات ال � �ت� ��ي مت
احلديث عنها لعدة �أ�شهر �سرير ًيا
و � /أو وبائ ًيا عن غالبية طفرات
فريو�س كورونا �سار�س-كوف.2-
وب �� �ش �ك��ل م �ل �م��و���س ،ي �ت��م متييز
امل�ت�غ�ير ب��واح��دة ع�ل��ى الأق� ��ل من
اخل�صائ�ص الأربع التالية:
• العدوى � ،أي قدرته على �إ�صابة
املزيد من النا�س.
• �� �ش� � ّدت ��ه  ،وال� �ت ��ي ت �ن �ع �ك ����س يف
��ش�دّة الأع��را���ض ال�ت��ي ي�صاب بها
امل�صابون.
• اف�ل�ات ��ه امل �ن��اع��ي  ،مم ��ا يعني
�أن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتمتعون
مب �ن��اع��ة ي���ص�ب�ح��ون �أق� ��ل حماية
(م ��ع ،يف ح��ال��ة �سار�س-كوف2-
 ،حماية يف الوقت احل��ايل �أقوى
ج� ��راء م �ن��اع��ة ال �ل �ق��اح �أك�ث��ر من
املناعة الطبيعية).
• مقاومته للعالج.
يف ح ��ال ��ة كوفيد ،19-ه ��ذه
النقطة الأخ �ي�رة لي�ست م�شكلة
ك�ب�يرة راه �ن��ا ،لأن ه�ن��اك القليل
من العالجات املتاحة .عالوة على
ذلك ،فهي تتعلق باملراحل احلادة
ل �ل �ع��دوى ،وال� �ت ��ي ي �ك��ون انتقال
العدوى خاللها حمدودًا.
مت حتديد �أول متحور يف ربيع
عام 2020
ظهر املثال الأول ملتغري �سار�س-
كوف ،2-رغ��م �أن��ه ن ��اد ًرا م��ا يتم
تقدميه على هذا النحو ،يف ربيع
ع ��ام  .2020ف�يرو� �س��ات حتمل
ط � �ف� ��رة ال �ن �ق �ط ��ة ،D614G
ت�صيب اجلني الذي ينتج بروتني
�سبايك (( )Sوال��ذي ي�ستخدمه
ال �ف�ي�رو���س “كمفتاح” لدخول
اخل�لاي��ا ال �ت��ي ي�صيبها) ظهرت
وان �ت �� �ش��رت .وك � ��ان م ��ن ال�صعب
�إث �ب��ات ال�ع�م�ل�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،لأن
ال �� �ش �ك��ل امل �ت �ح��ور (ال � ��ذي يحمل
ط �ف��رة  )G614ل��دي��ه و ّد �أقل
للم�ستقبل  ACE2من ال�شكل
ربي (مبعنى �آخر ،يرتبط معه
ال ّ
ب�سهولة �أق��ل) ،ولكن ه��ذا ال�شكل
املتحور ،يف املقابل ،يبدو �أنه يتحلل
ب�سرعة �أقل ،مما ي�ؤدي يف النهاية
�إىل زيادة العدوى الفريو�سية.
غ
واجلدير بالذكر� ،أن حدث الت يرّ
“باال�ستبدال” (ا��س�ت�ب��دال �أحد
الأحما�ض الأمينية –”الطوب”
ال� ��ذي ي �ك � ّون ال�ب�روت �ي �ن��ات -من
الربوتني  Sب�آخر) قد حدث ب�شكل
م�ستقل يف العديد من ال�سالالت.
وه � ��ذا م �ث ��ال من ��وذج ��ي للتطور
امل� � ��وازي .ي ��أت��ي ف�ي�رو���س كورونا
�سار�س-كوف 2-من اخلفافي�ش،
ويع ّد انتقاله �إىل حا�ضن جديد
�أم � ًرا مه ًما لأن��ه ،من وجهة نظر
ال �ف�يرو���س ،يتطلب ال�ت�ك� ّي��ف مع
البيئات اخللوية املختلفة.
ه �ن��ا ت �ت��دخ��ل ظ ��اه ��رة االنتقاء
الطبيعي� :أظهر العمل ال��ذي مت
يف ب��داي��ة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن� ،أنه
ك�ل�م��ا اب�ت�ع��د ��ش�ع��ب ع��ن م�ستوى
تطوره الأمثل ،زاد تدرج االنتقاء،
وب��ال �ت��ايل ك�ل�م��ا ك ��ان م��ن املمكن
م�لاح �ظ��ة ط �ف ��رات مت �ن��ح تك ّيفا
قويا .وعلى العك�س من ذلك ،كلما
اقرتب عدد ال�سكان من امل�ستوى
التطوري الأمثل ،كلما ق ّلت هذه
ال �ط �ف��رات ذات ال �ت ��أث�ير الكبري.
بعبارة �أخرى� ،إن مالحظة تطور
موا ٍز قوي يف بداية الوباء عندما
ك��ان ك��ورون��ا ف�يرو���س م��وج��ودا يف
م���ض�ي��ف م ��ن ن ��وع ج ��دي ��د ،لي�س
بالأمر املفاجئ.
ثالثة متحورات مثرية للقلق
و�ستة لالهتمام
بعد هذا املثال الأول ،مت اكت�شاف
ث�ل�اث��ة م �ت �غ�ي�رات م �ث�ي�رة للقلق
ب�شكل خا�ص يف نهاية عام ،2020
ت�سمى اليوم �ألفا( ،مت حتديدها يف
اململكة املتحدة) وبيتا( ،يف جنوب
�إفريقيا) وغاما( ،يف الربازيل).
وق��د ارت�ب�ط��ت جميعها مبوجات
وبائية كبرية .وكانت املفاج�أة �أن

ب�شكل جيد للغاية م��ن الأ�شكال
ال�شديدة (تقليل اخلطر بن�سبة
 80باملائة بجرعة واح��دة و95
ب��امل��ائ��ة ب�ج��رع�ت�ين) .وه ��ذا يف�سر
�سبب مالحظة انت�شار هذا املتغري
ب�شكل رئي�سي بني ال�سكان الأ�صغر
�سنًا ،الأقل تطعيما.

التطعيم �سالح فعال

تكثيف التطعيم ال�ستعادة مناعة املجتمعات

 بالإ�ضافة �إىل متحورات �ألفا ،بيتا ،غاما ،دلتا ،هناك على الأقل �ستة متحورات مهمة حددتها منظمة ال�صحة العاملية يبدو �أن متغري دلتا �أكرث عدوى ،لكن ميلهللإفالت من املناعة يبدو �أقل من بيتا وغاما

 النب�أ ال�سار هو �أن التطعيم يحمي ب�شكل جيدمن الإ�صابة مبتغري �ألفا

 مقارنة بالعام املا�ضي ،نعرف اليوم الكثري عن كيفية انت�شار الفريو�س ،ولدينا جمموعة من اللقاحات الآمنة والفعالةهذه الفريو�سات حتمل طفرات يف
جينومها �أكرث من املعدّل.
يف فرن�سا ،مت تقدير متغيرّ �ألفا
ب�أنه معدي بن�سبة  40باملائة �أكرث
م��ن ال���س�لاالت املنت�شرة �سابقًا.
وت�شري البيانات الربيطانية التي
تغطي ع�شرات الآالف من املر�ضى
� ً
أي�ضا �إىل �أن للمتغيرّ �شدة �أعلى
بن�سبة  50باملائة.
وبالن�سبة مل�ت�غ�يرات غ��ام��ا ،ومن
ب ��اب �أوىل ب�ي�ت��ا ،ت���ش�ير البيانات
امل�ن��اع�ي��ة �إىل �أن �ه��ا �أق ��ل ح�سا�سية
للمناعة ال �ت��ي ت�سببها العدوى
يف�سر من��وه��ا يف
الطبيعية ،مم��ا ّ
فرن�سا يف �أبريل .2021
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ه ��ذه املتغريات
الثالثة املثرية للقلق ،هناك �ستة
م �ت �غ�يرات ع�ل��ى الأق� ��ل ت�ستدعي
االهتمام حددتها منظمة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة وه��ي حت��ت امل��راق�ب��ة لأن
جينوماتها حتتوي على طفرات
م� ��وج� ��ودة يف م� �ت� �غ�ي�رات معينة
م �ث�يرة ل�ل�ق�ل��ق ،ولأن �ه��ا مرتبطة
بنوبات من االنت�شار ال�سريع.
تقييم خطورة املتح ّور لي�س
باملهمة ال�سهلة
م��ن ال�صعب للغاية احلكم على
خطورة املتح ّور فقط من خالل
ت���س�ل���س��ل اجل �ي �ن��وم اخل ��ا� ��ص به.
على �سبيل املثال� ،أثارت متغريات
�أل�ف��ا ال�ت��ي حتمل ط�ف��رة �إ�ضافية
( )E484Kب �ع ����ض ال �ق �ل��ق يف
البداية .وعلى وج��ه اخل�صو�ص،
�أظ� �ه ��رت درا�� �س ��ات ال �ط �ف��رات �أن
امل � �ت � �غ �ي��رات يف م ��و�� �ض ��ع 484
(ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م��وا��ض��ع �أخرى
ل �ل�ب�روت�ي�ن  )Sم ��ن امل �ح �ت �م��ل �أن
ت���س�م��ح ل �ل �ف�يرو���س م��ن الإف �ل�ات

وغاما .وتو�ضح هذه احلالة الدور
ال��رئ�ي���س��ي للتفاعل ب�ين جينني،
وح��دود مراقبة الطفرات واحدة
تلو الأخرى.

م��ن ال ��رد امل�ن��اع��ي .ول�ك��ن لوحظ
يف النهاية �أن هذه الطفرة لي�ست
م���ش�ك�ل��ة ق�ي��ا��س��ا مل��ا ل��و وج� ��دت يف
خلفيات وراثية �أخرى (على �سبيل
املثال يف متغريات بيتا وغاما).
ه��ذه ال�ظ��اه��رة امل�ع��روف��ة لعلماء
ال ��وراث ��ة ت �ع �ن��ي :ح �ت��ى ل ��و كانت
ال � �ط � �ف� ��رت� ��ان �أ وب م �ف �ي��دت��ان
للفريو�س عند عزلهما،
ف� ��إن وج ��ود كليهما يف اجلينوم
ميكن �أن يكون �ضا ًرا .ب�شكل عام،
مي �ك��ن ت �ع��دي��ل ال�ت�ع�ب�ير اجليني
ب���ش��دة ع��ن ط��ري��ق تعبري جينات
�أخ � � ��رى ،ويف ه� ��ذه احل ��ال ��ة ف� ��إن
حقيقة م�ع��رف��ة �أن ه�ن��اك طفرة
نقطية ال تكفي ال�ستنتاج ت�أثريها
البيولوجي منها.
لقد قدم متغيرّ دلتا مثالاً ثان ًيا

مرا�سم دينية هندية جاءت باملتحور دلتا
ي��و��ض��ح ��ص�ع��وب��ة ت��وق��ع العواقب امل �ن �ت �ج��ة ،وزاد اح �ت �م��ال انت�شار
متح ّور ما بني ال�سكان.
الوبائية للطفرات.
ورغ ��م �أن ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة من
ال�ه�ن��د حم� ��دودة� ،إال �أن املراقبة
حالة متغري دلتا
مت اكت�شاف هذا املتغري يف البداية ال ��وب ��ائ� �ي ��ة �� �ش ��دي ��دة التف�صيل
يف ال �ه �ن��د ،ح �ي��ث مت ��ت مراقبة وال���ش�ف��اف�ي��ة يف امل�م�ل�ك��ة املتحدة،
�سالالت فريو�سية �أخرى متقاربة خا�صة تقاريرها حول املتحورات،
لأن� �ه ��ا حت �م��ل ط �ف��رة يف مو�ضع تتيح معرفة املزيد عن خ�صائ�ص
متغيرّ دلتا.
. E484
ل�ق��د ث�ب��ت الآن ت�ق��ري� ًب��ا �أن هذا
و�إذا ك��ان م��ن ال���ص�ع��ب ،ك�م��ا هو
احل � � ��ال ب��ال �ن �� �س �ب��ة للمتغريات امل�ت�غ�ير �أك�ث�ر ق��اب�ل�ي��ة لالنتقال.
الأخ � ��رى ،ت�ت� ّب��ع الأ� �ص��ل الدقيق ف� �ع�ل�ا ،ت ��وج ��د ن �� �س �ب��ة �أك �ب��ر من
ملتغيرّ دل�ت��ا ،ف��ان ال�شكوك تتجه ،الب�ؤر امل�صابة داخل ب�ؤر امل�صابني
يف امل �ق��اب��ل ،اىل �أن ظ �ه��وره رمبا مب �ت �غ�ير دل� �ت ��ا .ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ك � � ��ان ن� �ت� �ي� �ج ��ة جت � � ّم� ��ع م�ل�اي�ي�ن ذلك ،ت�شري البيانات الأولية من
الأ�شخا�ص يف �إطار احتفال ديني .ا�سكتلندا (م��ن نف�س التقارير)
يجدر التذكري �أن��ه كلما زاد عدد �إىل �أن ال� �ع ��دوى مب �ت �غ�ّيررّ دلتا،
الإ�� �ص ��اب ��ات ،زاد ع ��دد الطفرات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل مزيد االقبال

ع�ل��ى امل�ست�شفيات� .أخ�ي� ً�را ،تظل
م�س�ألة االفالت املناعي مفتوحة.
وفيما يتعلق مبناعة ال�ل�ق��اح ،يف
الوقت احلايل ،مل يتم اكت�شاف �أي
ت�أثري من حيث ن�سبة اال�ستقبال
ب��امل���س�ت���ش�ف�ي��ات (ت �ظ��ل احلماية
ح � ��وايل  95ب ��امل ��ائ ��ة) والت�أثري
حم��دود عند النظر �إىل الإ�صابة
م��رة �أخ ��رى (ح�م��اي��ة �أق��ل بن�سبة
 10باملائة عند جرعتني مقارنة
ب��ال �ع��دوى مب�ت�غ�ير �أل� �ف ��ا) .ومن
ال���ص�ع��ب ب���ش�ك��ل م �ت��زاي��د حتديد
املناعة الطبيعية ،مع زيادة تغطية
التطعيم.
باخت�صار ،ي�ب��دو �أن متغيرّ دلتا
�أكرث عدوى من املتغريات الأخرى
املعروفة ،لكن ميله للإفالت من
املناعة يبدو �أقل من متغريات بيتا

متغيرّ دلتا يف فرن�سا :ك�شف
معقد
يف فرن�سا ،كان االكت�شاف الدقيق
ملتغري دلتا �صع ًبا ،كما كان بالفعل
ب��ال�ن���س�ب��ة مل�ت�غ�ير �أل� �ف ��ا ،لأن� ��ه مل
يخ�ضع للت�سل�سل �سوى عدد قليل
م��ن العينات الإي�ج��اب�ي��ة الختبار
ال �ك �� �ش��ف ع� ��ن كوفيد .19-يف
املقابل ،ف�إن التحري عن طفرات
م�ع�ي�ن��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع االختبارات
الإيجابية تقري ًبا جعل من املمكن
ت�ع��وي����ض ه��ذا ال�ن�ق����ص يف الدقة
واحل�صول على النتائج ب�سرعة.
و�أ� � �ش � ��ارت حت �ل �ي�ل�ات اختبارات
ال�ف�ح����ص ال �ت��ي �أج ��ري ��ت ح�ت��ى 8
ي��ون�ي��و �إىل �أن ه��ذا امل�ت�غ�ير ميثل
االن م��ا ي �ق��رب م��ن  10باملائة
من احلاالت يف �إيل دو فران�س يف
منت�صف يونيو ،ويبدو �أنه يتمتع
مب �ي��زة ان �ت �ق��ال وا� �ض �ح��ة �إىل حد
ما مقارنة بالفريو�سات الأخرى
امل�ن�ت���ش��رة .و�أظ �ه��رت التحليالت
الأكرث تف�صي ً
ال التي مت �إجرا�ؤها
م��ع ال�ب�ي��ان��ات ال���س��اري��ة حتى 21
يونيو� ،أن متغيرّ دلتا يف فرن�سا
يتمتع مب �ي��زة ان�ت�ق��ال ت���ص��ل �إىل
 70ب��امل��ائ��ة ع�ل��ى م�ت�غ�ير �أل �ف��ا يف
عدة مناطق.
ال �ن �ب ��أ ال �� �س��ار ه��و �أن التطعيم
يحمي ب�شكل جيد م��ن الإ�صابة
مب �ت �غ�ير �أل� �ف ��ا (وف� � ًق ��ا للبيانات
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة ،وي � �ق� ��ل اخلطر
بن�سبة  30باملائة بجرعة واحدة
و 80باملائة بجرعتني) ويحمي

 -التطعيم �أمر بالغ الأهمية لأنه يحمي ب�شكل فعال من الأ�شكال ال�شديدة لكن هذا غري كاف...

