
برلني: مو�سكو �ستدفع ثمنًا باهظًا الأي نوع من االعتداءات

بلينكن يحذر رو�سيا من مهاجمة اأوكرانيا.. ويلوح بالرد اخلطر

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

م�سلحو �سبها ين�سحبون.. وطلب 
طعن القذايف ي�سلك طريقه!

•• طرابل�س-وكاالت:

بعد اأيام من تعذر تقدمي حمامي �سيف الإ�سالم القذايف اأوراق الطعن 
بقرار ا�ستبعاده من انتخابات الرئا�سة الليبية، املزمع عقدها ال�سهر 
للجي�ش،  التابعة  الع�سكرية  ال��وح��دات  بع�ش  ا�ستنفار  ج��راء  املقبل، 
ان�سحب العنا�سر من حميط حمكمة �سبها البتدائية الواقعة على 

بعد 650 كيلومرتا جنوب غربي طرابل�ش.
املن�سوري،  ف��وزي  اللواء  الع�سكرية،  �سبها  منطقة  اآم��ر  اأو�سح  فقد 
لتجنب  املكان  من  ان�سحبت  الع�سكرية  الوحدات  اأن  الثالثاء،  اأم�ش 

الفنت والنعرات باملدينة، ح�سب ما نقل مرا�سل العربية - احلدث.
ما عَبّد الطريق اأمام فريق القذايف القانوين ملتابعة اإجراءات الطعن 
بقرار املفو�سية العليا لالنتخابات با�ستبعاده، من ال�سباق الرئا�سي، 
اأج��ل متابعة  املحكة من  اإىل مقر  ال��زاي��دي،  املحامي خالد  اإذ و�سل 
جل�سة النظر مبلف الطعن. لكن اجلل�سة مل تعقد رغم ذلك، لعدم 

ح�سور الق�ساة، على ما يبدو!
الثنني  يوم  قال  القذايف،  معمر  الراحل  الليبي  العقيد  جنل  وك��ان 
واملوظفني  الق�ساة  ومنعت  املحكمة  مبنى  طوقت  ع�سكرية  ق��وة  اإن 
من الدخول، ما ت�سبب يف تاأجيل النظر يف الطعن املقدم �سد قرار 

مفو�سية النتخابات ا�ستبعاده من الرت�سح للرئا�سة.
ليلمح لحقا بتغريدة ن�سرها على ح�سابه امل�ستحدث على تويرت ثقته 

بالنت�سار وهزمية اخل�سوم!.
اأوراق  ت��ق��دمي  ال��ق��ذايف  على  ت��ع��ذر  املا�سي  اخلمي�ش  منذ  اأن���ه  ي��ذك��ر 
لها  تعر�ش  وتهديدات  وفو�سى  بلبلة  بعد  املفو�سية،  بقرار  الطعن 

العاملون والق�ساة يف حمكمة �سبها.
اأن تلك الأج��واء مرفو�سة  التاأكيد على  اإىل  ما دفع البعثة الأممية 
ل�سغوطات،  الق�سائي  اجل�سم  تعر�ش  قلقها من  متاما، معربة عن 
توؤثر على م�سار العملية النتخابية التي يعول عليها املجتمع الدويل 

كثريا، من اأجل نقل البالد من الفو�سى، اإىل امل�سار الدميقراطي.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: �سهداوؤنا اأهل املجد وال�سرف و�ستظل ت�سحياتهم حمفورة يف ذاكرة الإمارات

•• اليمن-وكاالت:

تقوده  ال��ذي  اليمن،  ال�سرعية يف  دع��م  اأعلن حتالف 
ا�ستهدف موقعاً  اأنه  اأم�ش الثالثاء،  ال�سعودية، فجر 
���س��ري��اً خل�����راء احل���ر����ش ال���ث���وري الإي�������راين داخ���ل 

�سنعاء.
لتجميع  اإن���ه دم��ر م��وق��ع��اً  ب��ي��ان،  التحالف، يف  وق���ال 
العا�سمة  داخ���ل  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ  وت��خ��زي��ن 
�سنعاء، كما دمر ور�سا لتجميع ال�سواريخ البالي�ستية 

بقاعدة الديلمي، مرتبطة مبطار �سنعاء.
لتجنيب  وقائية  اإج���راءات  اتخذ  اأن��ه  التحالف  واأك��د 

املدنيني والأعيان املدنية الأ�سرار اجلانبية.
التحالف  اأع��ل��ن  الإث��ن��ني،  م��ن م�ساء  �سابق  وق��ت  ويف 
م�سروعة  ع�سكرية  لأه����داف  ج��وي��ة  ���س��رب��ات  تنفيذ 

تابعة مليلي�سيا احلوثيني يف �سنعاء.
وط���ل���ب ال��ت��ح��ال��ف م���ن امل���دن���ي���ني ع����دم ال��ت��ج��م��ع اأو 

القرتاب من املواقع امل�ستهدفة.
واأكد اأن العملية تتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين 

وقواعده العرفية.

رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
تغريدة على  رع��اه اهلل، يف  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة 

ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
ف��داًء لوطنهم  اأرواح��ه��م  اأبطالنا بذلوا  ب��اأن  ن�سهد   .. ال�سهيد  ي��وم  يف 
.. ي�سهد تاريخ  اأهل املجد وال�سرف  باأنهم  … ي�سهد �سعب الإمارات 
من  وت�سحياتهم  خلودهم  نور  من  بحروف  �سطروا  باأنهم  الإم���ارات 
اأجل وطنهم.. رحم اهلل �سهداءنا .. رحم اهلل اأبطالنا .. لن نن�ساهم .. 

لن تن�ساهم الأجيال القادمة
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  من جانبه قال �ساحب 
على  تغريدة  يف  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
واأ�سماوؤهم  الإم����ارات،  ذاك��رة  يف  حمفورة  �سهدائنا  ت�سحيات  �ستظل 
الت�سحية  يف  اإلهام  وم�سدر  للوطنية  رم��زاً  الوطن،  تاريخ  يف  خالدة 
والفداء .. ويف يوم ال�سهيد نتذكر �سهداءنا بكل اإجالل واعتزاز وندعو 
واآبائهم  اأمهاتهم  اإىل  وتقدير  ع��رف��ان  حتية  ون��وج��ه  بالرحمة،  لهم 

واأ�سرهم.

روؤ�ساء حكومات مولدوفا واأوكرانيا وجورجيا ورئي�سة املفو�سية الأوروبية يخلعون اأقنعتهم قبل اجتماع يف بروك�سل  
موؤمتر  خ����الل  ك��ول��ي��ب��ا،  دم���ي���رتو 
����س���ح���ف���ي ع�����ر الإن�������رتن�������ت: من 
الأف�سل التحرك الآن ولي�ش لحقا 
من اأجل كبح جماح رو�سيا، ح�سبما 

نقلت فران�ش بر�ش.
رو�سيا  ح�سدت  فقد  كوليبا،  ووف��ق 
حدودها  عند  ع�سكري  األف   115
اجلزيرة  ���س��ب��ه  ويف  اأوك���ران���ي���ا  م���ع 
اإليها  مو�سكو  �سّمتها  التي  ال��ق��رم 
الأوكرانية  املناطق  ويف   2014 يف 

هجوما على بالده يف غم�سة عني.
واأكد كوليبا اأن بالده �سرتد يف حال 
وق����وع ه��ج��وم ع��ل��ي��ه��ا، م�����س��ريا اإىل 
ال��دف��اع عن  ع��ل��ى  ن��ح��ن م�سممون 
اأر�سنا. اأ�سبحت بالدنا اأكرث متانة 
وجي�سنا اأقوى مبا ل يقا�ش مع ما 

كان عليه يف 2014.
وا�سلت  الأخ������رية،  الأ���س��اب��ي��ع  ويف 
�سمال  امل��ت��ح��دة وح��ل��ف  ال����ولي����ات 
الأط���ل�������س���ي والحت���������اد الأوروب���������ي 
التعبري عن املخاوف ب�ساأن حتركات 
ال�����ق�����وات ال���رو����س���ي���ة ع���ن���د ح����دود 

اأوكرانيا، خوفا من غزو حمتمل.
ونفت رو�سيا مرارا وجود اأي خطة 
واتهمت  الجت������اه،  ه����ذا  يف  ل��دي��ه��ا 
اأوكرانيا وحلفاءها الغربيني بزيادة 

ال�ستفزازات.
وي�سهد �سرق اأوكرانيا منذ 2014 
وانف�ساليني  ك��ي��ي��ف  ب����ني  ح���رب���ا 
موالني لرو�سيا، اندلعت بعيد �سّم 
واأودت  القرم،  جزيرة  �سبه  مو�سكو 
اأك���رث من  ذل��ك احل��ني بحياة  منذ 

�سخ�ش. األف   13
با�سم  املتحدث  اأعلن  و�سنطن،  ويف 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون ج����ون ك���ريب���ي خالل 
موؤمتر �سحفي اأن حتركات القوات 
الرو�سية على احلدود مع اأوكرانيا 

ت�سكل م�سدر قلق دائما.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأب�������رز وزي������ر اخل����ارج����ي����ة الأمل������اين 
ه���اي���ك���و ما�ش  الأع�����م�����ال  ل��ت�����س��ي��ري 
ثمناً  �ستدفع  رو���س��ي��ا  اأن  ال��ث��الث��اء، 
العتداءات،  م��ن  ن���وع  لأي  ب��اه��ظ��اً 
اأن نزع فتيل  موؤكداً يف الوقت ذاته 
ال��ت��وت��ر اأ���س��ب��ح اأك�����رث اأه��م��ي��ة من 
اأثناء  ما�ش  وق��ال  م�سى.  وق��ت  اأي 
توجهه اإىل اجتماع وزراء اخلارجية 
اأوكرانيا  يف  ال��و���س��ع  اإن  ري��ج��ا،  يف 
املباحثات  خ��الل  اأه��م ملف  �سيكون 
ب�سبب الأن�سطة الع�سكرية الرو�سية 
على احلدود مع تلك الدولة والتي 

تدعو للقلق ال�سديد.
ه��������ذا وح���������ذر وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
بلينكن،  اأن������ت������وين  الأم��������ريك��������ي، 
رو�سي  ع��دوان  اأي  اأن  الثالثاء، من 
�سي�ستدعي  اأوك��ران��ي��ا  ع��ل��ى  ج��دي��د 
ردا خطرا، فيما بادرت مو�سكو اإىل 
الغربيني  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  كييف  ات��ه��ام 

بال�ستفزاز.
واأكد بلينكن خالل موؤمتر �سحفي 
م�����ع ن����ظ����ريه ال����الت����ف����ي، اإدغ���������ارز 
اجتماع  هام�ش  على  رينكيفيك�ش، 
اأن  الناتو،  الأطل�سي  �سمال  حللف 
جانب  م��ن  ت�سعيدية  حت��رك��ات  اأي 
كبري  ق��ل��ق  م�����س��در  �ستكون  رو���س��ي��ا 

منع حركة ال�ساحنات وحافالت نقل 
يوم  يف  اأبوظبي  بجزيرة  العمال 
اخلم�سني الحتاد  وعيد  ال�سهيد 

•• اأبوظبي -وام:

قررت �سرطة اأبوظبي منع حركة 
الثقيلة  وامل���رك���ب���ات  ال�����س��اح��ن��ات 
العمال يف جميع  نقل  وح��اف��الت 
جزيرة  يف  وال���������س����وارع  ال����ط����رق 
مداخل  ذل����ك  يف  مب���ا  اأب���وظ���ب���ي 
ال�سيخ  ج�سر  وت�����س��م��ل  اجل���زي���رة 
زايد وج�سر ال�سيخ خليفة وج�سر 
م�����س��ف��ح وج�����س��ر امل��ق��ط��ع وذل���ك 
وفرتة  ال�سهيد  ي���وم  م��ع  ت��زام��ن��ا 

عيد الحتاد اخلم�سني للدولة.
�ساحي  حم���م���د  ال��ع��م��ي��د  وق������ال 
املرور  مديرية  مدير  احل��م��ريي 
العمليات  ب��ق��ط��اع  وال�����دوري�����ات 
قرار  تطبيق  ف���رتة  اإن  امل��رك��زي��ة 
الثالثة  ال�ساعة  من  �ستبداأ  املنع 
ع�سر اأم�ش الثالثاء املوافق 30 
فجر   5 ال�ساعة  وح��ت��ى  نوفمر 
 ، دي�سمر2021   4 ال�سبت  يوم 
املنع مركبات  وي�ستثنى من قرار 

�سركات النظافة العامة.
خطة  تنفيذ  �سيتم  اأن���ه  واأو���س��ح 
عيد  م��ع  تزامناً  �ساملة  م��روري��ة 
ن�سر  تت�سمن  اخلم�سني  الحت��اد 
امل����روري����ة ع��ل��ى كافة  ال����دوري����ات 
الطرق وتكثيف الرقابة املرورية 
من خالل الأنظمة الذكية بهدف 

توفري الن�سيابية املرورية.

للوليات املتحدة ولالتفيا.
دعت  فيما  بلينكن،  حت��ذي��ر  وي��اأت��ي 
اأوك���ران���ي���ا، الث���ن���ني، ح��ل��ف��اءه��ا اإىل 
ال��ت��ح��ّرك ب�����س��رع��ة مل��ن��ع رو���س��ي��ا من 
اأن مو�سكو  اأرا���س��ي��ه��ا، م��وؤك��دة  غ��زو 
ه��ج��وم��ا يف غم�سة عني  ت��ب��داأ  ق��د 
القوات  فيه حتركات  تثري  وق��ت  يف 
الرو�سية قرب احلدود مع اأوكرانيا 

قلق الغرب.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأوك����راين، 

الواقعة حتت �سيطرة النف�ساليني 
يف �سرق البالد.

للغاية،  ن����راه خ��ط��ر  م���ا  واأ�����س����اف: 
كبرية  ع�سكرية  ق��وة  ن�سرت  رو�سيا 
ق���رب احل����دود الأوك���ران���ي���ة، ت�سمل 
واأنظمة  مدفعية  واأن��ظ��م��ة  دب��اب��ات 
اإل���ك���رتون���ي���ة وق������وات جوية  ح����رب 

وبحرية.
النت�سار  ه���ذا  اأن  ال���وزي���ر  واأردف 
الع�سكري ميّكن رو�سيا من اأن ت�سّن 

رغم رّدة الفعل ال�سريعة

�سد متحّور اأوميكرون، هل اإغالق احلدود فّعال؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

اإغالق  اإع���الن  اإىل  دول  ع��دة  دف��ع  مم��ا  ال�سلطات،  يقلق  اجل��دي��د  ال�سكل 
حدودها، مع ان خ�سائ�سه ل تزال غري معروفة.

اإنه �سباق بني الإن�سان العاقل وفريو�ش مل ن�سهده من قبل، يلخ�ش هرييف 
فلوري، عامل الفريو�سات والأ�ستاذ املميز يف املركز القومي للبحث العلمي 

وجامعة بوردو، ل� )لك�سري�ش الفرن�سية(.      )التفا�سيل �ش14(

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

قال رئي�ش ال��وزراء الإثيوبي اآبي 
اأدي�ش  اإن  الثالثاء،  اأم�ش  اأحمد، 
هجوم  ل�سن  قواتها  حت�سد  اأب��اب��ا 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ع��ل��ى  ح��ا���س��م 

لتحرير تيغراي.
ويف بيان له دعا اآبي اأحمد، قوات 
جبهة حت��ري��ر ت��ي��غ��راي وك��ل من 
ال�ست�سالم  اإىل  اإل���ي���ه���ا  ان�����س��م 

لإنقاذ اأنف�سهم.
ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د اإع����الن اجلي�ش 
مدينة  على  �سيطرته  الإث��ي��وب��ي 

ت�سيفرا يف اإقليم عفر.
الإثيوبية،  الإذاع���ة  هيئة  وكانت 
اإن اجلي�ش  املا�سي  الأح��د  اأعلنت 
ت�سيفرا،  على  �سيطر  الإث��ي��وب��ي 
يف اأول منطقة ي�ستعيد ال�سيطرة 
عليها من متمردي قوات تيغراي 
منذ ظهور اأبي اأحمد على جبهة 

القتال قبل اأيام.
لتحرير  ال�سعبية  وكانت اجلبهة 
تيغراي قد ا�ستولت على ت�سيفرا، 
التي تقع على احلدود بني اإقليمي 
عفر يف �سمال البالد واأمهرة، بعد 

احتدام القتال ال�سهر املا�سي بني 
موالية  وق��وات  الإثيوبية  القوات 

للجبهة.
وق���ال���ت الإذاع��������ة الإث���ي���وب���ي���ة يف 
ح�سابها على تويرت: قوات الدفاع 
اخلا�سة  عفر  وق���وات  الإث��ي��وب��ي��ة 
�سيطرتا على ت�سيفرا، ولكنها مل 

تتطرق ملزيد من التفا�سيل.
تقع  ت�سيفرا  اأن مدينة  اإىل  ي�سار 
حتاول  التي  ميللي،  بلدة  غربي 
عليها  ال�ستيالء  تيغراي  ق���وات 

م���ن���ذ اأ����س���اب���ي���ع لأن����ه����ا ت���ق���ع على 
الطريق ال�سريع الذي يربط بني 
اإثيوبيا وميناء جيبوتي، الرئي�سي 

يف منطقة القرن الإفريقي.
اأبي  توجه  املا�سي،  اجلمعة  وي��وم 
حمطة  ذك��رت��ه  مل��ا  وفق�����ا  اأح��م��د، 
فانا التلفزيونية التابعة للدولة، 
اإىل خ���ط اجل��ب��ه��ة الأم���ام���ي مع 
اجل���ي�������ش ال��������ذي ي���ق���ات���ل ق�����وات 
�سمال  ع��ف��ر  اإق��ل��ي��م  ت���ي���غ���راي، يف 

�سرقي البالد.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:30            
الظهر.......    12:15  
الع�رص........   03:15   
املغرب.....   05:37  
الع�صاء......   06:55

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

اأوميكرون يت�سدر عناوين ال�سحف يف جنوب اإفريقيا يف بريتوريا

جنود رو�ش وكازاخ وبيالرو�ش يتدربون يف طاجيك�ستان، بالقرب من احلدود الأفغانية 

متطوعون يعدون امدادات اىل جبهة القتال �سد مقاتلي تيغراي

ال�سرعية جتري عملية تبادل اأ�سرى مع ميلي�سيا احلوثي

التحالف يدمر موقعًا للحر�س الثوري يف �سنعاء

اأدي�س اأبابا حت�سد لهجوم حا�سم �سد جبهة تيغراي

بوتني يرى يف خيار اإعادة انتخابه 
عام 2024 عامل »ا�ستقرار« لرو�سيا 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

مت  التي  الد�ستورية  التعديالت  اأن  الثالثاء  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  اأك��د 
تبناها العام املا�سي وت�سمح له بال�سعي لوليتني جديدتني توؤدي اإىل »ا�ستقرار« البالد، 

ح اإن كان �سيرت�سح لالنتخابات املقبلة. من دون اأن يو�سّ
وقال يف ت�سريحات اأدىل بها عر الفيديو خالل موؤمتر لال�ستثمار اإنه »مل يقرر بعد« اإن 
كان �سيرت�سح لنتخابات 2024، عندما تنتهي وليته احلالية والثانية على التوايل. 

وقال: »لكن وجود هذا احلق يوؤدي فعال اإىل ا�ستقرار الو�سع ال�سيا�سي الداخلي«.
اأنه ما زال من  اإىل  اأُنتخب يكفي حاليا«، م�سريا  اأن  »اأن يكون لدي احلق يف  واأ�ساف: 

املبكر احلديث عن 2024.
يتوىل بوتني )69 عاما( ال�سلطة حاليا لولية رئا�سية رابعة، بعدما و�سل اأول مرة اإىل 
2000. والعام املا�سي، اأدخلت ال�سلطات تعديال على الد�ستور الرو�سي  ال�سلطة عام 
ي�سمح لبوتني بتويل الرئا�سية لوليتني متتاليتني اأخريني مدة كل منهما �ست �سنوات، 

وهو ما يعني اأنه قد يبقى يف ال�سلطة حتى العام 2036.

�ص 09

�ص 13

�ص 19

جناح الأردن يعر�ص منوذج للقمر 
ال�سناعي يف اأك�سبو ٢٠٢٠

اأخبار الإمارات

الناتو يراقب التعزيزات 
الرو�سية على حدود اأوكرانيا

عربي ودويل

رونالدو يرد على “اأكاذيب”
�رصاع الكرة الذهبية مع مي�سي

الفجر الريا�سي
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•• اخلرطوم-وكاالت:

امل�سّيل  ال��غ��از  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ش  ال�سودانية،  ال�سرطة  اأطلقت 
ل��ل��دم��وع ع��ل��ى حم��ت��ج��ني يف حم��ي��ط ال��ق�����س��ر ال��رئ��ا���س��ي يف 
اخلرطوم.  واأفاد مرا�سل �سكاي نيوز عربية يف اخلرطوم، باأن 

حمتجني اأقاموا متاري�ش يف حميط الق�سر الرئا�سي.
وال�سرطة يف  املحتجني  وف��ّر بني  كّر  اأن هناك عمليات  واأك��د 

ذات املنطقة.
ويف وقت �سابق، من يوم الأحد، اأعلن رئي�ش الوزراء ال�سوداين 
عبد اهلل حمدوك، اإقالة قائد ال�سرطة وم�ساعده بعد مقتل 
 25 لأح���داث  املعار�سة  التظاهرات  قمع  يف  �سخ�سا   42
اأكتوبر. وقرر حمدوك، الذي عاد اإىل ال�سلطة مبوجب اتفاق 
تعيني  ال��ره��ان  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  م��ع  نوفمر   21
ال�سرطة  ع��ام  ال��ل��واء عدنان حامد حممد عمر حمل مدير 

اللواء خالد مهدي اإبراهيم اإمام، واللواء عبد الرحمن ن�سري 
الدين عبد اهلل حمل م�ساعده اللواء على اإبراهيم.

ال�سرطة  ق���ائ���د  ع����زل  اأ����س���ب���اب  ال�������وزراء  رئ��ي�����ش  ي���ح���دد  ومل 
وم�ساعده،.

 وع��ل��ى وق���ع ال��ت��ظ��اه��رات ك�����س��ف م�����س��در ع�����س��ك��ري للعربية 
احلدث م�ساء الثالثاء اأن القوات الأمنية اأطلقت �سراح جميع 

املعتقلني ال�سيا�سيني.

من اللعبة الكربى، اإىل االألعاب الدبلوما�سية:
اآ�سيا الو�سطى واأفغان�ستان: 

التعاي�س مع جار م�ساغب!
•• الفجر -هيلني ثيبولت* -ترجمة خرية ال�صيباين

تتمتع دول اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى مب��ك��ان��ة م��ت��ف��ّردة. وب���ات ع��ل��ى ه���ذه ال���دول، 
طالبان  ع��ودة  مع  املبا�سر،  جوارها  يف  تتاأقلم،  اأن  املتوا�سعة،  القوة  ذات 

والتهديد املتزايد مل�سلحي تنظيم داع�ش.
الأفغانية،  الو�سطى من عالقة م�سطربة مع جارتها  اآ�سيا  دول  تعاين 
ال�سيا�سية  اإىل ال�سلطة تزيد من تعقيد العالقات  اأن عودة طالبان  كما 
والقت�سادية بينهما. ويف حني مل ي�سكل نظام طالبان تهديًدا خطرًيا 
على جريانه ال�سماليني عندما كان يف ال�سلطة من 1995 اإىل 2001، 

فاإن وجود تنظيم الدولة الإ�سالمية يف خرا�سان يغرّي قواعد اللعبة.
)التفا�سيل �ش13(

مندوب رو�سيا: ال�سيطان يكمن 
فيينا مفاو�سات  تفا�سيل  يف 

•• فيينا-وكاالت:

النووية  امل��ح��ادث��ات  ت��رتك��ز  فيما 
الثاين  ل��ل��ي��وم  فيينا  يف  امل��ن��ع��ق��دة 
الأمريكية  العقوبات  م�ساألة  على 
املفرو�سة على اإيران، نبه املندوب 
الرو�سي، ميخائيل اأوليانوف، اإىل 

اأن امللف لي�ش �سهال.
ففي رد على �سوؤال طرح عليه عر 
ح�سابه على تويرت، الثالثاء، حول 
لرفع  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستعداد 
العقوبات كاملة، كما تطلب اإيران، 
النووي  التفاق  اإىل  العودة  بغية 
املوقع عام 2015، اأكد اأوليانوف 
على  اأم��ريك��ي��ة  موافقة  هناك  اأن 
رفع العقوبات، مقابل عودة اإيران 
ن�ش  التي  اللتزامات  اإىل  الكلية 
عليها التفاق. اإل اأن الدبلوما�سي 
ال����رو�����س����ي، ال�������ذي مت���ي���ز خ���الل 
املحادثات  من  ال�سابقة  اجل��ولت 
مع  ما  حد  اإىل  بتعاونه  النووية، 
ال�����س��ح��اف��ي��ني، وب��ت�����س��ري��ب اأج���واء 
ت��ل��ك اجل��ل�����س��ات ح��ي��ن��ه��ا، اأك�����د يف 
يجري  النقا�ش  اأن  عينه  ال��وق��ت 
حاليا حول لئحة تلك العقوبات 

التي �سرتفع )عددها ونوعها(.
ال�سيطان  ق��ائ��ال:  ا���س��ت��ط��رد  ك��م��ا 

يكمن يف التفا�سيل!

اإن مطار  اأم�ش الأول الأح��د  وك��ان التحالف قد قال 
���س��ن��ع��اء اأ���س��ب��ح ق���اع���دة ع�����س��ك��ري��ة خل����راء احلر�ش 
اأن امليلي�سيا ت�ستخدم  الثوري وحزب اهلل. واأ�سار اإىل 
عابرة  هجمات  لتنفيذ  قانونية  ح�سانة  ذات  مواقع 
اليمن،  ال�سرعية يف  واأج��رت احلكومة  للحدود. هذا 

عملية تبادل لالأ�سرى مع ميلي�سيات احلوثي.
وك�����س��ف اجل��ي�����ش ال��ي��م��ن��ي يف ت�����س��ري��ح ل���)ال��ع��رب��ي��ة - 
هذه  الأ�سرى  تبادل  لعملية  التح�سري  اأن  احل��دث(، 

مع احلوثيني ا�ستغرق عاماً كاماًل.
اإىل ذلك، حتّدث اأحد املحررين عن الأو�ساع املعي�سية 
مزرية  اأو�ساعاً  اأنها  كا�سفاً  الأ�سر،  بها يف  التي مّروا 
متاماً، م�سيفاً اأن امليلي�سيا منعتهم من التوا�سل مع 

ذويهم اإل عند طلب املال.
اأن برادات املوتى يف م�ست�سفيات احلوثيني  واأكد ثان 

ممتلئة، واأن املوت �سهل جداً عندهم.
�سكر  بعدما  تعز  اآخ��ر من حمافظة  اأ�سري  تابع  فيما 
اأياماً  عا�سوا  ورفاقه  باأنه  حتريرهم،  على  التحالف 
اأنهم مل يروا  اأفعال احلوثيني، موؤكداً  �سوداء ب�سبب 

ال�سم�ش �سهوراً طويلة.