يُعتقد �أن �سار�س-كوف -2عبارة عن مزيج من فريو�س كورونا البنغول واخلفا�ش

مالحقة �صعبة للمتغريات

م� ��ا ه� ��ي ال � �ت ��داب �ي�ر ال� �ت ��ي يجب
اتخاذها؟
ال � �ي� ��وم ،من �ل��ك ج �م �ي��ع االوراق
مل�ن��ع ت�ع��ر���ض خ��دم��ات امل�ست�شفى
لل�ضغط م��رة �أخ��رى يف امل�ستقبل
ال�ق��ري��ب .ان التطعيم �أم ��ر بالغ
الأهمية لأن��ه يحمي ب�شكل فعال
ل�ل�غ��اي��ة م��ن الأ� �ش �ك��ال ال�شديدة،
لكن هذا ال ميكن �أن يكون كافيا،
لعدة �أ�سباب.
م� ��ن ن ��اح � �ي ��ة ،لأن � � ��ه لتخفيف
الإج � � � � � ��راءات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة مت ��ا ًم ��ا
والعودة �إىل التدابري ال�صحية ملا
قبل  2020يف املراكز احل�ضرية،
��س�ي�ت�ع�ين ت�ل�ق�ي��ح �أك �ث��ر م ��ن 80
ب��امل��ائ��ة م��ن �سكان فرن�سا (يذكر
�أن��ه �إذا مت تطعيم  95باملائة من
البالغني يف فرن�سا ،فهذا يعادل
 75باملائة من �إجمايل ال�سكان).
من ناحية �أخ��رى ،حتى لو كانت
ال �ف �ئ��ات الأك �ث��ر � �ض �ع �ف �اً �ستكون
حممية يف اخلريف على الأرجح،
ف� � ��إن ال �� �س �م��اح ل� �ه ��ذا الفريو�س
باالنت�شار على ن�ط��اق وا��س��ع بني
الأ�صغر �سناً ،قد يكون له ت�أثري
�صحي ي�صعب ت�ق��دي��ره ،بالنظر
�إىل ال� ��� �ض ��راوة ال �ع��ال �ي��ة ملتغيرّ
�أل�ف��ا والأم ��ور املجهولة املرتبطة
بكوفيد لونغ.
ب��الإ� �ض��اف��ة اىل ذل � ��ك ،رغ ��م �أن
ه��ذا الفريو�س يقتل القليل بني
الأ�صغر �سنًا ،ف�إن الأرقام احلالية
ت�شري ،ح�سب امل�صادر ،من � 1إىل
 6وفيات لكل � 100أل��ف �إ�صابة
يف ال� �ف� �ئ ��ة ال� �ع� �م ��ري ��ة 19-15
ع��ا ًم��ا� .أخ�ي� ً�را ،ط��امل��ا �أن ��س��ار���س-
كوف 2-ينت�شر على نطاق وا�سع،
ف�ست�ستمر امل �ت �غ�يرات اجلديدة
يف ال �ظ �ه��ور ،وم ��ن غ�ي�ر املفاجئ
لعلماء الأحياء التطورية� ،أن هذا
الفريو�س مل يتحول �إىل حميد.
وع �ل��ى ال �ع �ك ����س م ��ن ذل� ��ك ،يبدو
�أن امل�ت�غ�يرات الأك�ث�ر ع ��دوى هي
الأكرث �ضراوة.
لذلك يجب تفادي تكرار �أخطاء
�صيف  ،2020واال��س�ت�ف��ادة من
م�ع��دل الإ��ص��اب��ة املنخف�ض (�أقل
من  3االف عدوى جديدة يوم ًيا
يف  1ي��ول�ي��و ،وف � ًق��ا لتقديراتنا)
را ،االع� �ت� �م ��ادات
ل� �ت ��وف�ي�ر� ،أخ � �ي � � ً
والو�سائل لو�ضع �سيا�سة حقيقية
لالختبار (�أو التتّبع) والعزل على
امل �ي��دان .وم��ن ال���ض��روري � ً
أي�ضا،
االع �ت �م��اد ع�ل��ى احل �ج��ج العلمية
التي تدعم الدور احلا�سم النتقال
ال�ع��دوى ع�بر الهباء اجل��وي من
�أج � ��ل جت �ه �ي��ز الأم� ��اك� ��ن املغلقة
(خا�صة الهياكل املدر�سية) بحلول
ب��داي��ة ال �ع��ام ال��درا� �س��ي ب�أجهزة
جتعل من املمكن تقليل خماطر
االنت�شار (التهوية� ،أجهزة قيا�س
وغريها).
مقارنة بالعام املا�ضي ،نحن نعرف
ال�ي��وم الكثري ع��ن كيفية انت�شار
�سار�س-كوف ،2-ول��دي �ن��ا الآن
جم�م��وع��ة م��ن ال�ل�ق��اح��ات الآمنة
والفعالة .ويجب �أن متكننا هذه
املعرفة وه��ذه الأدوات من جتنب
ا� �س �ت �ع��ادة و�� �ض ��ع م �ت ��ده ��ور مثل
ال��و��ض��ع ال��ذي عانينا منه خالل
اخلريف وال�شتاء املا�ضيني.
------------------------*م��دي��ر الأب���ح���اث يف املركز
القومي للبحث العلمي ،معهد
البحوث للتنمية.
**�أ���س��ت��اذ حم��ا���ض��ر يف علم
الأوب���ئ���ة وت��ط��ور الأم��را���ض
امل��ع��دي��ة ،خم��ت�بر الأم��را���ض
املعدية وناقالت الأمرا�ض:
علم البيئة ،وعلم الوراثة،
والتطور وامل��راق��ب��ة ،جامعة
مونبلييه.
ترجمة خرية ال�شيباين
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عربي ودويل

رئي�س الربازيل يف امل�ست�شفى وقد يحتاج �إىل جراحة
•• برازيليا�-أ ف ب:

يعاين الرئي�س الربازيلي جايري بول�سونارو
“ان�سدادا معويا” ،ك�م��ا ق��ال��ت احلكومة
ال�برازي�ل�ي��ة الأرب� �ع ��اء ،ب�ع��دم��ا ن�ق��ل الزعيم
ال�ي�م�ي�ن��ي امل �ت �ط��رف �إىل امل�ست�شفى ب�سبب
حازوقة م�ستمرة.
وك��ان الزعيم اليميني املتطرف البالغ 66
عاما ي�شكو علنا منذ الأ��س�ب��وع املا�ضي من
م�ع��ان��ات��ه م��ن احل��ازوق��ة ع�ق��ب ج��راح��ة زرع
�أ�سنان خ�ضع لها يف  3متوز يوليو.

ونقل بول�سونارو يف البداية �إىل م�ست�شفى
ع���س�ك��ري يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب��رازي�ل�ي��ا لكنه نقل
بعد ذل��ك يف ط��ائ��رة تابعة ل�ل�ق��وات اجلوية
ال�ب�رازي �ل �ي��ة �إىل � �س��او ب ��اول ��و ح �ي��ث �أدخ ��ل
م�ست�شفى فيال نوفا �ستار اخلا�ص.
وق ��ال �أط �ب��اء �إن ��ه خ���ض��ع ه �ن��اك الختبارات
�سريرية وخمربية و��ص��ور ،و�سيبقى حاليا
يف امل�ست�شفى.وخ�ضع بول�سونارو لفحو�ص
يف برازيليا على يد �أنطونيو ما�سيدو الذي
�أج��رى عملية جراحية للرئي�س م��رات عدة
منذ طعنه يف بطنه عام � 2018أثناء حملته

االنتخابية.و�أو�ضح امل�ست�شفى �أنه �سيح�صل
“يف البداية” على “عالج عيادي متحفظ».
و�إذا جرى ت�أكيد حاجته �إىل جراحة� ،ستكون
اجل��راح��ة ال�سابعة للرئي�س منذ �أن طعنه
ع�ضو �سابق يف حزب اال�شرتاكية واحلرية،
وه��و جمموعة انف�صلت ع��ن ح��زب العمال
للرئي�س ال�سابق لويز اينا�سيو لوال دا �سيلفا
الذي ي�سعى ملناف�سة بول�سونارو العام املقبل.
�أ�صيب بول�سونارو بكوفيد 19-العام املا�ضي،
لكن �أعرا�ضه كانت خفيفة ومل يكن يف حاجة
�إىل عالج يف امل�ست�شفى.
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�إ�سبانيا تكرّم �ضحايا كوفيد 19 -يف خ�ضم ارتفاع الإ�صابات
•• مدريد�-أ ف ب:

ت ّكرم �إ�سبانيا ،وهي �إحدى الدول الأوروبية الأكرث ت�ضررا
بوباء كوفيد 19-اخلمي�س �ضحايا الفريو�س والطواقم
الطبية،
فيما تواجه ارتفاعا حادا يف عدد الإ�صابات اجلديدة رغم
التقدم املحرز يف حملة التلقيح.
وبد�أ االحتفال الذي تر�أ�سه امللك فيليبي ال�ساد�س ،ال�ساعة
� 09,00صباحا ( 07,00ت غ) �أم��ام الق�صر امللكي يف
مدريد بح�ضور العائلة امللكية و�أفراد من احلكومة و�أهايل
ال�ضحايا وممثلي املجال الطبي.

وه��ذا التكرمي الثاين من نوعه بعد التكرمي الأول الذي
�أقيم يف متوز يوليو .2020
و�إ�سبانيا واحدة من �أكرث البلدان االوروبية ت�ضررا بالوباء
وقد �سجلت وزارة ال�صحة  81,043وفاة الأربعاء.
وفيما اعتقدت البالد �أنها يف طريقها للخروج من الأزمة،
ف�إنها تواجه حاليا ارتفاعا حادا يف عدد الإ�صابات ب�سبب
انت�شار املتح ّورة دلتا خ�صو�صا بني الأ�شخا�ص الذين تقل
�أعمارهم عن  29عاما.
وتلقى  60يف املئة من �أكرث من  47مليون �إ�سباين جرعة
واحدة على الأقل من اللقاح حتى الأربعاء و 47,4يف املئة
تلقوا اللقاح كامال ،وفقا لأرقام وزارة ال�صحة.
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الأمم املتحدة ّ
حتذر من كارثة ب�سبب عدم تل ّقي ماليني الأطفال لقاحاتهم الدورية
•• جنيف�-أ ف ب:

ح�ذّرت الأمم املتّحدة اخلمي�س من خطر ح��دوث “كارثة
مطلقة” �إذا مل ت�ع��ال��ج ��س��ري�ع�اً م�شكلة ت�ف��وي��ت ماليني
الأطفال حول العامل لقاحاتهم الدورية من ج ّراء جائحة
كوفيد 19-وت��زام��ن ذل��ك م��ع م��ا يجري حالياً م��ن رفع
ال�صحية املفرو�ضة ملكافحة كورونا.
�سريع جداً للقيود
ّ
وقالت كايت �أوبراين مديرة دائ��رة التح�صني يف منظمة
ال�صحة العاملية يف مق ّر املنظمة يف جنيف “يف 2021
نحن �أم ��ام احتمال ح��دوث ك��ارث��ة مطلقة” ب�ســبب هذا
الو�ضع.
و�أجربت اجلائحة على حتويل املوارد والعاملني يف املجال
ال�صحي �إىل املعركة �ضد كوفيد ،ف�أرغمت بع�ض خدمات
الرعاية على الإغ�ل�اق �أو تقلي�ص دوام ��ات عملها .وكان
النا�س �أي�ضاً مرتددين يف التنقل خ�شية التقاط العدوى،
عندما مل متنعهم عن ذلك تدابري الإغالق.
أنّ
ولفتت امل�س�ؤولة يف منظمة ال�صحة العاملية �إىل � الو�ضع
احلايل بالغ اخلطورة �إذ هناك �أطفال مل يتلقّوا ال ّلقاحات
امل �ف��رو���ض ب�ه��م ت�ل� ّق�ي�ه��ا وب��ال �ت��ايل ه��م م�ع� ّر��ض��ون خلطر
الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض معدية وه��ذا الأم��ر يتزامن م��ع رفع
�سريع جداً للقيود ال�صحية املفرو�ضة ملكافحة كوفيد19-
والتي حت� ّد يف الآن نف�سه من ّ
تف�شي ع��دد من الأمرا�ض
املعدية لدى الأطفال .و�أعطت �أوبراين مثا ًال على ما تقول
م�شكلة ّ
تف�شي احل�صبة يف باك�ستان.
و�شدّدت �أوبراين على �أنّ هذين العاملني جمتمعني هما

“الكارثة املطلقة التي ن� ّ
�دق ناقو�س اخلطر الآن ب�ش�أنها
لأنّه يجب علينا �أن نتح ّرك الآن حلماية ه�ؤالء الأطفال».
وفقاً لبيانات ن�شرتها منظمتا “ال�صحة العاملية” و”الأمم
املتحدة للطفولة” (اليوني�سف) فقد حرمت اجلائحة
يف العام املا�ضي  23مليون طفل ح��ول العامل من تلقّي
اجل��رع��ات ال�ث�لاث م��ن ال ّلقاح الثالثي البكتريي امل�ضا ّد
ل�ث�لاث��ة �أم��را���ض م�ع��دي��ة ه��ي اخل �ن��اق وال �ك��زاز وال�سعال
الديكي ،وهو لقاح معياري.
ي�سجل منذ  .2009كما �أنّه يزيد مبقدار
وهذا �أعلى رقم ّ
 3,7ماليني طفل ع ّما كان عليه يف .2019
الأخ�ط��ر بالن�سبة للمنظمتني ه��و �أن  17مليون طفل،
يعي�ش معظمهم يف مناطق نزاع �أو مناطق نائية �أو �أحياء
فقرية حمرومة من الهياكل ال�صحية ،مل يتلقوا �أي جرعة
العام املا�ضي.
من جهتها ،اعتربت املديرة التنفيذية لليوني�سف هرنييتا
ف��ور �أن ه��ذه الأع ��داد “هي ج��ر���س �إن ��ذار وا��ض��ح ،جائحة
كوفيد 19-واال�ضطرابات التي ت�سببت بها جعلتنا نخ�سر
�أر�ضية ثمينة ال ميكننا �أن ن�سمح لأنف�سنا بالتخلي عنها
وال�ت��داع�ي��ات �ستظهر م��ن حيث ال��وف�ي��ات وف�ق��دان نوعية
احلياة للفئات الأكرث �ضعفاً».
وذ ّك��رت ب��أن “الوباء ت�سبب بتدهور و�ضع ك��ان يف الأ�صل
�سيئاً».
بقيت ن�سبة التلقيح �ضد ال�سعال الديكي ثابتة عند 86%
منذ �سنوات عدة قبل الوباء ويف العام  2020تراجعت �إىل
 83%فقط.

يخ�ص احل�صبة ،وهي مر�ض �شديد العدوى يتط ّلب
يف ما ّ
ن�سبة تلقيح  95%كي يكون بالإمكان ال�سيطرة عليه،
ت�ل�ق��ى  71%ف�ق��ط م��ن الأط �ف ��ال اجل��رع��ة ال�ث��ان�ي��ة من
اللقاح.
ً
ت�أ ّثرت منطقة جنوب �شرق �آ�سيا كثريا باال�ضطرابات التي
ت�سببت بها اجلائحة وتراجعت ن�سبة التلقيح �ضد ال�سعال
الديكي من � 91إىل  85%ع��ام  2020يف الهند ،التي
كانت تع ّد �أكرب عدد من الأطفال امللقحني ب�شكل غري كامل
�أو غري امللقحني �إطالقاً العام املا�ضي وبلغ  3,5مليوناً.
و�شهدت باك�ستان واندوني�سيا والفيليبني �أي�ضاً ارتفاعاً يف
املح�صنني.
عدد الأطفال غري
ّ
و ُتظهر منطقة الأمريكيتني “توجهاً مقلقاً على املدى
البعيد” رغ��م �أن ال�تراج��ع املرتبط ب��ال��وب��اء ك��ان طفيفاً
(نقطتان مئويتان �أقل من املعدّل عام .)2019
وقالت املنظمتان الأمميتان �إن “نق�ص التمويل واملعلومات
امل�ضللة ب�ش�أن اللقاحات وانعدام اال�ستقرار وعوامل �أخرى
ت�شكل ��ص��ورة مقلقة” يف املنطقة حيث “يوا�صل معدّل
التلقيح تراجعه».
تبلغ ن�سبة الأط �ف��ال امللقحني ب�شكل كامل �ضد ال�سعال
الديكي  82%فقط ،مقابل  91%عام .2016
واملك�سيك من الدول التي فيها ب�شكل �أ�سرع عدد الأطفال
الذين مل تلقوا اجلرعة الأوىل من اللقاح امل�ضاد لل�سعال
الديكي ،فارتفع من � 348ألفاً عام � 2019إىل � 454ألفاً
العام املا�ضي.
يف املقابل ،متكنت منطقة �شرق البحر املتو�سط التي �سبق

�أن �شهدت الرتاجع الأكرب يف جمال التلقيح ،من معاجلة
جزء من امل�شكلة.
�أ�شارت الأمم املتحدة �إىل �أن��ه من امله ّم �أال ُيجرى توزيع
ال�ل�ق��اح��ات امل �� �ض��ادة ل�ك��وف�ي��د ع�ل��ى ح���س��اب ب��رام��ج تلقيح
الأطفال.
قال املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم
غيربي�سو�س “بينما ت�سعى الدول للح�صول على لقاحات

م���ض��ادة لكوفيد ،تراجعنا يف ح�م�لات تلقيح �أخ ��رى ،ما
يع ّر�ض الأطفال خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية ال ميكن
جتنّبها مثل احل�صبة و�شلل الأطفال والتهاب ال�سحايا».
و�أك��د �أن “عدة �أوبئة �ستكون كارثة بالن�سبة للمجتمعات
وللأنظمة ال�صحية التي تكافح �أ�ص ً
ال �ضد كوفيد،19-
ما يجعل احلاجة �إىل اال�ستثمار يف حت�صني الأطفال �أكرث
إحلاحا من �أي وقت م�ضى».
� ً

مريكل يف البيت الأبي�ض يف زيارة وداعية
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

تقوم �أنغيال مريكل بزيارة وداعية للبيت الأبي�ض
يف وا��ش�ن�ط��ن اخل�م�ي����س ت ��ؤك��د �أه �م �ي��ة امل�ست�شارة
الأملانية املخ�ضرمة للعالقة بني �ضفتي الأطل�سي،
لكنها ت�سلط ال�ضوء �أي�ضا على ت�سا�ؤالت يف مرحلة
ما بعد رحيلها مل جتد �إجابة بعد.
وم�يرك��ل ال�ت��ي ع��ا��ص��رت �أرب �ع��ة ر�ؤ� �س��اء �أمريكيني
وتغادر من�صبها يف وقت الحق هذا العام� ،ستجري
حمادثات ر�سمية مع الرئي�س جو بايدن.
تبد�أ مريكل نهارها على مائدة فطور يف مقر نائبة
الرئي�س كاماال هاري�س ،قبل �أن تنتقل �إىل البيت
الأب�ي����ض مل�ح��ادث��ات ثنائية م��ع ب��اي��دن ،ث��م ع�شاء
مبكر ،يف اليوم املخ�ص�ص “لتقدمي االمتنان” لها

بح�سب م�س�ؤول يف �إدارة بايدن.
وي�شدد البيت الأبي�ض على �أنها “زيارة عمل �إىل
حد كبري” �أكرث منها مرا�سم وداعية للمر�أة التي
اعتربت �أكرث زعماء �أوروبا حزما خالل  16عاما
�أم�ضتها على ر�أ�س �أكرب اقت�صادات القارة.
و��س�ت�ن��اق����ش م��ع ب��اي��دن ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي وتوزيع
اللقاحات امل�ضادة لكوفيد وم�ستقبل �أفغان�ستان مع
ان�سحاب اجلنود الأمريكيني والأملان وغريهم من
القوات الأجنبية.
و�ستناق�ش �أي�ضا التهديدات التي متثلها جمموعات
ج�ه��ادي��ة يف منطقة ال���س��اح��ل الإف��ري �ق��ي ،بح�سب
م�س�ؤول الإدارة.
وت�أكيدا على الدور املحوري لأملانيا يف حلف �شمال
الأطل�سي و�إر� �س��اء الأم��ن على �ضفتي الأطل�سي،

��س�ي�ن��اق����ش ال��زع �ي �م��ان “الهجمات االلكرتونية
والعدوان على �أرا�ض” من جانب رو�سيا ،والنزاع
ب�ين �أوك��ران�ي��ا ورو��س�ي��ا “والت�صدي لتنامي نفوذ
ال�صني».
غ�ي�ر �أن ال��وق��ت ي�ن�ف��د �أم� ��ام م��ري�ك��ل حل��ل بع�ض
الق�ضايا امللحة التي تواجهها �أوروب ��ا والواليات
املتحدة.
ومن بني تلك امللفات خط �أنابيب نورد �سرتمي2-
ال�ه��ادف �إىل �إي�صال ال�غ��از الطبيعي الرو�سي �إىل
�أملانيا.
وع ��دا ع��ن �أن اخل ��ط ل��ن ي�ع�بر �أوك ��ران �ي ��ا ،مثريا
خم ��اوف م��ن �أن رو��س�ي��ا تتعمد �إ��ض�ع��اف اقت�صاد
ج��ارت�ه��ا ،ف ��إن امل���ش��روع ي��ؤك��د اع�ت�م��اد �أوروب� ��ا على
الطاقة من مو�سكو التي تزداد عدائية.

ورغ��م انتقادات ح��ادة خلط الأنابيب� ،أرج ��أ بايدن
يف �أي��ار/م��اي��و فر�ض عقوبات �أمريكية على نورد
�سرتمي  2بعد �أن خل�ص �إىل �أنه فات الأوان لوقف
امل�شروع وم��ن الأف�ضل ال�سعي لإق��ام��ة ت�ع��اون مع
�أملانيا.
وقال امل�س�ؤول �إن بايدن “�سيثري خماوفه القدمية”
لكن م��ن ال��وا��ض��ح �أن��ه ال ميكن ت��وق��ع الكثري من
التحرك.
وق��د دع��ا ب��اي��دن الرئي�س الأوك� ��راين فولودميري
زيلين�سكي ل��زي��ارة البيت الأب�ي����ض يف وق��ت الحق
ه��ذا ال�صيف.غري �أن م�شروع ن��ورد �سرتمي  2هو
�أحد الأ�سباب التي تثري قلق زيلن�سكي ب�ش�أن حجم
ال��دع��م الأوروب� ��ي ال��ذي ميكنه �أن ي�ع��ول عليه يف
مواجه رو�سيا القوية.