اإطالق �سراح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني

متاري�س وغاز م�سّيل للدموع يف حميط الق�سر الرئا�سي باخلرطوم
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اأخبـار الإمـارات

مركز الفلك الدويل يطلق ر�سد اخلم�سني

وامل�سرتي وزحل الذهبي واأورانو�ش 
ونبتون واإ�سافة اإىل هذه الكواكب 
العديد  ال���ف���رتة  ه���ذه  ت��ت��واج��د يف 
واملجرات  وال��ع��ن��اق��ي��د  ال�����س��دم  م��ن 

وتتميز هذه الفرتة بوجود العديد 
ال�����س��م��اوي��ة اجلميلة  م��ن الأج�����رام 
وحلول  ال�����س��م�����ش  غ������روب  ف��ب��ع��د 
الظالم ميكن ر�سد كواكب الزهرة 

عنقود  ر�سد  ميكن  حيث  املتميزة 
ال�����س��ه��ري وال��ع��ن��ق��ود عبارة  ال��رثي��ا 
النجوم  م�����ن  ك���ب���ري  جت���م���ع  ع�����ن 
اأو حتى  ح��ي��ث مي��ك��ن روؤي����ة م��ئ��ات 

•• اأبوظبي-وام:

ي��ن��ظ��م م��رك��ز ال��ف��ل��ك ال����دويل يوم 
اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل��ة - مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 
الحتاد اخلم�سني للدولة - "ر�سد 
ع��ن ر�سد  ع��ب��ارة  اخلم�سني" وه��و 
�سماويا  ج���رم���ا  خل��م�����س��ني  ف��ل��ك��ي 
اخلتم  مر�سد  تل�سكوب  با�ستخدام 

الفلكي التابع للمركز .
وقال املهند�ش حممد �سوكت عودة 
�سيتم  ال��دويل  الفلك  مركز  مدير 
بث هذا الر�سد على الهواء مبا�سرة 
اليوتيوب  امل��رك��ز على  ق��ن��وات  ع��ر 
وال��ف��ي�����س��ب��وك ل��ي��ت��م��ك��ن ب��ذل��ك اأي 
العامل من م�ساهدة هذه  مهتم يف 
الأجرام ال�سماوية كما يتم ر�سدها 
من �سماء الإمارات. واأ�ساف �سيقام 
هذا الر�سد يوم اجلمعة 3 دي�سمر 
ال�ساعة  اإىل   06:30 ال�ساعة  من 
الإمارات  بتوقيت  م�ساء   08:30

بع�سها  من  بالقرب  النجوم  اآلف 
ر�سد  ميكن  ع���ودة  وق���ال  البع�ش. 
�سدمي اجلبار وال�سدمي عبارة عن 
غاز كوين ومنه تتكون النجوم كما 
وميكن ر�سد جمرة املراأة امل�سل�سلة 
وه���ي اأق�����رب جم���رة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
الوحيدة  امل���ج���رة  وه����ي  جم��رت��ن��ا 
املتكاملة التي ميكن روؤيتها بالعني 
عرف  اإذا  مظلم  مكان  من  املجردة 
ال���را����س���د م��وق��ع��ه��ا واإ����س���اف���ة اإىل 
�سيقوم  املتميزة  الأج����رام  ه��ذه  ك��ل 
املركز بر�سد العديد من العناقيد 
املهتمني  وعلى  الأخ���رى.  وال�سدم 
وال���راغ���ب���ني مب�����س��اه��دة الأج������رام 
ال�سماوية هذه متابعة البث املبا�سر 
معرفة  ومي��ك��ن  اخلم�سني  لر�سد 
ح�سابات  مب��ت��اب��ع��ة  ال���ب���ث  رواب������ط 
مركز الفلك الدويل على تويرت اأو 
يوتيوب اأو في�سبوك على العنوان /

./AstronomyCenter

الإمارات لالإفتاء ال�سرعي يثمن ثقة القيادة باإعادة ت�سكيل املجل�س ال�سحة جتري 323،406 فحو�سات ك�سفت عن 65 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و77 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي- وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
كورونا  بفريو�ش  امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت  19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  "كوفيد -  امل�ستجد 
323،406 فحو�سات جديدة خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 
تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�ش  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف 
اإجراءات التق�سي والفح�ش يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 
من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة  اإ�سابة  حالة   65 عن  الك�سف  يف  الدولة 
جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 742،041 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن 
وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ش  الإ�سابة  تداعيات  نتيجة  م�سابة  حالة  وفاة 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   2،147 ال��دول��ة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ 
املجتمع عن اأ�سفها وخال�ش تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء 
ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابني،  جلميع  العاجل 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد 
اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 77 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ش كورونا 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها الرعاية 
ال�سفاء  امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت  الالزمة منذ دخولها  ال�سحية 

حالة.  736،939

•• اأبوظبي -وام:

ثمن رئي�ش واأع�ساء جمل�ش الإمارات لالإفتاء ال�سرعي التابع لوزراة 
�سوؤون الرئا�سة قرار جمل�ش الوزراء املوقر باإعادة ت�سكيل املجل�ش ملدة 

للتجديد. قابلة  �سنوات   3
ورفع املجل�ش ال�سكر للقيادة الر�سيدة على الثقة املتجددة يف رئا�سة 
املجل�ش واأع�سائه م�سيدين بحر�ش القيادة ودعمها لكل ما يعزز قيم 
العتدال والت�سامح يف املجتمع، كما توجه املجل�ش بال�سكر والتقدير 
ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة على دعمه املتوا�سل للمجل�ش يف حتقيق اأهدافه 

وتنفيذ اخت�سا�ساته.
اآيات  باأ�سمى  املجل�ش  رئي�ش  بيه  بن  عبداهلل  العالمة  معايل  وتقدم 

التهاين والتريكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اإخوانهم  واإىل   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ش الأعلى حكام الإمارات، واأولياء العهود 

الكرام وذلك مبنا�سبة عيد الحتاد اخلم�سني للدولة.
العمل  موا�سلة  على  عزمهم  ع��ن  املجل�ش  واأع�����س��اء  رئي�ش  واأع���رب 
وا�سطالعه  للمجل�ش،  ال�سامية  ال��غ��اي��ات  يحقق  مل��ا  اجل��ه��د  وب���ذل 
ال�سرعي يف جميع  ال���راأي  وب��ي��ان  الفتوى  امل��ح��وري يف �سبط  ب���دوره 
الق�سايا الداخلة يف اخت�سا�سه من خالل الفتاوى ال�سرعية املوؤ�سلة 

وامل�ستندة اإىل مقا�سد ال�سرع يف رعاية م�سالح اخللق.

ق�سة اخلم�سني .. االحتادي للتناف�سية ير�سد بيانات ن�سف قرن من التنمية يف االإمارات 

بالأرقام .. منو قيا�سي لأعداد امل�ست�سفيات واملدار�س والكوادر الطبية والتعليمية
االإجناز تتقا�سم  واملراأة   .. التحتية  والبنية  االت�ساالت  قطاع  يف  الفتة  • قفزات 

•• اأبوظبي-وام: 

البيانات  من  جمموعة  عن  والإح�ساء  للتناف�سية  الحت���ادي  املركز  ك�سف 
والأرقام الإح�سائية التي تر�سد بها مدى التطور امل�سجل يف اأبرز القطاعات 
احليوية خالل 50 عاماً والتي �سملت: ال�سكان، وال�سحة، والتعليم، والبنية 

التحتية، واملراأة، والقوى العاملة، والأمن الغذائي واملائي، والت�سالت.
2020" الذي  لعام  امل�سرية  توثق  اأرق��ام  الإم���ارات  "دولة  تقرير  وير�سد 
اأعده املركز، م�سرية التنمية ال�ساملة يف الدولة مبنا�سبة الحتفالت بعيد 

الحتاد اخلم�سني.

- ال�سكان ..
وفقاً للتقرير فقد بلغ اإجمايل اأعداد ال�سكان املقيدين يف الدولة 9 ماليني 
اأعداد  ق��ف��زت  فيما   ،2020 لإح�����س��اء  وف��ق��اً  ن�سمات  و410  األ��ف��اً  و282 
املواليد اجلدد امل�سجلني يف الدولة من 19.798 األفا يف العام 1975 اإىل 

.2020 العام  يف  األفا   97.572
- ال�سحة ..

ق��ف��زات نوعية  ال��دول��ة  ال�سحي يف  ال��ق��ط��اع  ع��ن حتقيق  ال��ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 
املا�سية، تتنا�سب مع حجم املتطلبات  50 عاما  ال�  واإجن��ازات كبرية خالل 
والتحديات ال�سحية الناجمة عن الزيادة ال�سكانية التي �سهدتها خالل تلك 

الفرتة.
وتطور عدد امل�ست�سفيات يف الدولة عام 2020 لي�سل اإىل 173 م�ست�سفى 
/56 حكوميا/ 117 خا�سا/، مقارنة ب� /16م�ست�سفى: 15 حكوميا، و1 
بلغ عدد  فيما  امل��ائ��ة،  بلغت981 يف  زي��ادة  بن�سبة   ،1975 ع��ام  خا�ش/ يف 
الأطباء 26،106 يف العام 2020، مقارنة ب� 2،359 طبيبا عام 1985، 

بن�سبة زيادة بني العامني و�سلت اإىل 1007 يف املائة.
وارتفع عدد اأطباء الأ�سنان من 258 طبيب اأ�سنان فقط يف العام 1985 
 2522 2020 بن�سبة زي��ادة ين و�سلت اإىل  6،764 يف العام  لي�سل اإىل 
يف املائة، فيما قفز عدد املمر�سني من 6637 ممر�سا وممر�سة يف العام 

العامني  بني  زيادة  بن�سبة   55،949 اإىل   2020 عام  يف  لي�سل   1990
و�سلت اإىل 743 يف املائة. ويف ال�سياق ذاته منت اأع��داد املواليد يف الدولة 
عام  ع��دده��م  بلغ  فيما   .. م��ول��وداً   97،572 اإىل   2020 ال��ع��ام  يف  لت�سل 
393 يف املائة. اإىل  19،798 مولودا، بن�سبة زيادة و�سلت  1975، نحو 

- التعليم..
ونال قطاع التعليم خالل م�سرية الحتاد عناية فائقة ج�سدتها اأرقام التطور 
واخلريجني  والطالب  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  املدار�ش  عدد  يف  الكبري 
دون  من  يتم  ل  امل�ستقبل  بناء  اأن  البدايات  منذ  الإم���ارات  لإدراك  ترجمة 
تاأ�سي�ش نظام تعليمي متطور ي�سهم يف تخريج اأجيال من الكفاءات الوطنية 
القادرة على تويل زمام امل�سوؤولية يف كافة قطاعات العمل وامل�ساهمة ب�سكل 

فاعل يف عملية التطوير امل�ستدامة.
ووفقاً للتقرير، فقد قفز عدد املدار�ش من 227 مدر�سة يف العام 1975، 
لي�سل اإىل 2،670 مدر�سة يف العام 2020 بن�سبة زيادة بلغت 1076 يف 

املائة، بينما بلغ عدد موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة اليوم نحو 134.
وقفز عدد طالب التعليم العام يف الدولة من 61،803 طالبات وطالب يف 
العام 1975، لي�سل اإىل مليون و353 األفا و 501 طالبة وطالب يف العام 

املائة. يف   2090 اإىل  و�سلت  زيادة  بن�سبة   ،2020-19
 295،957 نحو  ال��ع��ايل  التعليم  طلبة  ع��دد  بلغ  فقد  ذات���ه  ال�سياق  ويف 
التعليم  اإن��اث/ ولكافة م�ستويات  طالبا /161،368 ذكور /134،589 
العايل، يف حني بلغ عدد اخلريجني اجلدد يف التعليم العايل من خمتلف 

التخ�س�سات 52،320 خريجاً /27،620 ذكور /24،700 اإناث/.
وبالن�سبة للمدر�سني فقد ارتفع عدد املدر�سني يف التعليم العام من 5،530 
2020 اإىل 108،020 مدر�سا،  مدر�سا يف العام 1975 لي�سل يف العام 

بن�سبة زيادة بني العامني و�سلت اإىل 1853 يف املائة.

- البنية التحتية.
البنية  تطوير  على  متكاملة  ا�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن  الإم�����ارات  وعملت 

التحتية يف مناطق الدولة كافة مبا يخدم املواطنني واملقيمني على اأر�سها 
واحلفاظ على دميومة ال�ستقرار والرفاهية التي يعي�سونها.

وبلغت اأطوال الطرق املعبدة وغري املعبدة يف الدولة ح�سب اآخر اإح�سائية 
83،476 كيلومرتا، فيما �سملت حمفظة املوانئ يف  2020 حوايل  لعام 
و310 مرا�ٍش  النفطية/،  املوانئ  بحرياً جتارياً، /عدا  12 منفذاً  الدولة 
بحرية بحمولة ت�سل اإىل 80 مليون طن من الب�سائع، وت�ستحوذ املوانئ 
اإج��م��ايل حجم مناولة  امل��ائ��ة م��ن  60 يف  البحرية يف دول��ة الإم����ارات على 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  اإىل  امل��ت��ج��ه��ة  وال��ب�����س��ائ��ع  احل���اوي���ات 
األ��ف موؤ�س�سة و�سركة بحرية   20 الإم��ارات نحو  .. فيما تعمل يف  العربية 

يف الدولة لت�سكل اأكر جتمع بحري على م�ستوى املنطقة.

- املراأة..
امل��راأة يف الإم���ارات خ��الل اخلم�سني �سنة املا�سية ح�سورها يف كافة  ع��ززت 
ب��ات��ت متيل  الكفة  اأن  ب��ل  ال��رج��ال،  ب��ات م�ساويا حل�سور  وال���ذي  امل��ج��الت 

ل�ساحلها يف العديد من املوؤ�سرات.
وت�سكل الن�ساء ن�سبة 50 يف املائة من ع�سوية املجل�ش الوطني الحتادي يف 
الدولة، فيما متثل الإناث ن�سبة 60 يف املائة من اأع�ساء جمل�ش الإمارات 
لل�سباب واملجال�ش املحلية لل�سباب، ون�سبة 24 يف املائة من اأع�ساء جمال�ش 
املائة  50 يف  ن�سبة  الإن��اث  الإدارات يف اجلهات الحتادية واملحلية. ومتثل 
من الطالب يف مرحلة ريا�ش الأطفال وحتى التعليم ما قبل العايل، ون�سبة 
45.5 يف املائة من طالب موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة، ون�سبة 47 

يف املائة من اخلريجني اجلدد من موؤ�س�سات التعليم العايل.

- القوى العاملة.
 6 اإىل  1975 لي�سل  األفا عام   288 امل�ستغلني يف الدولة من  تطور عدد 
2291 يف  2020 بن�سبة زيادة بلغت  األفا و484 يف عام  ماليني و886 
املائة، وبلغ عدد امل�ستغلني يف القطاع اخلا�ش عام 1975 نحو 160،670 
زيادة  بن�سبة   ،4،792،972 لي�سبح   2020 عام  ليزيد عددهم  م�ستغال 

بني العامني بلغت 2883 يف املائة.
24 يف املائة من اإجمايل القوى العاملة، فيما ميثل حملة  وت�سكل الإناث 
البكالوريو�ش 33.8 يف املائة من امل�ستغلني. وبالرغم من جائحة كورونا، 
فقد وفرت دولة الإمارات 100 األف وظيفة جديدة يف قطاع جتارة التجزئة 
عام 2020، كما مت توفري 148 األف وظيفة جديدة يف قطاعات اأن�سطة 

املالية، والتقنية، والت�سالت يف ذات العام.

-االأمن الغذائي واملائي.
ووفقاً للتقرير، فقد حققت الرثوة احليوانية يف الدولة منواً لفتا خالل 
اإىل   1976 الفرتة من  خ��الل   1446% ال���  املا�سية جت��اوز  عاماً  ال�50 
2020، حيث زاد عدد روؤو�ش املا�سية من 327 األف راأ�ش اإىل 5.1 مليون 

راأ�ش ما�سية، والتي تت�سمن املاعز والأبقار واجلمال وال�ساأن.
الزراعي يف الدولة من املحا�سيل احلقلية والفواكه  وحققت كمية الإنتاج 
لت�سبح  ال�سنوات،  م��دار  على  كبريا  من��وا  واخل�سروات،  املثمرة  والأ�سجار 
1.2 مليون طن عام 2020، بعد اأن كانت 103 اآلف طن يف عام 1977، 
الإنتاج  قيمة  زادت  فيما  العامني،  ب��ني  امل��ائ��ة  يف   1079 مقدارها  ب��زي��ادة 
الزراعي من 154 مليون درهم عام 1977 لت�سبح 4.1 مليار درهم عام 

املائة. يف   2555 بلغت  العامني  بني  زيادة  بن�سبة   ،2020

- االت�ساالت..
قفز  حيث  الت�سالت،  لقطاع  مت�سارعاً  منواً  املا�سية  عاماً  ال�50  و�سهدت 
عدد خطوط الهاتف الثابت من 26 األفا و200 خط يف العام 1975 اإىل 
مليونني و380 األفاً خالل العام 2020، فيما قفزت اأعداد خطوط الهاتف 
املتحرك من 13.711 خطا يف العام 1987 اإىل 18 مليونا و374 األفاً و 
332 حتى العام 2020، ويف الوقت ذاته ارتفع اأعداد ا�سرتاكات الإنرتنت 
اإىل  لي�سل   2008 ع��ام  األ��ف م�سرتك  و200  مليون  نحو  الدولة من  يف 
اأكرث من 3 ماليني و200 األف م�سرتك خالل العام 2020، وبن�سبة منو 

بلغت 170 يف املائة.

املجل�س الوطني الحتادي يبحث �سبل تعزيز العالقات الربملانية مع جمل�س ال�سعب املالديفي
•• مدريد-الفجر:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ش جم��م��وع��ة ال�سعبة 
ال��دويل على  الرملاين  الحت��اد  الحت��ادي يف  الوطني  للمجل�ش  الرملانية 
هام�ش م�ساركة ال�سعبة يف اجتماعات الحتاد يف مدريد، �سعادة اإيفا عبداهلل 

نائبة رئي�ش جمل�ش ال�سعب جلمهورية جزر املالديف.
ح�سر اللقاء �سعادة كل من: �سارة حممد فلكناز ومرية �سلطان ال�سويدي 
ع�سوا جمموعة ال�سعبة الرملانية الإماراتية يف الحتاد الرملاين الدويل. 
ال��رمل��ان��ي��ة بني  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  تعزيز  �سبل  ال��ل��ق��اء بحث  ومت خ��الل 
على  وال��ت��اأك��ي��د  امل��ال��دي��ف��ي،  ال�سعب  وجمل�ش  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش 
اأهمية التوا�سل والتن�سيق لتوحيد املواقف والروؤى جتاه خمتلف الق�سايا 
ذات الهتمام امل�سرتك يف املحافل الرملانية الدولية مبا يخدم الرملانني 

والبلدين ال�سديقني.

اإذاعة ال�سارقة تقدم يف بث ا�ستثنائي برامج وفقرات متنوعة بعنوان »تطلعات وطن«
•• ال�صارقة-وام: 

احتفالتها  �سمن  ال�سارقة  اإذاع���ة  خ�س�ست 
الإمارات  دول��ة  بعيد الحت��اد اخلم�سني لقيام 
تبداأ من  وف��ق��رات متنوعة  واإط���اللت  برامج 
ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��اً ح��ت��ى ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء يوم 

حتت  ا�ستثنائي  ب��ث  يف  دي�سمر  م��ن  ال��ث��اين 
عنوان " تطلعات وطن ".

وتت�سمن الحتفالت م�ساركة حيوية من قبل 
وجوائز  واأ���س��ئ��ل��ة  م�سابقات  ت�سمل  اجل��م��ه��ور 
الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  من�سات  ع��ر 
اإذاعة  بني  وتفاعل  ح�سور  هناك  �سيكون  كما 

�سوت  و  البحرين  اإذاع���ات  من  وك��ل  ال�سارقة 
العرب امل�سرية و جي بي �سي الأردنية .

ال�سارقة  اإذاع���ة  مديرة  ال�ساوي  عبري  وقالت 
يف حديث خا�ش لوكالة اأنباء الإم��ارات )وام( 
لقيام  اخل��م�����س��ني  الحت����اد  ب��ع��ي��د  " نحتفل   :
والنتماء  ال��ولء  عمق  توؤكد  بطريقة  الدولة 

على  ���س��ارت  ال��ت��ي  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة  للوطن 
املوؤ�س�سني واأكملت م�سريتهم يف  الآب��اء  طريق 
النجاح يف كل  النجاح تلو  الإم���ارات  اأن حتقق 
والقطاعات وجندها منا�سبة لرنفع  املجالت 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير لقيادة الوطن يف 
هذه املنا�سبة الوطنية التي نعتز بها جميعاً".

�سارة فلكناز ت�سارك يف حلقة نقا�سية حول دور الربملان 
يف الت�سدي ملخاطر حتويل م�سار عمليات نقل الأ�سلحة

•• مدريد-الفجر:

ع�سو  فلكناز  �سارة  �سعادة  �ساركت 
الرملانية  ال�������س���ع���ب���ة  جم���م���وع���ة 
يف  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ش 
الحتاد الرملاين الدويل يف حلقة 
ال���رمل���ان يف  "دور  ن��ق��ا���س��ي��ة ح����ول 
مل��خ��اط��ر حت��وي��ل م�سار  ال��ت�����س��دي 
وذلك  الأ�سلحة"،  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات 
الدائمة  اللجنة  اجتماعات  �سمن 
التابعة  الدوليني  والأم���ن  لل�سلم 

لالحتاد.
وق���ال���ت ����س���ع���ادة ����س���ارة ف��ل��ك��ن��از يف 
مداخلة لها خالل احللقة النقا�سية 
اجتماعات  ���س��م��ن  ع���ق���دت  ال���ت���ي 
ال�143 لالحتاد  العامة  اجلمعية 
والدورة ال�208 للمجل�ش احلاكم 
يف العا�سمة ال�سبانية مدريد، "اإن 
العنف امل�سلح ي�سكل تهديدا خطريا 
وال�ستقرار  وال�����س��ل��م  الأم����ن  ع��ل��ى 
اأهمية  ع��ل��ى  ون����وؤك����د  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
م�ساركة الرملانات يف منتدى تبادل 
ونزيه،  ���س��ف��اف  ب�سكل  امل��ع��ل��وم��ات 
اأن ال��رمل��ان��ات متلك  ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
والرقابية  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الأدوات 
خماطر  من  للحد  والدبلوما�سية 

عمليات نقل الأ�سلحة". 
ال�سعبة  م����ق����رتح����ات  وع����ر�����س����ت 
الرملانية الإماراتية حول املو�سوع 
اأوجه  اأهمية تعزيز  اإىل  التي دعت 
وال�سراكة  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 

الأ�سلحة  ف��ي��ه  ح���ددت  ال��ع�����س��ك��ري، 
امل��رخ�����س��ة وامل��ح��ظ��ور ح��ي��ازت��ه��ا اأو 
مبنح  املخولة  واجل��ه��ات  اقتنائها، 
ال�ساأن،  بهذا  الالزمة  الرتاخي�ش 
ك��م��ا وق��ع��ت دول����ة الإم�������ارات على 
لتجارة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ع��اه��دة 
واأ�سار   .2013 ع��ام  يف  الأ�سلحة 
كيفية  اإىل  احل��ل��ق��ة  يف  امل�����س��ارك��ون 
للتحديات  ال����رمل����ان����ات  ت�������س���دي 
املرتبطة ب�سوء تنظيم عمليات نقل 
الوطنية  امل�ستويات  على  الأ�سلحة 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ت��ع��ددة الأط����راف، 
ال�سيا�سات  تطوير  عملية  وتوجيه 
وامل���م���ار����س���ات اجل���ي���دة م���ن خالل 
الجتار  م��ن��ع  �سبل  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
�سيما  ول  بالأ�سلحة،  امل�سروع  غري 
والأ�سلحة  ال�����س��غ��رية  الأ���س��ل��ح��ة 

اخلفيفة.

خمتلف  م������ع  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
الهيئات  ���س��واء  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
والدولية،  الإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات 
ل�سيما مكتب الأمم املتحدة املعني 
على  عالوة  واجلرمية،  باملخدرات 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واملجتمع املدين، مما �سوف ي�سهم 
يف تقوي�ش ن�ساط �سبكات اجلرمية 
غري  الأ���س��ل��ح��ة  وان��ف��الت  املنظمة 
�سعادة  وت����ط����رق����ت  ال�������س���رع���ي���ة. 
الإم���ارات  دول���ة  ج��ه��ود  اإىل  فلكناز 
وحيازة  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
دولة  اأن  اإىل  م�����س��رية  الأ���س��ل��ح��ة، 
المارات و�سعت �سوابط و�سروط 
بتجارة  املخت�سة  ال�سركات  لعمل 
الأ�سلحة، واأ�سدرت مر�سوم بقانون 
الأ�سلحة  ب�ساأن   2013 ل�سنة   5
والعتاد  وامل��ت��ف��ج��رات  وال���ذخ���ائ���ر 
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي لالإعالم حتتفل بعيد الحتاد اخلم�سني

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت اأبوظبي لالإعالم بعيد الحتاد اخلم�سني و�سط اأجواٍء وطنية 
وال���ولء والن��ت��م��اء، وذل��ك بح�سور  وتراثية مم��ل��وءة مب�ساعر احل��ب 
بالإنابة  ل��الإع��الم  اأبوظبي  ع��ام  مدير  النعيمي  البطيح  عبدالرحيم 

وعدد من املدراء التنفيذيني وجموع من املوظفني وعائالتهم.
وت�سمنت الحتفالية التي نظمتها اأبوظبي لالإعالم يف مبنى الإذاعة 
ق��ري��ة تراثية  امل��ك��ان ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة  اأع��ي��د ت�سميم  وال��ت��ل��ف��زي��ون، ح��ي��ث 
ور�ساً  �سملت  التي  املتنوعة  والفعاليات  الأن�سطة  من  ع��دداً  اإماراتية، 
تعريفية باحلرف اليدوية القدمية ك�سناعة خيوط "التلي" و�سناعة 

"اخلو�ش" و�سناعة "الرقع"، وم�سرحاً للعرو�ش الفلكلورية ال�سعبية 
مب�ساركة فرق "اليولة" و"احلربية"، اإىل جانب ركن الأطفال وركن 
احلناء وعرو�ش �سناعة احللوى املبا�سرة واأك�ساك املاأكولت ال�سعبية 
الت�سوير  ورك��ن  ال��رتاث  وم�سابقات  القدمية،  التقليدية  بديكوراتها 
لالإعالم  اأب��وظ��ب��ي  ورف���ع موظفو  ال��ت��ذك��اري��ة.  وال��ه��داي��ا  ال�سقار  م��ع 
خ��الل احل��ف��ل، اأ���س��م��ى اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات اإىل م��ق��ام �ساحب 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة، واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ش الأعلى لالحتاد 
حكام الإمارات، واأولياء العهود، واإىل �سعب الإمارات، موؤكدين حر�ش 
اأبوظبي لالإعالم على دعم م�سرية الدولة يف الفرتة املقبلة، باعتبار 
اأن الإعالم جزء رئي�سي من خطة اخلم�سني عاماً القادمة التي تهدف 
دولة الإمارات من خاللها اإىل حتقيق اإجنازات غري م�سبوقة تتطلب 
لالإعالم  اأبوظبي  وتواكب  امل�ستويات.  جميع  على  تطوراتها  مواكبة 
باليوم الوطني، عر تغطية  الوطنية والحتفالية للدولة  الفعاليات 
خا�سة وبث حي ومبا�سر، وبرامج متعددة على �سبكة قنوات تلفزيون 
من  خا�سة  تغطيات  اإىل  اإ�سافة  الإذاع��ي��ة،  اأبوظبي  و�سبكة  اأبوظبي، 

جملة ماجد وزهرة اخلليج و�سحيفة الحتاد.

�سحة دبي حتيي ذكرى يوم ال�سهيد
•• دبي-وام:

اأحيت هيئة ال�سحة بدبي الذكرى ال�سنوية ليوم ال�سهيد 
ال����ذي ي��واف��ق 30 ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع���ام ح��ي��ث ا�سطفت 
العامة  الإدارة  مقر  يف  امل�سوؤولني  وجميع  الهيئة  ق��ي��ادات 
يف  العلم  خلف  التابعة  الطبية  واملن�ساآت  دبي"  ل�"�سحة 
الإمارات  ل�سهداء  وال��دع��اء  الفاحتة  وق��راءة  ح��داد  دقيقة 
واأن  امل��را���س��م  ي��ت��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  الهيئة  وح��ر���س��ت  الأب������رار. 
يرفع العلم طبيب وممر�سة من خط الدفاع الأول. وقدم 

داعني  لل�سهداء،  وت��ق��دي��ر  اإج���الل  حتية  الهيئة  موظفو 
واأن  ب��وا���س��ع رحمته  ���س��ه��داءن��ا  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل 
يتقبلهم مع الأنبياء وال�سديقني، كما اأعرب املوظفون عن 
تقديرهم البالغ لأ�سر ال�سهداء وجميع ذويهم. وقال �سعادة 
بدبي  ال�سحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الكتبي  �سغري  ع��و���ش 
ال�سهداء  ذكرى  لإحياء  وطنياً  يوماً  الدولة  تخ�سي�ش  اإن 
يج�سد كل معاين المتنان والوفاء لأرواح ال�سهداء ويعك�ش 
حر�ش الإمارات على تخليد ذكرى الذين �سحوا بدمائهم 

واأرواحهم فداء لوطنهم ودفاعاً عن اأرا�سيه ومكت�سباته.

يف منتدى البالد البحرينية مبنا�سبة اليوم الوطني لالإمارات

تريندز ي�سارك نخبة من اأبناء اخلليج يف احلديث عن منجزات الإمارات وم�ستقبلها
د. حممد العلي: االإمارات �سنعت منوذجًا اأبهر العامل وتوا�سل لبلوغ االأف�سل

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  �سارك" 
برئي�سه  مم��ث��اًل  وال�ست�سارات" 
عبد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  التنفيذي 
�سحيفة  م��ن��ت��دى  يف  ال��ع��ل��ي  اهلل 
مت  ال���ذي  البحرينية  "البالد" 
مبنا�سبة  الثنني،  م�ساء  تنظيمه 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم����ارات 
نخبة  مب�ساركة  املتحدة،  العربية 
م����ن امل���ت���ح���دث���ني م����ن الإم��������ارات 
والبحرين ودول اخلليج العربية، 
"ما ميثله عام  حتدثوا حول عن 
اماراتية  روؤي������ة  م���ن  اخل��م�����س��ني 
والريادة  طموحة"،  ا�ست�سرافية 
والتنمية  وال��ت��م��ي��ز  الإم���ارات���ي���ة 
امل�ستحيل،  ت��ع��رف  ل  ب��ط��م��وح��ات 
التاريخية  ل��ل��ع��الق��ات  اإ����س���اف���ة 
ب����ني مم���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن ودول������ة 
الإمارات العربية املتحدة. وتوجه 

جاء  اخلم�سني  مبادئ  وثيقة  عن 
وي�سري  احل��ق��ي��ق��ة،  ه����ذه  ل��ي��وؤك��د 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ب��و���س��وح 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  تعتمد 
يف  العلمية  احل��ق��ائ��ق  على  املبني 
هنا  وم��ن  للم�ستقبل،  تخطيطها 
جاء اهتمام الدولة بتوفري البيئة 
املنا�سبة لنمو الن�ساطات البحثية 
الإنفاق  وب���زي���ادة  والأك���ادمي���ي���ة، 
والتعليم،  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
وال�ستثمار يف القطاعات احليوية 
ت�سكيل اجتاهات  �ست�سهم يف  التي 
املعرفة،  اقت�ساد  مثل:  امل�ستقبل؛ 
الب�سرية  ال��ك��وادر  يف  وال�ستثمار 
ا�ستقطاب  مع  بالتوازي  املحلية، 
املبدعني، وتر�سيخ مكانة الإمارات 
وال�سركات  ل��ل��م��واه��ب  ك��ع��ا���س��م��ة 
وال�ستثمارات يف املجالت العلمية 
ف�ساًل  وال���رق���م���ي���ة،  وال���ت���ق���ن���ي���ة 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ع��ن 

على مدى اخلم�سني عاماً املا�سية 
منوذجاً  ل��ن��ف�����س��ه��ا  ت�����س��ن��ع  اأن  يف 
يحاول   .. ال���ع���امل  اأب���ه���ر  ت��ن��م��وي��اً 
كثريون اليوم القتداء به، موؤكداً 
اأن قيادتها الر�سيدة جنحت اأي�ساً 
يف اأن توؤ�س�ش دولة منوذجاً يف كل 
�سيء، �سواء يف جتربتها الوحدوية 
القيم  م��ن��ظ��وم��ة  يف  اأو  ال����رائ����دة 
ت��اأ���س�����س��ت عليها  ال���ت���ي  ال�����س��ام��ي��ة 
كقيم  عاملياً؛  ن�سرها  اإىل  وت�سعى 
وال�سالم  وال��ت��ع��اي�����ش  ال��ت�����س��ام��ح 
والتعاون والأُخّوة الإن�سانية، حتى 
اأ�سبحت متثل ق�سة جناح فريدة 

من نوعها يف منطقتها والعامل.
دولة  اأن  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  وذك����ر 
الإم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
باأنها  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م���ن���ذ  مت���ي���زت 
بحكمة  تتعامل  م�ستقبل،  دول���ة 
ال����واق����ع، وتخطط  م���ع حت���دي���ات 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ال�����ذي ت��ن�����س��ده على 

العلي  ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د اهلل 
اآيات  باأ�سمى  مداخلته  ب��داي��ة  يف 
القيادة  اإىل  والتريكات  التهاين 
حفظها  ال���ر����س���ي���دة،  الإم����ارات����ي����ة 
الإم����ارات،  دول���ة  �سعب  واإىل  اهلل، 
مبنا�سبة احتفال الدولة بيوبيلها 
وم�����رور خ��م�����س��ني عاماً  ال��ذه��ب��ي 
املبارك  احت���اده���ا  ت��اأ���س��ي�����ش  ع��ل��ى 
على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
املوؤ�س�سني  ال���ق���ادة  م��ن  واإخ���وان���ه 
  .1971 دي�سمر  م��ن  ال��ث��اين  يف 
وتقديره  ���س��ك��ره  ع���ن  ع���ر  ك��م��ا 
البحرينية  "البالد"  ل�سحيفة 
ع���ل���ى ع���ق���د ه�����ذا امل���ن���ت���دى ال����ذي 
والأم����اين  امل�����س��ري  وح���دة  يج�سد 
تربط  التي  امل�سرتكة  والأه����داف 
وكل  والبحرين  الإم����ارات  �سعبي 
دول و�سعوب منطقتنا اخلليجية.

اإن دول���ة الإم�����ارات جنحت  وق���ال 

اإىل  م�سرياً  �سلمية؛  علمية  اأ�س�ش 
اأن���ه جت�����س��ي��داً ل��ذل��ك ج���اء اإعالن 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
"اليون�سكو"  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
الوطني  اليوم  باعتماد  اأي��ام  قبل 
لالإمارات، يف الثاين من دي�سمر، 
تاأكيداً  للم�ستقبل"،  عاملياً  "يوماً 
من املنظمة على الرتابط الوثيق 
بني الإمارات والتطلع للم�ستقبل 
وال���ع���م���ل م����ن اأج�����ل�����ه. واأ�����س����اف 
تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�ش 
اأنه مل يكن غريباً اأن ترى الدولة 
الحتفال  يف  الر�سيدة  وقيادتها 
لالنطالق  ب����داي����ة  ب��اخل��م�����س��ني 
ن����ح����و ط����م����وح ج����دي����د اأك��������ر يف 
الإمارات  تكون  اأن  وهو  امل�ستقبل، 
العامل  الأف�����س��ل يف  ال���دول���ة  ه���ي 
على الإط��الق يف جميع املوؤ�سرات 
بحلول  واحل�����س��اري��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الإعالن  اأن  وب��ني   .2071 العام 

على املعرفة، وهو ما يجد ترجمة 
له يف العديد من املراكز الفكرية 
والأكادميية التي ن�ساأت على اأر�ش 
ال����دول����ة يف ال�����س��ن��وات الأخ������رية، 
التعاون  ���س��داه يف  وك��ذل��ك جن��د 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  ال��وث��ي��ق 
ينعك�ش  مب���ا  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل����راك����ز 
املوؤ�س�سات  هذه  اأداء  على  اإيجابياً 

وفاعليتها وكفاءتها.
واختتم بالقول اإن هذا هو الطريق 

حا�سنة  تكنولوجية  بيئة  وب��ن��اء 
ل��الب��ت��ك��ار، وغ���ريه���ا م���ن الأم����ور 
وث��ي��ق��ة مبادئ  ت�����س��م��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

اخلم�سني.
العلي  ال���دك���ت���ور حم��م��د  و����س���دد   
على اأن الهتمام بالبحث العلمي 
ت��ط��وي��ره، وتوفري  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
العلمي  للبحث  ال��داع��م��ة  البيئة 
اجل����اد وال���ر����س���ني، ه���و ج���زء من 
اهتمام الإم��ارات بامل�ستقبل املبني 

فمن  ل���ل���م�������س���ت���ق���ب���ل،  احل���ق���ي���ق���ي 
وا�ست�سراف  واملعرفة  العلم  خالل 
امل�ستقبل ميكن �سناعة امل�ستقبل؛ 
ولذلك اأطلق مركز تريندز موؤخراً 
ا�ست�سراف  "من  اجل��دي��د  ���س��ع��اره 
امل�ستقبل اإىل امل�ساركة يف �سنعه"، 
لأن املهم بالن�سبة ملراكز البحوث 
للم�ساهمة  امل��ع��رف��ة  ت��وظ��ي��ف  ه��و 
تن�سده  الذي  امل�ستقبل  يف �سناعة 

ال�سعوب وحتتاجه الأوطان.  

عبداهلل بن زايد يتلقى ات�سال 
هاتفيا من وزير خارجية اإيران

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
وزير  عبداللهيان  اأم��ري  ح�سني  معايل  م��ن  هاتفياً  ات�ساًل  ال���دويل 

خارجية اإيران.
التعاون  وجم���الت  الثنائية  العالقات  بحث  الت�سال  خ��الل  ج��رى 
امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مب��ا  وتعزيزها  تطويرها  و�سبل  امل�سرتك 

للبلدين.

جمل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يقدم حزما متويلية بقيمة 40 مليون درهم لـ 53 م�سروعا بحثيا يف ثمانية قطاعات رئي�سية
•• اأبوظبي - وام:

اأعلن جمل�ش اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يف اأبوظبي عن منح 40 مليون 
يف  ناجح  وتطوير  بحث  م�سروع   53 ل���  بحثية  مت��وي��الت  �سكل  على  دره��م 

ثمانية قطاعات رئي�سية عام 2021.
وتدير اأ�سباير – ذراع اإدارة برامج التكنولوجيا يف جمل�ش اأبحاث التكنولوجيا 
اأ�سباير  ج��ائ��زة  برناجميها،  خ��الل  م��ن  التمويلية  احل��زم  – ه��ذه  املتطورة 
تخ�سي�سها  مت  والتي  ال�سباب،  للباحثني  اأ�سباير  وجائزة  البحثي،  للتميز 
الجتماعية،  وال��ع��ل��وم  والتعليم  ال��ط��ريان،  ق��ط��اع��ات  يف  العاملة  للجهات 
املعلومات  وتكنولوجيا  وال�سحة،  وال��زراع��ة،  وال��غ��ذاء  والبيئة،  وال��ط��اق��ة، 

والت�سالت، والت�سنيع.
وقال �سعادة في�سل البناي، الأمني العام ملجل�ش اأبحاث التكنولوجيا املتطورة: 
"ي�سكل هذا الأمر اأوىل اأولويات املجل�ش، واإذ ي�سعدنا اأن نوؤدي دورنا، بالتعاون 
التي  البحثية  امل�ساريع  البالد، يف احت�سان  العايل يف  التعليم  مع موؤ�س�سات 
اأن ت�سهم يف ال�سالح العام، ويف ت�سجيع التقدم امل�ستدام يف اإمارة  من �ساأنها 

اأبوظبي والإمارات العربية املتحدة ..كما يهنئ جمل�ش اأبحاث التكنولوجيا 
املتطورة الفائزين ويثني على جميع امل�ساركني ملا قدموه من م�ستوى عاٍل 

للم�ساركات يف برامج اأ�سباير لهذا العام".
اأ�سباير  "�ستدير  لأ�سباير:  التنفيذي  الرئي�ش  موري�ش،  اآرثر  الدكتور  وقال 
توزيع املنح على برناجمينا الرئي�سيني الداعمني للبحوث، واللذين يهدفان 
اإىل تعزيز روح املناف�سة ال�سليمة واإبراز امل�ساريع املتطورة اجلديرة بالهتمام 
..و�ستتمكن هذه امل�ساريع الآن من النتقال ب�سال�سة من مرحلة الت�سميم 
دون  الأ���س��واق  يف  طرحها  اإىل  و�سوًل  الختبار  مرحلة  وم��ن  الكتمال،  اإىل 

معيقات ل�سمان اإحداث اأثر عاملي حتويلي".
ومت اختيار الفائزين باملنح من بني 370 عر�ساً خمتلفاً �سمن الرناجمني 
ال�سباب  للباحثني  اأ�سباير  وجائزة  البحثي  للتميز  اأ�سباير  جائزة  ..وتعتر 
مبادرتني قائمتني تديرهما اأ�سباير من اأجل تر�سيخ التعاون مع املجتمعات 
اأبوظبي،  يف  والتطوير  البحث  منظومة  من��و  وت���رية  ولت�سريع  البحثية، 

ولتعزيز مكانتها ب�سفتها مركزاً عاملياً لالبتكار.
وقامت جمموعة دولية من املراجعني النظراء من موؤ�س�سات بحثية رائدة 

حول العامل بتقلي�ش العدد الكبري من املقرتحات الأولية بناء على معايري 
للقطاعات  واأهميته  املقرتح،  وج��دوى  واأ�سالتها،  البحوث،  جودة  مثل  عدة 
على  املحتمل  والأث����ر  امل��ت��ق��دم��ني،  وم��وؤه��الت  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�سرتاتيجية 
القطاع، وتطوير راأ�ش املال الب�سري ..كما مت اإيالء اأهمية كبرية للم�ساركات 
التي ت�سمنت التعاون مع القطاع املعني، اإىل جانب العمل ما بني املوؤ�س�سات 

والتعليم مبجالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات.
اأع�ساء  جميع  اأم��ام  متاحة  البحثي  للتميز  اأ�سباير  جائزة  منحة  اأن  يذكر 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  كامل يف  بدوام  يعملون  الذين  التدري�سية  الهيئة 

الواقعة جغرافياً يف اإمارة اأبوظبي وهي ت�سهد تطوراً ملحوظاً.
من ناحية اأخرى، ُتخ�س�ش منحة برنامج جائزة اأ�سباير للباحثني ال�سباب، 
التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليون درهم، ل�ستة مقرتحات بحثية متميزة 
يف املجالت امل�ستهدفة ..ويتاح برنامج التمويل التناف�سي للباحثني ال�سباب 
/ املا�سية  �سنوات  ال�ست  خالل  النهائية  درجاتهم  نالوا  الذين  اأبوظبي  يف 

الدكتوراه اأو ما يعادلها/.
ومن املتوقع اأن ت�سهم البحوث التي ميّولها الرناجمان يف دفع عجلة التطور 

بني  املفيدة  ال�سراكات  تعزيز  جانب  اإىل  اأبوظبي،  يف  والتكنولوجي  العلمي 
العلماء يف اأبوظبي واملوؤ�س�سات الأكادميية وال�سناعية الرائدة على امل�ستوى 
الوطني والعاملي. وعقب اإطالقها يف نوفمر 2020، توا�سل اأ�سباير، ذراع 
دعم  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجيا  اأب��ح��اث  جمل�ش  يف  التكنولوجيا  ب��رام��ج  اإدارة 
ومن  للموؤ�س�سات  والتطوير  البحث  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  البحثية  املنظومة 
التغلب على ما  البتكار  ت�سهم يف دفع عجلة  اإقامة م�سابقات كرى  خالل 
تواجهه اإمارة اأبوظبي من حتديات فريدة، وذلك بالإ�سافة اإىل دعم تطوير 
التقنيات احلديثة. واأ�سباير هي �سريك مهم يف م�سابقة "اإك�ش برايز اإطعام 
املليار التايل"، التي ميولها برنامج اأبوظبي للم�سرعات التنموية "غداً 21" 
..وتهدف امل�سابقة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولر اإىل اإيجاد حلول بديلة 

للروتني من اأجل الق�ساء على اجلوع يف العامل ولتعزيز الأمن الغذائي.
ويف الآونة الأخرية، اأعلنت اأ�سباير اأنها �ست�ست�سيف الدورة املقبلة من حتدي 
 3 قيمته  تبلغ  ال��ذي  البحرية،  للروبوتات  الكبري  العاملي  زاي��د  بن  حممد 
ماليني دولر، والذي يهدف اإىل اإيجاد حلول اآنية وفعلية لتحديات الأمن 

وال�سالمة البحرية.

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي حتيي ذكرى يوم ال�سهيد
•• اأبوظبي-وام:

مت  اإذ  ال�سهيد"،  "يوم  ذك��رى  اإح��ي��اء  يف  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  �ساركت 
يف  �سمت  دقيقة  وال��وق��وف  �سباحا،  الثامنة  ال�ساعة  عند  الأع���الم  تنكي�ش 
الدولة  علم  رفع  مرا�سم  تبتعها  �سباحاً،  والن�سف  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة 
وروؤ�ساء  وامل�سوؤولني  القيادات  بح�سور  وذل��ك  الوطني،  بال�سالم  م�سحوباً 

املحاكم والنيابات وعدد من موظفي الدائرة.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العري، وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي 
الفخر  الوطن م�ساعر  اأبناء  نفو�ش  يبعث يف  ال�سهيد،  يوم  ذكرى  اإحياء  اأن 
والعتزاز بت�سحيات اأبطالنا البوا�سل يف ميادين العز والفخر، وبطولتهم 
ملا قدموه من مناذج م�سرفة يف  الوجدان،  را�سخة يف  �ستظل  التي  اخلالدة 
ال�سجاعة والإقدام، فداًء لوطنهم وحفاظاً على منجزاته ومقدراته، ودعماً 
اأن الذكرى ال�سنوية ليوم ال�سهيد يف  ون�سرة للق�سايا الإن�سانية.  واأ�ساف 
الثالثني من نوفمر من كل عام، �ستبقى �ساهدة على ما جاد به �سهداوؤنا 

بالأمن  الوطن  لينعم  والنفي�ش  الغايل  باذلني  واأمتهم،  وطنهم  اأج��ل  من 
التالحم  يف  الأمثلة  اأروع  �ساربني  عالية،  خفاقة  رايته  وتظل  وال�ستقرار 
والتعا�سد وال�ستعداد التام لتاأدية املهام والواجبات الوطنية يف �ستى امليادين، 
مت�سلحني بحب الوطن والإخال�ش والولء لقيادته الر�سيدة. ومن جهته، 
اأكد �سعادة امل�ست�سار علي حممد البلو�سي، النائب العام لإمارة اأبوظبي، اأن 
الحتفاء ب�سهداء الوطن يف الثالثني من نوفمر من كل عام، هو تعبري عن 
تقدير دولة الإمارات قيادة و�سعباً للت�سحيات اخلالدة التي قدمها اأبطالنا 
البوا�سل يف �سبيل احلفاظ على الأمن وال�ستقرار، وما قدموه من درو�ش 
الوطن و�سون مكت�سباته  راي��ة  اأج��ل رفعة  وال��ف��داء من  ال��ولء والعطاء  يف 
�سهدائنا  بطولت  ن�ستح�سر  ال�سهيد  يوم  ذك��رى  "يف  واأ���س��اف:  ومقدراته. 
نرا�سا  لتظل  الطاهرة،  بدمائهم  البطولت  اأروع  �سطروا  الذين  الأب���رار 
تهتدي به الأجيال، م�ستذكرين بكل الإجالل والعرفان ت�سحيات الأبطال 
يف ميادين العز وال�سرف يف ظل التالحم والتعا�سد من جميع اأبناء الوطن 

وال�ستعداد التام لتلبية نداء الواجب يف جميع الظروف والأوقات".

غرفة راأ�س اخليمة حتتفي ب�سهداء الوطن
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأم�ش  ال�سهيد  بيوم  اخليمة  راأ���ش  جت��ارة  غرفة  احتفت 
الثالثاء ، حيث نك�ست الغرفة العلم يف الثامنة �سباحاً 
حممد  الدكتور  وق��ف  والن�سف  ع�سر  احل��ادي��ة  وعند   ،
لمارة  التنفيذي  للمجل�ش  العام  الم��ني  اللطيف  عبد 
ومديرها  الغرفة  اإدارة  جمل�ش  واأع�ساء  اخليمة  راأ���ش 
وم�سوؤوليها دقيقة دعاء �سامت ، ثم عاد العلم مرفوعاً 

بال�سالم  م�����س��اح��ب��اً  ال��غ��رف��ة  م��ب��ن��ى  ال�������س���اري يف  ف����وق 
بخال�ش  وت��ق��دم��وا جميعاً  الم�����ارات.  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
الولء والوفاء لقيادة دولة الم��ارات العربية الر�سيدة 
 ، الب��رار  �سهدائنا  لرواح  والتقدير  التحية  مقدمني   ،
وخال�ش الدعاء باأن ي�سكنهم اهلل الفردو�ش العلى ، وان 
اأبنائهم وذويهم واأهلهم على �سرهم وثباتهم  يحفظ 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اهلل  يحفظ  وان   ، ل��ل��وط��ن  وح��ب��ه��م 

وجنودنا البوا�سل يف �ساحات احلق والواجب.

وكيل وزارة ال�سحة: يوم ال�سهيد يج�سد فخر 
واعتزاز اأبناء الإمارات بت�سحيات قواتنا امل�سلحة

•• دبي-وام:

قال �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
الإمارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
ال�سهيد  ي��وم  يف  ال�سحية..  للخدمات 
اأبطال  ذك���رى  لإح��ي��اء  قلوبنا  ت��ت��وح��د 
ا�ست�سهدوا  ال��ذي��ن  البوا�سل  الإم����ارات 
الوطن  عن  للذود  الواجب  ميادين  يف 
يف م�سهد مهيب من التالحم الوطني 
ت��ع��ب��رياً ع���ن ال���رتاب���ط احل��ق��ي��ق��ي بني 
القيادة وال�سعب ومنعة احتادنا وتاأكيدا 
اأبناء  ل��دى  والعزمية  الإرادة  ق��وة  على 
التي  التحديات  مواجهة  يف  الإم����ارات 
ل تزيدهم اإل وحدة و�سالبة وتالحماً 
�سبيله.  يف  والت�سحية  الوطن  حب  يف 

واأ�ساف يف ت�سريح له اأم�ش مبنا�سبة يوم ال�سهيد الذي ي�سادف الثالثني من 
نوفمر من كل عام.. اإن هذا لليوم يج�سد فخر واعتزاز اأبناء الإمارات بت�سحيات 
ال�سهداء من اأجل اإعالء راية الوطن خلف القيادة الر�سيدة التي وجهت باإحياء 
م�سدر  ي�سكلون  الذين  الأبطال  ب�سهدائنا  الفتخار  على  تاأكيداً  لل�سهيد  يوم 
اإلهام واعتزاز لالأجيال. وقال اإن اإن�ساء مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء ميثل تعبرياً 
اأبنائهم  عن رعاية الدولة لذوي ال�سهداء يف كنفها تقديراً لدورهم يف تن�سئة 

على قيم الوفاء والت�سحية الرا�سخة لدى اأهل الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل اآل حامد: �سهداء الوطن اأو�سمة فخر وعز

•• اأبوظبي -وام:

حامد  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  معايل  ق��ال 
يوم  يف  نحتفي  اأب��وظ��ب��ي   - ال�سحة  دائ���رة  رئي�ش 
ال�سهيد برجال الوطن واأبطاله الذين لن يغيبوا 
على  ن�سعهم  وعز  اأو�سمة فخر  فهم  ذاكرتنا،  عن 
�سدورنا وتبقى ت�سحياتهم يف قلوبنا ووجداننا ملا 

قدموه يف �سبيل رفعة وطننا والذود عن حماه.
واأكد - يف كلمة له مبنا�سبة "يوم ال�سهيد" - : " 
اأن الوطن يتباهى اليوم ويتفاخر باأبطاله الذين 
اأروع  وج�سدوا  له  ف��داء  ميلكون  ما  باأغلى  �سحوا 
م��ع��اين ال��ف��خ��ر والع����ت����زاز يف ح��ب��ه وال���وف���اء له، 

ه��م من���اذج م�سيئة يف ت��اري��خ ال��وط��ن ال���ذي خلد 
اأ�سماءهم يف ذاكرته بحروف من نور وهم منارات 
ال��ق��ادم��ة وت�سيء  ال��وط��ن والأج���ي���ال  اأب��ن��اء  تلهم 
�سهداوؤنا  �سيبقى   "  : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال  دروبهم." 
م�سدر فخرنا واعتزازنا و�ستبقى اأمهات ال�سهداء 
يف  والت�سحية  وال��ع��ط��اء  لل�سر  م�سرفة  من���اذج 
اأبناء  اأج��ل��ه و�سيبقى  وال��ت��ف��اين م��ن  ال��وط��ن  ح��ب 
وبنات ال�سهداء اأمانة غالية يف يد الوطن ترعاهم 
القيادة يف كنفها وت�سهر على راحتهم." واأ�ساف: 
اأبناء زايد تربينا يف مدر�سته على حب  " جمعينا 
ال��وط��ن والإخ��ال���ش ل��ه، كلنا ره��ن ل��ن��داء الوطن 

واأرواحنا نقدمها فداء له."