حكومة جنوب افريقيا ت�ستعد لن�شر تعزيزات من اجلي�ش لتطويق اال�ضطرابات الواليات املتحدة تر�سل اىل الأردن
ن�صف مليون جرعة من لقاح فايزر

•• جوهان�سربغ -ف ب:

� �ش��دت ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ج �ن��وده��ا االحتياط
اخلمي�س يف حماولة لقمع عمليات النهب التي
دمرت �إمدادات الغذاء واملواد الأ�سا�سية الأخرى
ووجهت �ضربة قا�سية القت�صاد البالد.
وت�ف�ي��د �أرق � ��ام ر��س�م�ي��ة �أن � 72شخ�صا لقوا
م�صرعهم واعتقل �أكرث من � 1200شخ�ص.
وت �ق��در هيئة تنظيم ال�سلع اال�ستهالكية يف
ج �ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ع ��دد امل�ت��اج��ر ال �ت��ي تعر�ضت
للنهب بنحو  800حمل.
وحتدثت احلكومة عن  208ح��وادث نهب �أو
تخريب الأربعاء وحده.
وقال قائد اجلي�ش اللفتنانت جرنال لوران�س
مباثا يف �أوام��ر �صدرت ليل الأربعاء اخلمي�س
�إن “جميع �أف� � ��راد االح �ت �ي��اط �سيح�ضرون
للخدمة �صباح اليوم (اخلمي�س)  15متوز/
يوليو  2021يف وحداتهم».
من جهتها ،اكدت وزارة الدفاع يف بيان �إن على

اجل�ن��ود “�أن يبلغوا بجهوزيتهم م��ع املعدات
ال�ضرورية لهم».
وك��ان��ت حكومة جنوب �إفريقيا دع��ت الأربعاء
�إىل ن���ش��ر ح ��وايل � 25أل ��ف ج �ن��دي لتطويق
اال�ضطرابات يف يومها ال�ساد�س على التوايل
و��س��ط خم ��اوف م��ن نق�ص يف امل ��واد الغذائية
وال ��وق ��ود م ��ع ب ��دء ت�ع�ط��ل �أن �� �ش �ط��ة ال ��زراع ��ة
والت�صنيع وتكرير النفط.
قبل ذل��ك قالت ال�ق��وات امل�سلحة االثنني �إنها
�سرت�سل  2500جندي للم�ساعدة يف ا�ستعادة
النظام ملواجهة الأزمة .واعترب كثريون العدد
�صغريا ج��دا بعدما ن�شر ح��واىل �سبعني �ألف
جندي العام املا�ضي لفر�ض تطبيق �إجراءات
�إغ�ل��اق � �ص��ارم��ة م��ن �أج ��ل احل ��د م��ن انت�شار
فريو�س كورونا.
وق��ال��ت وزي � ��رة ال ��دف ��اع ن��و��س�ي�ف��وي م��اب�ي���س��ا-
نكاكوال يف الربملان الأرب�ع��اء �إنها قدمت طلبا
لإر� �س��ال ن�ح��و � 25أل ��ف ج �ن��دي .وي�شكل هذا
العدد ع�شرة �أ�ضعاف عديد الع�سكريني الذين

ن�شروا يف البداية.
وجاء طلب وزي��رة الدفاع بعدما �أبلغ الرئي�س
��س�يري��ل رام ��اب ��وزا ق ��ادة الأح � ��زاب ال�سيا�سية
ب ��أن �أج ��زاء م��ن ال�ب�لاد “قد تعاين قريبا من
نق�ص يف امل��واد الأ�سا�سية” مع توقف �سال�سل
التوريد.
وتعر�ضت خمازن وم�ستودعات للنهب والإحراق
ح��ول العا�صمة االقت�صادية جوهان�سربغ ويف
والية كوازولو ناتال بجنوب �شرق البالد.
و�أدت ه��ذه اال� �ض �ط��راب��ات �إىل ق�ط��ع �سال�سل
ال �ت��وري��د وخ �ن��ق و� �س��ائ��ل ال�ن�ق��ل م��ا ت���س�ب��ب يف
ت��دم�ير ��ش�ح�ن��ات ال� �غ ��ذاء وال ��وق ��ود والأدوي � ��ة
وغريها من املواد ال�ضرورية.
يف بلدة �سويتو بجوهان�سربغ ،كان اخلبز يباع
من �شاحنة تو�صيل خارج مركز رئي�سي للت�سوق
ُنهبت م�ت��اج��ره �أو �أغ�ل�ق��ت ب�سبب اخل��وف من
التخريب.
وق� ��ال ب��ون��ان��غ م��وه��ايل رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة فري
��س�ت�ي��ت �إن ع�م�ل�ي��ات ال �ن �ه��ب “عرقلت ب�شكل

خطري �أم��ن الطاقة والأم��ن الغذائي لدينا”.
و�أ�ضاف �أن العنف عرقل �أي�ضا حملة التطعيم
��ض��د ف�يرو���س ك��ورون��ا و�إي �� �ص��ال الأدوي � ��ة �إىل
امل�ست�شفيات ،م�ؤكدًا تقارير مماثلة �صدرت عن
عدد من امل�ست�شفيات.
و�سجلت  2,2مليون �إ�صابة بكوفيد يف جنوب
�إفريقيا التي ت�شهد موجة ثالثة من الوباء.
وقال كري�ستو فان دير ريدي املدير التنفيذي
لأك �ب�ر م�ن�ظ�م��ة ل �ل �م��زارع�ين “�أغري�سا” �إن
امل �ن �ت �ج�ين ي ��واج� �ه ��ون � �ص �ع��وب��ات يف �إي�صال
امل�ح��ا��ص�ي��ل �إىل ال �� �س��وق ب���س�ب��ب “الفو�ضى”
اللوج�ستية.
وحذر دير ريدي من �أنه �إذا مل تتم اعادة فر�ض
القانون والنظام يف القريب العاجل “ف�سنواجه
�أزمة �إن�سانية هائلة».
مت �إح� ��راق ح�ق��ول ق�صب ال���س�ك��ر يف كوازولو
ناتال ،املنطقة الرئي�سية لزراعة ق�صب ال�سكر،
بينما ُ�سرقت ر�ؤو�س ما�شية يف �أماكن �أخرى.
وبد�أت اال�ضطرابات غداة بدء الرئي�س ال�سابق
جاكوب زوما الذي يعتربه ي�ساريون متطرفون
بطال للفقراء ،عقوبة بال�سجن ملدة � 15شهرا
يف ال�ث��ام��ن م��ن مت��وز/ي��ول�ي��و لرف�ضه الإدالء
ب���ش�ه��ادت��ه �أم � ��ام جل �ن��ة حت�ق�ي��ق يف ال �ف �� �س��اد يف
عهده.
وحتولت االحتجاجات ب�سرعة �إىل �أعمال نهب
قامت بها ح�شود يف مراكز للت�سوق .وقد قاموا
ب�سحب الب�ضائع بينما ك��ان��ت ال�شرطة تقف
مكتوفة الأيدي وتبدو عاجزة عن التدخل.
و�سببت ل�ق�ط��ات تلفزيونية لعمليات النهب
�صدمة لكثريين من مواطني جنوب �إفريقيا.
وج��اء ال�ه�ج��وم على امل�ح�لات ال�ت�ج��اري��ة بينما
ي �ع��اين االق �ت �� �ص��اد م��ن � �ص �ع��وب��ات م��ع ارتفاع
البطالة خ�صو�صا بني ال�شباب.
وبد�أ ال�سكان املحليون ت�شكيل جمموعات �أهلية
حلماية البنى التحتية يف �أحيائهم.
ق ��ام ��ت جم �م��وع��ة م� ��ن م �� �ش �غ �ل��ي احل ��اف�ل�ات
ال�صغرية بت�سليح �أنف�سهم بالع�صي والأ�سلحة
ال �ن��اري��ة الأرب �ع ��اء و� �ض��رب��وا �أ��ش�خ��ا��ص��ا ي�شتبه
ب�أنهم ل�صو�ص يف مدينة ال�صفيح فو�سلورو�س
يف جوهان�سربغ.

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

بد�أت الواليات املتحدة اخلمي�س �شحن ن�صف مليون
جرعة من لقاح فايزر امل�ضاد لفريو�س ك��ورون��ا �إىل
االردن �ضمن جهودها العاملية ملواجهة الفريو�س،
على ما افاد م�س�ؤولون.
وقال م�س�ؤول كبري يف البيت الأبي�ض لوكالة فران�س
بر�س �إن “� 500ألف جرعة من لقاح فايز بد�أ �شحنها
من الواليات املتحدة اىل االردن و�ست�صله ال�سبت».
وب�ح���س��ب امل �� �س ��ؤول ،ال ��ذي ف���ض��ل ع ��دم ال�ك���ش��ف عن
ا�سمه ،يتم ار�سال هذه اجلرعات برتتيب مبا�شر بني
الواليات املتحدة واالردن ولي�س عرب الآلية العاملية
لت�أمني لقاحات للدول الفقرية “كوفاك�س».
وق��ال ذات امل���س��ؤول لفران�س بر�س “نحن فخورون
بقدرتنا على اي�صال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة
ل�شعب الأردن».
ويف ا� �ش��ارة اىل م��ا ي �ب��دو �أن ��ه م�ن��اف���س��ة دبلوما�سية
ب�ين ال��والي��ات املتحدة ورو�سيا وال�صني فيما يتعلق
باللقاحات ،قال امل�س�ؤول “نحن ن�شارك هذه اللقاحات

لي�س لت�أمني خدمات او احل�صول على تنازالت ،نفعل
هذا بهدف وحيد هو انقاذ االرواح».
وباال�ضافة اىل تقدمي  80مليون جرعة من لقاح
كوفيد 19-ل ��دول اجنبية ت ��وزع ع�بر “كوفاك�س”
ت �ع �ه��دت وا� �ش �ن �ط��ن ب �ت �ق��دمي  2م �ل �ي��ار دوالر لهذا
الربنامج.
وتخطط وا�شنطن كذلك ل�شراء  500مليون جرعة
من لقاح فايزر نف�سه ل�صالح االحتاد الإفريقي و92
دولة فقرية.
وق ��ال امل �� �س ��ؤول الأم�ي�رك ��ي “هذه حل�ظ��ة ف��ري��دة يف
التاريخ ،وتتطلب قيادة �أمريكية».
جنح الأردن ،الذي يبلغ عدد �سكانه نحو  10ماليني،
يف مواجهة انت�شار الوباء.
ووف �ق��ا مل�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ب�ل��غ اج �م��ايل عدد
الوفيات الناجمة عن اال�صابة بالفريو�س يف اململكة
حتى �صباح الأربعاء  ،9855وكانت بلغت ذروتها يف
�آذار/مار�س.
�أر�سلت ال��والي��ات املتحدة �سابقًا �شحنات من اللقاح
تربعت بها اىل فيتنام وهندورا�س وبنغالدي�س.
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املال والأعمال
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بنك الفجرية الوطني ي�ست�ضيف ندوة عرب الإنرتنت لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف مرحلة التعايف من كوفيد مركز االبتكار يف جمارك دبي  ..حا�ضنة تطوير العمل اجلمركي
•• الفجرية -الفجر:

16

كجزء من ال�ت��زام بنك الفجرية الوطني بدعم ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
فقد ا�ست�ضاف م��ؤخ��راً ن��دوة عرب الإن�ترن��ت بالتعاون مع
ات�صاالت ملناق�شة تعايف الأعمال يف مرحلة ما بعد جائحة
كوفيد ومنوها يف املجال الرقمي .وتندرج الندوة يف �إطار
جهود البنك الرامية �إىل ت�شارك املعرفة من خالل �إن بي
�إف كونكت ،من�صة اخلدمات امل�صرفية املخ�ص�صة لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الإمارات ،والتي تطلق نقا�شات ذات
ال�صلة بالقطاع مثل الفر�ص والتحديات احلالية.

و��ش��ارك يف ال�ن��دوة متحدثان م��ن بنك الفجرية الوطني
وهما ري�ح��ان علي ،رئي�س اخل��دم��ات امل�صرفية لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات ،وداي�ف��د جرغ�سون ،م�س�ؤول جتربة العمالء
وتطوير املن�صات .وقد �أكد كالهما على تركيز البنك بدعم
امل�ؤ�س�سات لي�س فقط على تلبية احتياجاتها امل�صرفية بل
ي�شمل �أي�ضاً م�ساعدتها على جت��اوز �صعوبات بيئة العمل
احلالية .وم��ن ه��ذا املنطلق ،رك��زت ال�ن��دوة على مواجهة
خماطر الأعمال خالل عام  2021وما بعده وا�ستخال�ص
العِرب من الوباء وال �سيما احلاجة �إىل مزيد من االت�صال
واحلفاظ على �سالمة املوظفني و�صحتهم .وبرزت الأهمية
امل�ت��زاي��دة للرقمنة يف حتفيز النمو بعد �إح��داث�ه��ا حتو ًال

كبرياً يف التخطيط للأعمال وتوقعاتها.
ي�شار اىل � ّأن �إن بي �إف كونكت هي عبارة عن من�صة م�صرفية
خم���ص���ص��ة وح �� �ص��ري��ة ل�ل���ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
وه��ي الأوىل م��ن نوعها يف دول��ة الإم ��ارات .ت�ش ّكل املن�صة
لا �شام ً
ح� ً
ال للأع�ضاء وتتيح لهم �سهولة ال��و��ص��ول �إىل
جمموعة من اخلدمات واحللول ،بالإ�ضافة �إىل قدرتهم
على م�شاركة امل�ع��رف��ة .وق��د ت�ع��اون��ت ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة م��ع بنك الفجرية الوطني يف تطوير من�صة
�إن بي �إف كونكت ،مما يجعله البنك الأول ال��ذي يتعاون
مع جمتمع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة لتطوير من�صة
خا�صة بهم خلدمتهم.

•• دبي -وام:

ت �ت �ب �ن��ى ج� �م ��ارك دب� ��ي م �ن��ذ �سنوات
طويلة ثقافة االبتكار لتعزيز قدرتها
ع�ل��ى ال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ح���س�ين امل�ستمر
لتلبية متطلبات التطور االقت�صادي
امل �ت �� �ص��اع��د لإم� � � ��ارة دب � ��ي وتر�سيخ
م��رك��زه��ا حم� ��وراً ع��امل �ي �اً ل�ل�ت�ج��ارة ..
وعلى الرغم من �إختالف التحديات
ب ��إخ �ت�لاف م��واق��ع ال�ع�م��ل اجلمركي
ا�ستطاع مركز الإبتكار يف الدائرة �أن
يحول ه��ذه التحديات اىل �إجنازات

واب�ت�ك��ارات ت�صدرت بها جمارك دبي
امل��رك��ز الأول ع�ل��ى م���س�ت��وى ال�شرق
الأو��س��ط “امل�ؤ�س�سة الأك�ثر ابتكاراً”
وف��ق تقرير املعهد العاملي للإبتكار
ع��ن منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط للعام
.2021ويف ح��وار خ��ا���ص م��ع وكالة
�أنباء الإم��ارات “وام”  ..قال ح�سني
ال� �ف ��ردان م��دي��ر م��رك��ز الإب �ت �ك��ار يف
ج �م��ارك دب ��ي �إن امل��رك��ز ه��و �إمتداد
لق�سم املقرتحات وال�شكاوى بالدائرة
ال � ��ذي حت� ��ول �إىل م��رك��ز للإبتكار
�أن �� �ش��ئ يف ع� ��ام  2020ب� �ق ��رار من

�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س
م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة
احل� ��رة ومت ف���ص��ل ق���س��م ال�شكاوى
والإق�ت�راح ��ات م��ن امل� ��وادر الب�شرية
وم �ن �ح��ه اال� �س �ت �ق�ل�ال �ي��ة ال �ت ��ام ��ة يف
خطوة جريئة لت�صبح �أوىل امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف �إم ��ارة دب��ي التي تتخذ
مثل هذه اخلطوة ..الفتاً �إىل �أن كيان
مركز الإبتكار بد�أ بالظهور منذ عام
 2000م��ن خ�ل�ال ق�سم ال�شكاوى
واملقرتحات ومت تطويره عدة مرات
حتى و�صل �إىل هذه املرحلة .

�أول معر�ض للقوارب يقام يف الدولة خالل العام اجلاري

معر�ض �أبوظبي الدويل للقوارب  2021ينطلق يف � 13أكتوبر املقبل
الن�سخة الثالثة من املعر�ض توفر خيارات لت�أجري القوارب والرحالت الرتفيهية ب�أ�سعار منا�سبة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة للمعار�ض
(�أدنيك) ،وبالتعاون مع �شركة كابيتال للفعاليات
التابعة لها ،ع��ن ا�ستعدادها لتنظيم الن�سخة ا
لثالثة م��ن م�ع��ر���ض �أب��وظ�ب��ي ال ��دويل للقوارب
خالل الفرتة من � 16- 13أكتوبر املقبل.
وحتت�ضن �أبوظبي هذا املعر�ض الذي يعترب �أول
حدث متخ�ص�ص باليخوت والقوارب والريا�ضات
البحرية وم�ع�دّات �صيد الأ�سماك يُقام يف دولة
الإمارات خالل العام اجلاري .كما ي�سلط املعر�ض
ال���ض��وء يف ن�سخته احل��ال�ي��ة على جمموعة من
الأن�شطة البحرية املتم ّيزة ،مبا فيها ا�ستئجار
القوارب وجتارب الرحالت البحرية الرتفيه ّية
ب�أ�سعار منا�سبة ،وذل��ك للمرة الأوىل يف تاريخ
املعر�ض.
ويف خ �ط��وة ت ��ؤك��د ع�ل��ى ال �ت��وج �ه��ات امل�ستقبلية وم �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب ،م��ا ميهّد
لقطاع املعار�ض يف مرحلة التعايف من اجلائحة ،الطريق �أمام عودة املعار�ض وامل�ؤمترات الرئي�سية
جنحت “�أدنيك” خ�لال ال�ع��ام اجل��اري ب�إقامة الأخرى يف الن�صف الثاين من العام ،وي�ؤكد على
وتنظيم فعاليات كربى بثقة و�أمان م�ستفيدة من جاهزية �أدنيك وقدرتها على ا�ست�ضافة معر�ض
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة التي تبنتها وطبقتها �أبوظبي الدويل للقوارب وفق ذات املعايري التي
وف��ق �أع�ل��ى املعايري العاملية ،وال�ت��ي ك��ان �أبرزها ت�ساهم يف احل�ف��اظ على �صحة و�سالمة جميع
م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر ال��دف��اع ال� ��دويل (�آيدك�س) ،الأطراف املعنية.
ومعر�ض ال��دف��اع البحري (نافدك�س  ،)2021ومن جانبه ،قال �سعيد املن�صوري ،املدير التنفيذي

ل���ش��رك��ة ك��اب �ي �ت��ال ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات“ :يُعد معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للقوارب فعالية ا�سرتاتيجية
املتخ�ص�صة لت�سهيل
من�صة لل�شركات
ّ
كونه يوفر ّ
ع�ق��د االت �ف��اق��ات ال �ت �ج��اري��ة ،و�إط�ل��اق املنتجات
اجلديدة ،ف�ض ً
ال عن الفعاليات والربامج التي
تركز على �إت��اح��ة الفر�صة ال�ستك�شاف املناطق
البحر ّية يف �أبوظبي ودول��ة الإم ��ارات ،واختبار
الأن�شطة الرتفيهية البحرية و�صيد الأ�سماك