 ذياب بن زايد : يوم ال�سهيد يوم اإعالء قيم الت�سحية والفداء
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �سمو ال�سيخ ذياب بن زايد اآل نهيان اأن يوم ال�سهيد 
ه��و ي���وٌم لإع���الء قيم الت�سحية وال��ف��داء، وه��و ي��وم عٍز 
الذين  الررة،  واأبنائه  الوطن  �سهداء  بت�سحيات  وفخر 
راية  لتظل  التاريخ  �سفحات  اأن�سع  يف  اأرواح��ه��م  وهبوا 

دولة الإمارات خفاقة مرفوعة.
وقال �سموه يف كلمة له مبنا�سبة يوم ال�سهيد " اإن قرار 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
م��ن نوفمر   30 ي��وم  "حفظه اهلل" ب��اأن يكون  ال��دول��ة 
الأبرار  الوطن  �سهداء  ذكرى  لتخليد  يوماً  عام  ُكل  من 
ما  �سدقوا  بوا�سل  رج��اٍل  ماآثر  فيه  ن�ستذكر  ت��اري��ٌخ  هو 

و�سطروا  الزكية  ب��اأرواح��ه��م  ف��ج��ادوا  عليه  اهلل  ع��اه��دوا 
ميادين  يف  وال���ف���داء  الت�سحية  م��ع��اين  اأروع  ب��دم��ائ��ه��م 

ال�سرف والبطولة".
واأ�ساف �سموه " اإن دعم ومتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
هو  واأح��وال��ه��م  ال�سهداء  لأ���س��ر  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
التاأ�سي�ش  قوة  وعلى  الوطنية،  اللحمة  قيم  على  تاأكيد 

ومتانة البنيان لدولة الإمارات العربية املتحدة".
وع���ر ���س��م��وه ع��ن اع���ت���زازه ب��اأم��ه��ات ال�����س��ه��داء واآبائهم 
اأبنائهم حب الوطن والنتماء  وذويهم، الذين زرعوا يف 
اإليه، وج�سدوا ب�سرهم �سورة رائعة عن اللحمة الوطنية 

الفريدة املتجذرة يف عمق ن�سيج املجتمع الإماراتي.

وزارة الداخلية حتتفي ب�سهداء الوطن
•• اأبوظبي- وام:

بيوم  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اح��ت��ف��ت 
ال�������س���ه���ي���د، ون���ك�������س���ت ال����ع����ل����م يف 
�سباح  م�����ن  ال���ث���ام���ن���ة  ال�������س���اع���ة 
�سباط  ووق���ف  اأم�ش"الثالثاء"، 
دعاء  دق��ي��ق��ة  ال������وزارة  ومنت�سبي 
ون�سف   11 ال�������س���اع���ة  ����س���ام���ت 
ال��ع��ل��م مرفوعاً  ���س��ب��اح��اً، ث��م ع���اد 
ف���وق ال�����س��اري��ة يف م��ب��ن��ى ال����وزارة 
ع�سرة  احل����ادي����ة  ال�������س���اع���ة  ع���ن���د 
بال�سالم  م�ساحباً  �سباحاً  و31 

الوطني.
الداخلية  وزارة  ق��ي��ادات  وع���رت 
لل�سرطة  ال���ع���ام���ة  وال�����ق�����ي�����ادات 
تقديرهم  ع����ن  ل���ه���م  ك���ل���م���ات  يف 
واعتزازهم ب�سهداء الوطن الذين 
ق���دم���وا اأغ���ل���ى م���ا مي��ل��ك��ون ف����داًء 
ل��ل��وط��ن وق���دم���وا ال��ت�����س��ح��ي��ات يف 
�سبيل اإعالء �ساأنه ووفاًء للكرامة 

واحلق والعدل.
والوفاء  الولء  بخال�ش  وتقدموا 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ل��ق��ي��ادة 
مقدمني  ال����ر�����س����ي����دة،  امل����ت����ح����دة 
التحية والتقدير لأرواح �سهدائنا 
الأب��������رار، وخ���ال�������ش ال����دع����اء ب���اأن 
الأعلى،  ال��ف��ردو���ش  اهلل  ي�سكنهم 
وذوي���ه���م  اأب���ن���ائ���ه���م  ي��ح��ف��ظ  واأن 
وثباتهم  ���س��ره��م  ع��ل��ى  واأه��ل��ه��م 
اهلل  يحفظ  واأن  للوطن،  وحبهم 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة، وج��ن��ودن��ا يف 

�ساحات احلق والواجب.
واأكد معايل الفريق �ساحي خلفان 
متيم نائب رئي�ش ال�سرطة والأمن 
العام يف دبي اأنه يف خ�سم فرحتنا 
واحتفالنا بيوبيل الدولة الذهبي، 
علينا اأن ن�ستذكر �سهداءنا الأبرار 
الذين �سطروا بدمائهم الطاهرة 
اأعظم الإجنازات والبطولت التي 
حتققت يف م�سرية هذه الأمة منذ 
�سباب  ه���ذا،  ي��وم��ن��ا  ح��ت��ى  ن�ساأتها 
اأرواحهم  ب���ذل���وا  ال���ذي���ن  ال���وط���ن 
راية  تبقى  اأن  اأج���ل  م��ن  رخي�سة 
احل���ق ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة، وم���ن اأجل 
اأن يبقى هذا الوطن حم�سناً من 
كل املحاولت التي تهدف لإحلاق 
قوى  �سد  عنه  ودف��اع��اً  ب��ه،  ال�سر 

البغي والعدوان.
العظيمة  املنا�سبة  ه��ذه  اإن  وق���ال 
وعقولنا  قلوبنا  يف  خالدة  �ستظل 
�سهداءنا  فيها  ن�ستذكر  جميعاً، 
عنا  تغيب  لن  التي  وت�سحياتهم 
اأبداً، وجتعلنا ن�سعر دائماً بالفخر 
والعتزاز مبا قدمه اأبناء الإمارات 
لن�سرة  ت�سحيات  م��ن  ال��ب��وا���س��ل 
النبيلة،  وامل���ب���ادئ  وال��ق��ي��م  احل���ق 
القادمة  والأج��ي��ال  اأبناءنا  ونعلم 
الت�سحية  م��ف��اه��ي��م  ت��ك��ون  ك��ي��ف 
الولء  وم��ع��اين  ال��وط��ن  �سبيل  يف 

والنتماء.
الأب���������رار،  ����س���ه���داءن���ا  اهلّل  رح������م 
واأ���س��ك��ن��ه��م ف�����س��ي��ح ج���ن���ات���ه، وكل 
و�سعب  وح��ك��ام��ن��ا  ووط���ن���ن���ا  ع����ام 
اأكد  ب��خ��ري. م��ن جانبه  الم����ارات 
ع��ب��د اهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
ب��ذك��رى يوم  ال���دول���ة  اأن اح��ت��ف��اء 
ال�����س��ه��ي��د وال�������ذي ي�������س���ادف يوم 
من  نوفمر  �سهر  م��ن  ال��ث��الث��ني 
كل عام، هو يوم لتكرمي �سهدائنا 
ماآثرهم  على  وللوقوف  الأب����رار، 
وت�سحياتهم وبطولتهم املخلدة، 
وهو اأقل ما ميكن تقدميه عرفانا 

واأكد اأن يوم ال�سهيد تكرمي لهوؤلء 
الرتابط  ق���وة  يعك�ش  ال�����س��ج��ع��ان 
والقيادة  ال��وط��ن  ب��ني  احل��ق��ي��ق��ي 
وال�سعب ،رحم اهلل اأبطالنا الذين 
لكل  الم���ان  �سمام  مبثابة  ك��ان��وا 
ع������دوان ي��رتب�����ش ب���ه���ذه الأر������ش 
،ون��ق��ول لأ���س��ر ال�����س��ه��داء وذويهم 
هنيئاً لكم هذا اليوم العظيم الذي 

تفخرون به وتعتزون ب�سهدائكم.
من جانبه اأكد معايل اللواء ركن 
قائد  املزروعي  خلف  فار�ش  طيار 
�سهداء  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ع���ام 
اأو�سمة عزة وفخر على  الإم���ارات 
دائماً  ي��ه��ت��م  وط����ن  يف  ����س���دورن���ا 
ب��اإح��ي��اء ذك����رى اأب���ط���ال الإم�����ارات 
ا�ست�سهدوا  ال����ذي����ن  ال���ب���وا����س���ل، 
يف م��ي��ادي��ن ال���واج���ب ل���ل���ذود عن 
الوطن واأمن الوطن ورد اجلميل 
موؤ�س�ش  غ��ر���س��ه��ا  غ��ال��ي��ة  ل��ق��ي��م��ة 
الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
تعبرياً عن الرتابط احلقيقي بني 

القيادة وال�سعب.
وقال اإن هذه املنا�سبة الغالية على 
تقدير  تعك�ش  واملجد  العزة  وطن 
قيادتنا الر�سيدة ل�سهدائنا الأبرار 
امل�ستويات  اأع���ل���ى  يف  وت��ك��رمي��ه��م 
بذكراهم  والح���ت���ف���اء  ال��ر���س��م��ي��ة 
����س���ن���وي���اً ك����ي ي����ك����ون ه������ذا ال���ي���وم 
والوفاء  والبطولة  للمجد  ي��وم��اً 
والنتماء  وال��������ولء  وال���وط���ن���ي���ة 

لالأر�ش والقيادة.
�ساحب  مقولة  معاليه  وا�ستذكر 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" 
ل��ل�����س��ه��داء مكانة  اأع���ط���ت  وال���ت���ي 
"اإّن  ب��ق��ول��ه  ري���ادي���ة يف الم������ارات 
درجات  اأغ��ل��ى  ه��و  بالّنف�ش  اجل��ود 
للوطن،  والإخ�����ال������ش  ال���ّت���ف���اين 
بذل،  امل��ك��ان��ة  يف  ي�ساهيه  ل  ب��ذل 
بثمن،  القيمة  يقّدر يف  وعطاء ل 
ولذلك �ستظل بطولت �سهدائنا، 
حمفورة  وم���دن���ي���ني،  ع�����س��ك��ري��ني 
يف ذاك�������رة ال����وط����ن، وخ����ال����دة يف 
ال��وج��دان، اأو���س��م��ة ع��زة وف��خ��ر يف 
قلوب  مت��ازج��ت  فقد  �سدورنا".. 
فقدموا  الوطن  مبحبة  ال�سهداء 
له الغايل والنفي�ش لوطن اخلري 

واملحبة وطن العزة والكرامة.
�سهدائنا  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 
اأرواحهم  ال���ررة الأوف��ي��اء وه��ب��وا 
لتظل راية دولة الإمارات العربية 
املتحدة خفاقة عالية، وهم يوؤدون 
الوطنية  وواج���ب���ات���ه���م  م��ه��ام��ه��م 
داخل الوطن وخارجه يف امليادين 
والإن�سانية  والع�سكرية  امل��دن��ي��ة 

كافة.
وقال اللواء الدكتور اأحمد نا�سر 
اأن  ال�����وزارة  ع���ام  ال��ري�����س��ي مفت�ش 
ي��وم ال�سهيد الإم��ارات��ي ، ه��و يوم 
البوا�سل  �سهدائنا  لذكرى  اإحياء 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح��ه��م ف���داًء يف 
اأثناء  ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  �سبيل 
اأدائ���ه���م مل��ه��ام��ه��م ال��وط��ن��ي��ة داخل 
الإمارات وخارجها ،حيث ن�ستذكر 
الأبطال  ت�����س��ح��ي��ات  خ��الل��ه  م���ن 
و�سجاعتهم ، وحتليهم بامل�سوؤولية 
لوطنهم  واإخال�ساً  الوطنية وفاًء 
،ول��ردع كل ع��دوان يرتب�ش بهذه 
التاريخية  فبطولتهم   ، الأر����ش 
ج�����س��دت ل��ن��ا ال��ق��ي��م امل��ت��اأ���س��ل��ة يف 
اأروع  الإم��ارات��ي لي�سرب  امل��واط��ن 
والتفاين  ال��ت��الح��م  يف  الأم���ث���ل���ة 

لهم وتقديرا على ب�سالتهم دفاعا 
عن الوطن ومقدراته.

الأوفياء  الوطن  اإن جنود   ، وق��ال 
والكرامة  ال���ع���زة  ق��ي��م  ت�������س���ّرب���وا 
الدولة،  اأب��ن��اء  امل��زروع��ة يف نفو�ش 
مببادئ  ومت�����س��ك��ه��م  ب���اإمي���ان���ه���م 
العقد  عازمني  املوؤ�س�سني،  القادة 
بعد  جيال  وتوارثها  تناقلها  على 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ���ل  يف  ج��ي��ل 
وح��ك��ام الإم�����ارات ال��ذي��ن �سدقوا 
وبف�سل  ع��ل��ي��ه،  اهلل  ع���اه���دوا  م���ا 
حكامها  وق��ي��ادة  ال��دول��ة  توجهات 
ال���ر����س���ي���دة، م���ازل���ن���ا ب���اق���ني على 
ن�ساأنا  مب����ا  م��ت�����س��ل��ح��ني  ال���ع���ه���د، 
الأ�سداء  ال��رج��ال  ب��اأخ��الق  عليه، 

الأوفياء.
ال�����س��ه��ي��د، يوم  " ي�����وم  واأ������س�����اف 
ن�ستذكر فيه كل عام، ذكرى رجال 
ال���ذي���ن بذلوا  الأوف����ي����اء  ال���وط���ن 
الوطن  راي�����ة  ل��ت��ب��ق��ى  اأرواح�����ه�����م 
يهابوا  اأب���ّي���ة، مل  خ���ال���دة  خ��ف��اق��ة 
موتا، مت�سابقني للدفاع عن اأر�ش 
�سعبه  وم�ستقبل  وكرامته  الوطن 
اأ�سمى  ���س��ارب��ني  وق����وة،  ب��ع��ن��ف��وان 
الت�سحية  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  م��ع��اين 
ال�سهيد  بيوم  والحتفاء  والفداء. 
يزيد  الوطنية،  املنا�سبات  وك��اف��ة 
وتالحما  ومتا�سكا  ترابطا  �سعبنا 
التنموية  امل�������س���رية  ل���س��ت��ك��م��ال 
دولة  لتعي�ش  للبالد،  والنه�سوية 
الإمارات العربية املتحدة يف رخاء 
وا���س��ت��ق��رار واأم�����ن و����س���ع���ادة، هذه 
بالولء  �سعورنا  ت��ع��زز  املنا�سبات 
والنتماء لدولة وقيادة احت�سنت 
و�سعادة،  ورف��اه��ي��ة  بحب  اأب��ن��اءه��ا 
ومل تبخل يوما بعطائها وكرمها 
�سعب  ليكون  امل�ستقبلية  وروؤيتها 
الإم���������ارات الأ����س���ع���د والأذك��������ى يف 
األ  علينا  يحّتم  وواجبنا  ال��ع��امل، 
ن��ت��خ��ل��ف ي���وم���ا ع����ن خ���دم���ة هذا 
عرثات  لأي  ن�سمح  واأل  ال��وط��ن، 
يف  ع��ائ��ق��ا  ت��ق��ف  اأن  حت���دي���ات  اأو 

طريقنا".
من جانبه قال اللواء خليفة حارب 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
للفخر  ي���وم  ه��و  ال�سهيد  ي���وم  اإن 
الأبطال  ب��ت�����س��ح��ي��ات  والع����ت����زاز 
والنفي�ش  ال���غ���ايل  ب���ذل���وا  ال���ذي���ن 
الوطن  ه��ذا  عن  الدفاع  �سبيل  يف 
ورفعته ، ويف ال 30 من نوفمر 
اإماراتي  ل��ه  ، يتطلع  ك��ل ع��ام  م��ن 
ومن ينتمي لهذه الأر�ش الطيبة 
م�����س��اع��ر احلب  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري   ،
ن�ستح�سر  و   ، ل��ل��وط��ن  وال������ولء 
والعطاء  ال��ب��ذل  قيم  خ��الل��ه  م��ن 
ال��ت��ي قدمها  ال��ن��ب��ي��ل��ة  وامل�����س��اع��ر 
باأرواحهم  ف��داًء  الأب���رار  ال�سهداء 
اأج��ل الدين والأر����ش وطاعًة  من 

لولة الأمر.
واأ�ساف اإن يوم ال�سهيد يوم الفداء 
والبطولة والرفعة والكرامة لكل 
والنتماء  ال��ولء  يعك�ش  اإم��ارات��ي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
من  الأب��ط��ال  ال�سهداء  قدمه  مبا 
اأج���ل اإع����الء راي���ة ال��وط��ن لتبقى 
املنا�سبة  ه��ذه  ويف   ، عالية  خفاقة 
ت�سحيات  ن�����س��ت��ذك��ر  ال���وط���ن���ي���ة 
اأبطالنا البوا�سل الذين لبوا نداء 
ال���واج���ب يف ���س��اح��ات ال��ب��ط��ول��ة ، 
الت�سحية  ق��ي��م  اأن  ل��ن��ا  ل��ي��وؤك��دوا 
وال�سهادة يف �سبيل الوطن ما هي 
يف  وم���وروث���ة  متاأ�سلة  ج���ذور  اإل 

اأبناء هذه الأر�ش املباركة.

والبذل والعطاء.
دولة  نحن يف  اأن��ن��ا  الري�سي  واأك���د 
اأن حب  الإم������ارات ق���ي���ادًة و���س��ع��ب��اً 
ال��وط��ن ي��ج��ري يف ع��روق��ن��ا ، واأن 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  الإم�������ارات  دول����ة 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�ش الدولة " حفظه اهلل 
تقف  الإم���ارات  حكام  " واإخ��وان��ه 
التكاتف  على قلب رجل واح��د يف 
و�ستبقى   ، وال�سمود  والت�سامن 
الأبرار  الوطن  �سهداء  ت�سحيات 
حم���ف���ورة يف ���س��ف��ح��ات ال��ت��اري��خ ، 
الأجيال  ،و�ستظل  الوطن  وذاك��رة 
ت�سحياتهم  من  ت�ستلهم  القادمة 
الوطن  اأج��ل  م��ن  التفاين  درو����ش 

ورفعته.
وجدد العهد والولء يف هذا اليوم، 
حيث نقف مت�سامنني ب�سف واحد 
مع اأ�سر ال�سهداء ،داعني املوىل عز 
وجل اأن يرحمهم ويتقبلهم عنده، 
واأن يرزقهم الفردو�ش الأعلى من 

اجلنة.
واأك����د ال���ل���واء ���س��امل ع��ل��ي مبارك 
امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  ال�سام�سي 
ل��ل��م��وارد واخل��دم��ات امل�����س��ان��دة اأن 
ي���وم ال�����س��ه��ي��د يف دول����ة الإم�����ارات 
اأبناء  وب���ط���ولت  ي��ذك��رن��ا مب���اآث���ر 
�سحوا  الذين  البوا�سل  الإم���ارات 
باأغلى ما ميلكون حلماية الوطن 
الأبرياء  حياة  واإن��ق��اذ  ومقدراته، 
من  ال��دول��ة  وحت�سني  وجندتهم 
ك���ل ال���ف���نت ال���ت���ي ق���د حت��ي��ط بها 
واأقدامهم  ب�سجاعتهم  ف�سربوا 

اأروع الأمثلة.
وا�سار اإىل اإن التوجيهات ال�سامية 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 30 "حفظه اهلل"، باأن يكون يوم 
نوفمر من كل عام يوماً لل�سهيد، 
ه������و ت���خ���ل���ي���د ووف�����������اء وع�����رف�����ان 
�سهداء  وب��ذل  وع��ط��اء  بت�سحيات 
الذين  ال�����ررة  واأب���ن���ائ���ه  ال���وط���ن 
اأرواحهم؛ لتظل راية دولة  وهبوا 
خفاقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث ل��ق��ى ه���ذا التوجيه 
اأبناء  جميع  من  وا�سعة  ا�ستجابة 
ملا  وا�سحة  ترجمة  وه��و  ال��وط��ن، 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  تعي�سه 
امل����ت����ح����دة م�����ن حل����م����ة وت���ك���ات���ف 
الر�سيدة  القيادة  ح��ول  واإل��ت��ف��اف 
اأحياء  الأب����رار  ال��وط��ن  ف�سهداء   ،
وت�سحياتهم  ي��رزق��ون  ربهم  عند 
اأب��ن��اء الوطن  تظل حية يف ذاك��رة 

والأجيال املقبلة.
ال��وط��ن على مر  ت��اري��خ  اإن  وق���ال 
الزمن �سيحفظ يف ذاكرته اأولئك 
الرجال الذين �سربوا اأروع الأمثلة 
فداًء  اأرواحهم  وقدموا  واأ�سدقها 
ذكراهم نرا�ساً  و�ستبقى  للوطن، 
اهلل  رح����م  ال���ع���زة،  دروب  ي�����س��يء 
ف�سيح  واأ�سكنهم  ال��وط��ن  ���س��ه��داء 
اأنتهم  ل��ذوي��ه��م  ون���ق���ول   ، ج��ن��ات��ه 
من �سنع املجد واأنتم من غر�ستم 
 ، اأبناءكم  النبيلة يف نفو�ش  القيم 
والواجب،  الفخر  دواعي  ملن  واإنه 
اأن ن�ستذكر �سهدائنا الررة الذين 
وت�سحياتهم  اأ���س��م��اوؤه��م  �ستبقى 
ع����الم����ة خ�����ال�����دة وم�������س���ي���ئ���ة يف 
ذكراهم  و�ستظل  الإم��ارات،  تاريخ 
العطرة خالدة ورا�سخة يف وجدان 
و�سيذكرها  ال���ده���ر،  اب���د  ال��وط��ن 
اأب��ن��اء ال��وط��ن ع��ام��اً بعد ع��ام بكل 
اعتزاز، و�سرت�سم على جبني اأبناء 

واأ�سر ال�سهداء و�سام الفخر.
جا�سم  ال���دك���ت���ور  ال����ل����واء  وق������ال 
حممد املرزوقي قائد عام الدفاع 
الذي   " ال�سهيد  "يوم  يف  امل���دين 
ي�سادف 30 نوفمر من كل عام، 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت�ستذكر 
ق���ي���ادًة و���س��ع��ب��اً بطولت  امل��ت��ح��دة 
اأبنائها الررة الذين بذلوا الغايل 
الوطن  رفعة  �سبيل  يف  والنفي�ش 
والدفاع عنه بكل �سجاعة وب�سالة، 

وقدموا اأرواحهم يف �سبيله.
تاأتي  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  اأن  واأ����س���اف 
تخليداً ووفاًء وعرفاناً بت�سحيات 
الوطن  ����س���ه���داء  وب������ذل  وع����ط����اء 
واأبنائه الذين قّدموا اأرواحهم يف 
والواجب  وال�سرف  العزة  ميادين 
وه�����م ي���داف���ع���ون ع����ن ث�����رى هذا 
الوطن الغايل، �سيظلون يف قلوبنا 
يف  م�سّرفاً  وتاريخاً  خالدة  ذك��رى 

حب الوطن وعزته.
يرحم  اأن  وج�����ل  ع����ز  اهلل  ودع������ا 
���س��ه��داءن��ا ال��ب��وا���س��ل ال��ذي��ن كتبوا 
ملحمة حقيقية  الزكية  بدمائهم 
يف تاريخ الأمة، من اأجل الوقوف 
املظلوم  ون�سرة  احل��ق  جانب  اإىل 
وا���س��ت��ق��رار الأم���ن، و���س��رب��وا اأروع 
والت�سحية  ال���ف���داء  يف  الأم���ث���ل���ة 

دفاعاً عن الوطن.
مكتوم  عبدالعزيز  ال��ل��واء  واأ���س��ار 
ال�������س���ري���ف���ي م����دي����ر ع������ام الأم������ن 
اإن  اإىل  الداخلية  ب��وزارة  الوقائي 
يوم الثالثني من نوفمر من كل 
عام ن�ستح�سر فيها جهوداً كبرية 
من اأجل ن�سرة احلق والدفاع عن 
ل�سهداء  العر�ش  و���س��ون  الأر����ش 
���س��ط��روا اأ���س��م��اءه��م يف وط��ن قدم 
كل مفردات الولء والنتماء لكل 
م��ن ي��رت��وي م��ن ح��ب اأر����س���ه، اإن 
فيه  ُنخلد  يوماً  يعد  ال�سهيد  يوم 
بكل ال��وف��اء وال��ع��رف��ان م��ا ق��ام به 
وعطاء  ت�سحيات  م��ن  ال�����س��ه��داء 
�سبيل  ونفي�ش يف  غ��ال  ك��ل  وب���ذل 
ال���وط���ن، ف��ه��م اأع���ط���وا اأرواح���ه���م 
لتظل راية دولة الإمارات العربية 
املتحدة خفاقة عالية وهم يوؤدون 
الوطنية  وواج���ب���ات���ه���م  م��ه��ام��ه��م 
داخل الوطن وخارجه يف امليادين 
والإن�سانية  والع�سكرية  امل��دن��ي��ة 

كافة.
معه  ت��اأت��ي  ال�سهيد  ي��وم  اإن  وق���ال 
باأكمله  ال���وط���ن  ت��غ��م��ر  م�����س��اع��ر 
الذين  ال��رج��ال  ب��ه��وؤلء  بالفخر 
زرعوا برحيلهم يف نفو�سنا ونفو�ش 
اأبنائنا قيم النتماء وحب الوطن، 
مقدمني التحية والتقدير لأرواح 
يحفظ  واأن  الأب��������رار،  ���س��ه��دائ��ن��ا 
اأب���ن���اءه���م وذوي���ه���م واأه��ل��ه��م على 

وق�����ال ال����ل����واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
الر�سيدة  القيادة  اأن  راأ�ش اخليمة 
الفخر  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  وال����دول����ة 
ال�سهداء  بت�سحيات  والع���ت���زاز 
ودماءهم  اأرواحهم  قدموا  الذين 
وتقديراً  ل��ل��وط��ن،  ف����داء  ال��زك��ي��ة 
ال���ذي���ن قدموا  ال�����س��ه��داء  لأ����س���ر 
فلذات اأكبادهم واأعدوهم من اأجل 
حماية الوطن والدفاع عنه، فمنذ 
الإم����ارات  ب��ذل��ت  ال��دول��ة  تاأ�سي�ش 
اأج�����ل ن�سرة  ك���ب���رية م���ن  ج���ه���وداً 
ال�سرعية  ع����ن  وال�����دف�����اع  احل�����ق 
وهو  �سيء  واأغ��ل��ى  باأثمن  وج���ادت 
التي  الأب���������رار  ���س��ه��دائ��ن��ا  اأرواح 
�سعدت اأرواح الطاهرة اإىل خالقها 
النبيني  م��ع  اأع��ل��ى مرتبة  فهم يف 
وال�سديقني، وبذلك نالت الدولة 
اأعظم ال�سرف والتقدير يف ن�سرة 
املظلومني  ع���ن  وال����دف����اع  احل����ق 
والدفاع عن ال�سرعية فنالت هذه 

الأ�سبقية بني �سعوب العامل.
على  �سيذكر  التاريخ  اإن  واأ���س��اف 
التاريخي  ال������دور  ع�������س���وره  م���ر 
الغالية  والت�سحيات  واحل�ساري 
ي�سجل  و�سوف  الوطن،  اأبناء  من 
الأبطال  ه����وؤلء  اأ���س��م��اء  ال��ت��اري��خ 
ال�����س��ه��داء ب��ح��روف م��ن ذه���ب، اإذا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ي���ق���ول 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال�سهادة  اهلل" يف  "حفظه  الدولة 
اأعلى  ه��و  بالنف�ش  اجل���ود  اإن   "
درج��������ات ال���ت���ف���اين والإخ�����ال������ش 
للوطن، بذٌل ل ي�ساهيه يف املكانة 
ب���ذل، وع��ط��اٌء ل ي��ق��در يف القيمة 
���س��ت��ظ��ل بطولت  ب��ث��م��ن، ول���ذل���ك 
ومدنيني،  ع�سكريني  ���س��ه��دائ��ن��ا، 
حمفورة يف ذاكرة الوطن وخالدة 
واأو�سمة عزة وفخر  ال��وج��دان،  يف 

يف �سدورنا".
الر�سيدة،  قيادتنا  اإن  اإىل  واأ���س��ار 
خ�����س�����س��ت ي���وم���اً لإح����ي����اء ذك���رى 
ال�سهداء  لأرواح  تكرمياً  ال�سهيد 
الذين �سحوا باأرواحهم اأثناء اأداء 
الدولة  داخ���ل  الوطنية  مهامهم 
وخارجها �سواء كانوا �سمن فريق 
اأو  الإم���ارات���ي���ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات 
خالل خدمتهم يف جمالت العمل 
تخليداً  الإن���������س����اين،  ال��ت��ط��وع��ي 
ووفاء وعرفاناً بت�سحيات وعطاء 
واأبنائه  ال���وط���ن  ����س���ه���داء  وب�����ذل 
ال�����ررة ال���ذي���ن وه���ب���وا اأرواح���ه���م 
لتظل راية دولة الإمارات العربية 

املتحدة خفاقة عالية.
واأع����������رب ع�����ن ال���ف���خ���ر يف دول�����ة 
ق��ي��ادة و���س��ع��ب��اً بجميع  الإم������ارات 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  اأب��ن��ائ��ن��ا 

�سرهم وثباتهم وحبهم للوطن، 
واأن يحفظ اهلل قيادتنا الر�سيدة، 
�ساحات  يف  ج��ن��ودن��ا  ي��ح��ف��ظ  واأن 

احلق والواجب.
ال�سهيد  ي���وم  "ن�ستذكر  واأ����س���اف 
اأبناء  ب��ت�����س��ح��ي��ات  ن��ح��ت��ف��ي  ف��اإن��ن��ا 
فدولة  الأب���رار،  ال�سهداء  الوطن 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ل 
املخل�سني  اأب���ن���اءه���ا  اأب�����دا  ت��ن�����س��ى 
الذين يقدمون اأرواحهم فداء لها 
الكبرية  بت�سحياتهم  وي���زرع���ون 
الن�شء  ق��ل��وب  ال��ن��ب��ي��ل��ة يف  ال��ق��ي��م 
هذا  و�سيظل  وعقولهم  وال�سباب 
ال��وط��ن و�سيبقى  ال��ي��وم يف ذاك���رة 
ووج����������دان  �����س����م����ري  يف  م������اث������اًل 
وعرفاناً  ت���ق���دي���راً  اإم����ارات����ي  ك����لِّ 
ب��ت�����س��ح��ي��ات ���س��ه��دائ��ه��م الأب������رار 
الذين رووا ثرى الوطن بدمائهم 
مالحم  اأروع  و���س��ط��روا  ال��زك��ي��ة، 
ال��ب��ط��ول��ة والإب�������اء، وب����ذل ال���روح 
ن�ساأت  ال���ت���ي  امل���ب���ادئ  ع���ن  دف���اع���اً 

عليها الدولة".
وقال اللواء �سيف الزري ال�سام�سي 
" نقف  ال�سارقة  قائد عام �سرطة 
ه���ذا ال��ي��وم وق��ف��ة ف��خ��ر واإج����الل 
الإمارات  دول��ة  ل�سهداء  اً  وتقدير 
الأبرار ، ن�ستذكر فيها �سجاعتهم 
ومكانتهم  العظيمة،  وب�سالتهم 
وهم  اإليها  و�سلوا  التي  الرفيعة 
دفاعاً  رخي�سة  اأرواحهم  يقدمون 
عن الوطن ون�سرة الأمة العربية 

والإ�سالمية".
وا�سار اإىل اأن هذه الت�سحيات التي 
ق��دم��ه��ا ���س��ه��دائ��ن��ا الأب�����رار لي�ست 
املواطن  ع��ل��ى  ن�ستغربها  ب��اأف��ع��ال 
ت�سحياتهم  دل��ت  واإن  الإم��ارات��ي، 
تنم  ل  فهي   ، �سيء  على  الكبرية 
والقيم  ال�سامي،  امل���وروث  عن  اإل 
ال��رف��ي��ع��ة ال���ت���ي اك��ت�����س��ب��ن��اه��ا عن 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه".
اإن ه��ذا اليوم هو فر�سة  واأ���س��اف 
ولو  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن��ع��ر  حقيقية 
اأبناء  اع��ت��زاز  ع��ن  ب�سيطاً  تعبرياً 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ب�����س��ن��ي��ع ����س���ه���دائ���ن���ا ال���ب���وا����س���ل، 
وع��ط��ائ��ه��م ال���ذي ل ح���دود ل��ه يف 
خدمة الوطن وحمايته فا�ستحقوا 

كل اإجالل واإكبار.
وقال اإن �سهداءنا هم رجال املهمات 
للوحدة  ع���ن���وان  وه����م  ال�����س��ع��ب��ة 
وال���ق���وة وال��ت�����س��ام��ن ، اأرواح���ه���م 
ال��غ��ال��ي��ة ب��اق��ي��ة جت���ول يف اأرج����اء 
ال��وط��ن ووج����دان اأب��ن��اء الإم����ارات 
ماحييوا، حتى الأجيال احلا�سرة 
اأ�سبحت ت�ستلهم عطائهم وبذلهم 

واأعمالهم اجلليلة.

الغالية  ال����راي����ة  رف����ع  ���س��ب��ي��ل  يف 
يف ���س��اح��ات ال��ب��ط��ول��ة والإق������دام، 
دفاعاً  وال��واج��ب،  احل��ق  وميادين 
عن دولة الحتاد، �سوناً ل�سيادتها 
لن�سرة احلق  دفاعاً  اأو  وكرامتها، 
ال�سيخ را�سد  اللواء  واجل��ار. واأكد 
�سرطة  عام  قائد  املعال  اأحمد  بن 
هو  ال�سهيد  ي���وم  اأن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
دولة  فيها  تعر  وطنية  منا�سبة 
الإم��ارات عن تقديرها واعتزازها 
بت�سحيات �سهدائها، هو يوم فخر 
التفاين  بقيم  ال�����س��ه��داء  لأه����ايل 
والنتماء  وال������ولء  والإخ����ال�����ش 
ال���ت���ي حت��ل��ى ب��ه��ا اأب����ن����اوؤه����م وهم 
�ساحات  يف  ب���اأرواح���ه���م  ي���ج���ودون 
وميادين  وال����ع����ط����اء  ال���ب���ط���ول���ة 

الواجب.
حّي،  اهلل  ع��ن��د  ال�سهيد  اأن  وق���ال 
وال�سر والحت�ساب واجب علينا، 
ودول���ت���ن���ا وق���ادت���ن���ا و���س��ع��ب��ن��ا على 
ب���اأن وع���د اهلل ح���ق، فهنيئا  ي��ق��ني 
اأ�سماعنا  تتعطر  الذين  ل�سهدائنا 
ال�سهيد  ي���وم  و���س��ي��ظ��ل  ب��ذك��ره��م، 
وتتذكر  الأجيال،  تتعاقبها  ذكرى 

فيها ت�سحيات الأبطال.
ودعا اهلل تعاىل اأن يرحم �سهدائنا 
جنودنا  ي���ث���ب���ت  واأن  الأب�������������رار، 
يحفظ  واأن  الثغور،  يف  املرابطني 
كل  م��ن  و�سعبنا  وق��ادت��ن��ا  ب��الدن��ا 
ب���الأم���ن  ع��ل��ي��ن��ا  مي����ن  واأن  ����س���ر، 
وال�ستقرار يف ظل قائدنا �سيدي 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

اهلل". "حفظه 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  وق���ال 
عبداهلل النعيمي قائد عام �سرطة 
دولة  تاأ�سي�ش  منذ  اأن���ه   ، عجمان 
تربى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وبذل  الوطن  ع�سق  على  اأ�سبالها 
�سبيل  يف  وال���رخ���ي�������ش  ال����غ����ايل 
اإعالء رايته وحت��رره، فكان احتاد 
الإمارات ال�سبع حتت قيادة واحدة 
خ����ري م����ث����اٍل ع���ل���ى ع���م���ق الأخ������وة 
للوطن  والإخ���ال����ش  والت�سحية 
اأق���ل م��ا مي��ك��ن اأن ي��ق��ال ع��ن��ه اأنه 
وط���ن ال��رف��ع��ة والأم�����ن والأم�����ان، 
ل��ك��ل مواطن  ال�����س��ع��ادة  وم���وط���ن 

ومقيم على اأر�سه.
واأ���س��اف اإن ق���ادة دول���ة الإم����ارات 
اأ�س�سوا جي�سهم من قيم  واأبناوؤها 
الت�سحية والوفاء، وحني ا�ستنجد 
بنخوتهم  ال�سقيق  ال��ي��م��ن  �سعب 
اأرواحهم على  النداء وحملوا  لبو 
ون�سرة  ل��ق��ادت��ه��م  ط���اق���ًة  اك��ف��ه��م 
للمظلوم على ظامله، فارتقى منهم 
يف  ي�ست�ساء  ن��وراً  ليكونوا  �سهداء 

دروب الت�سحية والفداء.

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة: يوم ال�سهيد يوم لإعالء مبادىء اإن�سانية �سامية
•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�ش اأركان 
ال�سهيد  ي��وم  اأن  امل�سلحة  ال��ق��وات 
اإن�سانية  ي��وم لإع��الء م��ب��ادىء  هو 
يف  بالنف�ش  فالت�سحية  ���س��ام��ي��ة، 
�سبيل ن�سرة احلق واإغاثة امللهوف 
مع  والت�سامن  املحتاج  وم�ساعدة 
الأ�سقاء، تبقى خري �ساهد وعنوان 
اأبناء الإم���ارات من  على ما قدمه 
معاليه  واأ�ساف  الأب��رار.  ال�سهداء 
- يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا ع��ر جم��ل��ة " 
يوم   " مب��ن��ا���س��ب��ة  الوطن"  درع 
ال�سهيد " - اأن يوم ال�سهيد هو يوم 
والنتماء  وال��ت��الح��م  للت�سحية 

تقدير  يف  والقدوة  املثل  الر�سيدة 
ه���ذه ال��ت�����س��ح��ي��ات ال��ع��ظ��ي��م��ة، مبا 
لأ�سرهم  م�������س���ان���دة  م����ن  ق���دم���ت 
وذوي����ه����م، ومب����ا ع����رت ع��ن��ه من 
هوؤلء  لت�سحيات  وامتنان  تقدير 
الأبطال، لذا من�سي جميعاً اليوم 
هذا  يف  ونكرم  قيادتنا،  هدي  على 
ال��ي��وم اخل��ال��د م��ن ت��اري��خ دولتنا، 
ت�����س��ح��ي��ات وع���ط���اءات ب���ال حدود 
جميعاً،  ال���وط���ن  ���س��ه��داء  ق��دم��ه��ا 
ون����وج����ه اأي�������س���اً ر����س���ال���ة اح�����رتام 
ال�سهداء  ه�����وؤلء  لأ����س���ر  وت��ق��دي��ر 
�سربن  الالتي  واأم��ه��امت،  وذويهم 
الوطن  ح����ب  يف  وال�����ق�����دوة  امل���ث���ل 
وال��ت�����س��ح��ي��ة م���ن اأج���ل���ه ب���اأع���ز ما 
لديهم وما ميلكون. اإن يوم ال�سهيد 

اأب�����رار قدموا  ���س��ه��داء  وع���ط���اءات 
اأرواح���ه���م ف���داء ل���الإم���ارات، ومن 
اأجل اأن تبقى رايتها عالية خفاقة، 
للوفاء  رم����زاً  اأب��ن��اوؤه��ا  يبقى  واأن 
وال�سجاعة يف ميادين  والت�سحية 

احلق والواجب وال�سرف.
يوم  اأي�������س���اً  ال�����س��ه��ي��د ه���و  ي����وم  اإن 
�سامية،  اإن�سانية  مبادىء  لإع��الء 
�سبيل  يف  ب��ال��ن��ف�����ش  ف��ال��ت�����س��ح��ي��ة 
امللهوف  واإغ�����اث�����ة  احل�����ق  ن�������س���رة 
مع  والت�سامن  املحتاج  وم�ساعدة 
الأ�سقاء، تبقى خري �ساهد وعنوان 
الإم���ارات من  اأب��ن��اء  على ماقدمه 
يوم  اأي�ساً  وه��و  الأب���رار.  ال�سهداء 
اإع������زاز وتقدير  ف��ي��ه وق��ف��ة  ن��ق��ف 
وذويهم،  ال�سهداء  لأ�سر  واإج���الل 

للقيادة  وال��ولء  والوطن  لالأر�ش 
قوة  يعك�ش  ي���وم  وه���و  ال��ر���س��ي��دة، 
ت�سامن  وعمق  واحت��ادن��ا  وحدتنا 
وترابطهم  وت��اآزره��م  �سعبنا  اأب��ن��اء 
واحداً خلف قيادة  ووقوفهم �سفاً 
وق��ت من  ب���اأي جهد ول  تبخل  ل 
اأجل مافيه خري اأبناء هذا الوطن. 
ك��ل��م��ة معاليه  ن�����ش  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
دولة  ال��ي��وم، حتتفي  ه���ذا  " يف   ..
قيادة   � املتحدة  العربية  الإم���ارات 
� بواحدة من اأقد�ش واأغلى  و�سعباً 
م��ن��ا���س��ب��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، وه���و يوم 
الثالثني  ي��واف��ق  ال���ذي  ال�سهيد، 
م���ن ن��وف��م��ر م���ن ك���ل ع�����ام، هذا 
اليوم الذي يلتف فيه جميع اأبناء 
وت�سحيات  ل���روح  ت��ك��رمي��اً  �سعبنا 

الت�سحيات  ه��ذه  اأن  على  ت��اأك��ي��داً 
�سمري  يف  ����س���ت���ب���ق���ى  ال���ع���ظ���ي���م���ة 
فال�سهداء  ووج��دان��ه��ا؛  الإم�����ارات 
ال����ذي����ن ق����دم����وا امل���ث���ل وال����ق����دوة 
واأظهروا �سجاعة وب�سالة وقدموا 
والولء  الوطنية  يف  ن���ادرة  اأمثلة 
والن����ت����م����اء وج���������ادوا ب���ك���ل غ����ال، 
ول��ي�����ش ه��ن��اك اأغ���ل���ى م���ن ال����روح، 
اآمنة م�ستقرة  الإم��ارات  تبقى  كي 
خفاقة،  عالية  رايتها  تبقى  وك��ي 
ا�ستغاثوا  مل��ن  ب��وع��وده��ا  تفي  وك��ي 
ا�ستن�سرها  وم���ن  ف��اأغ��اث��ت��ه��م  ب��ه��ا 

فن�سرتهم.
ي�ستحقون  وذوي������ه  ال�����س��ه��ي��د  اإن 
م���ن���ا ك����ل ت���ق���دي���ر واع�����ت�����زاز، وكل 
قيادتنا  �سربت  وق��د  ووف���اء،  ح��ب 

يف ك��ل وق���ت وح���ني، وي��ق��ف اليوم 
الكبري،  الوطني  عطاءهم  مقدراً 
بكل  �سماءه  ومتتلىء  اأر�سه  تنبت 
م��ع��اين ال��وط��ن��ي��ة وال����ف����داء. لقد 
بدمائهم  الأب���رار  �سهداوؤنا  �سّطر 
نا�سعة  م�سيئة  �سفحات  الغالية 
الغايل،  وطننا  ت��اري��خ  يف  البيا�ش 
و���س��ت��ب��ق��ى ذك����راه����م ن���را����س���اً لنا 
ن�ستمد  ك��اف��ة،  املقبلة  ولأج��ي��ال��ن��ا 
والإرادة  وال��ع��زمي��ة  ال��ع��زم  منهم 
يف  والإخال�ش  وال�سدق  الوطنية 
ال�سهيد  ي��وم  ويبقى  ال��وط��ن،  حب 
م��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة غ��ال��ي��ة لتكرمي 
ت�سحيات ال�سهداء الأبرار و�سمود 
و���س��ج��اع��ة اأ���س��ره��م وذوي���ه���م، وما 

ميثلون من قيم اإن�سانية نبيلة.

والتالحم  ل��ل��ت�����س��ح��ي��ة  ي�����وم  ه����و 
والن�����ت�����م�����اء ل�����الأر������ش وال����وط����ن 
والولء للقيادة الر�سيدة، وهو يوم 
يعك�ش قوة وحدتنا واحتادنا وعمق 
ت�����س��ام��ن اأب���ن���اء ���س��ع��ب��ن��ا وت���اآزره���م 
واحداً  �سفاً  ووقوفهم  وترابطهم 
خ��ل��ف ق���ي���ادة ل ت��ب��خ��ل ب����اأي جهد 
ول وق����ت م���ن اأج�����ل م��اف��ي��ه خري 
ي���وم ال�سهيد  ال��وط��ن.  اأب��ن��اء ه���ذا 
هو يوم الت�سحيات الوطنية، وهو 
اجلديدة  اأجيالنا  فيه  تتعلم  ي��وم 
واملعاين  وامل����ب����ادىء  ال��ق��ي��م  ه����ذه 
النبيلة،  وال��وط��ن��ي��ة  الن�����س��ان��ي��ة 
وت��رت���س��خ يف وج��دان��ه��ا م��ن خالل 
والنموذج،  واملثل  القدوة  ا�ستلهام 
�سهداءه  ي�ستذكر  ال��ذي  فالوطن 

الإمارات  ل�سهداء  الدعاء  خال�ش 
الأب������رار ب��ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة واأن 
ي�����س��ك��ن��ه��م ج��ن��ات��ه اخل����ال����دة، واأن 
وذوي�����ه�����م  اأه����ل����ه����م  اهلل  ي�����ج�����زي 
واأمهاتهم عنا جميعاً خري اجلزاء، 
و�سعبنا  ق��ي��ادت��ن��ا  يف  ي���ب���ارك  واأن 
�ساملة  اآم��ن��ة  الإم����ارات  يحفظ  واأن 

م�ستقرة ".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الكتبي  اأك����د م��ع��ايل ع���ب���داهلل م��ه��ري 
الأعلى لالحتاد  املجل�ش  �سوؤون  وزير 
قيم  لإع��الء  منا�سبة  ال�سهيد  يوم  اأن 
والبذل، ومنا�سبة  الت�سحية والفداء 
لتكرمي الأبطال الذين بذلوا الأرواح 
واأمن  عز  الوطن يف  ليحيا  الدماء  و 
�سماء  رايته خفاقة يف  وتظل  واأم���ان، 

املجد.
وق��ال معاليه - يف كلمة له مبنا�سبة 
يوم  يف  ن��ح��ت��ف��ي   - ال�سهيد"  "يوم 
رجال  وب��ط��ولت  بت�سحيات  ال�سهيد 
الإم��������ارات ال���ذي���ن ق���دم���وا اأغ���ل���ى ما 
نعاهد  ون���ح���ن   ، ل��وط��ن��ه��م  مي��ل��ك��ون 
ق���ادت���ن���ا ب��امل�����س��ي ع���ل���ى ن���ه���ج ه�����وؤلء 
ال�����س��ه��داء وت��ق��دمي اأرواح���ن���ا ف���داء يف 
�سبيل رفعة وطننا الغايل. واأ�ساف اأن 
ال�سهداء ج�سدوا بت�سحياتهم اأ�سدق 
والوفاء  وال���ك���رام���ة  وال���ع���زة  م��ع��اين 

وال���ب���ذل وال��ت�����س��ح��ي��ة ب���اأرواح���ه���م .. 
منا�سبة  ال�سهيد  ي��وم  اأن  اإىل  م�سريا 
ن���ق���ف ف��ي��ه��ا وق���ف���ة اإك����ب����ار واإج������الل 
امليادين  اأبطالنا يف جميع  لت�سحيات 
�سطروا  الذين  الأبطال  فيه  ونتذكر 
اأروع ق�س�ش الوفاء واأكدوا بعطائهم 
�ستبقى  الإم������ارات  اأن  وت�سحياتهم 

ح�سنا منيعا وقلعة �ساخمة.

•• اأبوظبي-وام:

بن عبد  اأحمد  الدكتور  اأكد معايل 
وزير  الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل 
وامل�ساريع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة  دول����ة 
ال�سغرية واملتو�سطة اأن يوم ال�سهيد 
بقيم  ف��خ��رن��ا  فيها  جن���دد  منا�سبة 
والتفاين  وال�����س��ج��اع��ة  ال��ت�����س��ح��ي��ة 
فداًء  الإم���ارات  اأبناء  �سطرها  التي 
ي��وٌم خالٌد يف وجدان  للوطن، وه��و 
الإماراتيني، ن�ستذكر فيه �سهداءنا 
الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية 
يف الذود عن حمى الوطن وحماية 
مكت�سباته و�سون م�ستقبله وحماية 

امل�ست�سعفني.

اليوم  ه�����ذا  يف   " م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
املجيد، نقف اإجالًل اأمام ت�سحيات 
ال�سهداء الذين قدموا املثل الأعلى 

يف ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء، وجن��دد العهد 
النهو�ش  اأج�����ل  م���ن  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
بهذا الوطن الذي �سحوا يف �سبيله 
ليكون يف اأعلى املراتب م�سرت�سدين 
بروؤية وتوجيهات قيادتنا الر�سيدة، 
وم�ستلهمني من ت�سحيات ال�سهداء 
العزمية والإ�سرار ملوا�سلة م�سرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ون��ت��وج��ه يف 
واإكبار  ب��ر���س��ال��ة حت��ي��ٍة  ال��ي��وم  ه���ذا 
وت�����ق�����دي�����ر ل�����ع�����ائ�����الت ����س���ه���دائ���ن���ا 
�سفحات  يف  املُ��خ��ل��دي��ن  واأب��ط��ال��ن��ا 
ال����ت����اري����خ وال������وج������دان ال���وط���ن���ي، 
جمددين فخرنا بت�سحياتهم فداًء 
ل��ل��واج��ب الوطني  ل��ل��وط��ن وت��ل��ب��ي��ًة 

والإن�ساين".

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  الهيئة  رئي�ش  ال��ن��ي��ادي  �سعيد  علي  م��ع��ايل  ق��ال 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ن�ستلهم يف يوم ال�سهيد 
التفاين  ع��ام درو���س��ا يف  30 نوفمر من كل  ال��ذي يوافق 
والت�سحية والإيثار من ت�سحيات �سهدائنا الأبرار الذين 
الوطن  ع��ن حيا�ش  ودف��اع��ا  ذودا  والنفي�ش  ال��غ��ايل  ب��ذل��وا 
و�سونا لأمنه وا�ستقراره الذي ننعم به اليوم ومن اأمهاتهم 
الأخ��ي��ار ال��ذي��ن ���س��ّح��وا ب��اأغ��ل��ى م��ا ميلكون ف���داء لوطننا 

الغايل على نفو�سنا جميعا.
 - ال�سهيد  ي���وم  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف   - معاليه  واأ����س���اف 
املنا�سبة  ه��ذه  ع��ام  ك��ل  م��ن  املجيد  ال��ي��وم  ه��ذا  ن�ستذكر يف 
الإمارات  دول��ة  يف  جميعا  قلوبنا  على  والعزيزة  العظيمة 
العام  هذا  ياأتي  ال�سهيد  يوم  اأن  اإىل  لفتا   .. و�سعبا  قيادة 
ونحن نخو�ش معركة �سحية حامية الوطي�ش يف مواجهة 
نرى  نحن  وه��ا  ال��ث��اين،  عامها  يف   19  - كوفيد  جائحة 

وبنات  اأب��ن��اء  وجهود  ت�سحيات  تكللت  وق��د  الن�سر  ب�سائر 
الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  اهلل  بف�سل  بالنجاح  الوطن 
والإ�سرار  بالعزم  مت�سلحني  التعايف  درب  على  �سائرين 
منا�سبة  اإل  ماهي  ال�سهيد  يوم  اأن  واأك��د  واملعرفة.  والعلم 
تر�ّسخ يف نفو�ش اأبناء الوطن وبناته قيم الت�سحية والولء 
والوفاء التي اأ�س�سها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهّيان "طيب اهلل ثراه". وقال : " اإننا يف الهيئة الوطنية 
جندد  املنا�سبة  بهذه  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة 
العهد لقيادتنا لر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
"حفظه اهلل"  ال��دول��ة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على اأن نبذل 
كل غال ونفي�ش ونّقدم الت�سحيات يف �سبيل حتقيق روؤيتنا 

لدولة اآمنة قادرة على ال�سمود". 

•• اأبوظبي - وام:

ح�سر معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة 
اليوم  ال�سهيد  ي��وم  ذك���رى  مبنا�سبة  ال��دف��اع  ل�����س��وؤون 
دقيقة �سمت للدعاء على اأرواح �سهداء الوطن بح�سور 
م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ح��م��د حم��م��د ث���اين الرميثي 
رئي�ش اأركان القوات امل�سلحة والفريق الركن مهند�ش 
عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�ش الأركان 
ومدنيينب  ع�سكريني  م��ن  ال��دف��اع  وزارة  ومنت�سبي 
اأبنائنا  بت�سحيات  واعتزازاً  وفخراً  واإج��الًل  احرتاماً 
ال�سهادة واملكانة الرفيعة  ال�سهداء الذين نالوا �سرف 
التي قدموها  لأرواحهم  والآخ��رة، وعرفاناً  الدنيا  يف 

فداءاً لوطننا الغايل.
وقال معايل وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع بهذه الذكرى 
" يوم ال�سهيد منا�سبة وطنية  العزيزة على القلوب.. 
ن�ستثمر يف  ب��اأن  لقيادتنا،  العهد  اأن جندد  فيها  علينا 

وتعليمهم  باحتوائهم  بهم  �سواعدنا  ون��ق��وي  اأبنائنا 
وتاأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا حم�سنني وقادرين 
على حتمل امل�سوؤولية، وم�ستعدين ليكونوا درعاً منيعا 
لهذا الوطن عند ال�سعاب، فهم الرثوة احلقيقية التي 

تبنى بها الأوطان وتعمر بها احلياة".
اأب���وة القيادة  ن��وؤك��د  ال��ي��وم  " يف ه��ذا  واأ���س��اف معاليه 
وكفالتها لأبناء واأ�سر ال�سهداء الذين �سربوا لنا اأروع 
الأمثلة يف البذل والعطاء يف �سبيل رفعة الوطن، كما 
نوؤكد لهم باأن �سهداءنا �سيظلون يف قلوبنا وت�سحياتهم 

ماثلة اأمام اأعيننا اإىل اأبد الآبدين".
وقال معاليه " ن�ساأل اهلل يف هذا اليوم باأن يحفظ دولة 
الإمارات العربية املتحدة قيادًة و�سعباً واأن يدمي علينا 
نعمة الأمن والأمان، واأن نكون عند ح�سن ظن قيادتنا 
للدفاع  دائ��م��اً  م�ستعدين  خمل�سني  ج��ن��وداً  الر�سيدة 
هذا  ل��رتاب  ف��داء  والنفي�ش  الغايل  وب��ذل  اأر�سنا  عن 

الوطن".