وغريها .كما يتيح ل�ل��ز ّوار فر�صة التع ّرف على
الغني لأبوظبي ،وامل�شاركة يف
ال�تراث البحريّ
ّ
الأن�شطة املتميزة بالإ�ضافة �إىل ا�ستك�شاف جناح
دول��ة الإم ��ارات ال��ذي �سنقدمه ه��ذا ال�ع��ام بحلة
جديدة».
و�أ� �ض��اف امل �ن �� �ص��وري�“ :سعداء ب�ق��ائ�م��ة �شركاء
ورع��اة احلدث لهذا العام ،والتي ت�شمل �أبوظبي
ال �ب �ح��ري��ة ،ال �� �ش��ري��ك اال� �س�ترات �ي �ج��ي للحدث،

والراعي املا�سي جلف كرافت ،والراعي البالتيني
ل�ل�ح��دث ن ��ادي ك��اب�تن ك �ل��وب ل��رح�لات اليخوت
والقوارب البحرية ،كما ت�شهد ن�سخة هذا العام
م�شاركة �أكرث من  80عار�ض ،من �ضمنها جهات
ت�شارك معنا للمرة الأوىل ،منها موانئ �أبوظبي،
و�أب��وظ�ب��ي ال�ب�ح��ري��ة ،و��ش��رك��ة الفجر البحرية،
و�شركة بيال�سي ،وجلف كرافت ،والتي �ستعر�ض
ق��وارب �سيلفر كرافت و�أوري�ك����س� ،شركة ماوري

العاملية لليخوت ال�ف��اخ��رة ،وميدا�سيا مارين،
ويف م ��اري ��ن ،وج�ل�ا� �س��دي��ب ،وج ��ي ج ��ي مارين
التي �ستعر�ض جمموعة من القوارب الفاخرة،
م�شاريع الفطيم التجارية املالكة ل�شركة هوندا
ل�ل�م�ح��رك��ات ال�ب�ح��ري��ة ،و��ش��رك��ة �سيك�س مارين
البحرية ،و�شركة امل�سعود – �أم تي يو».
وت� ��اب� ��ع امل� �ن� ��� �ص ��وري“ :حتر�ص �أدن � �ي� ��ك على
ات �خ��اذ جميع ال�ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة واالحرتازية
ال�ستقبال زوار معر�ض �أبوظبي الدويل للقوارب
 ،2021مع احلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم،
التزاماً ب�إر�شادات وتوجيهات اجلهات ال�صحية
والتنظيمية امل�ع�ن�ي��ة ،وب�ع��د جن��اح�ن��ا يف تنظيم
معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س  ،2021وا�ست�ضافة
معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب ،ف�إننا على ثقة
بقدرتنا جتاه �ضمان �سالمة �ضيوفنا وامل�شاركني
والعار�ضني يف بيئة �أعمال �آمنة».
ومي�ك��ن ل �ل��ز ّوار اال��س�ت�م�ت��اع ب�ف�ع��ال�ي��ات املعر�ض،
وم�شاهدة القوارب واليخوت واملنتجات البحرية
ال �ت��ي مت��ت ��ص�ن��اع�ت�ه��ا ل ��دى خم�ت�ل��ف ال�شركات
يف دول��ة الإم� ��ارات وع�ل��ى م�ستوى ال�ع��امل ،حيث
تعر�ض عدّة �شركات معدّاتها اخلا�صة بالأن�شطة
الرتفيهية ال�ب�ح��ري��ة ،و�أح ��دث م �ع �دّات ال�صيد
والرتفيه املائي ،وغريها من املنتجات النوعية
واملبتكرة.

 1.1مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

�أكادميية ال�شيخ زايد اخلا�صة للبنني يف �أبوظبي حت�صد جائزة �آ�سيا العقارية 2021

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي �أم�س �أكرث من
 1.1مليار درهم.
و�شهدت الدائرة ت�سجيل  318مبايعة بقيمة  919.55مليون درهم منها
 30مبايعة للأرا�ضي بقيمة  188.47مليون درهم و 288مبايعة لل�شقق
والفلل بقيمة  731.09مليون درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة
 17مليون درهم يف منطقة جمريا الأوىل تليها مبايعة بقيمة  14مليون
دره��م يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 13
مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد.
وت���ص��درت منطقة ح��دائ��ق ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د املناطق م��ن حيث عدد
املبايعات �إذ �سجلت  11مبايعة بقيمة  125مليون دره��م وتلتها منطقة
ند ال�شبا الأوىل بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة  11مليون دره��م وثالثة يف
احلبية الثالثة بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  11مليون درهم .وفيما يتعلق
ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  60مليون درهم مبنطقة
الرب�شاء الأوىل ك��أه��م املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  45مليون دره��م يف
منطقة املرقبات و�أخريا مبايعة بقيمة  27مليون درهم يف منطقة معي�صم
الأول .وت�صدرت منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق
والفلل �إذ �سجلت  67مبايعة بقيمة  150مليون درهم وتلتها منطقة برج
خليفة بت�سجيلها  24مبايعة بقيمة  71مليون دره��م وثالثة يف الرب�شاء
جنوب الرابعة بت�سجيلها  23مبايعة بقيمة  15مليون دره��م .و�سجلت
الرهون قيمة قدرها  260.86مليون درهم منها  14رهنا للأرا�ضي بقيمة
 57.55مليون دره��م و 85رهنا للفلل وال�شقق بقيمة  203.31مليون
درهم وكان �أهمها مبنطقة الثنية الرابعة بقيمة  46مليون درهم و�أخرى يف
منطقة املرقبات بقيمة  45مليون درهم� .أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل 7
هبات بقيمة  12.23مليون درهم ،كان �أهمها مبنطقة وادي ال�صفا  6بقيمة
 4ماليني درهم و�أخرى يف منطقة وادي ال�صفا  7بقيمة  4ماليني درهم.

الع�سكرية وب��رن��ام��ج ع�ي��ال زاي��د للثقافة
الأمنية وحا�صلة على االعتماد الأكادميي
م ��ن ج�م�ع�ي��ة “نيو اجن�ل�ان ��د للمدار�س
والكليات  .. « NEASCومت ت�صنيفها
ك�م��در��س��ة ذات �أداء ع ��ايل اجل� ��ودة �ضمن
برنامج التقييم “ارتقاء” لدائرة التعليم
واملعرفة يف �أبوظبي.

•• دبي-وام:

�إ�صدار جمل�س االحتياطي االحتادي عملة
رقمية قد يقلل احلاجة للعمالت امل�شفرة
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق��ال ج�يروم ب��اول رئي�س جمل�س االحتياطي االحت ��ادي �إن �إح��دى �أقوى
احلجج التي تربر للبنك املركزي الأمريكي �إ�صدار عملة رقمية هي �أنه قد
يقلل احلاجة �إىل بدائل خا�صة مثل العمالت امل�شفرة والعمالت امل�ستقرة.
وب�س�ؤاله خ�لال جل�سة ا�ستماع بالكوجنر�س عما �إذا ك��ان �إ��ص��دار جمل�س
االحتياطي االحت��ادي لعملة رقمية �سيكون بديال �أكرث جدوى من وجود
العديد من العمالت امل�شفرة �أو امل�ستقرة يف نظام املدفوعات ،قال باول �إنه
يتفق مع هذا الر�أي .و�أ�ضاف باول خالل اجلل�سة �أمام جلنة اخلدمات املالية
مبجل�س النواب الأمريكي “�أعتقد �أن هذا رمبا يكون احلال ،و�أعتقد �أن تلك
�إحدى احلجج التي ُتقدم ل�صالح العملة الرقمية� ...أنك ،ب�شكل خا�ص ،لن
حتتاج �إىل عمالت م�ستقرة ،ولن حتتاج �إىل عمالت م�شفرة �إذا كان لديك
عملة رقمية �أمريكية� -أعتقد �أن تلك �إح��دى �أق��وى احلجج يف �صاحلها».
وقال باول �إن م�س�ؤويل جمل�س االحتياطي �سيفح�صون على نطاق وا�سع
عامل املدفوعات الرقمية يف ورقة نقا�ش قد ُتن�شر يف �أوائل �سبتمرب �أيلول.
وو�صف الورقة ب�أنها خطوة رئي�سية ت�سرع من جهود املجل�س لتحديد ما �إذا
كان ينبغي عليه �أن ي�صدر عملته الرقمية اخلا�صة.
و�أ�ضاف باول �أنه ي�شك يف �أن ت�صبح الأ�صول امل�شفرة �أداة رئي�سية للمدفوعات
يف الواليات املتحدة ،لكنه قال �إن العمالت امل�ستقرة رمبا حت�صل على املزيد
من قوة الدفع .و�أ�ضاف �أن هناك ثمة حاجة ملزيد من الإجراءات التنظيمية
قبل �أن يكون للعمالت امل�ستقرة دور �أكرب يف النظام املايل.
وقال باول “لدينا �إطار عمل تنظيمي قوي جدا فيما يخ�ص ودائع البنوك
على �سبيل املثال� ،أو �صناديق �سوق النقد ...هذا ال يوجد حاليا بالن�سبة
للعمالت امل�ستقرة ،و�إذا كانت �ست�صبح ج��زءا مهما من ع��امل املدفوعات،
والذي ال نظن �أنه �سيكون للأ�صول امل�شفرة ولكن رمبا للعمالت امل�ستقرة،
�إذا �سنحتاج �إىل �إطار عمل تنظيمي مالئم».

•• �أبوظبي-وام:

� �ش��ارك��ت م��ؤ��س���س��ة ال �ع�ي�ن لال�ستثمارات
التعليمية يف �أب��وظ�ب��ي م��ن خ�لال تقدمي
�إح��دى �أب��رز م�شاريعها التعليمية والأكرث
ت �ط��و ًرا و�إب ��داع� �اً يف الت�صميم الهند�سي
للمدار�س يف برنامج جائزة �آ�سيا العقارية
 2021وال��ذي يعد الأ�شهر من نوعه يف
التطوير العقاري يف منطقة �آ�سيا ومنطقة
املحيط الهادي والذي �شمل فئات عدة.
وق ��د مُ �ن��ح م�ب�ن��ى �أك��ادمي �ي��ة ال���ش�ي��خ زايد
اخل��ا��ص��ة للبنني يف �أب��وظ�ب��ي ج��ائ��زة �آ�سيا
العقارية  - 2021فئة التطوير لهدف
خا�ص حيث مت اختيار الفائزين من قبل
�أبرز احلكام الدوليني يف هذا املجال.
وي�ق��ع املبنى امل��در��س��ي ال�ف��ري��د لأكادميية
ال�شيخ زايد اخلا�صة للبنني يف قلب مدينة
�أب��وظ�ب��ي ومي�ت��د ع�ل��ى م�ساحة 22000
م�ت�ر م ��رب ��ع ،وي �� �س �ت��وع��ب ن �ح��و 1400
طالب من مرحلة ريا�ض الأطفال وحتى

ال�صف ال�ث��اين ع�شر .ومت ت�صميم املبنى
الداخلي املدر�سي ليلهم املتعلم ويحفزه
ن �ح��و االب �ت �ك ��ار وح� ��ب اك �ت �� �س��اب املعرفة،
حيث تلتقي بان�سجام روح ال�تراث املحلي
والتاريخ الثقايف للإمارات العربية املتحدة
مع البيئة التعليمية احلديثة واملتقدمة
الن�شطة وامل�م�ي��زة لإث ��راء م �ه��ارات القرن
احل��ادي والع�شرين احليوية ،حيث توفر
يف مرافقها كافة امل�ساحات والتجهيزات
احلديثة واملتقدمة التي يحتاجها املتعلم
ل�لاب�ت�ك��ار واك �ت �� �س��اب امل �ع��رف��ة واالنطالق
لعامل الغد.
وك��ان��ت �أك��ادمي �ي��ة ال���ش�ي��خ زاي ��د اخلا�صة
للبنني قد ح�صلت على املركز الأول /الفئة
الذهبية� /ضمن جائزة الت�صميم العاملية
 IDAم��ن ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
�ضمن �أف�ضل ت�صميم داخلي على م�ستوى
ال�ع��امل ل�ل�م��دار���س للعام  ،2018كما مت
ت�صنيف املبنى املدر�سي ك�أف�ضل الت�صاميم
امل��در��س�ي��ة على م�ستوى ال�ع��امل يف البيئة

التعليمية يف مهرجان �إن�سايد ال��دويل يف
برلني .2016
ويعد هذا الفوز �إ�ضافة �إيجابية لإجنازات
الأكادميية ال�سابقة واملميزة وال��ذي ي�ؤكد
ال��ر�ؤي��ة ال�ث��اق�ب��ة يف ت��وف�ير بيئة تعليمية
ح �ق �ق��ت ال� ��� �ص ��دارة ع �ل��ى م� ��دى الأع � � ��وام
امل��ا��ض�ي��ة والت � ��زال حت���ص��د امل��زي��د لكونها
تراعي التجديد واالبتكار واحلفاظ على
املعايري التعليمية العالية ال�ت��ي تتبناها
جلعل الطالب حم��ور العملية التعليمية
ونقله من البيئة التعليمية التقليدية نحو
بيئة �أكرث تطو ًرا وتقد ًما من �أجل تخريج
�أجيال امل�ستقبل الواعد.
وح�ق�ق��ت �أك��ادمي �ي��ة ال�شيخ زاي ��د اخلا�صة
للبنني ب�أبوظبي ال�ع��دي��د م��ن الإجن ��ازات
ال �ع��امل �ي��ة م� ��ن خ �ل��ال ت �ط �ب �ي��ق ال�ب�رام ��ج
وامل� �ب ��ادرات التعليمية امل �م �ي��زة واخلطط
ال�ف��ري��دة وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية
مب ��ا مي �ي��زه��ا وي���ص�ن�ف�ه��ا ��ض�م��ن امل ��دار� ��س
الأك�ثر ابتكاراً على م�ستوى العامل ،حيث

مت ت�صنيفها �ضمن م��دار���س �أب ��ل املميزة
على م�ستوى ال�ع��امل يف التعليم الرقمي
واالبتكاري.
ي��ذك��ر �أن �أك��ادمي�ي��ة ال�شيخ زاي��د اخلا�صة
للبنني مت افتتاحها يف �سبتمرب 2015
وتطبق املناهج الأمريكي مع تقدمي برامج
داعمة كربنامج هويتي وبرنامج الرتبية

بهدف ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي يف الدولة وحماية اال�ستثمارات الإماراتية يف اخلارج

وزارة املالية توقع على اتفاقية الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات مع حكومة هنغاريا
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط� ��ار ��س�ي��ا��س�ت�ه��ا ال �ه��ادف��ة �إىل تعزيز
وت �ف �ع �ي��ل ق� �ن ��وات ال� �ت� �ع ��اون االقت�صادي
واال��س�ت�ث�م��اري م��ع خم�ت�ل��ف دول العامل،
وق �ع��ت دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ممثلة ب��وزارة املالية �صباح �أم�س اتفاقية
حلماية وت�شجيع اال�ستثمارات مع حكومة
هنغاريا ،وذلك يف مقر الوزارة يف �أبوظبي.
وتهدف هذه االتفاقية �إىل تعزيز �أوا�صر
ال � �ت � �ع� ��اون االق� �ت� ��� �ص ��ادي وت� ��وف�ي��ر بيئة
ا�ستثمارية مثلى للم�ستثمرين ،وت�أمني

توازن �شامل بني احلقوق وااللتزامات بني
امل�ستثمرين والدولة امل�ضيفة ،مبا يحفز
م �ب��ادرات الأع �م��ال للتنمية االقت�صادية
امل�ستدامة.
ومثل اجلانب الإم��ارات��ي يف التوقيع على
االتفاقية �سعادة يون�س حاجي اخلوري،
وك�ي��ل وزارة امل��ال�ي��ة ،فيما وق��ع االتفاقية
عن اجلانب الهنغاري �سعادة �أ�سامة نفاع
�سفري حكومة هنغاريا يف دول��ة الإمارات،
وذلك بح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني يف
الوزارة.
وتن�ص االتفاقية على حماية ا�ستثمارات

اجل� ��ان � �ب �ي�ن م � ��ن ك� ��اف� ��ة امل � �خ� ��اط� ��ر غري
التجارية مثل الت�أميم وامل�صادرة واحلجز
الق�ضائي والتجميد ،وتعمل على ت�سهيل
ال���س�م��اح ب��إن���ش��اء اال� �س �ت �ث �م��ارات املتبادلة
ومنح الرتاخي�ص لهــــذه اال�ستثمـــــارات،
كـــما ت ��ؤك��د االت�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اق�ي��ة ع�ل��ى �أحقـــــية
حتـــــويل الأربـــــاح والعـــــائدات الأخـــــرى
ل�لا� �س �ت �ث �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ارات ب �ع �م �ل��ة ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رة قابلة
للتحــــويل ،وتتــــيح تعوي�ض امل�ستثمـــــــر
تعـــوي�ضاً عـــــاد ًال وف��وري �اً ال�ستثماره يف
حــــالة اال�ســـــتيالء عليه للم�صلحة العامة
وذل ��ك وف �ق �اً ل�ل�ق��ان��ون ودون مت�ي�ي��ز ،على
�أن ت�ك��ون قيمة التعوي�ض وف �ق �اً للقيمة
ال�سوقــــية ل�لا��س�ت�ث�م��ار ق�ب��ل اال�ستيالء
عليه.
ً
وتعليقا على توقيع االتفاقية؛ �أكد �سعادة
ي��ون ����س ح ��اج ��ي اخل � � ��وري ح ��ر� ��ص دول ��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى حماية
اال�ستثمارات الإماراتية يف اخلارج ،وتوفري
امل �ن��اخ امل�ن��ا��س��ب ال�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية وفق منظومة قانونية وت�شريعة
ترتقي لأف�ضل املمار�سات العاملية.
وق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ال � �س �ع��ادت��ه“ :تقوم اتفـــــاقيات
ح�ـ�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اي��ة وت���ش�ج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ع اال�ستثمــــــارات
ب�ت�ـ�ـ�ـ�ـ��وف�ير الإط �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ار ال�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ان��وين ومتنح
املعاملة الوطنية واملعاملة للدولة الأوىل

بالرعاية وذلك فيما يتعلق ب�إدارة و�صيانة
وتو�سيع اال��س�ت�ث�م��ارات ،م��ع الت�أكيد على
عدم التدخل يف جميع املو�ضوعات املتعلقة
باال�ستثمارات».
و�أ�ضاف �سعادته“ :تعترب حكومة هنغاريا
�إحدى �أبرز ال�شركاء االقت�صاديني للدولة
يف منطقة دول �شرق وو�سط �أوروبا .وي�أتي
توقيع اتفاقية الت�شجيع واحلماية املتبادلة
لال�ستثمارات ب�ين الدولتني لي�ؤكد على
�سعي الدولتني لتعميق وتعزيز العالقات
الثنائية ،وتو�سيع �آف��اق التعاون امل�شرتك
التعاون يف خمتلف املجاالت االقت�صادية

واملالية ومبا ي�شجع على منو اال�ستثمارات
املتبادلة».
ي�شار �إىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة
ممثلة بوزارة املالية قد وقعت على 101
اتفاقية ثنائية حلماية وت�شجيع اال�ستثمار
مع خمتلف دول العامل.
وي���س��اه��م �إب� ��رام ه��ذه االت�ف��اق�ي��ات يف دعم
ج�ه��ود ال��دول��ة بعقد ال���ش��راك��ات الدولية
لتحقيق الأه��داف امل�شرتكة مبا بتما�شى
مع �أه��داف التنمية امل�ستدامة التي متثل
خ��ارط��ة ط��ري��ق للتنمية وتعزيز التعاون
الإيجابي على م�ستوى العامل.
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0004368أمر على عري�ضة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -دار ال�شهباء ملقاوالت البناء  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001736عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :دار ال�شهباء ملقاوالت البناء  -ذ م م
العنوان  :العنوان  :ال�شارقة  -املنطقة الو�سطى  -املليحة � -صناعية مليحة اجلديدة  -مكتب رقم  - 3ملك
م�صبح متيم حميد خ�صوين  -الكتبي الهاتف 0502217338 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سيد بدرودوز �شاه علي عابد  -اجلن�سية  :باك�ستاين  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 48974
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

اعـــــــالن

�إىل  :املحكوم عليه  /العمود الف�ضي ملقاوالت النجارة امل�سلحة
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /رهيف مولوجود حنيف حممد حنيف
 ،بالتايل  :ن�ص احلكم  -ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز
ال�سفر اخلا�ص به .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ......
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية
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اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد /علي
را�شد عبيد ال�سيابي النقبي  ،اجلن�سية  :الإم��ارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن
(تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري العميد للطباعة  ،ن�شاط الرخ�صة
خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان
رخ�صة مهنية رق��م  522742ال���ص��ادر بتاريخ  2004/4/7يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية
بخورفكان .اىل ال�سيد/عبدال�سالم �شيالت �سيد علي �شيالت  ،اجلن�سية  :الهند  ،بن�سبة
 %50ال�سيد /عبدالغفور �شيالت  ،اجلن�سية  :الهند  ،بن�سة  %50ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

تقدم ايل ان��ا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
طارق يو�سف عبداهلل املريزا احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري مطعم وكافترييا ق�صر
الدجاج  ،ن�شاط الرخ�صة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  ،مطعم  ،ن�شاط � 24ساعة،
واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم 565467
ال�صادر بتاريخ  2009/2/4يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/
ر�شيد بوتان بورايل قادر  ،اجلن�سية  :الهند .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 185 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :يو�سف حممد �صالح عبداهلل احلمادي  ,اجلن�سية االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد ر�ضوان احمد
الزعبي اجلن�سية �سوريا يف الرخ�صة (مكتبة العائلة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )515047ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية .تعديالت اخرى  :حذف
ن�شاط ,تنازل �صاحب رخ�صة لآخر  ,تغيري اال�سم التجاري لل�شركة/امل�ؤ�س�سة .وعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 186 :
ليكن معلوما للجميع ب��أن ال�سيد  :علي حممد ح�سني بن حامت البلو�شي ,اجلن�سية االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد � :سریدهاران الالن
�شيليبارامبيل  -اجلن�سية هندي يف الرخ�صة (كن�س للخياطة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )21524ال�صادرة من دائ��رة التنميه االقت�صادية .تعديالت اخ��رى :
تغري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فرديه ايل وكيل خدمات وتنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ودخول
وكيل خدمات جدید .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13293بتاريخ 2021/7/16
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  4063/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/4145جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )712118.51درهم
� ،شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات  ،ت - 044266024 :
متحرك � ، 0502429874 :ص ب  118385الرقم املكاين ( - )1842279152وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :عبدالر�ؤوف خالد حمكم الدين خالد
عنوانه � :إمارة د بي  -بردبي  -معي�صم االوىل  -قطعة االر�ض رقم  ، 725العقار رقم  ، 1501 - 3برج �سينرتيوم تاور � ، 3شقة رقم ،1501
ت  043664888 :متحرك � - 0555629061 :ص ب  391268 :رقم مكاين 0555629061 - 1798570656 :
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة رقم االر�ض  - 725املنطقة  :معي�صم االول  -ا�سم املبنى � :سينرت يوم تاور
 - 3رقم الوحدة  - 1501 - 3 :رقم املبنى  - 1 :امل�ساحة  150.44 :مرت مربع  -القيمة  782,673.01 :درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13293بتاريخ 2021/7/16
�إعالن بالن�شر
رقم ()6124/2021
مقدمة من املنذرة � :شركة �أرابي�سك للمقاوالت (( ذات م�سئولية حمدودة ))
ARABESC CONTRACTING L.LC
املنذر �إليها  :مدينة وا�سطة لالن�شاءات� .ش ذ .م .م
Madinat Wasit Contraction L.Lc
املو�ضـوع انذار بدفع مبلغ قدره  37,620,45درهم
ف�إن املنذرة تخطر املنذر �إليها ب�ضرورة املبادرة ل�سداد مبلغ الدين وقدره  37,620,45درهم �أي
�سبعة وثالثون �ألف و�ستمائة وع�شرون درهم وخم�سة و�أربعون فل�س املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املنذرة
 ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذرة �ست�ضطر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية يف مواجهة املنذر �إليها للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد القانونية بواقع  12%مع
حتميلها امل�صاريف و�أتعاب املحاماة  .مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
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اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
ط��ارق يو�سف عبداهلل امل�يرزا احلمادي  ،اجلن�سية  :الإم��ارات وطلب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري كافترييا ال�شاي
املمتاز  ،ن�شاط الرخ�صة جتهيز وتقدمي الوجبات اخلفيفة واملرطبات وامل�شروبات
ال�ساخنة  ،واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم
 616259ال�صادر بتاريخ  2011/11/29يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل
ال�سيد /ر�شيد بوتان بورايل قادر  -اجلن�سية  :الهند .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور
بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعـــــــالن

املرجع 791 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :عبـدالريا�ض ح�سـن مـحمـود مـحمـد ح�سـن  -اجلن�سية:
الهنـد ،يرغـب فـي البـيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد
� :سـونـی �شـاكو فاروغي�س  -اجلن�سية  :الهنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (كافترييـا الطمـاطـم
الـحـاره) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )750299ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االع�لان للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 793 :
ليكن معلومـاً للجميـع ب�ـ��أن ال�سيد  :حممـد ��ش��اه��داال��س�لام اب�ـ��و الـكـالم  -اجلن�سية :
بنغالدي�ش ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى
ال�سـيد  :حممـد عثمـان مـحـمـد ا�سماعيل  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه
(طريـق مـ�سـايف لتجـارة م�ـ��واد البنـاء) ت�أ�س�ست ب��أم�ـ��ارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم
( )762716ال�صـادرة مـن دائـرة التنميـة االقت�صـادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

Friday

ت�ق��دم ايل ان��ا الكاتب ال�ع��دل ب ��ادارة الكاتب ال�ع��دل والت�صديقات -خ��ورف�ك��ان  :ال�سيد/
طارق يو�سف عبداهلل املريزا احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري الهاتف املمتاز لتجارة الهواتف
املتحركة ،ن�شاط الرخ�صة بيع ال�ه��وات��ف املتحركة  -بالتجزئة  ،بيع �شرائح الهواتف
االلكرتونية  -بالتجزئة  ،واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة
مهنية رقم  731962ال�صادر بتاريخ  2015/2/10يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
اىل ال�سيد /ر�شيد بوتان بورايل قادر  -اجلن�سية  :الهند .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور
بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 788 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /انار اهلل اخال�ص خان  -اجلن�سية باك�ستان  -ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (ور�ش الطائر
االبي�ض ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم ( )778933وذل��ك �إىل ال�سيد /ر�ضوان على خالد برويز  -اجلن�سية
باك�ستان .تعديالت اخرى  :اليوجد .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حماكم دبي

املرجع 792 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد كبری ح�سنی حممد رفيق الرحمن  -اجلن�سية
بنغالدي�ش  -ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50يف الرخ�صة امل�سماه
(مطعم كرنافويل) ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم ( )514564وذل��ك �إىل ال�سيد /بديع عامل طفیل احمد  -اجلن�سية بنغالدي�ش.
تعدیالت �آخ��رى  :الي��وج��د .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5م��ن اح�ك��ام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
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 322/2021/933ا�ستئناف عقاري
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/حممد �شم�س العامل الطاهر علي
جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار  -وميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت
املطرو�شي .قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  517/2021عقاري جزئي.
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2021/8/5ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

�إىل املحكوم عليه عبداهلل مازن نا�صیف
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح حممد ل�ؤي عبدالباري ق�صري  ,بالتايل :
قررت املحكمه ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده (عبداهلل مازن نا�صيف) ب�أن ي��ؤدي للطرف
الطالب (حممد ل�ؤي عبدالباري ق�صري) مبلغا وقدره  75.000درهما (خم�سة و�سبعون �ألف
درهما) ،والفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ املطالبة املوافق  21/06/2021وحتى متام
ال�سداد .مع الإلزام بامل�صروفات ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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

اعالن مدعي عليه بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة عجان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002354أمر �أداء

القا�ضي  /وجدي بن ال�شاذيل بن �أحمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى � 2021/187أحوال �شخ�صية

اعالن بالن�شر

بناء على طلب مدعي  /اينا�س ابراهيم احمد ابراهيم جوهر  -اجلن�سية  /م�صر
اىل مدعي عليه  /احمد ابراهيم ح�سن خ�ضر  -اجلن�سية  /م�صر
يرجى االحاطة ب�أن املحكمة بتاريخ  2021/6/30ا�صدرت بحقك احلكم التايل :
حكمت املحكمة بتطليق املدعية اينا�س ابراهيم احمد ابراهيم جوهر علي املدعي عليه
احمد ابراهيم ح�سن خ�ضر طلقة بائنة لل�ضرر و �أمرتها ب�إح�صاء عدتها من تاريخ
��ص�يرورة ه��ذا احلكم باتا وال��زم��ت املدعي عليه امل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا امليعاد دون
الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
املالحظات  :يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية.
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�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  242/2020/250بيع عقار مرهون

اعالن بالن�شر لتقدمي م�ستندات والتوا�صل مع اخلربة
بالدعوى رقم  2021/3291عمایل جزئي

مو�ضوع الدعوى :طلب �أذن بيع عقار مرهون و توقيع احلجز ،القيام ب�إعالن كل من امل�ستدعى �ضدها واحلائز باحلجز،
ومن ثم بيع هذه العقارات املرهونة واملحجوز عليها باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم ،و�صرف
مبلغ مبيع العقارات ل�صالح امل�ستدعي مبا ي�ساوي جمموع املبالغ امل�ستحقة مبلغ وقدره  50,821,059.19درهم
خم�سون مليونا وثمامنئة وواحد وع�شرون الفا وت�سعة وع�شروف درهما وت�سعة ع�شر فل�س وحتى تاريخ ال�سداد التام.
طالب االعالن :بنك االمارات دبي الوطني (�ش.م.ع) �صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :جولد الين للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م �صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اجلداف
 رق��م االر���ض  + 396 :ار���ض رق��م  - 168 :املنطقة  :اخلليج التجاري  +قطعة ار���ض  -املنطقة  :الرب�شاء جنوبالرابعة  -رقم ار�ض  )418 :كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها (  ) 50821059,19درهم خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295
من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز
 .بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2021-7-13

املدعي  :نزار ابراهیم احمد ن�صر
املدعى عليهم  :انوفا ريفينينج �أند تريدينج م م ح
املو�ضوع ين�شر بال�صفحة كما يلي -:
تنفيـذا حلكـم حمـاكم دبـي املـوقرة بنــدبي خبيـرا ح�سـابيا بالـدعوى �أع�ـ�لاه فـ�إنني
�أدعـوكم �أو للتوا�صـل اخلبيـر عبـر الربيـد الإلكرتونـي manea.atlas@gmail.
� comأو االت�صـال بـه لتقـديـم مـا لـديـكـم مـن م�سـتندات وا�سـتكمال بـاقي الإجـراءات
علـى ان يكـون ذلـك خالل مدة �سبعة �أيام عمل من تاريخه .علمـا بـان اخلبيـر �سـوف
يبا�شـر �إجـراءات اخلبـرة وفقـا ملـا تـم تكليفـه باملحكمـة املـوقرة وعليـه يرجي االلتزام
بالتوا�صل باخلربة وتقدمي امل�ستندات اخلا�صة بالدعوي �أعاله.

رئي�س ال�شعبة

املرجع 787 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :حمـزه مـخـتـار ذكـره  -اجلن�سـية � :سـوريا ،يرغـب فـي البـيـع
والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :مهـران ح�سـن حم�صـى  -اجلن�سية:
�سـوريا ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (حمـزه مـخـتـار ذكـره لتجـاره املعـدات امل�ستعمله الثقيلـه وقطـع غيارهـا -
فـرع( )1ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )772538ال�صـادرة مـن دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخ��رى :تغيري الإ�سـم التجـاري من (حمـزه خمتـار ذكـره لتجـاره
املعدات امل�ستعمله الثقيلـه وقطع غيارها  -فرع(� )1إىل (مهران حم�صي لتجـاره املعـدات امل�ستعمله
الثقيلـه وقطع غيارهـا �شـركة ال�شخ�ص الواحد(ذ.م.م))  -تغيري ال�شكل القانوين (وكيل خدمات) �إىل
(�شركة ال�شخ�ص الواحد(ذ.م.م) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

رئي�س ق�سم الت�سجيل

�إجتماع خربة

حماكم دبي االبتدائية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة

حمكمة اال�ستئناف

املرجع 787 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :احمـد نـا�صـر  -اجلن�سـية  :بريطانيـا  ،يرغـب فـي الـبيـع
والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـتـه البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :حممـد حممـود عبـده
مـحمـود ال�شـاعر  -اجلن�سية  :م�صـر فـي الرخ�صـة امل�سـماه (مطـعـم بـاربيكيو كبـاب  -فـرع
ال�شـارقة فرع  )1ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )613626ال�صـادرة مـن
دائ�ـ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -تعدیالت �آخ��رى :تغيري ال�شكل القانوين من (فرع
ل�شركة حمليه) لي�صبح (وكيل خدمات) .تغيري اال�سم التجاري من (مطعم باربيكيو كباب -
فرع ال�شارقة  -فرع  )1لي�صبح (مطعم م�شاوي اال�سكندرية)
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 790 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد  :مـحـمـد رايجـول اال�سـالم علـى اكبـر  -اجلن�سية :
بنغالدي�ش ،يرغب فـي البـيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى
ال�سـيد  :حممـد كوثر حميـد نـور اال�سـالم  -اجلن�سـية  :بـنغالدي�ش ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه
(بقالـة ركـن الربكـة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )742368ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اخلبري احل�سابي/مانع املن�صوري

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13293بتاريخ 2021/7/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6187

رقم املحرر 131013/1/2021
املنذره  :نيا للتجارة العامة
املنذر �إليها  :طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م
املو�ضوع  :انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليها ب�أن ت�ؤدي للمنذرة مبلغ  161,493,10 /الف درهم (مائة واحد
و�ستون الفا واربعمائة ثالثة وت�سعون درهما و  10فل�سا) - 1 .قامت املنذرة بتزويد املنذر اليها بب�ضائع علي فرتات
متعددة وفقا للثابت بطلبات ال�شراء املوقعة واملختومة من املنذر اليها والفواتري التجارية ومذكرات الت�سليم .ووفقا
للثابت كذلك من ك�شف احل�ساب ال�صادر من النظام املحا�سبي لل�شركة املنذرة ال��ذي يعد مبثابة الدفاتر التجارية
املنتظمة التي لها حجيتها القانونية يف االث�ب��ات .وق��د بلغت املديونية امل�ستحقة مبلغ 161,493,10/ال��ف درهم
(مائة واحد و�ستون الفا واربعمائة ثالثة وت�سعون درهما و 10فل�سا) ت�ستحق يف تاريخ  -2 .2019/4/4ومبوجب
هذا االنذار توجه املنذرة هذا االنذار ايل املنذر اليها بالتنبيه عليها ب�سداد املبلغ امل�ستحق خالل خم�سة ايام من تاريخ
ا�ستالم االنذار .لذلك  ،تنبه املنذرة علي املنذر اليها ب�سداد مبلغ� 161,493,10 /ألف درهم (مائة واحد و�ستون الفا
واربعمائة ثالثة وت�سعون درهما و  10فل�سا) .وذلك يف غ�ضون خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار واال �سوف تلج�أ
املنذرة للق�ضاء للمطالبة باملبلغ امل�ستحق والفائدة القانونية وحتميلها كافة الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.
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رئي�س هيئة تطوير معايري العمل بال�شارقة يكرم الفرق الفائزة يف بطولة ال�شارقة الريا�ضية العمالية الرابعة

•• ال�شارقة-الفجر:

ك��رم �سعادة �سامل يو�سف الق�صري
رئي�س هيئة تطوير معايري العمل
ب��ال���ش��ارق��ة يف م�ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة �صباح
�أم ����س ال �ف��رق ال �ف��ائ��زة يف بطولة
ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة العمالية
الرابعة التي نظمتها الهيئة على
مالعب "منتزه ال�شارقة الوطني
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جم�ل����س ال�شارقة
الريا�ضي .و�شارك يف هذه البطولة
وهي الأوىل من نوعها يف الدولة،
�أك �ث�ر م��ن  1000الع ��ب �شكلوا
 60فريقا يف � 5أل�ع��اب هى كرة
القدم وك��رة ال�سلة وك��رة الطائرة
وال�ه��وك��ي وال�ك��ري�ك�ي��ت ،وا�ستمرت
امل �ن��اف �� �س��ات ك ��ل ي� ��وم ج �م �ع��ة على
م��دى ثالثة �أ�شهر ،م��ن اخلام�س
م��ن �شهر ف�براي��ر وحتى  2ابريل
 ،2021يف �أج��واء �سادتها الروح
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال �ت �ن��اف ����س ال�شريف
ويف ظ� ��ل ال � �ت� ��زام ج �م �ي��ع الفرق
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة املعتمدة

ب��ال��دول��ة ب���ش��أن مكافحة فريو�س
"كورونا – كوفيد ."19
وقام �سعادته ،بح�ضور طارق �سامل
احلنب�شي ،رئي�س �شركة "ريت�ش
تارجت " املنظمة للبطولة ،وعمر
ال �� �ش��ارج��ي م��دي��ر �إدارة املعايري
وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ع �م��ال �ي��ة وحممد
اب��راه �ي��م دع �ي �ف ����س رئ �ي ����س فريق
عمل البطولة وجمع من م�س�ؤويل
ال�ه�ي�ئ��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل �� �ش��ارك��ة يف
البطولة ،بت�سليم اجلوائز املادية
وامل �ع �ن��وي��ة ع �ل��ى ال� �ف ��رق الثالث
الأوىل يف ك��ل م�ب��اراة .وه�ن��أ �سامل
ال�ق���ص�ير ال �ف��رق ال �ف��ائ��زة ب�ألقاب
ال �ب �ط��ول��ة ،م �ع��رب �اً ع ��ن �سعادته
بنجاح الن�سخة الرابعة للبطولة
وب��امل���س�ت��وى ال��رف �ي��ع للمناف�سات
م� ��ؤك ��دا �أن احل � ��دث م �ث��ل �صورة
ح �� �ض��اري��ة ع �ك ����س اه �ت �م��ام �إم � ��ارة
ال�شارقة ودولة الإمارات بالريا�ضة
خا�صة يف ق�ط��اع العمل مل��ا ل��ه من
�أه�م�ي��ة يف ا��س�ت�م��رار م���س�يرة بناء
ومناء وتطور الدولة.