•• ابوظبي-الفجر:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناًء 
نهيان، رئي�ش الدولة حفظه اهلل، بتخليد ذكرى �سهداء الوطن 
يف يوم 30 نوفمر من كل عام احتفت الهيئة العامة لل�سوؤون 
الدكتور  �سعادة  بح�سور  ال�سهيد  بيوم  والأوق����اف  الإ�سالمية 
امل�سوؤولني فيها  الهيئة، وكل  الكعبي، رئي�ش  حممد مطر �سامل 
لقيادتنا  وال��ولء  للوطن  الوفاء  واملوظفات، جمددة  واملوظفني 
الر�سيدة والعهد على البذل والعطاء والعمل على تر�سيخ القيم 

الوطنية يف نفو�ش النا�سئة والأجيال .
العلم،  رف���ع  ال�سهيد يف  ي���وم  م��را���س��م  ���س��ارك اجل��م��ي��ع يف  وق���د   

والوقوف دقيقة دعاء لل�سهداء الأبرار الذين �سجل لهم التاريخ 
ول��ذوي��ه��م امل��ج��د وال��ف��خ��ر يف الأر�����ش واخل��ل��ود يف اجل��ن��ة، جزاء 

ت�سحياتهم التي قدموها للوطن وال�سعب والإن�سانية.
الأبرار  وطننا  �سهداء  ت�سحيات  نخّلد  الكعبي:  الدكتور  وق��ال 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح��ه��م الغالية ف���داًء ل���رتاب الإم����ارات وطن 
اهلل  معاهدين  والت�سامح،  والإن�سانية  الكرمي  والعي�ش  ال�سعادة 
تعاىل واحلاكم على اأن تظل رايتنا باألوانها الأربعة خفاقة عالية 
يف �ساريات املنعة واحل�سارة والقيم الإن�سانية النبيلة، حمافظني 
على علمنا، حامني ثرى وطننا، م�سحني عنه مبهجنا واأرواحنا 
يف ظل قيادتنا الر�سيدة على نهج املوؤ�س�سني الأولني، وعلى خطى 
اإرث والدنا ال�سيخ زايد بن �سلطان – طيب اهلل ثراه – �سائلني 

اهلل تعاىل ل�سهداء الوطن الرحمة ولذويهم اخلري.
 ومن ناحيته قال �سعادة حممد �سعيد النيادي، مدير عام الهيئة 
العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف ال�سهداء اأكرم من يف الدنيا، 
واأنبل بني الب�سر، ولقد ج�سد �سهداوؤنا اأروع الأمثلة يف الت�سحية 
والفداء، وقدموا لنا اأمنوذًجا ملهًما يف البذل والعطاء، وتركوا 
لنا �سجالاًّ م�سرًقا حافاًل بال�سدق والوفاء، فغر�سوا يف نفو�سنا 
الولء والنتماء، لنم�سي بثقة وثبات يف  الأجيال قيم  ونفو�ش 
عملية التنمية والبناء، ون�سل اإىل قمة التقدم والزده��ار التي 
م�سرية  فلنكمل  املعطاء،  و�سعبنا  الر�سيدة  قيادتنا  اإليها  تطمح 
هذا  يف  بال�ستمرار  ذك��راه��م  ونخلد  ال��غ��ايل،  وطننا  يف  العطاء 

الطريق، وندعو لهم ولأ�سرهم وذرياتهم.

ال�سوؤون الإ�سالمية: متجد ت�سحيات �سهداء الوطن 

•• اأبوظبي -وام:

احلمريي  حممد  اأحمد  معايل  �سهد 
الرئا�سة  ���س��وؤون  ل���وزارة  العام  الأم��ني 
م���را����س���م ذك�����رى ي����وم ال�����س��ه��ي��د التي 
ال����وزارة تخليدا  اأم�����ش يف مقر  ج��رت 

لت�سحيات �سهداء الوطن الأبرار.
ح�سر املرا�سم معايل فار�ش املزروعي 
الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزارة  يف  م�ست�سار 
وم���ع���ايل ح��م��د امل���دف���ع م�����س��ت�����س��ار يف 
را�سد  و�سعادة  الرئا�سة،  �سوؤون  وزارة 
الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  وكيل  العامري 
و�سعادة  احل��ك��وم��ي،  التن�سيق  لقطاع 
�سوؤون  وزارة  وك��ي��ل  الرميثي  حممد 
املالية  ال�������س���وؤون  ل��ق��ط��اع  ال���رئ���ا����س���ة 
وامل�سرتيات، و�سعادة �سلطان احلمريي 
ل�سمو  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ك���ت���ب  م����دي����ر 
امل�ساعدون،  ال���وزارة  ووك���الء  ال��وزي��ر، 

وامل�ست�سارون، وموظفو الوزارة.
ال�سهيد،  ي�����وم  م���را����س���م  وان���ط���ل���ق���ت 
احل�سور  فيها  وق���ف  �سمت  بدقيقة 

�سهداء  ي��دخ��ل  اأن  اهلل  اإىل  مبتهلني 
ال���وط���ن ف�����س��ي��ح ج��ن��ات��ه، وي����دمي على 

دولة الإمارات ِنعم الأمن والأمان.
بعد ذل���ك، رف��ع م��ع��ايل اأح��م��د حممد 
�سارية  على  ال��دول��ة  علم  احل��م��ريي، 
ق�����س��ر ال��رئ��ا���س��ة ب��ال��ت��زام��ن م���ع اأداء 

ال�سالم الوطني.

الولَء  املنا�سبة،  بهذه  معاليه،  وج��دد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ول�����س��اح��ب  ل��ل��وط��ن 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة "حفظه اهلل" واإخوانه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
"رعاه  ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي  جم��ل�����ش 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل" 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املجل�ش  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و  واأ����س���ح���اب 

الأعلى لالحتاد، حكام الإمارات.
ال�سهيد،  ي���وم  " يف  م��ع��ال��ي��ه..  وق����ال 
الفخر،  ب��ك��ام��ل  دول���ت���ن���ا  ت�����س��ت��ح�����س��ر 

ب���ط���ولت م���ن ج������ادوا ب����اأرواح����ه����م يف 
�ساحات العّز وميادين ال�سرف، ُملّبني 
الوطني  ال����واج����ب  ن������داء  ب�����س��ج��اع��ة 
عليه  عاهدوا  مبا  ُموفني  والإن�ساين، 
اإىل  م�سرياً  والوطن"..  والقيادة  اهلل 
اأن ت��زام��ن ذك����رى ي���وم ال�����س��ه��ي��د هذا 
العام، مع الحتفال باليوبيل الذهبي 
لالإمارات، ير�سخ القيم ال�سامية التي 
من  اأعلت  والتي  الدولة  عليها  قامت 
����س���اأن ال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن، وال����ولء 
ل��ق��ي��ادت��ه وح��م��اي��ة ���س��ي��ادت��ه، واأّك�����دت 
تفاين قيادته الر�سيدة يف اإحاطة اأبناء 
وعظيم  املحبة  بوافر  �سهدائه  واأُ���َس��ر 

الهتمام.
ووَجه معايل اأحمد حممد احلمريي 
قواتنا  وق��ادة  و�سباط  جلنود  التحية 
امل�����س��ل��ح��ة، واأج��ه��زت��ن��ا الأم��ن��ي��ة كافة، 
بجّد  العاملني  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وجميع 
والعمل  ال�سرف  �ساحات  كّل  وح��زم يف 
الإن�ساين، داعياً اهلل اأن يحفظ القيادة 

احلكيمة والوطن الغايل.

•• دبي -وام:

قال معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�ش وزير ال�سحة ووقاية املجتمع 
اإن يوم ال�سهيد يخلد يف الوجدان ذكرى جميدة لأبطال الإمارات الأبرار 
تتجلى  وي��وم  ال�سرف  ميادين  يف  ال�سهداء  لت�سحيات  منا  وعرفاناً  ووف��اء 
فيه مبادئ الوطنية والولء والنتماء والإخال�ش ملن حملوا راية الوطن 
ودافعوا عنه بالغايل والنفي�ش، لفتاً اإىل اأن بطولت �سهدائنا هي اأو�سمة 
فخر نعتز بها، ودر���ش لنا ولأجيالنا يف معاين الت�سحية وال��ولء للوطن 

واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره.
ي�سادف  " ال��ذي  ال�سهيد  "يوم  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف   - معاليه  واأ���س��اف 
الإم�������ارات بتوجيهات  اأن دول����ة   - ع���ام  ك���ل  م���ن  ن��وف��م��ر  م���ن  ال��ث��الث��ني 
الوفاء  عهود  وجت��دد  وذويهم  لل�سهداء  خمل�سة  �ستظل  الر�سيدة  قيادتنا 

نور..كما  الوطن بحروف من  لت�سحياتهم حتى تظل خالدة يف �سجالت 
ت�سون ت�سحيات ال�سهداء وتوليها ما يليق بها من تقدير ومكانة �سامية 
ورعاية اأ�سر ال�سهداء يف تعبري خاّلق يج�سد التالحم الوطني وقوة الإرادة 
وحتقيق  التحديات  مواجهة  يف  الإم����ارات  اأب��ن��اء  ل��دى  العزمية  و�سالبة 
لتبقى  الوطن واحلفاظ على منعته ومكت�سباته،  والدفاع عن  الإجن��ازات 

راية دولتنا خفاقة �ساخمة.
ولفت اإىل اأن امل�سرية احل�سارية لدولة الإمارات حافلة بق�س�ش البطولت 
التي حققها اآباوؤنا واأجدادنا ونحن اليوم نقتدي باأجماد املوؤ�س�سني ومالحم 
ال�سهداء للم�سي قدماً بكل اأمانة واإخال�ش من مواقع عملنا حتى نتابع 
وروؤي��ة مئوية  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  وفق  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية 
الإمارات اإىل مزيد من املبادرات والإجنازات ولتمكني اأجيال امل�ستقبل من 

موا�سلة م�سرية الت�سامح والريادة والزدهار.

اأحمد حممد احلمريي ي�سهد مرا�سم يوم ال�سهيد يف وزارة �سوؤون الرئا�سة

عبد الرحمن العوي�س: بطولت �سهدائنا اأو�سمة �سرف وفخر نعتز بها وذكراهم خالدة يف �سجالت الوطن

•• اأبوظبي-وام:

والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  اأك��د 
املتقدمة اأن الثالثني من نوفمر، ميثل يف ذاكرة الأجيال والوطن رمزاً للفخر 
والنبل والعطاء، وفيه يلتف �سعب دولة الإمارات حول قيادته الر�سيدة بتالحم 
الأبرار  �سهدائنا  ت�سحيات  جت�سدها  التي  النبيلة  القيم  م�ستلهمني  وتعا�سد، 
الذين �سربوا اأروع الأمثلة يف العطاء والت�سحية من اأجل اأن تبقى راية الوطن 

خفاقة �ساخمة.
اليوم حتية  ��: نوجه يف هذا  ال�سهيد  يوم  له مبنا�سبة  كلمة  �� يف  وق��ال معاليه 
نبقى  اأن  الر�سيدة  القيادة  ونعاهد  البوا�سل،  �سهدائنا  لأرواح  واإك��ب��ار  اإج��الل 
اأوفياء لثوابتنا الوطنية وللقيم واملبادئ التي �سحى �سهداوؤنا الأبرار باأرواحهم 

من اأجلها ودفاعا عنها، وحفاظا على منجزات ومكت�سبات دولة الإمارات".

•• اأم القيوين -وام: 

التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  نائب  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سهد 
مبيدان  اأقيمت  التي  ال�سهيد  بيوم  الحتفاء  مرا�سم  ام�ش  القيوين  اأم  لإم��ارة 

الن�سب التذكاري لل�سهداء باأم القيوين.
و  اإج��الًل  �سمت  دقيقة  وقفة  و  العلم  بتنكي�ش  ال�سهيد  يوم  مرا�سم  وا�ستهلت 
رفع  ثم  الغالية  لذاكرهم  تخليداً  و  الأب��رار  الوطن  ل�سهداء  وتقديراً  تثميناً 

ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال العلم مع عزف ال�سالم الوطني.
وقال ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال اإن يوم ال�سهيد هو يوم لرد اجلميل 
بالفخر  الإم����ارات  اأب��ن��اء  م�ساعر  فيه  وتتج�سد  ال�سهداء،  ب��ط��ولت  وا�ستذكار 
ال��وط��ن يف  راي���ة  اإع���الء  اأج���ل  امل�سلحة م��ن  اأب��ن��اء قواتنا  والع��ت��زاز بت�سحيات 
�ساحات ال�سرف. واأ�ساف " ميثل �سهداوؤنا الأبرار منوذجا ي�ستلهم منه اأجيال 
القيم  الوطن وال�سجاعة، وهي  الولء والنتماء وحب  الغد درو�ساً عظيمة يف 
التي غر�سها الأجداد والآباء املوؤ�س�سون وما زالت متاأ�سلة ورا�سخة يف جمتمع 
الإمارات". ح�سر الفعالية �سعادة نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان الأمريي 
و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات بالديوان الأمريي و�سعادة �سيف 

حميد �سامل مدير مكتب �سمو ويل عهد اأم القيوين وعدد من امل�سوؤولني.

اأحمد بن �سعود املعال ي�سهد مرا�سم الحتفاء بيوم ال�سهيد يف اأم القيوين�سلطان اجلابر: يوم ال�سهيد رمز للفخر والنبل والعطاء

الفال�سي: يوم ال�سهيد منا�سبة جندد فيها فخرنا بقيم الت�سحية وال�سجاعة

علي النيادي: يوم ال�سهيد ير�سخ قيم الت�سحية والولء والوفاء

وزارة الدفاع حتتفي بيوم ال�سهيد

عبداهلل مهري الكتبي : يوم 
ال�سهيد منا�سبة لالحتفاء بت�سحيات 

وبطولت رجال الإمارات

•• الفجرية -الفجر:

املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  ال�سهيد  ي��وم  مع  تزامناً 
بقيادة  الر�سيدة  حكومتنا  توجيهات  على  بناء  ج��اء  ال��ذي 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
القيادة  �ساركت  نوفمر،  من  الثالثني  وي�سادف  الدولة 
الأعالم  بتنكي�ش  ال�سهيد  بيوم  الفجرية  ل�سرطة  العامة 
بكافة الإدارات واملراكز ال�سرطية التابعة لها. وقام �سعادة 
�سرطة  عام  قائد  نائب  الطنيجي  نايع  بن  العميد حممد 
وحداد  �سمت  دقيقة  �سبقها  العلم  �سارية  برفع  الفجرية 
العامة  القيادة  مبنى  يف  وذل��ك  ال�سهداء  لأرواح  وال��دع��اء 

ل�سرطة الفجرية بح�سور العميد حميد حممد اليماحي 
�سعيد  �سليمان  د.  والعميد  ال�سرطية  العمليات  عام  مدير 
ومدراء  امل�ساندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام  مدير  امل��ر���س��دي 
و�سف  ال�����س��ب��اط  م��ن  وع����دد  الأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  الإدارات 
ال�سباط. واأكد النقيب حممد ح�سن الب�سري رئي�ش ق�سم 
الإعالم والعالقات العامة اأن يوم ال�سهيد منا�سبة وطنية 
لوطن  م�سرقة  �سورة  الإم���ارات لرت�سم  دول��ة  بها  حتتفي 
اأبناءه الذين دافعوا عنه يف �ساحات ال�سرف  اأبداً  ل ين�سى 
هو  �سهيد  فكل  ع�سكريني،  اأو  مدنيني  كانوا  �سواًء  والعز، 
ت�سيئ  ون��را���س��اً  ق��دوة  �سيبقى  متكاملة،  وطنية  ملحمة 

دروب اأبنائنا وبناتنا يف حب الوطن وعزته.

�سرطة الفجرية حتتفي بيوم ال�سهيد
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اإعــــــــــالن
احلا�سم  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لالخ�ساب رخ�سة رقم:1124569 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فاطمه بيجم عمر �سعيد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ورثة/علي ثني ثالث ال�سكيلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ايكاد امللكي

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1143810 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل جمعه خمي�ش �سحوبه الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سامل �سعيد خلفان بن عبود املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/البزم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1152925 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة را�سد عو�ش را�سد جابر الهاملي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عو�ش را�سد جابر الهاملي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
ال�سماء  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرزقاء للرجال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049487 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سامل علي �سامل �سران الريكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ابراهيم علي ابراهيم علي املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ليفينج اب لعمال  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

تركيب املطابخ
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3738911 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /
اإ�سافة طويان بن عبداهلل بن ابراهيم الطويان %100

تعديل وكيل خدمات / حذف هناء حم�سن ح�سني �سامل الرا�سدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف لوؤى نور الدين خليل ابو دقه

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عرب كوت ل�سيانة العامةذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2470494 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح احمد عبداهلل العزانى  %15

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بدر احمد �سالح حممد اليافعى  %21
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل احمد عبداهلل العزانى  %15

تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل �سالح حممد اليافعى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سالح حممد اليافعى %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بدر احمد �سالح حممد اليافعى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سالح حممد اليافعى

تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 20000000
تعديل اإ�سم جتاري من/ عرب كوت ل�سيانة العامةذ.م.م

ARAB COAT GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل/ عرب كوت لل�سيانة العامة ذ.م.م

ARAB COAT GENERAL MAINTENANCE L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/غالم خان لعمال الديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1099194 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / غالم خان حكيم خان من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / غالم خان حكيم خان من 100 % اإىل %19
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سرتاج على غالم خان %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سرت على غالم خان %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد حممد حمزه البلو�سى من وكيل خدمات اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد حممد حمزه البلو�سى من 0% اإىل %51
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ غالم خان لعمال الديكور
GHULAM KHAN DECOR

اإىل/ غالم خان لعمال الديكور ذ.م.م
  GHULAM KHAN DECOR WORKS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فورميال للمقاولت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1507300 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد ح�سني عبداهلل العيدرو�ش الها�سمى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد ح�سني عبداهلل العيدرو�ش الها�سمى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اينا�ش حممود ح�سن ابو الرز

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فورميال للمقاولت ذ.م.م

FORMIAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ فورميال للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
 FORMIAL GENERAL CONTRACTING &  MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:تايقر ليموزين لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة - �سركة 
ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

للعقارات  التجاري  ابوظبي  �سركة  بناية  مبنى   8 ال�سركة:حمل  عنوان 
ذ.م - c202 - مدينة حممد بن زايد - مدينة حممد بن زايد �سرق 11

CN 2961016 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/11/29 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105038037  
- تاريخ التعديل:2021/11/30

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�سخ�ش  �سركة   - الفخمة  لل�سيارات  ليمو  كيو  اك�ش  التجاري:اي  ال�سم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.25 - مبنى انرتنا�سيونال كابيتال تريدنغ 
- ذ.م.م - واخرين

CN 2635441 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات - فرع ابوظبي   2
بتاريخ:2021/11/21 وذلك بناء على  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،  1

قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/30  - بالرقم:2150026213  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

اعمار الغربية للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1193216 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ق�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الحذية والك�س�سوارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1311124 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيولت 

للدعاية والعالن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2787965 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الفردو�ش للخدمات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002254 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الروبي 

للعقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3853461 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سفري 

جللب اخلدم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1349705 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الغال كوفى �سوب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1050655 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�سافة را�سد عبيد را�سد احلبيب احلمودى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبري حممود اديب قليوبى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف جمال على ابراهيم احمد النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جريت ايرث لالن�ساءات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1006316 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد م�سطفى حممود عماره %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عادل �سعيد عبداهلل اجل�سارى الواحدى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جريت ايرث لالن�ساءات

GREAT EARTH CONSTRUCTION

اإىل/ انتلجنت جلوب لالن�ساءات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

INTELLIGENT GLOBE  CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة لوركا الفنية للديكور ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1217401 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / منذر عبداهلل حممود خري�ش من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / منذر عبداهلل حممود خري�ش من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عو�ش العبد على العامرى

تعديل راأ�ش املال / من  null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة لوركا الفنية للديكور ذ.م.م
LORCA TECHNICAL DECORATION MATERIALS CO L.L.C

اإىل/ لوركا الفنية للديكور - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
LORCA TECHNICAL DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برتو الهند�سية خلدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطاقة - ذ م م رخ�سة رقم:1074325 

تعديل اإ�سم جتاري من/ برتو الهند�سية خلدمات الطاقة - ذ م م

PETRO ENGINEERING POWER SERVICES - L L C

اإىل/ اآرنولد قروب ميدل اي�ست ذ م م ذ.م.م

ARNOLD  GROUP MIDDLE EAST LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



األربعاء   1  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13406  
Wednesday     1   December   2021   -  Issue No   13406

07

اأخبـار الإمـارات

لدولة   50 ال�����  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  يف 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، رفعت 
ن�������س���ال حممد  ال����دك����ت����ورة  ����س���ع���ادة 
ال��ط��ن��ي��ج��ي امل���دي���ر ال���ع���ام ل����دار زايد 
ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ����س���الم���ي���ة اأ����س���م���ى اآي����ات 
قيادة  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  وم��واط��ن��ي 

املتحدة واملقيمني على اأر�سها.
وقالت الطنيجي: احتفالنا هذا العام 
هنيئاً  فخر  فبكل  ومتميز،  خمتلف 
اأ�سحت  ع��ام��اً  خم�سون  اإجن����ازات  لنا 
فيها دولة الإمارات يف م�ساف الدول 
واإن�سانًيا  وع��م��ل��ًي��ا  ع��ل��م��ًي��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
واق��ت�����س��ادًي��ا، ومن���وذج���اً ي��ح��ت��ذى به 
الت�سامح  يف  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
والتعاي�ش.  فبف�سل جهود واإجنازات 
حققنا  اهلل  رحمهم  املوؤ�س�سون  الآب��اء 
وم�ستدامة،  �ساملة  تنمية  م�����س��رية 
هدف  اليوم  الم���ارات  اأ�سبحت  حتى 
ي��ط��م��ح ال��ك��ث��ريي��ن ال���ي���ه، ف��ه��ي دولة 

الريادة والتقدم والت�سامح والتعاي�ش 
وال�����س��ع��ادة والأم����ن والأم����ان. واأكدت 
الطنيجي ان اإجنازات اخلم�سني العام 
امل�ستقبل،  لعبور  ب��واب��ة  ه��ي  املا�سية 
باإخال�ش  للعمل  النية  فيها  تتجدد 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  طموحة  ب��روؤي��ة 

ليبقى هذا الوطن يف ازدهار دائم.

•• اأبوظبي -الفجر :

املدير  القبي�سي  �سعادة �سيف بدر  اأكد 
ال���ع���ام ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي اأن 
م���ن���ارات عطاء،  ���س��ي��ب��ق��ون  ���س��ه��داءن��ا 
للت�سحية  وم��ن��اه��ل  وف�����اء،  وم��ن��اب��ع 
�سيبقى  ال��غ��ايل  وطننا  واإن  وال��ف��داء، 
قيادتنا  ب��ف�����س��ل  م���ن���ي���ع���اً  ح�������س���ي���ن���اً 
قواتنا  رج����ال  وب���ط���ولت  احل��ك��ي��م��ة، 

امل�سلحة البوا�سل.
جاء ذلك يف ت�سريح ل�سعادته مبنا�سبة 
يف  ال��ب��ل��دي��ة  منت�سبي  م���ع  م�����س��ارك��ت��ه 
وذلك  ال�سهيد  ب��ي��وم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��اء 
ل��ب��ل��دي��ة مدينة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ب��ن��ى  يف 
اأبوظبي وبح�سور عدد من امل�سوؤولني 
احرتازية  اإج��راءات  و�سط  واملوظفني 

كاملة.
 وقد رفع �سعادته اأ�سمى اآيات العرفان 
والتقدير اإىل �سهداء الإمارات الأبرار 

ودمائهم  ب���اأرواح���ه���م  ج�����ادوا  ال���ذي���ن 
ال���ط���اه���رة يف ���س��ب��ي��ل ن�������س���رة احل����ق، 
العليا،  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م  واإع�������الء 
ودف���اع���اً ع���ن ك���رام���ة دول����ة الإم�����ارات 
�سعبها،  وح��م��اي��ة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

و�سون رايتها ورمز عزتها ، معرباً عن 
فخره ببطولت رجال قواتنا امل�سلحة 

ومواقفهم ال�سجاعة.
القوات  ج��ن��ود  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
ال�سياج  ي�سكلون  ال��ب��وا���س��ل  امل�سلحة 

وكرامة  ال��وط��ن  اأم���ن  حلماية  املنيع 
امل���واط���ن، م��ع��راً ع��ن اأ����س���دق معاين 
واأهاليهم  ال�سهداء  اأ�سر  اإىل  الإجالل 
اأجل  اأبنائهم من  اأرواح  الذين قدموا 

عزة الوطن وكرامته. 

•• اأبوظبي-وام:

بعيد الحتاد  ال�عدل  وزارة  احتفت 
اخلم�سني بح�سور اأ�سحاب املعايل 
للعدل  ال��������س��اب��ق��ني  ال���������وزراء  م���ن 
ال�سلطة  واأع�ساء  ال��وزارة  وقيادات 

الق�سائية وموظفي الوزارة.
وق���دم م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن �سلطان 
ب��ن ع��واد النعيمي وزي��ر ال��ع��دل يف 
والتريكات  التهاين  اأ�سدق  كلمته 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل"و�ساحب  "حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ش 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإخوانهم  واإىل  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
املجل�ش  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات 
واإىل �سمو اأولياء العهود واإىل �سعب 

الإمارات بهذه املنا�سبة الوطنية.

وقال معاليه " ي�سادف هذا اليوم 
اأي�سا عام اخلم�سني من عمر وزارة 
ن�ستذك�ر  ال�منا�س�بة  وبهذه  العدل 
وا�سحة  ب�����س��م��ات  ت���رك���وا  رج�����ال 
بدولة  العدالة  ُومقدرة يف م�سرية 
الإم������ارات خ���الل اخل��م�����س��ني �س�نة 
وزراء  م���ع���ايل  وه�����م  ال�����م��ا���س�����ي��ة 
ال�����ع�����دل ال�������س���اب���ق���ني..ف���ل���ه���م كل 
ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل���ا ق���دم���وه يف 

اجنازاتهم  ف��ل��ول  املا�سية  ال��ف��رتة 
وج��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل�����وا مل��ا و�سلنا 
اإىل م��ا ن��ح��ن ع��ل��ي��ه ال��ي��وم يف ظل 

توجيهات قيادتنا الر�سيدة.
ا�س�تعرا�ش  احل���ف���ل  خ�����الل  ومت 
" الإم��ارات من ال�سحراء  اوبريت 
اإىل الف�ساء" والذي مت من خاللها 
الإم��ارات خالل  ا�ستعرا�ش حكاية 
اخلم�سني �سنة املا�سية وكيف بنت 

يف  ا�ستثمرت  و  ال��ع��ق��ول  الإم�����ارات 
بالتطور  الدولة  وعمرت  الإن��سان 
العمراين  و  واحل�����س��اري  ال��ث��ق��ايف 
املا�سية  ���س��ن��ة  اخل��م�����س��ني  خ����الل 
الإمارات  حققتها  ال��ذي  والإجن���از 
لروؤية  ال��ف�����س��اء حت��ق��ي��ًق��ا  ب��ل��وغ  يف 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ش  ال��وال��د 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
ا�ستعرا�ش  كذل�ك  ومت  ثراه"  اهلل 

 " ال�������ع���دال�������ة  "م�س�رية  اأب�������ري�������ت 
ا�س�تعرا�ش  خ�الل�ه  م�ن  ت�م  ال�ذي 
ت�������اري�������خ ال�������ع���دل وال�������ق�������س���اء ف�ي 
املتح�دة  ال�عرب�ية  الإم�����ارات  دول�����ة 
ال�ما�س�ية  �س�نة  اخل�م�سني  خ�الل 
وال���سخ�سيات  الإن�����ج��ازات  واأب�����رز 
ب��نجاح  �س��اه�مت  ال��������ت��ي  ال��������ب��ارزة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��دل وال��ق�����س��اء حتى 
تقارير  يف  متقدمة  مراكز  حققت 

التناف�سية العاملية.
ال���ع���دل  وزارة  ح���ف���ل  يف  ������س�����ارك 
ب����ال����ت����زام����ن م������ع ع����ي����د الحت�������اد 
اخل��م�����س��ني ك����ل م����ن ال�����س��اع�����ر م. 
حممد  وال�ساع�ر  الأحباب�ي  ظافر 
من  ع��دد  باإلقاء  املنهايل  النوه  بن 
لم�ست  ال��ت��ي  الوطنية  الق�سائد 

قلوب اجلمهور.
ومت خالل احلفل تكرمي جمموعة 
ال�س�رتات�يجيني  ال�����س��رك��اء  م���ن 
واأ�سحاب املعايل الوزراء ال��سابقني 
ال��ذي ح�سروا احلفل وهم معايل 
ومعايل  امل��زروع��ي  حميد  ع�بداهلل 
ومعايل  ال��ظ��اه��ري  نخرية  حممد 

هادف بن جوعان الظاهري.