و�أك��د �سعادته ب��أن "هذه البطولة
ح �ظ �ي��ت ب ��دع ��م � �ص��اح��ب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط��ان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،لكونها
تهدف لرت�سيخ الريا�ضة ك�أ�سلوب
حياة ل��دى قطاع العمل والعمال،
و�إتاحة الفر�صة �أمامهم للرتفيه
ع��ن �أنف�سهم" .و�أ� �ض��اف ب ��أن هذه
ال�ب�ط��ول��ة حظيت �أي �� �ض �اً مبتابعة
مبا�شرة من �سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن حم�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي
ويل ع�ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة
رئي�س املجل�س التنفيذي.
و�أ��ض��اف �سعادة �سامل الق�صري” :
الريا�ضة جتمع الأفراد واملجتمعات
ب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن جن�سياتهم
و�أع��راق�ه��م� .إنها تلعب دوراً مهماً
يف تنمية روح التعاون واملناف�سة،
وتعزز العمل بروح الفريق ،وت�سهم
يف مد ج�سور التعارف بني اجلميع.
وه��ذه جميعاً تقع يف قلب �أهداف
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ت��ي ي�ت�ب�ن��اه��ا ويدعمها

� �ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ال�شارقة
وويل العهد ونائب احلاكم”.
وتوجه �سعادته بال�شكر اجلزيل �إىل
كل من �ساهم يف �إجن��اح البطولة،
م��ن رع ��اة وم��ؤ��س���س��ات القطاعني

ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص .وق� ��ال" ،ن�سعى
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة �أي�ضاً
�إىل تكري�س فكرة العمل اجلماعي،
الذي تقوم الألعاب الريا�ضية على
�أ�سا�سه .وكذلك تهدف البطولة،

�إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وم ��د ج�سور
ال �ت �ع��ارف ب�ي�ن ال �ع �م��ال و�أ�صحاب
العمل” .ودع ��ا ج�م�ي��ع ال�شركات
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات �إىل امل �� �س��اه �م��ة يف
البطولة املقبلة من خ�لال اتاحة

الفر�صة �أم��ام موظفيها وعمالها
للم�شاركة يف ف�ع��ال�ي��ات البطولة
ال�ت��ي يتم تنظيمها يف �أي ��ام نهاية
الأ� �س �ب��وع .م�ق��دم��ا ال�شكر ملجل�س
ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض��ي وال�شركة
املنظمة "ريت�ش تارجت " واجلهات
املخت�صة يف ال�شارقة على جهودها
يف �إجن��اح التنظيم  .وق��ام �سعادته
بتكرمي الفرق الفائزة على النحو
التايل :يف كرة القدم :املركز الأول
ف��ا� �س��ت ،امل��رك��ز ال �ث��اين نا�شونال
ب�ي�ن��ت وامل��رك��ز ال �ث��ال��ث �سكانوفا.
ويف كرة ال�سلة :املركز الأول فريق
�أب��و �شغارة ،املركز الثانيفريق دي
 ،74واملركز الثالث �شركة فا�ست.
ويف ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة :امل��رك��ز الأول
اون�ل��ي فري�ش دب��ي ،امل��رك��ز الثاين
بيج م��ارت ،املركز الثالث� :أو�شني
اي� ��ر ت��رف �ي��ل .ويف ال �ك��ري �ك��ت فاز
باملركز الأول بيئة ،امل��رك��ز الثاين
ام�يري �ت ����س ��س�ت�ي�ف�يرودي�ن��ج راك،
املركز الثالث �أدنوك ال�شارقة .ويف
الهوكي :املركز الأول فالكونز فيلد

هوكي كلوب ،املركز الثاين دي ات�ش
�سي �سو�شيال كلوب ،املركز الثالث
ينيتد امرييت�س هوكي كلوب.
م� ��ن ج �ه �ت��ه � �ش �ك��ر ط � � ��ارق �سامل
احلنب�شي  ،رئ�ي����س جمل�س �إدارة
�شركة" ري� �ي� �ت� �� ��ش ت � ��ارج � ��ت "
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ه�ي�ئ��ة تطوير
م �ع��اي�ير ال �ع �م��ل ب��ال �� �ش��ارق��ة ،على
ثقتها يف �إ�سناد التنظيم لل�شركة
ال� �ت ��ي ح��ر� �ص��ت ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر كل
امل�ستلزمات للفعاليات ،م�ؤكدا �أن
م�ساهمة ال�شركة يف الوفاء بدورها
م��ن �أج��ل �إجن��اح التنظيم ي��أت��ي يف
�إط��ار واجبها والتزامها بال�شراكة
والتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع من
�أجل �إعالء �ش�أن الريا�ضة .ويذكر
ب�أن فكرة البطولة تقوم على عقد
املناف�سات الريا�ضية ب�ين العديد
من الفرق العمالية يف الريا�ضات
اخلم�س  ،حيث تق�سم ال�ف��رق �إىل
جم �م��وع��ات ب �ن �ظ��ام ال� � ��دوري من
دور واح��د ،لي�صعد الأول م��ن كل
جمموعة �إىل الأدوار النهائية.

افتتاح بطولة ك�أ�س العامل لل�شطرجن يف رو�سيا
انطلقت مناف�سات بطولة العامل لل�شطرجن
واملقامة يف مدينة �سوت�شي – رو�سيا خالل
الفرتة من  12يوليو لغاية � 04أغ�سط�س
، 2021مب�شاركة �أك�ثر من  300العب
والعبة من نخبة العبي العامل يف ال�شطرجن
 ،وبح�ضور وزير الريا�ضة الرو�سي ونائب
عمدة مدينة �سوت�شي و�شخ�صيات هامة من
االحتاد الدويل لل�شطرجن ور�ؤ�ساء الوفود
امل�شاركة يف البطولة �،أعلن رئي�س االحتاد
ال��دويل لل�شطرجن ارك ��ادي دفوركوفيت�ش
بدء البطولة من خالل �أداء النقلة الأوىل
على الطاولة الأوىل للبطولة وفق �إجراءات
� �ص��ارم��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق ب��روت �ك��ول الإج � � ��راءات
الإحرتازية .

وق ��ام ��س�ع��ادة ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع�ب��دويل نائب
رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س بعثة منتخبنا
ال��وط �ن��ي ب �ن �ق��ل حت �ي��ات � �س �ع��ادة الدكتور
� �س��رح��ان ح �� �س��ن امل �ع �ي �ن��ي رئ �ي ����س االحت� ��اد
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل وزير الريا�ضة
الرو�سي وع�م��دة مدينة �سوت�شي وتباحث
معهم �سبل التعاون امل�شرتك .
و�أن�ط�ل�ق��ت ل �ق��اءات اجل��ول��ة الأوىل والتي
منحت الع��ب منتخبنا ال��وط�ن��ي الأ�ستاذ
ال��دويل الكبري �سامل عبدالرحمن راح��ة ،
وذلك �ضمن الالعبني امل�صنفني اخلم�سني
الأوائ� ��ل على م�ستوى ال�ع��امل ،بينما �أدى
الأ��س�ت��اذ ال ��دويل عمر نعمان ل�ق��اءه الأول
يف ال�ب�ط��ول��ة م��ع الأ� �س �ت��اذ ال� ��دويل الكبري

الرتكي يلمز م�صطفى والذي يتفوق على
الع�ب�ن��ا ب  263ن�ق�ط��ة ح�ي��ث خ���س��ر عمر
املباراة بالقطع البي�ضاء وقدم �أداء مميز يف
اللقاء الثاين بالقطع ال�سوداء ومتكن من
حتقيق نتيجة جيدة بالتعادل مع الأ�ستاذ
ال� ��دويل ال�ك�ب�ير ال�ت�رك��ي ي�ل�م��ز م�صطفى
وغادر امل�سابقة .
وي���س�ت�ه��ل الأ� �س �ت��اذ ال� ��دويل ال�ك�ب�ير �سامل
ع�ب��دال��رح�م��ن م���ش��واره يف ال�ب�ط��ول��ة اليوم
من خ�لال لقاءه مع بطل �صربيا الأ�ستاذ
ال��دويل الكبري الك�سندر انديت�ش واملت�أهل
من الدور الأول .
و�أ��ش��اد ال�سيد عبدالعزيز العبدويل نائب
رئي�س االحتاد رئي�س الوفد بامل�ستوى العايل

لتنظيم البطولة وم�شاركة نخبة العبي
العامل يف البطولة و�أكد على حر�ص اللجنة
املنظمة على تطبيق الإجراءات الإحرتازية
و�سالمة كافة الوفود امل�شاركة  ،و�أبدى ثقته
بقدرة الأ�ستاذ ال��دويل �سامل عبدالرحمن
يف جتاوز الدور الثاين والظهور يف البطولة
ب�أف�ضل ��ص��ورة ن�سبة �إىل الإع� ��داد اجليد
ال��ذي خ�ضع ل��ه ال�لاع��ب ��س��امل للم�شاركة
يف ال�ب�ط��ول��ة  ،و�أف� ��اد ب� ��أن ال�ب�ط��ول��ة ت�شهد
ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات ل�ل�ج��ان االحت� ��اد ال ��دويل
لل�شطرجن ومتنى التوفيق لالعبنا �سامل
عبدالرحمن الفتًا �إىل حتقيق الالعب عمر
نعمان لأهداف امل�شاركة والتواجد مع �أبرز
العبي العامل يف ال�شطرجن

ي�ست�ضيفها احتاد الكرة على مدار � 10أيام

انطالق فعاليات دورة االحتاد
الآ�سيوي حلكمات الفيديو
•• دبي -الفجر:

انطلقت �صباح �أم�س يف فندق الغرير
ب��دب��ي فعاليات دورة حكمات تقنية
الفيديو امل�ساعد التي ينظمها االحتاد
الآ��س�ي��وي لكرة ال�ق��دم وي�ست�ضيفها
احت ��اد ك��رة ال �ق��دم ل�ل�ف�ترة م��ن 15
�إىل  24ي��ول�ي��و اجل� ��اري مب�شاركة

 7حكمات من �ستة احت��ادات وطنية
الإم � ��ارات  ،ال �ي��اب��ان � ،أوزب�ك���س�ت��ان ،
�إي��ران  ،هونغ كونغ وتايالند ،فيما
تعذر م�شاركة حكمات من احتادات
ال���ص�ين و�إ��س�ترال�ي��ا وف�ي�ت�ن��ام ب�سبب
قيود ال�سفر .
�شهد افتتاح ال ��دورة حمد املزروعي
ع�ضو جلنة احلكام باحتاد الإمارات

لكرة القدم و�أحمد يعقوب امل�س�ؤول
ال �ف �ن��ي ل�ل� ُم�ق� ّي�م�ين وامل �ح��ا� �ض��ري��ن ،
وحم�م��د ال�ع���ش�م��اوي املن�سق املحلي
للور�شة وعدد من م�س�ؤويل االحتاد
القاري .
ونقل املزروعي حتيات رئي�س و�أع�ضاء
جل �ن��ة احل �ك ��ام ل�ل�ح���ض��ور  ،م ��ؤك ��داً
�أهمية هذه الدورة التي ت�أتي يف �إطار

التعاون القائم بني االحتاد الإماراتي
والآ�سيوي يف م�س�ألة ت�أهيل احلكمات
من خالل �إقامة العديد من الدورات
والور�ش ملنت�سبي قطاع التحكيم من
الذكور والإناث .
وت �ت �� �ض �م��ن ال � � ��دورة ال �ت ��ي يقدمها
ن�خ�ب��ه م��ن امل�ح��ا��ض��ري��ن املعتمدين
يف االحت��اد الآ�سيوي وه��م ال�سعودي

علي الطريفي واملاليزي �صبح الدين
�صالح ومواطنته ويدا �شم�سوري عدداً
م��ن امل�ح��ا��ض��رات ال�ن�ظ��ري��ة اخلا�صة
ب�ب�روت��وك��ول ت�ق�ن�ي��ة ح�ك��م الفيديو
امل�ساعد والأجهزة امل�ستخدمة و�آلية
تطبيقها خالل املباريات �إىل جانب
تطبيقات عملية .
ال��دول �ي��ة خ �ل��ود ال��زع��اب��ي ال �ت��ي مت احلكمات املر�شحات لإدارة مباريات امل � �ق ��ررة يف �أ� �س�ت�رال �ي ��ا ونيوزلندا
وت���ش�ه��د ال � ��دورة م �� �ش��ارك��ة احلكمة اخ �ت �ي��اره��ا م � ��ؤخ� ��راً � �ض �م��ن قائمة بطولة ك�أ�س العامل لل�سيدات  2023كحكمة فيديو.
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امليل يهنئ رئي�س احتاد العاب القوى
وي�ؤكد تقدمي خرباته

االحتفاظ بخم�سة تغيريات يف الدوري
الأملاين وعودة اجلماهري � 27أغ�سط�س

احتاد العاب القوى للدورة احلالية  -2024 2020وال�شكر مو�صول اىل
•• دبي – فائز بجبوج
ك�أفة اع�ضاء االحتاد املنتخبني ،وم�ؤكداً ا�ستعداده لتقدمي كافة خرباته يف
وج��ه اخلبري واملحا�ضر ال��دويل لأل�ع��اب القوى العقيد حمزة جمعه امليل ام الألعاب لإخوانه مبجل�س �إدارة االحت��اد ولأبناء اللعبة ،متمنيا للجميع
ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد �سابقا واحد رموز ابناء اللعبة بالتهنئة اخلال�صة التوفيق يف املرحلة املقبلة وحتقيق االجنازات امل�شرفة ورفع علم الدولة على
ل�سعادة اللواء الدكتور حممد عبد اهلل امل��ر مبنا�سبة ف��وزة مبقعد رئا�سة من�صات التتويج حمليا ودوليا.

احتاد كرة القدم ي�شارك يف
ور�شة عمل النزاهة الريا�ضية

Friday

�أعلنت رابطة الدوري الأملاين لكرة القدم ال�سماح ب�إجراء خم�سة تغيريات يف الدرجتني الأوىل والثانية
وا�ستقبال اجلماهري من ي��وم � 27أغ�سط�س �آب .و�أعطى جمل�س ك��رة القدم احلرية ملنظمي امل�سابقات
لل�سماح للفرق با�ستخدام خم�سة تغيريات يف املباراة حتى نهاية  2022وقررت اجلمعية العمومية لرابطة
الدوري الأملاين تفعيل اخليار .و�أقيمت معظم مباريات املو�سم املا�ضي بدون جماهري ب�سبب وباء كوفيد-
 19ومنعت جماهري الفرق الزائرة .وقالت الرابطة �إن ثالث �أيام املباريات اختري لعودة اجلماهري مع
حتديد خم�سة يف املئة من التذاكر جلماهري الفرق الزائرة .و�أ�ضافت "مبجرد رفع القيود متاما �ستعود
اجلماهري الزائرة تلقائيا لن�سبة  10يف املئة يف كل مباراة" .وينطلق املو�سم اجلديد من الدوري يوم 13
�أغ�سط�س �آب حيث يلعب حامل اللقب بايرن ميونيخ خارج ملعبه �ضد برو�سيا مون�شنجالدباخ.

19
19

منتخب اجلودو يختتم مع�سكره ال�سبت
ا�ستعدادا لأوملبياد طوكيو

•• دبي-وام:

�شارك احتاد الإمارات لكرة القدم يف
ور�شة عمل النزاهة الريا�ضية التي
نظمها احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رك��ة ��س�ب��ورت رادار
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال وذلك
مب�شاركة ممثلي االحتادات الوطنية
الأع�ضاء يف احت��اد غ��رب �آ�سيا حيث
مثل احت��اد ال�ك��رة حمده ال�شام�سي
رئي�س ق�سم القيد والت�سجيل.
ت�ضمنت الور�شة  -التي �أقيمت عرب
تقنية االت �� �ص��ال امل��رئ��ي  -عرو�ضاً
ت �ق��دمي �ي��ة � �ش��ام �ل��ة ح� ��ول النزاهة
وال���ش�ف��اف�ي��ة يف ك ��رة ال �ق��دم و�أمثلة
عن املواقف التي ميكن �أن تزيد من ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ه � ��ذا الأم � � ��ر وم � ��اذا ب�شكل عام وط��رق الوفاء بالتزامات ال�ت�ف��اع��ل م��ع امل�ح��ا��ض��ري��ن وتبادلوا
خم��اط��ر ال�ت�لاع��ب بنتائج املباريات ي �� �س �ت �خ��دم �أ�� �ص� �ح ��اب امل �� �ص �ل �ح��ة يف النزاهة داخل وخارج امللعب.
مناق�شات حية ح��ول جمموعة من
والتدابري الوقائية املختلفة املتاحة الريا�ضة ملكافحة الف�ساد الريا�ضي وحر�ص امل�شاركون يف الور�شة على املوا�ضيع.

ب�سيارة كورفيت معدلة وتكنولوجيا
متطورة� ..سائق م�شلول يعود للم�ضمار

منذ �سن اخلام�سة ك��ان طموح �سام �شميت �أن يكون
بطال من �أبطال �سل�سلة �سباقات �إندي كار لل�سيارات.
وحتقق له ما �أراد عندما ف��از ب�سباق �إن��دي  500يف
ال�س فيجا�س عام .1999
وداعبت خميلته م�سرية مت�ألقة يف عامل ال�سباقات.
�إال �أنه مل مت�ض �شهور حتى وقع له حادث يف ال�ساد�س
من يناير كانون الثاين عام  2000خالل تدريب يف
م�ضمار عامل والت ديزين يف �أورالندو و�أ�صيب ب�إ�صابة
بالغة يف احلبل ال�شوكي.
وق��ال له الأط�ب��اء �إن��ه �سيظل على الأرج��ح على جهاز
التنف�س ال�صناعي بقية حياته .وا�ستطاع اال�ستغناء
ع��ن جهاز التنف�س خ�لال �ستة �أ�سابيع لكن الأطباء
�شخ�صوا حالته ب�أنها �شلل رباعي �أعجزه عن احلركة
من العنق حتى �أخم�ص القدمني.
ق��ال �شميت ل��روي�ترز "كان ه��ذا �شغفي ط��وال حياتي
كلها ثم حدث ما حدث .وقلب ذلك الدنيا ر�أ�سا على
عقب".
ورغ� ��م ت �ب��دد �إم �ك��ان �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف ال �� �س �ب��اق��ات من
جديد فقد �أ�س�س �شميت م�ؤ�س�سة �شميت بيرت�سون
م��وت��ور��س�ب��ورت����س يف  .2001وف ��از ف��ري�ق��ه املعروف
با�سم �أرو مكالرين �إ�س.بي يف � 12سباقا من �سباقات
�إندي كار.
غري �أن ت��وق �شميت ال�شديد للم�شاركة يف ال�سباقات
دفعه للبدء يف م�شروع مثري يتمثل يف �صنع �سيارة
�سباق ميكنه قيادتها رغم عجزه.
ب ��د�أ ال�ع�م��ل اع�ت�ب��ارا م��ن  2013م��ع مهند�سني من
�شركة التكنولوجيا �أرو �إلكرتونيك�س وكانت النتيجة
ال�سيارة �سام بثالثة �أح��رف بالإجنليزية ت�شري �إىل
"القدرة على احلركة �شبه الذاتية".
ق ��ال �شميت "طرحت �أرو ف �ك��رة ب �ن��اء � �س �ي��ارة ميكن
ل�شخ�ص ال ي�ستطيع ا�ستعمال ذراع �ي��ه و��س��اق�ي��ه �أن
يقودها .وكانت جتربة مذهلة".
و�أ�ضاف "ما مل �أتوقعه هو هذا ال�شعور الطاغي ب�أن
الأمر عادي لأنني كنت م�سيطرا على الو�ضع .وحتى
هذا املنعطف يف حياتي حرفيا مل �أكن م�سيطرا فعال
على الكثري .كنت �أحتاج امل�ساعدة يف كل �شيء .ولذا
ف�إن كوين �أتوىل توجيهها وا�ستخدم املكابح و(دوا�سة)

البنزين و�أنطلق بال�سرعة التي �أريدها فهذا مبهج.
رائع".
يف الثامن من يوليو متوز خرجت �أح��دث ن�سخة من
ال�سيارة �سام وهي �سيارة معدلة من طراز �شيفروليه
ك��ورف�ي��ت �سي� 8.ستينجراي بثمانية �صمامات �إىل
م�ضمار ال�سباقات الأ� �س �ط��وري يف ج ��ودوود بجنوب
�إجنلرتا وكان �شميت نف�سه يقودها.
يتوىل �شميت توجيه ال�سيارة عن طريق قبعة ونظارة
�شم�سية م��زودت��ان بح�سا�سات تعمل ب��الأ��ش�ع��ة حتت
احلمراء وتتابعهما كامريات بالأ�شعة حتت احلمراء
مثبتة ع�ل��ى ال�ل��وح��ة الرئي�سية يف م�ق��دم��ة ال�سيارة
لر�صد حركات ر�أ�سه.
ولزيادة ال�سرعة �أو ا�ستخدام املكابح ي�ستخدم �شميت
�أنفا�سه بال�شهيق وال��زف�ير م��ن خ�لال ح�سا�س يعمل
بال�ضغط.
ورغ��م �أن �سائقا م�ساعدا يجل�س بجوار �شميت ويداه
على املقود لتويل ال�سيطرة يف �أي حالة طارئة فقد
ا�ستطاع �شميت االنطالق يف عدد من م�ضامري ال�سباق
بالواليات املتحدة والآن يف م�ضمار ج��ودوود يف �إطار
مهرجان ال�سرعة ال�سنوي.
وم��ن �إجن��ازات��ه الأخ��رى جت��اوز �سرعة  200ميل يف
ال�ساعة وقيادة ال�سيارة مع زوجته حتقيقا لدعوته لها
للخروج معا.
و�صنع املهند�سون يف �أرو م�ؤخرا بذلة بهيكل خارجي
منحته قدرا من اال�ستقالل كان يح�سب �أنه فقده �إىل
الأبد.
ق��ال �شميت "يف ال�شهور القليلة الأخ�ي�رة ارتديتها
يف حفل زف��اف ابنتي .وك��ان ذل��ك �أف�ضل ي��وم يف 21
عاما".
و�أ��ض��اف �أن اجلميع بكوا يف البيت عندما رق�ص مع
ابنته.
وتابع �أن التكنولوجيا التي يطبقها هو وفريق �أرو قد
يكون لها �أثر �أو�سع يف م�ساعدة املعاقني.
وع �م��ا ي�خ�ب�ئ��ه امل���س�ت�ق�ب��ل ي ��رى ��ش�م�ي��ت �أن� ��ه ال حدود
لطموحه.
ويقول "�أ�سمع �أنهم يبيعون تذاكر لل�صعود �إىل املحطة
الف�ضائية .فرمبا يحدث ذلك".

•• �أبوظبي -وام:

ي�خ�ت�ت��م م�ن�ت�خ��ب اجل � ��ودو الأول
مع�سكره ال�ت��دري�ب��ي يف مولدوفا
غدا ال�سبت ا�ستعدادا لل�سفر �إىل
طوكيو للم�شاركة يف دورة الألعاب
الأوملبية بطوكيو التي تقام خالل
ال �ف�ت�رة م��ن  23ي��ول�ي��و اجل ��اري
وحتى � 8أغ�سط�س املقبل.
ومي � � �ث � � ��ل امل � �ن � �ت � �خ � ��ب ف� �ي� �ك� �ت ��ور

�سكرتوف يف مناف�سات وزن حتت
 73كغرام و�إي�ف��ان رومارنكو يف
وزن حتت  100كغرام.
وع�ب�ر � �س �ع��ادة حم�م��د ب��ن ثعلوب
ال��درع��ي رئ�ي����س احت ��اد امل�صارعة
واجل � ��ودو ع��ن مت�ن�ي��ات��ه لالعبني

ب��ال �ت��وف �ي��ق خ�ل��ال م�شاركتهما
وحتقيق ميدالية على غرار دورة
ري� ��ودي ج��ان�يرو ال�برازي �ل �ي��ة عام
 2016حني جنح الالعب توما
�سريجيو يف الفوز بربونزية وزن
حتت  81كغرام.

و�أو�� �ض ��ح ال ��درع ��ي �أن مناف�سات
اجلودو يف الدورة احلالية �ست�شهد
م�شاركة  393الع�ب��ا م��ن 129
دولة يف حني ارتفع عدد املنتخبات
ال�ع��رب�ي��ة امل���ش��ارك��ة يف اللعبة �إىل
 13دولة.

جائزة بريطانيا الكربى:

فري�ستابن ي�سعى لتوجيه �ضربة قا�ضية
لهاميلتون �أمام جماهريه ويف عقر داره
ي�سعى �سائق ريد بول الهولندي ماك�س فري�ستابن لتوجيه �ضربة
قا�ضية للربيطاين لوي�س هاميلتون يف عقر داره و�أمام جماهريه
ولفريقه مر�سيد�س ،فيما ي�أمل ال�سري بالر ّد عن طريق العودة
�إىل �سكة االنت�صارات على حلبة �سليفر�ستون ،التي ت�ست�ضيف
املرحلة العا�شرة من بطولة العامل للفورموال واحد الأحد.
ومير "ماد ماك�س" يف �سن الـ  23عاماً مبرحلة تفوق مت�سلحاً
ب ��أداء �سيارته على احللبة وب��إجن��ازات��ه التي ت�شري �إىل ف��وزه يف
ال�سباقات الثالثة الأخرية يف فرن�سا و�سترييا والنم�سا ،حمكماً
قب�ضته على �صدارة ال�سائقني بر�صيد  182نقطة وبفارق 32
عن هاميلتون.
مل يكتفِ فريق ري��د ب��ول مبا يفعله فري�ستابن ،بل �سيطر على
ال�سباقات اخلم�سة االخرية حيث �إىل جانب انت�صارات الهولندي
فاز زميله الوافد اجلديد املك�سيكي �سريخيو "ت�شيكو" بريي�س
بلقب ج��ائ��زة �أذرب�ي�ج��ان ال �ك�برى ،ل�يرف��ع ك��أ���س امل��رك��ز الأ ّول يف
�شوارع باكو يف �سيناريو م�شابه ملا حققه فري�ستابن قبله يف �شوارع
الإمارة موناكو ،اجلولة اخلام�سة من املناف�سات.
ق ��ادت ه ��ذه الأرق � ��ام احل �ظ�يرة ال�ن�م���س��وي��ة �إىل � �ص��دارة ترتيب
ال�صانعني ،حيث تتقدم على مر�سيد�س بفارق  44نقطة (286
مقابل .)242
رغم كل ما تقدم ،يق ّر فري�ستابن �أن هاميلتون ،ما يزال يف �سن الـ
 36عاماً ،البطل املتوج واخلطر املحدق به ،خ�صو�صاً على �أر�ضه
يف �سليفر�ستون.
حقق ال�بري�ط��اين رق�م�اً قيا�سياً يف ع��دد االن�ت���ص��ارات ( )7على
احللبة الواقعة يف و�سط انكلرتا والتي كانت قدمياً عبارة عن
مطار ع�سكري �أبان احلرب العاملية الثانية ،حيث من املتوقع �أن
يتابع ال�سباق الأحد � 140ألف متفرج بعد قرار ت�شريع الأبواب
�أمام اجلماهري.
هو �أك�بر ح�ضور حلدث ريا�ضي يف بريطانيا منذ بداية جائحة
فريو�س كورونا قبل حوايل عامني.
�أثنى فري�ستابن على بطل العامل �سبع مرات قائ ً
ال "�أحرتم كثرياً
لوي�س (هاميلتون) ونحن ال ن�أخذ �أي �شيء ك�أمر م�س ّلم به".
وتابع "نتعامل مع كل �سباق على حدة ،ولكن بالت�أكيد� ،آمل يف �أن
�أعود من ال�سباق مع  29نقطة".
جديد جولة �سيلفر�ستون ه��ذا العام اعتماد �سباق "�سربينت"
ل�ل�م��رة االوىل ب ��د ًال م��ن ال�ت�ج��ارب الر�سمية الإع�ت�ي��ادي��ة ،حيث
�ست�ضاف نقاط ال�سباق� ،إىل النقاط ال�ـ  25التي متنح للفائز
باملركز الأ ّول ،ونقطة �أ�سرع لفة خالل ال�سباق.
و��س�ي�ق��ام ال���س�ب��اق الق�صري ال�سبت ظ �ه��راً ،ع�ل��ى غ ��رار التجارب
التقليدية ،على �أن يكون الفي�صل يف تقرير خط انطالق �سباق
االحد( 52لفة).
وت ��أت��ي خ�ط��وة امل�شرفني على البطولة العاملية باعتماد �سباق
"�سربينت" �ضمن �إط��ار زي��ادة اال�ستعرا�ض وج��ذب املزيد من
اجلماهري ال�شابة ،حيث �سيمنح الأ��س��رع ث�لاث نقاط ،والثاين
نقطتني والثالث نقطة واحدة.
و�سي�ستغرق ال�سباق الق�صري مب�سافة  100كلم من دون توقف
قرابة ن�صف �ساعة ،علماً �أن حتديد مراكز املنطلقني فيه �سيتم
من خالل فرتة جتارب ت�أهيلية ملدة �ساعة تق�سم �إىل ثالثة �أجزاء
اجلمعة ظهراً ،لتحل بد ًال من الفرتة الثانية للتجارب احلرة.
هذا يعني ،انه �سيتاح �أمام الفرق �ساعة فقط من التجارب احلرة

اجلمعة من �أجل �إيجاد �أف�ضل معايري ال�ضبط لل�سيارات لتتنا�سب
مع ظروف احللبة.
و�ستكرر جتربة �سباق الـ "�سربينت" يف جائزة �إيطاليا الكربى
وثالثة مل حتدد بُعد ،يف وقت الحق من العام احلايل.
� �س �ي �ك��ون ه��ام �ي �ل �ت��ون وم��ر� �س �ي��د���س حت ��ت � �ض �غ��وط��ات ه��ائ �ل��ة يف
حماولتهما لإيقاف جناحات الثنائي ريد بول وفري�ستابن ،حيث
يغيب ال�بري�ط��اين ع��ن �أع�ل��ى عتبة على من�صة التتويج منذ
خم�سة �سباقات ،وحتديداً منذ فوزه بجائزة �إ�سبانيا الكربى
يف التا�سع من �أيار/مايو املا�ضي ،عندما كان يف �صدارة ترتيب
ال�سائقني.
ردت احلظرية الأملانية بادخال تعديالت جديدة على �سيارة
"الأ�سهم الف�ضية" وه��ي ت�أمل يف �أن ت�صب �إيجاباً
النت�شال الفريق م��ن التخبط ال��ذي مي��ر ب��ه و�سد
الفجوة يف الأداء التي تبعده عن ريد بول.
ف�شل هاميلتون يف الفوز يف خم�سة �سباقات توالياً
يف عام واحد ،وذلك للمرة االوىل منذ عام 2016
عندما ك��ان ب��أل��وان فريق ماكالرين� ،أم��ا �أطول
�سل�سلة ل��ه ف�ت�ع��ود �إىل م��ا ب�ين ع��ام��ي 2017
و 2018حيث �أخ�ف��ق يف ال�ف��وز يف ال�سباقات
الثالثة االخرية للعام االول و�أتبعها بثالثة
�أخ ��رى يف ال�ع��ام ال�ث��اين لريتفع ال�ع��دد �إىل
�ستة (بني �سباقي املك�سيك  2017وال�صني
.)2018
يُدرك مدير فريق ريد بول ،االنكليزي
ك��ري �� �س �ت �ي��ان ه ��ورن ��ر �أن مر�سيد�س
وهاميلتون لن يكونا "لقمة �سائغة"
يف �سيلفر�ستون ،ويقول "ننتظر �أداء
قوياً من مر�سيد�س ولوي�س".
وي���ض�ي��ف "هو يف م�ن��زل��ه و�ستدعمه
اجلماهري ،ولكن يف حال متكنا من الفوز
يف �سليفر�ستون ،ف�سيكون انت�صاراً رائعاً".
وك��ان هاميلتون ف��از ب�ج��ائ��زة بريطانيا الكربى
ال�ع��ام املا�ضي ،لكنه انحنى �أم��ام فري�ستابن بعد
ا�سبوعني يف �سباق "الذكرى ال�سبعني" النطالق
مناف�سات الفئة االوىل (يف ع��ام  ،)1950حيث
ا�ست�ضافت حلبة �سليفر�ستون �سباقني متتالني
خلف �أبواب مو�صدة.
ومن املتوقع �أن يدخل دائرة املناف�سة ال�سائق الثاين
يف ريد بول بريي�س ونظريه يف مر�سيد�س الفنلندي
ف��ال�ت�يري ب��وت��ا���س ،ل�ك��ن اجل�م��اه�ير ��س�ت�ك��ون �أي�ضاً
بانتظار ال�سائق ال�شاب اب��ن الأر���ض الن��دو نوري�س
( 21ع��ام�اً) ال��ذي تعر�ض ل�سرقة �ساعته الفاخرة
�أث �ن��اء خ��روج��ه م��ن م�ل�ع��ب ومي�ب�ل��ي ال���ش�ه�ير الذي
ا�ست�ضاف نهائي ك�أ�س �أوروب��ا بني �إيطاليا وانكلرتا،
وانتهى بفوز "�أتزوري" بركالت الرتجيح  2-3بعد
التعادل  1-1يف الوقتني اال�صلي والإ�ضايف.
ن��وري ����س ه��و ال���س��ائ��ق ال��وح �ي��د الذي
�سجل نقاطاً يف جميع اجلوالت هذا
العام و�صعد �إىل من�صة التتويج يف

�سباقات �إمييليا-رومانيا وموناكو والنم�سا ،ما �سمح له باحتالل
املركز الرابع يف الرتتيب بر�صيد  101نقطة مت�أخراً بفارق 3
نقاط فقط عن بوتا�س الثالث.
من ناحيته� ،سي�ستمد هاميلتون طاقته من
اجلماهري الربيطانية �أي�ضاً لإ�ضافة املزيد
م��ن الأرق ��ام اخل��ال��دة يف �سجله املت�ضمن
 98فوزاً و 100انطالقة من ال�صدارة
وتقلي�ص الفارق بينه وب�ين فري�ستابن
يف �سعيه للقب ث��ام��ن يفك ب��ه ارتباطه
مع �أ�سطورة الفورموال واح��د الأملاين
ميكايل �شوماخر.

معارك امل�ستقبل ..طائرات درون بقدرات خارقة
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يف  24يونيو املا�ضي ،حلقت طائرة بدون طيار طولها  44قدما فوق كاليفورنيا ،يف �إ�شارة تعك�س جناح جتربة جديدة
لربنامج �سكايبورغ فانغارد لطائرات الدرونز ،التي �أ�صبح مبقدورها مرافقة الطائرات املقاتلة يف �أر�ض املعارك،
والقيام باملهام اخلطرية ،ورمبا قيادة املعارك.
وا�ستمر التحليق ل�ساعتني ون�صف با�ستخدام طائرة "�إم كيو� -20أفينغر" ،التي ت�صنعها �شركة "جرنال �أتوميك�س"،
وتتميز بجناحني طولهما  76قدما.
ويعد هذا االختبار الثاين لربنامج "�سكايبورغ فانغارد" بعدما مت االختبار الأول �أواخ��ر �أبريل املا�ضي ،بطائرة
�أ�صغر من �صنع �شركة "كراتو�س".
ويهدف برنامج "�سكايبورغ" �إىل متكني القوات اجلوية الأمريكية من ت�شغيل طائرات منخف�ضة التكلفة ،و�صيانتها،
بحيث ميكنها �ضرب اخل�صوم ب�إجراءات �سريعة وحا�سمة يف البيئات املتنازع عليها.
وتعمل حاليا� 3شركات هي بوينغ وجرنال �أتوميك�س وكراتو�س على تطوير طائرات برنامج "�سكايبورغ" التابع
ل�سالح اجلو الأمريكي.
ومبقدور الطائرات التي حتلق با�ستخدام برنامج "�سكايبورغ" اكت�شاف التهديدات التي تتعر�ض لها ،وكذلك
التعرف على هياكل الطائرات امل�أهولة يف اجل��و وعلى الأر���ض� ،إىل جانب قدرتها على ر�صد وتقييم املخاطر،
والتو�صل حللول ل�ضرب التهديدات �أو حتييدها.
ومن بني املهام الأ�سا�سية التي تقوم بها طائرات "�سكايبورغ" من دون طيار ،جمع املعلومات ،ونقلها �إىل الطيارين.
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نوبة �سعال تخنق مذيعة ب�سبب كورونا

اعتدى على �شرطي ..كم�سري جديد ي�شعل الغ�ضب

تعر�ضت م��ذي�ع��ة تون�سية ل��وع�ك��ة �صحية مقلقة ،على
الهواء مبا�شرة ،خالل تقدميها ن�شرة الأخبار على القناة
الوطنية للبالد ،بعد �أن انتباتها نوبة �سعال.
وظهرت املذيعة التون�سية دالل القا�سمي وه��ي يف نوبة
�سعال ،خالل تقدميها ن�شرة الأخبار يف تون�س.
ووفقا مل�صادر تون�سية حملية ،ف�إن القا�سمي بررت احلالة
التي ظهرت بها ،ب�أنها بقايا مر�ض فريو�س كورونا الذي
تعافت منه م�ؤخرا.
وقالت القا�سمي �إنها ما زالت تعاين من الكحة وال�سعال،
حتى بعد التعايف م��ن الإ��ص��اب��ة ب�ك��ورون��ا ،وه��و م��ا ظهر
عليها خالل �أول يوم عمل لها بعد التعايف.
وقالت القا�سمي تعليقا على احلادثة :الأمر �أقوى مني،
اهلل غالب ،مل �أرحت متاما من �آث��ار كورونا ،و�أع��اين من
الكحة التي تعود يل بني احلني والآخر.
وتابعت �أنها خالل قراءتها للأخبار مل ت�ستطع التنف�س،
لكنها �أ�صرت على املوا�صلة� ،إىل �أن تعر�ضت للوعكة.
و�أ� �ض��اف��ت يف ت���ص��ري��ح لإذاع� ��ة م��وزاي �ي��ك� ،أن �ه��ا تذ ّكرت
�أطفالها وعائلتها قائلة :مل �أرد �أن تخاف عائلتي علي
خالل م�شاهدتهم الن�شرة .احلمد هلل على كل حال.

يف �أق��ل م��ن � 24ساعة ،فوجئ امل�صريون ب�ح��ادث جديد العتداء
حم�صل تذاكر كم�سري على راكب قطار يف م�صر ،مما �أثار ردود
�أفعال غا�ضبة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
وت��داول نا�شطون مقطع فيديو داخل �أحد القطارات ،يظهر فيه
كم�سري وزم�لا�ؤه ،وهم يعتدون على �شرطي ،وميزقون مالب�سه
لعدم دفعه ثمن تذكرة الركوب.
ك�م��ا ظ�ه��ر يف ال�ف�ي��دي��و ��ش��اب ق��ام ب�ت��وث�ي��ق احل ��ادث و��س��ط هجوم
الكم�سري عليه ،وحماولته �إيقافه عن الت�صوير.
ومن املنتظر �أن تقوم هيئة ال�سكة احلديد ب�إ�صدار بيان لك�شف
م�لاب �� �س��ات احل � ��ادث .و� �س �ب��ق �أن ت � ��داول رواد م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،الثالثاء ،مقطع فيديو مل�شادة بني كم�سري وجمموعة
من الركاب داخل قطار منوف .و�أظهر الفيديو م�شادة بني ال�سيدة
م�صورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع الكم�سري الذي تعدى
بال�ضرب على راكب �أمام ابنته ال�صغرية ،بعدما عجز الأخري عن
دفع غرامة حمطة �إ�ضافية.