•• دبي-الفجر:

ووق����اي����ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  ن���ظ���م���ت 
امل��ج��ت��م��ع اح���ت���ف���اًل مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 
ل��ل��دول��ة، يف مقر  الحت���اد اخلم�سني 
ديوان الوزارة، انطالقاً من الثوابت 
اإط�����ار ح��ر���س��ه��ا على  ال��وط��ن��ي��ة ويف 
اإحياء م�سرية الحتاد وقيم ومبادئ 
الآب����اء امل��وؤ���س�����س��ني، وت��ر���س��ي��خ املعاين 
الإماراتية  الهوية  وتعزيز  الوطنية 
على  واملقيمني  املواطنني  نفو�ش  يف 

اأر�ش الدولة.
موزة  ال�سيخة  احلفل ح�سور  و�سهد 
ب��ن��ت م������روان ب���ن حم��م��د ب���ن ح�سر 
ال��دك��ت��ور �سامل  اآل م��ك��ت��وم، و���س��ع��ادة 
ال���درم���ك���ي م�����س��ت�����س��ار م���ع���ايل وزي���ر 
و�سعادة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
الدكتور اأمني ح�سني الأمريي وكيل 
التنظيم  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال������وزارة 
ال�سحي، و�سعادة نا�سر البدور وكيل 
الوزارة امل�ساعد ومدير مكتب معايل 
وكيل  اأهلي  عبداهلل  و�سعادة  ال��وزي��ر 

ل��ق��ط��اع اخلدمات  امل�����س��اع��د  ال�����وزارة 
امل�����س��ان��دة ب���الإن���اب���ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
وموظفي  والأق�سام  الإدارات  م��دراء 
اجلهات  ممثلي  م��ن  وع���دد  ال�����وزارة 

احلكومية.

احـــتـــفـــاء مبــ�ــســرة الـــريـــادة 
والتقدم

وتوجه �سعادة الدكتور �سامل الدرمكي 
باأ�سمى اآيات التهاين والتريكات اإىل 
املواطنني  وك��اف��ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 

الإم�������������ارات،  دول��������ة  وامل����ق����ي����م����ني يف 
50 لدولة  ال�  مبنا�سبة عيد الحتاد 
الحتفاء  اأن  اإىل  م�سرياً  الإم�����ارات، 
بهذه املنا�سبة الوطنية العظيمة، هو 
والوفاء  الولء  قيم  لأ�سمى  جت�سيداً 
واحتفاء  احلكيمة،  وقيادتنا  للوطن 
بداأت  التي  والتقدم  الريادة  مب�سرية 
اأر�ساه  ما  دولتنا، بف�سل  تاأ�سي�ش  مع 
الآب����اء امل��وؤ���س�����س��ني م��ن ق��واع��د ثابتة 
انطلقنا منها اإىل الإجنازات، يف ظل 

الروؤية ال�ست�سرافية حلكومتنا.

عيد  اأن  اإىل  الدرمكي  �سعادة  واأ���س��ار 
الحت������اد ال�����خ��م�����س��ني مي��ث��ل حمطة 
عاماً  بخم�سني  ل��الح��ت��ف��اء  وط��ن��ي��ة 
من الإجن���ازات، حيث جنحت دولتنا 
يف تر�سيخ هويتها وقيمها الإن�سانية 
اإق���ل���ي���م���ي���اً ودول������ي������اً، ومت����ث����ل ق����دوة 
مبعايري  وال��ت��ط��ور  للحداثة  ورم����زاً 
منظمة  اع��ت��م��دت  حيث  م�ستقبلية، 
لدولة  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ال��ي��ون�����س��ك��و 
للم�ستقبل،  ع��امل��ي��اً  ي��وم��اً  الإم������ارات 
وريادة  قيادتنا  بحكمة  اإق���رار  وه���ذا 

دولتنا و�سحة م�سارها نحو م�ستقبل 
زاهر.

وا���س��ت��ه��ل��ت اح��ت��ف��الت ال������وزارة التي 
العامة  القيادة  م��ع  بالتعاون  ج��اءت 
ل�سرطة دبي بعزف للن�سيد الوطني، 

تاله جمموعة وا�سعة من الفعاليات 
والأن�سطة الرتاثية، من بينها تنظيم 
قيادات  فيها  ���س��ارك  وطنية  م�سرية 
ومتعامليها،  وم��وظ��ف��ي��ه��ا  ال�������وزارة 
لفقرة  ع���ر����ش  ت���ق���دمي  ج���ان���ب  اإىل 

تنظيم  عن  ف�سال  الرتاثية،  اليولة 
وفعاليات  وت��راث��ي��ة  �سعرية  ف��ق��رات 
وطنية متنوعة، ويف ختام احلفل مت 
تكرمي اجلهات وامل�ساركني يف تنظيم 

الفعالية. 

•• العني - الفجر

العربية  الإم���ارات  احتفلت جامعة   
اخلم�سني  الوطني  باليوم  املتحدة 
لقيام دولة الحتاد، بح�سور معايل 
الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي 
بن  حممد  وال�سيخ  دول���ة،  وزي���رة   .
بن  �سامل  وال�سيخ  العامري،  ركا�ش 
رك��ا���ش ال��ع��ام��ري، وع���دد م��ن كبار 
العني  مدينة  واأع��ي��ان  ال�سخ�سيات 
اجلامعة.   وطلبة  واأ�ساتذة  واإداري��ي 
وت�سمن احلفل الذي اأقيم يف املبنى 

العديد  اجلامعي،  باحلرم  الهاليل 
تعر  التي  الرتاثية  الفعاليات  من 
الإمارات  دول��ة  وعراقة  اأ�سالة  عن 
مثل ق�سائد �سعرية ولوحة جدارية 
املعزوفات  من  وجمموعة  تفاعلية، 
الرتاث  رك��ن  ج��ان��ب  اإىل  الوطنية، 
وع��ر���ش ف��ل��ك��ل��وري ل��ل��ع��ي��ال��ة. واأك���د 
معايل زكي اأنور ن�سيبة – امل�ست�سار 
رئي�ش  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال���ث���ق���ايف 
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ش  ال��دول��ة، 
كلمة  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
األقاها بهذه املنا�سبة على اأن "احتاد 

الإمارات يزداد قوة و ر�سوخاً بحكمة 
املخل�سني،  اأب��ن��ائ��ه  وه��م��ة  ق��ي��ادت��ه 
امل�ستقبل  ط��ري��َق  ي��ر���س��م��ون  ال��ذي��ن 
للخم�سني  ال����وط����ن،  اأب����ن����اء  اأم�������ام 
وثيقة  يف  متمثلة  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً 
تر�سم  ال��ت��ي  اخلم�سني"  "مبادئ 
ا�سرتاتيجية دولة الإمارات يف كافة 
وال�سيا�سية  القت�سادية  امل��ج��الت 
واأ�ساف  الداخلية".   وال��ت��ن��م��وي��ة 
دولة  تقف  "اليوم   : قائال  معاليه 
اأعتاب مرحلة مهمة  الإم��ارات على 
يف احتفالتها باليوم الوطني لقيام 

فقد  ال��ذه��ب��ي،  يوبيلها  يف  ال���دول���ة 
�سهدت م��وؤخ��را ت��ط��ورات ك��ب��رية يف 
خ�سو�سا  العاملي  ح�سورها  تعزيز 
ال���ف�������س���اء وال���ط���اق���ة  ق���ط���اع���ي  يف 
تر�سم  ق���ط���اع���ات  وه����ي  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
مالمح املرحلة املقبلة يف م�سريتها 
تعّر عنها  والتي  الرائدة  التنموية 
موؤ�سرات التناف�سية العاملية، اإ�سافة 
والثقايف  ال�سيا�سي  ح�سورها  اإىل 
وا�ستمرار  ال���ف���اع���ل،  والإن���������س����اين 
وا�ست�سراف  التخطيط  م��ن��ظ��وم��ة 
متطلبات  وجت����ه����ي����ز  امل�������س���ت���ق���ب���ل 

تنموية  رح����ل����ة  ن���ح���و  الن�����ط�����الق 
"اإن   : ج��دي��دة.  وق���ال زك��ي ن�سيبة 
املوؤ�س�ش  غر�سها  التي  التعليم  بذور 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور   ، الوالد 
ثراه  اهلل  طيب   ، نهيان  اآل  �سلطان 
اليوم يف جيل متعلم  ثمارها  اآت��ت   ،
باأحدث  املت�سلح  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن 
العلوم والتقنيات احلديثة. وكذلك 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  اه���ت���م���ام���ات  يف 
بالتنمية الثقافية والعلمية وتعزيز 
منهم  اإميانا  والبتكار  البحث  قيم 
باأن الأمل على مدار اخلم�سني عاما 

لقيادة  ال�سباب  على  معقود  املقبلة 
م�سرية الحتاد نحو م�ستقبل يليق 

الإم������ارات وتطلعات  دول���ة  ب��ط��م��وح 
بهذا  ل��ن��ا  ف��ه��ن��ي��ئ��اً  ال���ك���رمي،  �سعبها 

القادة  ب��ه��وؤلء  لنا  وهنيئاً  ال��وط��ن 
ال�ستثنائيون".

انطالقًا من الثوابت الوطنية واإحياء مل�سرة االحتاد

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتتفل بعيد الحتاد اخلم�سني للدولة
الدرمكي: منا�سبة لالحتفاء مب�سرة الريادة والتقدم التي بداأت مع تاأ�سي�س دولتنا 

جامعة االإمارات حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني

زكي ن�سيبة:  احتاد الإمارات يزداد قوة و ر�سوخًا بحكمة قيادته وهمة اأبنائه

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفي بيوم ال�سهيد

�سيف بدر القبي�سي: �سهداوؤنا منارات عطاء .. ووطننا ح�سني بقيادته احلكيمة ورجاله البوا�سل  

•• دبي اإك�صبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين
 اختتمت دائرة ال�سحة يف دبي ، يف اإك�سبو 2020 دبي، الدورة العا�سرة من 
حملة "دمي لوطني"، التي انطلقت يف 13 يونيو املا�سي حتت رعاية كرمية 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ش 
املجل�ش التنفيذي. و�سهد اليوم اخلتامي للحملة ح�سور وترع �سمو ال�سيخ 
من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�ش اللجنة العليا لإدارة الأزمات 

والطوارئ يف دبي، بالدم خالل زيارته ملوقع احلملة يف اإك�سبو 2020.

بالدم يف هيئة �سحة  للترع  دبي  رئي�ش مركز  روؤوف،  الدكتورة مي  وقالت 
2020 دبي، لتنمية  اإقامة اليوم اخلتامي للحملة يف اإك�سبو  دبي: " قررنا 
اأو  املقيمني  اأو  املواطنني  من  �سواء  بالدم  الترع  باأهمية  املجتمعي  الوعي 
اجلاليات الأجنبية احلا�سرة يف املكان". واأ�سافت: "جنحت الدورة  العا�سرة 
للحملة، التي انطلقت يف يونيو املا�سي، يف الو�سول اإىل اأكرث من 17 األف 
مترع، قدموا نحو 17 األف وحدة دم". واأ�سافت: "كل كي�ش دم من مترع 
واحد ي�سهم يف اإنقاذ حياة ثالثة اأ�سخا�ش، لذلك من الأهمية دائماً اأن نزيد 
الفعل  ه��ذا  على  النا�ش  وت�سجيع  ال��ت��رع  اأهمية  ح��ول  اجلمهور  وع��ي  م��ن 
الإن�ساين النبيل". واأكدت مي على وجود اإقبال كبري من زوار اإك�سبو 2020 
ومن خمتلف اجلن�سيات على حافلة الترع، لفتًة اإىل م�ساركة اأكرث من 32 

جهة حكومية يف احلمالت التي نظمت طيلة الأ�سهر ال�ستة املا�سية التي فاق 
خدمة  مع  بالتعاون  تقام  اليوم  حملة  اأن  اإىل  واأ�سارت  حملة.   450 عددها 
الأمني و�سحيفة الإم��ارات اليوم وهيئة ال�سحة يف دبي، كما �سهدت تعاونا 
كبريا من قبل القطاع اخلا�ش، ف�ساًل عن اجلمعيات اخلريية الذين �سجعوا 
حافالت  ثالث  بالدم  الترع  مركز  خ�س�ش  حيث   الترع،  على  موظفيهم 
110 موظف وطبيب  �سارك  ال��دم يف حني  الأجهزة جلمع  باأحدث  جمهزة 
يغطي  ب��ال��دم،  للترع  دب��ي  اأن مركز  على  اأك���دت  كما  احلملة.  يف  ومم��ر���ش 
حاجيات م�ست�سفيات دائرة ال�سحة وحوايل  41 م�ست�سفى خا�ش يف الإمارة، 
بالإ�سافة اإىل تلبية طلبات مركز عالج الثال�سيميا، ف�سال عن اإمداد بنوك 

الدم يف الدولة يف حال دعت احلاجة لذلك.

وزارة العدل حتتفي بعيد الحتاد اخلم�سني

ات�سالت تقدم جمموعة من اجلوائز والهدايا 
والعرو�س مبنا�سبة عيد الحتاد اخلم�سني

•• اأبوظبي-وام: 

اخلم�سني  الحت��اد  عيد  احتفالت  يف  م�ساركتها  �سمن  "ات�سالت"  خ�س�ست 
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن اجل���وائ���ز وال��ه��داي��ا وال��ع��رو���ش احل�����س��ري��ة لعمالئها 
من  وغريها  املتحركة  الهواتف  وعرو�ش  ال�سحوبات  ذلك  يف  مبا  الإماراتيني 
الأجهزة. ويتاح مل�سرتكي eLife اأي�ساً احل�سول على ترقية جمانية ل�سرعات 
لتوفري  باأكمله  دي�سمر  �سهر  خ��الل  بالثانية  جيجابت   1 ولغاية  الإن��رتن��ت 
اأف�سل التجارب للعمالء اأثناء ال�ستمتاع ب�سرعات الإنرتنت العالية والرتفيه 
املنزيل. ويح�سل جميع العمالء الإماراتيني على فر�سة للفوز بواحد من 50 
جهاز iPhone 13 Pro Max ، بالإ�سافة اإىل 50 رقم وا�سل مميز من 
Xbox Series X ، و50 تذكرة مو�سمية ملعر�ش  "ات�سالت" و50 جهاز 
الإماراتيني  امل�سرتكني  جميع  "ات�سالت"  تهدي  كما  دب��ي.   2020 اإك�سبو 
جماناً  املحلية  البيانات  من  جيجابايت   50 وامل�سبق  الآج��ل  الدفع  للخطوط 
 My Etisalat اعتباراً من 1 وحتى 7 دي�سمر، ميكن تفعيلها عر تطبيق
يح�سل  ح��ني  يف  دي�سمر،   1 م��ن  اع��ت��ب��اراً  الرمز*50#  طلب  اأو   UAE
امل�سرتكون اجلدد واحلاليني يف باقات اإماراتي Freedom الإماراتية على 
م�ساعفة تلقائية للبيانات والدقائق خالل �سهر دي�سمر باأكمله. عالوة على 
ذلك، ميكن للم�سرتكني الإماراتيني ال�ستفادة من خ�سومات ت�سل لغاية 80? 
7 دي�سمر،  اإىل   1 على جمموعة خمتارة من الأجهزة خالل الفرتة ما بني 
 ،iPhone 12و ،iPhone13 حيث تكون اخل�سومات على الأجهزة مثل

.iPad واأجهزة ،Samsung Foldو

و�سلت اإىل 17 األف متربع عرب 450 حملة

�سحة دبي تختتم حملة »دمي لوطني« يف اإك�سبو 2020 دبي

•• الفجر - ال�صارقة

مبدر�سة  الب��ت��دائ��ي  التاأ�سي�سية  امل��رح��ل��ة  ق�سم  احتفى 
الوطني  بالعيد  ب��ال�����س��ارق��ة   ال��دول��ي��ة اخل��ا���س��ة  امل��ع��رف��ة 
ويوبيلها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  اخلم�سني 
الذهبي ؛ حتت �سعار " كلنا المارات " ؛ وذلك بح�سور 
املدر�سة  ومدير  ؛  القا�سمي  �سعيد  ال�سيخ  �سمو  ورع��اي��ة 
�سامر �سرحان ؛ واأع�ساء الهيئتني الدارية والتدري�سية.

اإدارة   ُومتيز  احلفل مب�ساركة جمتمعية حيث حر�ست 

امل��در���س��ة ع��ل��ى دع����وة ط���الب م��در���س��ة ال���وف���اء للقدرات 
من  الإن�سانية  للخدمات  ال�سارقة  مدينة  يف  اخلا�سة 
مع  احلفل  فقرات  تقدمي  يف  و�ساركوا  ؛  الهمم  اأ�سحاب 
و  لقيم  جت�سيداً  املعرفة  مدر�سة  ط��الب  م��ن  نظرائهم 
اأط��ي��اف املجتمع  ال��دول��ة يف توحيد و دم��ج كافة  م��ب��ادئ 
الإماراتي ؛ وتنوعت فقرات الحتفال بني فقرات �سعرية 
الطالب  ت��ك��رمي  مت  كما  ؛  راق�����س��ة  اإيقاعية  و  غنائية  و 
لإجازته  ال��راب��ع  ال�سف  م��ن  جطل  رغيد  يحيى  املتميز 

حفظ القراآن الكرمي كاماًل .

ا�سحاب الهمم ي�ساركون طالب املعرفة 
الدولية بالحتفال بالعيد الوطني اخلم�سني

د.ن�سال الطنيجي : خم�سون عامًا 
من الإجنازات بوابة عبور امل�ستقبل
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اإعــــــــــالن
 - �سريفي�سز  تيكنولوجى  ادج  ال�س�����ادة/ديجيتال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3988039 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عمر ابراهيم حممد بن عي�سى النعيمى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عمر ابراهيم حممد بن عي�سى النعيمى من 100 % اإىل %80

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كاو�سيك بي�سوا�ش بن كانو راجنان  %20
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ديجيتال ادج تيكنولوجى �سريفي�سز - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
DIGITAL EDGE TECHNOLOGY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ديجيتال ادج تيكنولوجي �سريفي�سز ذ.م
DIGITAL EDGE TECHNOLOGY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم جوبيلي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2144678 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ورده �سامل �سالح بن حريز %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد خمي�ش �سعيد �سنني ال�ساعدى
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم جوبيلي

JUBILEE RESTAURANT

اإىل/ مطعم اأور �ساندوت�ش
  OUR SANDWICH RESTAURANT 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
ملعدات حقول  ال�س�����ادة/افينري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب النفط ذ.م.م  رخ�سة رقم:1276304 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ظبي الحتاد القاب�سة ذ.م.م

DHABI UNION HOLDING L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عفيف �سامل على �سامل امل�سكرى

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة العمل ال�سريع لعمال وتركيب 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الملنيوم ذ.م.م   رخ�سة رقم:1085529 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امبا�ش ماداكال �ساتيكال %32

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بخيته حممد حمد املن�سورى %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداملجيد اكاراكاران %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طاهر بريكا عبدالقادر بريكا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امبا�ش ماداكال �ساتيكال

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بخيته حممد حمد املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداملجيد اكاراكاران

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

 اإعـــالن �شطب قيد
ا�ش  اند�سرتيال  اك�سيونا  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
ايه - فرع دبي )اجلن�سية: ا�سبانيا( قد تقدمت بطلب �سطب قيد 
فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: بردبي - الر�ساء الوىل 
 - رقم  مكتب  العلي  عبدالرحيم  حممد  ملك   ATX1301  -
ال�سركات  �سجل  يف   )5344( رقم  حتت  واملقيدة  �ش.ب:118820( 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�ش 
العرتا�ش  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من 
اإدارة الت�سجيل  تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

التجاري �ش.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك : اإبراهيم حممد عبد الهادي �سحادة
 BS :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :2021/11/21 املودعة بالرقم : 365104 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : اإبراهيم حممد عبد الهادي �سحادة
املوطن : م�سفح ال�سناعية م 11 - بلوك 149 ، هاتف:0097125548331 - فاك�ش:0097125548332

purchasing@blackscorpion4*4.com:سندوق الريد:35681 - امييل�
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
املركبات واجهزة النقل الري اأو اجلوي اأو املائي

و�سف العالمة : عبارة عن حرفني BS باللغة الجنليزية
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : حممد مهنا القبي�سي

 CALSSICO MOTORS :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :2021/11/3 املودعة بالرقم : 363657 

بيانات الأولوية :
باإ�سم : حممد مهنا القبي�سي

�سندوق   ،  025594888 فاك�ش:   ،  025594477 هاتف:   ، زاي��د  بن  حممد  /مدينة  ظبي  اب��و   : املوطن 
الريد: 44737

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
املركبات واجهزة النقل الري واجلوي

و�سف العالمة : كلمة CLASSICO وحتتها خط ومن ثم كلمة MOTORS وال�سفل جزء 
من واجهة �سيارة كال�سيكية

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بالك ووتر لل�سيانة العامة ذ.م.م
بن  �سركه  مبنى   -  0.1-59 غرب   - ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

حموده للعقارات
CN 2834138 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �سركة ال�سخ�ش   2
الواحد ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/11/29 وذلك 

بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/11/30  - كاتب العدل بالرقم:2105037949  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:بوتيك �سول�ست�ش - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
1301 - �سارع الكورني�ش - وحدة ال�سيخ حمد  عنوان ال�سركة:مكتب 

بن طحنون بن حممد ال نهيان - C27 - W10 - جزيرة اأبوظبي
CN 2279847 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/القمة حما�سبون - قانونيون ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/11/28 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105037840  
- تاريخ التعديل:2021/11/30

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 1066 ل�شنة 2016 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

املنفذ �سده /  خليفة عبيد علي القطي النعيمي 
ل�سالح املنفذ له / �سعاد مو�سالتي 

موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا 
ملك   989 رقم  القطعة  يف  الوحدات  لبيع  وذلك   ،  2021/12/15 املوافق  الأربعاء  يوم 

مبنطقة اخلان )برج هند( العائد ملكيته للمنفذ �سده واو�سافها على النحو التايل : 

�سيك  او مبوجب  بتاأمني نقدي  يتقدم  ان  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار 
املوقع اللكرتوين لالإمارات  او  عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة 
كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات 
املوقع  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ش  له  من 

املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
عن / رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

Date 1/ 12/ 2021  Issue No : 13406
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0008326 civil (partial)
To the defendant : Sreejith Balakrishna
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Mobile No. 0529206641
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC 
You are assigned to attend the hearing on 21/12/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication in both Arabic and 
English language, in order to hear and examine the case mentioned above, as 
a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0034086
اخطار عديل للوفاء مببلغ 25،337 درهم

جيورج  ماتيو   / ال�سيد  وميثلها   552767 برقم  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   - م  م  ذ  والزجاج  الالملنيوم  لت�سنيع  العجوبة  �سركة   : املخط�ر 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  هندي   - جاكوب  ديني   / ال�سيد  بالوكالة  وميثله  اعاله  املذكورة  الرخ�سة  يف  ومدير  �سريك  ب�سفته  اجلن�سية  هندي   – كامبادام 
 : رقم  هاتف   -  11 �سناعية   - :ال�سارقة  العنوان   -  210777/1/2021 برقم  دبي  بامارة  العدل  كاتب  من  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199294859790

)0503218376(  )0558788586(
املخطر اإليهم : ال�سادة / بومباي لتجارة الأبواب ذ م م - واملرخ�سة برقم :728301 و�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بامارة ال�سارقة

ال�سيد/ حمبوب علي غوري - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197196802504
العنوان : ال�سارقة - ال�سناعية 06 – �سارع املدينة اجلامعية - حمل رقم 3 هاتف رقم )971558462832(

مو�سوع الإخطار بدفع قيمة ال�سيكات الوقائع :
حيث اأن املخطر اليه حرر �سيكات و بياناتهم كالتايل :

درهم )األفان وت�سعمائة درهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي  )2900( وقدره  مببلغ   2021/04/17 بتاريخ   )000802( برقم  �سيك   -1
�سيك برقم )000952( بتاريخ  2021/07/17 مببلغ وقدره )4094(درهم )اأربعة اآلف واربع وت�سعون درهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي  -2
�سيك برقم )000955( بتاريخ  2021/08/14 مببلغ وقدره )4094( درهم )اأربعة اآلف واربع وت�سعون درهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي  -3
�سيك برقم )000954( بتاريخ  2021/08/03 مببلغ وقدره )4094( درهم )اأربعة اآلف واربع وت�سعون درهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي  -4

�سيك برقم )000978( بتاريخ  2021/08/28 مببلغ وقدره )2605( درهم )الفان و�ستمائة وخم�ش دراهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي  -5
برقم )000997( بتاريخ  2021/10/14 مببلغ وقدره )2516( درهم )الفان وخم�سمائة و�ستة ع�سر درهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي �سيك   -6
برقم )000996( بتاريخ  2021/10/05 مببلغ وقدره )2516( درهم )الفان وخم�سمائة و�ستة ع�سر درهم( م�سحوب على م�سرف المارات الإ�سالمي �سيك   -7

2021/10/29 مببلغ وقدره )2518( درهم )الفان وخم�سمائة وثمانية ع�سر درهم( م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي "8- �سيك برقم )000998( بتاريخ 
وع�سرون  )خم�سة  - علما ان تلك ال�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابلني لل�سحب. -  وحيث اأن املخطر اإليه يرف�ش �سداد اجمايل قيمه ال�سيكات والتي تقدر ب� )25،337(درهم 
الف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهم( على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية.  - وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكات يف فرتة 

اأق�ساها خم�سة ايام منتاريخ ا�ستالم الخطار وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سده
- وعليه يلتم�ش املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0033260
املخطر : �سوبا راو تال - هندي اجلن�سية واأحمل بطاقة رقم 784197054731951 ب�سفتي مالك 
املرخ�سة من    628070 رقم  - رخ�سه  الناريه  الدراجات  لت�سليح  املرزوقي  بدر   / التجاريه  للرخ�سة 

دائرة التنمية القت�ساديه يف ال�سارقه - العنوان : ال�سارقه
هاتف رقم 0507583907

املخطر اإليه : بدر حممد بدر املرزوقي - اماراتي اجلن�سية
يحمل هويه رقم 784198969217029

العنوان : ال�سارقه - هاتف رقم : 0552685772
الوقائع : حيث اأن املخطر اإليه هو وكيل خدمات لدى الرخ�سه التجاريه )بدر املرزوقي لت�سليح الدراجات 
اإليه ممتنع عن احل�سور لإجناز مايلزم من املعامالت لت�سيري  628070 املخطر  الناريه( رخ�سه رقم 
م�سالح الرخ�سه مما اأحلق باملخطر بالغ ال�سرر وعليه فاإن املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اإليه ب�سرورة 
اأ�سفا لإتخاذ الإجراءات القانونيه �سده.  وعليه  ح�سور اإىل مقر الدائرة القت�ساديه واإل �سوف ي�سطر 