يك�شف عن الطريقة ال�صحيحة لفتح عبوات املعلبات

ك�شفت �أحد م�ستخدمي موقع التوا�صل االجتماعي تيك توك عن
�أف�ضل طريقة لفتح عبوات معلبات الطعام.
ووف�ق�اً مل�ستخدم تيك ت��وك �أالن وود ،ك��ان معظمنا يفتح العلب
ريا .ويف الفيديو الذي
ب�شكل خاطئ وطريقته يف الواقع �أ�سرع كث ً
ن���ش��ره ع�ل��ى ت�ي��ك ت ��وك ،ق ��ارن وود ب�ين ال�ط��ري�ق��ة ال�شائعة لفتح
العبوات وطريقته التي يو�صي بها .ولفتح العبوة ،ي�ستخدم �أالن
ا�صبعه لرفع الل�سان برفق لتجنب انف�صاله عن العبوة ،ثم يقوم
بلف الل�سان بحيث يتدىل من حافة العلبة قبل �سحب الغطاء
للخلف ب�سهولة .والنتيجة فتح علبة املعلبات ب�سهولة و�سرعة
�أكرب من الطريقة التقليدية .ومن الوا�ضح �أن هناك 287000
�شخ�ص �أحبوا الفيديو الذي جمع  1340تعليقًا �إ�ضاف ًيا ،و ُ�صدم
الكثريون عندما علموا �أنهم كانوا يفتحون طعامهم املعلب ب�شكل
خاطىء ،لأن هذه الطريقة كانت �أ�سهل بكثري ،بح�سب �صحيفة
ذا �صن الربيطانية .وق��ال �أح��د املعلقني تعبرياً عن ده�شته من
هذه الطريقة "يجعلني هذا التطبيق �أحيا ًنا �أت�ساءل عما �إذا كنت
�أتنف�س ب�شكل �صحيح" .وكتب م�شاهد �آخر "ال �أنا ال �أخاطر بك�سر
ل�سان عبوات املعلبات عن طريق لفها".
و�أ�شار �آخرون �إىل �أنه يتم ا�ستخدام تقنيات خمتلفة يف دول خمتلفة،
حيث قال �أحدهم "�أنا �أ�سرتايل و�أفتحها بهذه الطريقة".

تغرق طفلتها الر�ضيعة يف خزان مياه
جرمية ب�شعة� ،شهدت �أحداثها �إح��دى القرى امل�صرية،
التابعة ملركز �أب��و املطامري مبحافظة البحرية� ،شمايل
م�صر ،بعدما �أقدمت �شابة على �إلقاء ر�ضيعتها البالغة
من العمر �أ�سبوعني ،يف خ��زان املياه �أعلى منزلها ،مما
�أ�سفر عن وفاتها .وك�شف م�صدر �أم�ن��ي ،يف ت�صريحات
مل��وق��ع "�سكاي ن �ي��وز عربية" غ �م��و���ض ه ��ذه اجلرمية
الب�شعة ،التي بد�أت �أحداثها ،عندما وقعت م�شادة كالمية
بني والدة الطفلة وتدعى "�سارة" وزوجها ،الذي هددها
ب�ترك امل�ن��زل وتطليقها ،بعد �أن �أجن�ب��ت طفلة ،وذلك
لرغبته يف �إجناب طفل "ذكر" يحمل ا�سمه.
و�أو��ض��ح امل�صدر� ،أن وال��دة الر�ضيعة التي مل تبلغ من
العمر  14يوما" ،مل جتد حال �أمامها �سوى التخل�ص من
ابنتها ،لكي حتافظ على بيت الزوجية من االنهيار".
ووف��ق امل�صدر الأم�ن��ي ،فقد ق��ررت وال��دة الطفلة� ،إنهاء
حياتها ،فقامت بحملها وال�صعود بها �إىل �أعلى املنزل،
و�إغ��راق �ه��ا يف خ ��زان امل �ي��اه .وب�ع��د ذل��ك ادع ��ت الأم وفاة
الر�ضيعة ب�شكل طبيعي ،بعد �أن خدعت اجلميع بدموعها،
و�سط تعاطف �أهايل القرية معها.

حتى القطط مل ت�سلم من �أزمة لبنان

ق�ضت اللبنانية �سارة ج��واد العام املا�ضي وه��ي تتبنى قططاً �ضالة
تخلى عنها �أ�صحابها يف �شوارع بريوت حتى �أ�صبح لديها الآن قرابة
 22قطة يف بيتها .وتو�ضح� ،سارة ،وهي موظفة يف اجلامعة الأمريكية
ببريوت �أن عدد القطط التي تخلى �أ�صحابها عنها يف لبنان زاد ب�شكل
�ضخم حيث يكافح العديد من �أ�صحاب احليوانات الأليفة لتوفري
نفقاتها اليومية و�سط �أزم��ة اقت�صادية حادة �ضربت كل القطاعات
الرئي�سية يف البالد .وتعتمد �سارة حالياً �أ�سا�ساً على التربعات لرعاية
احليوانات حيث �أن�ش�أت �صفحة على و�سائل التوا�صل االجتماعي
جل�م��ع �أم� ��وال م��ن �أج �ل �ه��ا .وب��امل �ث��ل ،ت��واج��ه ج�ن��ى اجل� ��ردي ،رئي�سة
النادي الطالبي من �أجل معاملة �أخالقية للحيوانات يف اجلامعة
الأمريكية ببريوت ،نف�س ال�صعوبات التي تواجهها �سارة مع عدم
كفاية التربعات ،الأمر الذي ي�ضطرها لالختيار بني تقدمي الرعاية
الطبية للقطط امل�صابة �أو �شراء الطعام لقطط �أخرى.

عملية �إنقاذ بطولية لعائلة و�سط �سيول جارفة

املمثلة ال�سوي�سرية لونا ويدلر �أثناء ت�صوير فيلم (ق�صة زوجتي) يف الدورة  74ملهرجان كان ال�سينمائي( .ا ف ب)

فيلم ري�ش للم�صري الزهريي يفوز بجائزة �أ�سبوع النقاد يف كان مقابلة وينفري مع هاري وميغان
فاز فيلم «ري�ش» للمخرج امل�صري عمر الزهريي باجلائزة الكربى مل�سابقة
ّ
مر�شحة جلائزة عاملية
�أ�سبوع النقاد الدويل يف الدورة الرابعة وال�سبعني ملهرجان كان ال�سينمائي

ليدي غاغا تعايد م�صفف
�شعرها ب�صورة جريئة
عايدت النجمة العامليةليدي غاغ ا
م�صفف �شعرها و�صديقها ب�صورة
ج ��ري �ئ ��ة ن �� �ش��رت �ه��ا يف �صفحتها
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
الإجتماعي.
وظهرت غاغا برفقة فريديريك
كا�سبريا�س الذي يهتم ب�إطاللتها
من حيث لوك ال�شعر ،وهي وا�ضع ًة
�ساقها على طاولة و�ضعت �أمامها.
وك ��ان ��ت ل �ي ��دي غ ��اغ ��ا ق ��د �أث � ��ارت
م�ؤخراً �ضجة كبرية بحديثها عن
ال��رج��ال الذين ارتبطت فيهم ،اذ
ق��ال��ت" :كل رج ��ل واع��دت��ه طلب
م �ن��ي ال� � � ��زواج ،وال �أ� �س �ت �ط �ي��ع �أن
�أرف�ض".
وانت�شر الفيديو ال��ذي تقول فيه
ذل� ��ك ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ع �ل��ى مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي وتناقلته
ال�صحافة العاملية.

Friday

بفرن�سا .كان الفيلم ،الذي عُر�ض الثالثاء باملهرجان والقى ا�ستح�سانا من
النقاد� ،ضمن �سبعة �أفالم يف هذه امل�سابقة التي تركز بالأ�سا�س على العمل
الأول �أو الثاين .الفيلم �إنتاج م�صري فرن�سي هولندي يوناين م�شرتك ،وهو
العمل الروائي الطويل الأول ملخرجه ( 33عاما) الذي �ساهم يف كتابته
�أي�ضا .وتخرج الزهريي يف املعهد العايل لل�سينما .وميزج الفيلم بني الواقع
والفانتازيا� ،إذ يتناول ق�صة �أب يقرر �إقامة عيد ميالد ابنه الأكرب فيح�ضر
�ساحرا لتقدمي بع�ض الفقرات امل�سلية للأطفال ،ويف �إحدى الفقرات يدخل
الأب يف �صندوق خ�شبي ليتحول �إىل دجاجة ومع حماولة ال�ساحر �إعادته
مرة �أخرى تف�شل اخلدعة ويبقى الأب يف هيئة دجاجة .وت�ستمر مفارقات
الفيلم لتلقي بظالل من النقد ال�ساخر على م�شكالت اجتماعية واقت�صادية
وكذلك �أو�ضاع املر�أة املعيلة .و�أ�صدر مهرجان القاهرة ال�سينمائي بيانا هن�أ
فيه �صناع الفيلم ،ج��اء فيه "يهنئ مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل
املخرج عمر الزهريي حل�صول فيلمه 'ري�ش' على اجلائزة الكربى يف م�سابقة
�أ�سبوع النقاد يف الدورة  74ملهرجان كان ال�سينمائي ،ولتحقيقه �إجنازا كبريا
لل�سينما امل�صرية� ،إذ يعد هو �أول فيلم م�صري يفوز بهذه اجلائزة".

كيف يحول العلماء ق�شر التمر الهندي �إىل م�صدر للطاقة؟
جنح فريق دويل من العلماء بقيادة جامعة نانيانغ التكنولوجية ب�سنغافورة،
يف حتويل ق�شور التمر الهندي� ،إىل م�صدر طاقة للمركبات.
ويعد التمر الهندي فاكهة ا�ستوائية ت�ستهلك يف جميع �أنحاء العامل ،ولأنه
يتم التخل�ص من الق�شور �أثناء مرحلة �إنتاج الغذاء نظرا ل�ضخامتها ،ف�إنها
ت�شغل م�ساحة كبرية يف مكبات النفايات ،حيث يتم التخل�ص منها كنفايات
زراعية .ومن خالل معاجلة ق�شور التمر الهندي الغنية بالكربون ،ا�ستطاع
العلماء حتويل النفايات �إىل �صفائح الكربون النانوية ،التي تعد مكونا رئي�سيا
للمكثفات الفائقة ،وه��ي �أج�ه��زة تخزين الطاقة امل�ستخدمة يف ال�سيارات
واحلافالت واملركبات الكهربائية والقطارات وامل�صاعد ،بح�سب درا�سة حديثة
ن�شرت يف دورية "كيمو�سفري" العلمية .ويعتقد فريق الباحثني من جامعة
نانيانغ وجامعة غرب الرنويج للعلوم التطبيقية ،وجامعة �أالغابا بالهند� ،أن
هذه ال�صفائح النانوية ،عند تو�سيع نطاقها ،ميكن �أن تكون بديال �صديقا
للبيئة لنظائرها املنتجة �صناعيا� ،إىل جانب احلد من النفايات الناجمة عن
ق�شور التمر الهندي .من جانبه ،يقول الأ�ستاذ امل�ساعد كوونغ دانغ ،من كلية
الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية بجامعة نانيانغ ،الذي قاد الدرا�سة" :من
خالل �سل�سلة من التحليالت ،وجدنا �أن �أداء الأل��واح النانوية امل�شتقة من
ق�شرة التمر الهندي ميكن مقارنتها ب ��أداء نظرياتها ال�صناعية من حيث
الرتكيب امل�سامي واخل�صائ�ص الكهروكيميائية".

ر�شحت املقابلة التي �أجرتها �أوبرا وينفري مع 
الأم�ي��ر ه� ��اري وزوج �ت ��ه ميغان مارك ل جلائزة
 ،Emmyبعد �أن مت تر�شيح املمثالن الذين لعبا
دور الأمري ت�شارلز والأمرية ديانا يف م�سل�سل The
 ،crownجلائزة �أف�ضل ممثلني عن �أدائهما.
وقال هاري �أنه �شاهد بع�ض احللقات من امل�سل�سل
قبل امل�شاركة يف املقابلة ،و�أن الأح ��داث حقيقية
�أك�ث�ر م��ن بع�ض الأخ �ب��ار ال�ت��ي تناولته وتناولت
زوجته.
و�أ��ض��اف ه��اري �أن احللقات مبنية على احلقيقة
ولكنها لي�ست دقيقة.
اجلدير ذك��ره �أن مقابلة ه��اري وميغان ح�ضرها
ح��وايل  17مليون �شخ�ص عند بثها يف الواليات
امل �ت �ح��دة وع��ر� �ض��ت يف ال �ي ��وم ال �ت ��ايل يف اململكة
املتحدة.

مت ّكن رج��ال الإن�ق��اذ يف والي��ة �أري��زون��ا الأم�يرك�ي��ة التي
ت�ضربها الفي�ضانات ،من �إجالء رجل وابنتيه ال�صغريتني،
بعدما وجدوا �أنف�سهم عالقني على �سقف مركبتهم و�سط
�سيول جارفة .و�أظهر فيديو �سيارة عالقة و�سط ال�سيول
املوحلة يف كاتالينا ب�أريزونا ،نتيجة غزارة املياه اجلارفة
وقوتها .ويف موقف بطويل ،حترك رجال الإنقاذ ل�سحب
الفتاتني ال�صغريتني من على �سقف املركبة ،و�إي�صالهما
�إىل بر الأمان ،ومن ثم م�ساعدة الأب على النجاة �أي�ضا.
وع ّلقت مقاطعة غولدر ران�ش ،على عملية الإنقاذ عرب
ح�سابها يف تويرت قائلة :ن�شكر اهلل لأن �أح��دا مل ي�صب
ب�أذى ،حيث عاد اجلميع �إىل منازلهم �ساملني.

غابة الأمازون تتحول م�صدرا لثاين �أك�سيد الكربون

ب�سبب التغري املناخي وقطع الأ�شجار ،بات جزء
كبري من حو�ض الأم��ازون ُي�صدِ ر ثاين �أك�سيد
الكربون بدال من امت�صا�صه ،يف ما ي�شكل حتوال
كبريا يف هذا النظام البيئي الأ�سا�سي الحتواء
االحرتار ،وفق ما �أفادت درا�سة حديثة.
وباال�ستناد �إىل املئات من ع ّينات ال�ه��واء التي
ُجمعت على م�ستويات ارتفاع عدّة خالل العقد
الأخري� ،أُعدّت درا�سة ن�شرت خال�صتها يف جملة
"نيت�شر" �أظهرت �أن اجلزء اجلنوبي ال�شرقي
م��ن الأم ��ازون خ�صو�صا حت��ول م��ن بئر لثاين
�أك�سيد الكربون �إىل م�صدر النبعاثات هذا الغاز
الذي يت�سبب باحرتار الكوكب.
وخ�لال ال�سنوات اخلم�سني الأخ�يرة ،امت�صت
النباتات والرتبة �أكرث من ربع انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون ،حتى عند ارتفاع هذه الأخرية
بن�سبة  .% 50و�إذا ما حت ّولت الأم��ازون التي
ت�ض ّم ن�صف الغابات املدارية يف العامل ،وهي من
النظم البيئية التي تتح ّلى بفعالية خا�صة يف

امت�صا�ص الكربون وتخزّن يف ال�شجر وباطن
الأر� � ��ض  450م �ل �ي��ار ط ��نّ م��ن ث ��اين �أك�سيد
الكربون� ،إىل م�صدر دائم لهذا الغاز ،ف�ست�صبح
مكافحة الأزم ��ة املناخية م��ن دون ��ش� ّ�ك �أكرث
تعقيدا بكثري.
و��س� ّل�ط��ت ال��درا� �س��ة ال���ض��وء ع�ل��ى ع��وام��ل عدّة
م�س�ؤولة عن هذا التحول.
وجاء فيها �أن "قطع الأ�شجار وتدهور الغابات
ع ��ام�ل�ان ي� �ح� �دّان م ��ن ق� ��درة الأم� � � ��ازون على
اال�ضطالع ب��دور بئر الكربون" .وم��ن �أ�سباب
ه��ذا ال �ت��ده��ور ،ح��رق ال �غ��اب��ات لإف �� �س��اح جمال
لرتبية املوا�شي والزراعة.
والتغري املناخي ب��دوره م�س�ؤول �إىل ح� ّد بعيد
ع��ن ه��ذا ال��و��ض��ع .ف�ق��د ازداد م �ع �دّل احل ��رارة
خ�ل�ال امل��و� �س��م اجل ��اف ث�ل�اث درج� ��ات تقريبا
باملقارنة مع الع�صر ما قبل ال�صناعي� ،أي �أنه
متو�سط احلرارة
�أعلى بثالث م ّرات تقريبا من ّ
يف العامل.

كارينا كابور تظهر وجه
طفلها الثاين للمرة الأوىل
للمرة الأوىل �شاركت النجمة الهندية كارينا كابو ر مع متابعيها �صورة
طفلها الثاين جيه علي خان من زوجها املمثل ال�شهري�سيف علي خان.
وظهرت كارينا بال�صورة وهي تقبل ر�أ�س طفلها بلقطة عفوية �سحرت فيها
متابعيها الذين تداولوا ال�صورة ب�شكل كبري.
وكانت كابور قد ن�شرت م�ؤخراً �صورة جديدة ظهرت فيها برفقة �إبنها
تيمور وهي حت�ضنه.
وخطفت الأم و�إبنها �أنظار عدد كبري من رواد مواقع التوا�صل ،و�إنهالت
التعليقات املعربة عن احلب والإعجاب بال�صورة ،و�أرفقت كارينا ال�صورة
بتعليق كتبت فيه" :مرحباً �أ�صدقائي يوم �سعيد لكم جميعاً� ،إبقوا ب�أمان
و�إرتدوا الكمامات".

رودريغو تطل من
البيت الأبي�ض دعما
حلملة التلقيح
�أع� � ��رب� � ��ت ال� �ن� �ج� �م ��ة ال� ��� �ص ��اع ��دة
ملو�سيقى ال�ب��وب املغنية �أوليفيا
رودريغو البالغة  18عاماً فح�سب
من البيت الأبي�ض عن �إعجابها
بجهود �إدارة الرئي�س جو بايدن
ل �ت �� �ش �ج �ي��ع ت �ل �ق��ي ال� �ل� �ق ��اح �ضد
فريو�س كورونا.
ويع ّول البيت الأبي�ض على املغنية
املراهقة التي يبلغ عدد متابعيها
ع�بر ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة 28
مليوناً لزيادة معدل التطعيم يف
�صفوف ال�شباب الأمريكيني.
وق� ��ال� ��ت رودري� � �غ � ��و يف �إط�ل�ال ��ة
مقت�ضبة خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
امل �ع �ه��ود ل�ل�ن��اط�ق��ة ب��ا� �س��م البيت
الأبي�ض جني �ساكي "�أنا معجبة
بالعمل ال��ذي ي�ق��وم ب��ه الرئي�س
(ج��و) بايدن و�أنتوين فاوت�شي"،
كبري امل�ست�شارين الطبيني للبيت
الأبي�ض.
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت "من امل� �ه ��م �إج� � ��راء
حم��ادث��ات م��ع �أ�صدقائنا و�أفراد
�أ�سرنا وت�شجيع اجلميع خاللها
على تلقي اللقاح".
و�أب � � ��رزت �أن ت �ل �ق��ي ال �ل �ق��اح �ضد
كوفيد -19ب��ات "�أ�سهل م��ن �أي
وقت م�ضى ،نظراً �إىل عدد مواقع
(ال�ت�ط�ع�ي��م) امل �ت��واف��رة و�سهولة
العثور عليها".