يلتم�ش املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقه اإخطاركم هذا ر�سميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سيفن فايف ناين لتجارة املالب�س - �س ذ م م  
ال�سيخة مهرة احمد ماجد الغرير - دي��رة الق�سي�ش  العنوان : حمل رقم 1 + 2 ملك 
الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   -  B ا�ستدامة   - الثانية 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1463948  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   861782  :
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/22 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/11/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
 04-4421764  : فاك�ش    04-4421762  : هاتف  خليفة   ب��رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي��ار 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70533 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ش   04-4421762  :
�سيفن  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
فايف ناين لتجارة املالب�س - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2021/11/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/11/22
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70533

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 7872/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/273 جتاري م�سارف جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )99374.23 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري )�ش م ع( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة 
- دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى نف�ش بناية البنك - بجوار ديرة �سيتي �سنرت  

املطلوب اإعالنه : راجي�ش فياليودهان كوريكالوت - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره 99374.23 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

Date 1/ 12/ 2021  Issue No : 13406
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 

Subject: publication of notice to attend an online accounting expertise meeting
Case No 7449 for the year of 2021 civil partia

l Sharjah Court, the Federal Court of First Instance
The plaintiff : Al Sharjah Taxi L.L.C
The defendant : Maqbool Khan Taj Muhammed Khan 
Requested for Notice : Maqbool Khan Taj Muhammed Khan
As per choosing an accountant expertise in the abovementioned claim, we inform the 
defendant to attend personally or by an authorized attorney to the online experienced 
meeting, on Monday corresponding to 06/12/2021 at 11.00 am by (Teams) application, 
accompanied with the all documents you want to provide, in case of not attending, the 
Accounting works will be initiated and the report will be provided as per our available 
documents. session link: https:// teams.live.com/meet/9577571385386
Regards,
The chosen expertise accountant (signed & Stamped)
Ismael Hujair / Entry No:553

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 1/ 12/ 2021  Issue No : 13406
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0000700 Civil/ Partial

To Defendant: Saibrian Jomaa Matchngoh
Unknown Place of Residence: nationality: Kenya, Dubai- Zabeel 
Please be noted that the plaintiff: Mohammed Ali Murad Sheer Alblooshi, and the 
jointly offensively interferer Abdulrahman Ali Murad Sheer Alblooshi, have filed the 
above mentioned case requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 17500
- Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
- Notify the defendant with the hearing and case statement The ruling shall have the 
immediate execution pursuant to Article 229, section 5 of the Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 07/12/2021 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or to 
be represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in order to 
consider the above mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hameed Abdullah Alsaidi /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(

يف التنفيذ رقم  4489/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

 مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف امر الداء رقم 3140/2019، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )758،822 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:مات�سكي للتجارة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع الرقة - ملك �سركة بو�ست لال�ستثمارات - الطابق الثالث - مكتب رقم 306 ، نف�ش بناية ال�سوكة 
الذهبية - هاتف 042340656 - فاك�ش 042340657 - متحرك : 0504592608  �ش  

املطلوب اإعالنه : هينت كومار �سانتى لل دو�سي - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - �سارع  خالد بن الوليد - بناية �سارع البنوك - 
الطابق الثالث - مكتب رقم 314  - نف�ش بناية بنك �سادرات ايران - 0501595746 - 043558075 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/12/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق انتفاع على وحدة عقارية ينتهي بتاريخ 2029/4/19  املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم 
التقييم :   - 2701  : ال���وح���دة  رق���م  ت���اور -  ان��دي��ج��و   : امل��ب��ن��ى  ا���س��م   -   1  : امل��ب��ن��ى  رق���م  158.84 م��رت م��رب��ع -   : امل�����س��اح��ة   -  961 الر�����ش 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.    1374909

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12047

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
�سهم  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/08 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00

النجوم خلدمات التعبئة والتغليف )�س.ذ.م.م.( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 35،220                                              ماكينات تعبئه وتغليف  
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

70363
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الحتادية للرقابة النووية تنظم ور�سة عمل حول اأمن املعلومات وا�ستمرارية الأعمال
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت الهيئة الحتادية للرقابة النووية بالتعاون مع الهيئة الحتادية 
ملناق�سة  واح��د  ليوم  ا�ستمرت  عمل  ور�سة  احلكومية  الب�سرية  للموارد 
اأه��م��ي��ة اأم���ن امل��ع��ل��وم��ات وحت��دي��ات ا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال اأث��ن��اء الأوبئة 

والدرو�ش امل�ستفادة.
جمعت ور���س��ة ال��ع��م��ل خ���راء و���س��ن��اع ق���رار ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل���رات 
امل�ساركون  وعر�ش   ، الأعمال  وا�ستدامة  املعلومات  بحماية  يتعلق  فيما 
حتديات  مع  للتعامل  املمار�سات  اأف�سل  لتو�سيح  خمتلفة  حالة  درا�سات 
املعلومات بني اجلهات احلكومية يف  اأمن  ثقافة  وتعزيز  املعلومات  اأمن 

الدولة.
واأكدت اجلهات احلكومية امل�ساركة التي متثل قطاعات الرقابة النووية 

والتاأهب  املعلومات  اأم���ن  اأهمية  العامة  وال�سحة  ل��ل��ط��وارئ  وال��ت��اأه��ب 
للطوارئ وال�سحة النف�سية حلماية املجتمع و�سمان قدرة اجلهات على 

موا�سلة اأعمالها ول �سيما يف اأوقات الطوارئ.
وقال كري�سرت فيكتور�سون مدير عام الهيئة الحتادية للرقابة النووية 
ب�سبب جائحة  م�سبوقة  العامل حتديات غري  واج��ه  ال��ذي  الوقت  "يف   :
كوفيد19- جنحت دولة الإم��ارات بف�سل قيادتها احلكيمة يف التعامل 

مع اجلائحة و�سمان ال�سالمة العامة وا�ستمرار العمل".
واأو�سح : " اأن الهيئة اتخذت اإجراءات �سريعة ل�سمان �سالمة موظفيها 
اإ�سافة اإىل موا�سلة مهامها الرقابية ويف هذه الظروف حققنا اإجنازات 
للوحدتني  الت�سغيل  رخ�ستي  اأ�سدرنا  عندما  الإم��ارات  لدولة  تاريخية 
اأول  الأوىل والثانية يف حمطة براكة للطاقة النووية لتجعل الإم��ارات 

دولة عربية ت�سغل حمطة للطاقة النووية".

الر�سمي عن  املتحدث  العامري  الريك  الدكتور طاهر  اأكد  من جانبه 
ا�ستمرارية  اأن  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
الأعمال اأمر �سروري للجهات احلكومية للقيام بواجباتها ..وا�ستعر�ش 
حلالت  لال�ستجابة  والتن�سيق  ال���س��ت��ع��داد  اآل��ي��ة  م��ن  املختلفة  امل��راح��ل 

الطوارئ على م�ستوى احلكومة ل�سمان �سري العمل ب�سال�سة.
عن  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  احلو�سني  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
الأمرا�ش  لقطاع  التنفيذي  املدير  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سحي  القطاع 
املعدية مبركز اأبوظبي لل�سحة العامة اأن ال�سحة اجل�سدية والنف�سية يف 

اأوقات الأوبئة اأمر بالغ الأهمية ل�سمان ال�سالمة العامة.
وقالت اإنه يف مثل هذه الأوقات من ال�سروري احلفاظ على املرونة من 
اأماكن  امل�ساعدة وتبني الأفكار ال�سحية يف  خالل بناء العالقات وطلب 
العمل ..موؤكدة اأنه للجهات احلكومية دور مهم يف و�سع املبادرات لدعم 

املومني  نائل  الدكتور  وا�ستعر�ش  النف�سية.  �سحتهم  وتعزيز  املوظفني 
درا�سة حالة حتت عنوان  دبي  �سرطة  اأكادميية  الأزم��ات يف  اإدارة  رئي�ش 

امل�ستقبلية". الكوارث  ملواجهة  ا�ستعداد  على  نحن  "هل 
اأن  اأن ا�ستمرارية الأعمال مطلوبة لت�سيري الأعمال، موؤكدا  و�سدد على 

التاأهب يوؤدي اإىل اأداء اأف�سل.
كما اأكد على دور الأفراد واملوؤ�س�سات يف تطوير ودعم ا�ستمرارية الأعمال 
اإدارة  يف  الأك��ادمي��ي��ني  دور  اإىل  م�سريا   .. ب�سال�سة  العمل  �سري  ل�سمان 
املخاطر  من  احلماية  وتعزيز  املعرفة  ون�سر  اإن��ت��اج  خ��الل  من  ال��ك��وارث 

وتقييم فعالية ال�ستجابة حلالت الطوارئ.
واأكد امل�ساركون يف الور�سة اأن الوعي املجتمعي يلعب دورا مهما يف دعم 
املعلومات خا�سة يف  واأمن  الأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  جهود احلكومة 

اأوقات الأزمات.

غرفة جتارة راأ�س اخليمة ت�سارك الدولة احتفالتها بـعيد الحتاد اخلم�سني
•• اخليمة –الفجر:

احتفلت غرفة جتارة راأ�ش اخليمة 
اخلم�سني"  الحت���������اد  "عيد  ب������ 
ب����روح مفعمة  ال��ذه��ب��ي  وي��وب��ي��ل��ه��ا 
القرن  لن�سف  امل��ت��ج��دد  ب��ال��ت��ف��اوؤل 
�سعادة  الح��ت��ف��ال  ، ح�����س��ر  امل��ق��ب��ل 
عبداللطيف،  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
التنفيذي  للمجل�ش  العام  الأم��ني 
من  وع�������دد   ، اخل���ي���م���ة  راأ����������ش  يف 
 ، ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ش  اأع�������س���اء 
عام  مدير  ال�سبب  ح�سن  وحممد 
الغرفة بالوكالة ، وجميع موظفي 

الغرفة.
بال�ساحة  احل����ف����ل  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
تزينت  ، ح��ي��ث  ل��ل��غ��رف��ة  اخل��ل��ف��ي��ة 

عاملية رائدة يف �ستى املجالت.
وقال ال�سبب: "ي�سعدنا اأن نحتفل 
جميعاً يف غرفة جتارة راأ�ش اخليمة 
م��ع اح��ت��ف��الت الوطن  ، وت��زام��ن��اً 
باأكمله، ب� " عيد الحتاد اخلم�سني 
احتاد  لقيام  الذهبي  ويوبيلها   "
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
قلوب  على  الغالية  املنا�سبة  ه��ذه 
اأب��ن��اء الإم�����ارات وج��م��ي��ع املقيمني 
اأر�ش بالدنا الطيبة، نحتفي  على 
القيادة  ل����دى  ال��وط��ن��ي��ة  ب���ال���روح 
اأبناء  م���ع  وت��الح��م��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة، 
�سعبها الويف، ونفتخر مب�سي 50 
وقيام  الحت��اد  تاأ�سي�ش  على  عاماً 
دولة الإمارات التي �سابقت ال�سنني 
بخطواتها احل�سارية، لترتبع بني 

دولة  تعي�سها  ال��ت��ي  والجتماعية 
الإمارات هي نتاج طبيعي لالحتاد 
امل��ت��ني ال����ذي ج��م��ع��ن��ا وال�����ذي كان 
يف  وجن���اح���ات  لإجن�����ازات  منطلقاً 

خمتلف ال�سعد واملجالت.
نتعهد  اأن  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  و����س���دد 
ب��ب��ذل امل���زي���د م���ن العمل  ج��م��ي��ع��اً 
والتفاين والإخال�ش لهذا الوطن 
الغايل، ونقدم كل الولء والنتماء 
دولة  لتبقى  ال��ر���س��ي��دة،  حلكومته 
اأجنح  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 

جتربة وحدوية �سهدها التاريخ.
مدير  ال�سبب  ح�سن  حممد  ورف��ع 
م�ستهل  يف  بالوكالة   الغرفة  ع��ام 
اآيات  اأ�سمى  احل��ف��ل،  خ��الل  كلمته 
�ساحب  ملقام  والتريكات  التهاين 

بالت�ساميم  الح���ت���ف���ال  م��ن��ط��ق��ة 
ال���رتاث���ي���ة، وت���ق���دمي ال��ع��دي��د من 
م�سابقات  وب�����رام�����ج  ال����ف����ق����رات 
وال�������ع�������دي�������د من  ل����ل����م����وظ����ف����ني 

الفعاليات.
م�سبح  حم����م����د  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
النعيمي رئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة 
الوطني  ال��ي��وم  اإن  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش 
الإم����ارات  �سعب  ف��ي��ه  يفتخر  ي���وم 
الوطن  ب���ه���ذا  ع��ل��ي��ه��ا  وامل���ق���ي���م���ون 
اأن  م���وؤك���داً   ، واإجن��ازات��ه��ا  و�سعبها 
قيام الحتاد مل يكن يوماً عادياً بل 
انتقلت فيها  �سكل حلظة تاريخية 
دولة الإمارات اإىل اآفاق وا�سعة من 
النمو والتطور والزدهار، م�سيفاً 
اأن النه�سة ال�سيا�سية والقت�سادية 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
"رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ال�سمو  ، و�ساحب  امل�سلحة  للقوات 
القا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و 
اهلل" ،  "رعاه  اخليمة  راأ���ش  حاكم 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�ش 
الالحمدود،  ودع��م��ه��م  لعطائهم 
فيما و�سلت اإليه دولتنا من مراتب 

لنا ولأجيالنا جياًل بعد جيل من 
م�ستقبل م�سرق ومزدهر باإذن اهلل 

من  حققته  مب��ا  ال��ع��امل  دول  قمم 
حتمله  ومبا  ومكت�سبات،  اإجن��ازات 

الر�سيدة،  تعاىل، وبعزمية قيادتنا 
واإرادة �سعبنا الويف".

جناح الأردن يعر�س منوذج للقمر ال�سناعي يف اأك�سبو ٢٠٢٠

الأردن،  يف  ال��ق��ب��ط��ي��ة  احل�������س���ارة 
لعر�ش  ك����رى  ���س��ا���س��ات  وه���ن���اك 
خلزنة  حي  وم�سهد  الأردن  تاريخ 
م���ن منطقة  م�����س��ت��وح��ى  ال���ب���رتاء 
الزائر  ويراها  احلقيقية  البرتاء 

كاأنه يف املوقع احلقيقي بالأردن.
فريق  من  الق�ساه  بهاء  وي�سيف 
 ،2020 اأك�����س��ب��و  يف  الأردن  ج���ن���اح 
ب�����اأن ال����زائ����ر ���س��ي��ن��ت��ق��ل ع���ر ممر 
اأخ����رى  اإىل رده�����ة  ال����ب����رتاء  م���ن 
اأربعة  ت�سم  دائ��ري��ة  غرفة  تعتر 
اهتمامات  م���ن  ح��ي��وي��ة  جم����الت 
وتاريخ  امل����راأة  ق��ط��اع  مثل  الأردن 
الأردن والقت�ساد وريادة الأعمال 
باللغتني العربية والإجنليزية، ويف 
نف�ش القاعة يعر�ش فيلم ت�سجيلي 
ع���ن اه����م امل��ن��اط��ق ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
الأردن ثم انتاجها وت�سويرها من 
قبل �سباب اردين حمرتف وبدقة 
عالية من التكنولوجيا، مما يجعل 
الزائر يعي�ش اأجواء حقيقية وكاأنه 
وال�سياحية  الواقعية  الأم��اك��ن  يف 
يف  اجل��ن��اح  ي�سم  ك��م��ا  الطبيعية، 
ال��ث��ال��ث��ة ع��ر���ش مف�سل  امل��رح��ل��ة 

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

حتت �سعار عينات امل�ستقبل ي�ستقبل 
 2020 اأك�����س��ب��و  زوار  الأردن  ج��ن��اح 
مبنطقة التنقل ، ليبني للجمهور 
الطويل  وت��اري��خ��ه  الأردن  عظمة 
الزمان، كما  املمتدة عر  وثقافته 
الإبداع  ال�سوء على حدود  ي�سلط 
واحلداثة  ب��ال��ت��ب��اي��ن��ات  ال���زاخ���رة 
حيث  العتيقة،  العربية  والتقاليد 
ي��ت��الق��ى احل�����س��ارة ال��ق��دمي��ة مع 
حتت  وال��ع�����س��ري��ة  احل���داث���ة  روح 
���س��ق��ف واح����د وذل����ك ل��ل��ج��م��ع بني 
والثقافة  امل��رن  واملجتمع  التطور 

واملعرفة. 
واأكد بهاء الق�ساه من فريق جناح 
الأردن يف اأك�سبو 2020 ، اأن م�ساركة 
دولته يف هذا احلدث الكبري تاأتي 
ال�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  ���س��م��ن 
لتاريخها  ال����رتوي����ج  يف  ل�������الأردن 
القدمي واملعا�سر، كما يعد تقدما 
على  والتطوير  التنمية  جمال  يف 
جميع الأ�سعدة، ف�سال عن اتاحة 
الفر�سة اأمام امل�ستثمرين الأجانب 
لأكت�ساف والتعرف على �سبل تنفيذ 
امل�سروعات القت�سادية من جتارة 
و�سياحة وت�سنيع ملا تهيئه الدولة 
لال�ستثمار،  م��ن��ا���س��ب  م���ن���اخ  م���ن 
بالتنزة  ال�ستمتاع  اإىل  بالإ�سافة 
ع��ل��ى ام����ت����داد م��ت��ع��رج ب���ط���ول 30 
م��رتا، مع ال�ستماع لأ���س��وات من 
القدمي،  ال��ت��اري��خ  ورائ��ح��ة  الأردن 
وذل����ك ع��ل��ى م�����س��اح��ة ك��ل��ي��ة تقدر 
وي��ب��داأ اجلناح  م��رب��ع��ا،  817 م��رتا 
الذي ميثل  البرتاء  �سيق  مبدخل 

اطلقته  ال����ذي  ال�����س��ن��اع��ي  للقمر 
ت�سجيل  ال��زائ��ر  وب��اإم��ك��ان  الأردن، 
ب�������س���وت���ه يتم  ل����������الأردن  ر�����س����ال����ة 

تخزينها يف اجلناح.
واأ����س���ار ب��ه��اء ال��ق�����س��اه م���ن فريق 
جناح الأردن اإىل اأن هناك منتجات 
اأردنية من البحر امليت واحللويات 
امل�سهورة بالأردن والنق�ش بالرمال 
يف الزجاجات، كما اأنه متاح للزائر 
اقتناء هذه املنتجات باأجور رمزية 
ت��ع��ب��ريا ع���ن ت��و���س��ي��ل ر���س��ال��ة بان 
الرتاث الأردين ممتد اإىل ما قبل 
التاريخ واأن ال�سباب الأردين لديه 
ال��داع��م لالبتكار  الإب����داع وال��ف��ن 
للتعريف  ال����ع����امل  ن���ظ���ر  ول����ف����ت 

بالأردن والرتويج له. 
املرحلة  يف  ال��ق�����س��اه  ب���ه���اء  وق�����ال 
الرابعة من مكونات اجلناح، توجد 

غرفة اجتماعات �سممت خ�سي�سا 
للم�ستثمرين الذين يودون معرفة 
يف  القت�ساد  جم��الت  ع��م  الكثري 
والزراعة  ال��ع��ام��ة  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع 
وجميع  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
واه���ت���م اجلناح  احل���ي���اة،  م��ن��اح��ي 
اأي�������س���ا ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ذك���اء 
ال�سطناعي حيث ا�ستعر�ش فيلم 
خالل  م��ن  الأردين  ال��ت��اري��خ  ع��ن 
اجلمهور  تبهر  اخل��رز  من  �سا�سة 
وتعطيهم اح�سا�ش بالتواجد داخل 
ال��ت��اري��خ وان���ه���م ج���زء م��ن��ه، وهى 
عبارة عن نقاط كلما وقف الزائر 
ومعرفة  روؤي����ة  ل��ه  ات��اح��ت  عليها 
ق����ط����اع م�����ن جم��������الت ال����ت����اري����خ 
واملعرفة، ويدعو اجلناح  والثقافة 
ال��زوار لتجربتها حيث انها نقاط 
مت�سلة باأ�سلوب عر�ش مميز تزود 

اجلمهور مبعلومات عن الأردن.
امتنانه  عن  الق�ساه  بهاء  واأع��رب 
 ،2020 لأك�سبو  ال��ع��ام  بالت�سميم 
واأنه فخر لكل عربي لأن الإمارات 
العربية املتحدة متكنت من اثبات 
تنظيم كرى  ع��ل��ى  ال��ع��رب  ق���درة 
واملهرجانات  وامل��وؤمت��رات  املعار�ش 
الأو�سط  ال�سرق  واأن دول  العاملية، 
يوؤهلها  مب����ا  م���ت���ق���دم���ة  �����س����ارت 
العاملية  املحافل  اأك��ر  ل�ست�سافة 
على اأر�سها، ووجود الأردن �سمن 
ه���ذا ال��ع��ر���ش ال��ك��ب��ري ال���ذي ي�سم 
ويروج  نف�سه  ليقدم  ال��ع��امل  دول 
اإيجابية  ب�سورة  امل�سرف  لتاريخه 
فيه  ي�سهم  ما  ويبني  العامل  اأم��ام 
من  للب�سرية  ت��ق��دم  خ��دم��ات  م��ن 
تخدم  م�ستدامة  وتنمية  تطوير 

الإن�سانية.

برعاية حممد بن حم 

عونك يا وطن ينظم معر�س احتادنا اخلم�سني مب�ساركة 50 فنانًا

موؤ�س�سة الإمارات لالآداب ت�سلط ال�سوء على 
كنوز الأدب الإماراتي يف اخلم�سني عاما املا�سية

•• العني - الفجر

الإم����ارات  ل��دول��ة  اخلم�سني  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  مبنا�سبة 
وب��رع��اي��ة ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�سلم ب��ن حم 
العامري رئي�ش فريق عونك يا وطن التطوعي و�سمن 
50 نظم فريق عونك يا وطن معر�ش  50 يف  مبادرة 
الثقافة  ال�سوء على  ي�سلط  "احتادنا اخلم�سني" الذي 
الإم���ارات���ي���ة ب��ني امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر وذل����ك م��ن خالل 
م�ساركة  50فنانا من الفنانني الإماراتيني والعامليني 
الثقايف  الإرث  من  جانباً  ت�ستعر�ش  فنية  لوحة  ب�50 

لدولة الإمارات خالل خم�سني عاماً 
ال��وط��ن��ي اخلم�سني،  ال���ي���وم  امل��ع��ر���ش مب��ن��ا���س��ب��ة  ي���اأت���ي 
وجتول ال�سيخ حممد بن حم، يف اأرجاء املعر�ش واطلع 
اأطراف  امل�ساركني وجت��اذب معهم  الفنانني  اأعمال  على 
الفنية  واع��ت��زازه باحلركة  ع��ن فخره  احل��دي��ث، وع��ر 

الإماراتية التي تطورت ب�سكل كبري يف ظل الحتاد.
"احتادنا  م��ع��ر���ش  اأن  ح���م  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د  واأك������د 
اخلم�سني" يرتجم امل�سرية الثقافية احلافلة بالإجنازات 
املمتدة عر خم�ش عقود اأر�سى دعائمها القائد املوؤ�س�ش 
اآل نهيان، طّيب اهلل  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

ث���راه، وتوا�سلت وت��ع��ززت يف ظ��ل دع��م ورع��اي��ة القيادة 
الر�سيدة.

اإجنازات  على  �ساهٌد  اخلم�سني  ع��ام  اإن  ح��م:  بن  وتابع 
ت��اري��خ��ي��ة ت��ت��وج ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ل��دول��ة الإم������ارات، 
مئويتها  يف  زاه���ر  م�ستقبل  نحو  ل��الن��ط��الق  وت��وؤ���س�����ش 
دولة  ق��ي��ام  ع��ن  الإع����الن  منذ  ب���داأت  وال��ت��ي   ،2071
العظيمة  ب������الإرادة  اح��ت��ف��اء   1971 ع���ام  الإم������ارات يف 

والعزمية القوية التي حتلى بها الآباء املوؤ�س�سون .
ندعو اهلل عز وجل اأن يدمي احتاد اإماراتنا ، واأن يحفظ 
الرخاء والأم��ن يف  واأن يدمي علينا  لنا دولتنا احلبيبة 
ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل ورعاه و�ساحب 
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��دول��ة رئي�ش جمل�ش ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل ، 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
الأعلى  املجل�ش  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
اإماراتنا احلبيبة  توا�سل  واأن  الإم��ارات،  لالحتاد حكام 
يف  ودول��ي��اً  اإقليمياً  املجالت  جميع  يف  وتقدمها  تاألقها 

ظل قيادتنا الر�سيدة .

•• دبي-وام:

املبدعني  بكتابات  ل����الآداب  الإم�����ارات  موؤ�س�سة  حتتفي 
الإم���ارات���ي���ني خ���الل ال��ع��ق��ود اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة وذلك 

احتفاء بعيد الحتاد اخلم�سني.
ال�ساعرة  اأع��م��ال  ل���الآداب  الإم����ارات  موؤ�س�سة  واخ��ت��ارت 
اأف�سل  املر من بني  عو�سة بنت خليفة والقا�ش حممد 
املا�سي  القرن  الأخ��ري من  الن�سف  الأدبية يف  املنجزات 

بناء على ما حددته موؤ�س�سة الإمارات لالآداب.
وع�سو  التنفيذية  الرئي�سة  الهول  اأب��و  اإيزابيل  وقالت 
" اأ�سهمنا  ل���الآداب  الإم���ارات  الأم��ن��اء مبوؤ�س�سة  جمل�ش 
اإ�سهامات  م��ع  باحليوية  ناب�ش  اأدب���ي  م�سهد  بت�سكيل 

نخبة رائعة من املواهب الإماراتية ال�سابة ذات التقاليد 
ت�سكل  ن�سهد  الإم���ارات  وه��ا نحن يف  الرا�سخة  الأدب��ي��ة 

مالمح حقبة اأدبية جديدة".
ومن بني الكتاب البارزين الروائية مها قرقا�ش وكاتبة 
الأطفال والر�سامة ميثاء اخلياط وال�ساعرة واملخرجة 
جن���وم ال���غ���امن وك��ات��ب��ة رواي�����ات اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي نورة 
النومان. وي�ست�سيف مهرجان طريان الإمارات لالآداب 
3 و12  ال��ف��رتة ب��ني  اإق��ام��ت��ه يف  امل��ق��رر   2022 ل��ع��ام 
البارزين  الإماراتيني  املبدعني  من  ثلة  القادم  فراير 
�سيف  عمر  و�سعادة  عتيق  عفراء  الدكتورة  يت�سدرهم 
غبا�ش و�ساحلة عبيد ودبي اأبو الهول اإىل جانب الكّتاب 

الإماراتيني وفناين الأداء الواعدين.

ريد الظاهري: الإمارات جنحت يف حتقيق النه�سة والريادة خالل 50 عامًا

ناعمة ال�سرهان: الإمارات حققت اإجنازات كبرية خالل خم�سني عاما وتوا�سل م�سريتها بروؤية ثاقبة ومبادئ را�سخة

•• اأبوظبي-الفجر:

اأك����������دت ري�������د ح����م����د ال�������س���ري���اين 
الظاهري  نائب رئي�ش اأول جمل�ش 
اأع���م���ال الم�������ارات ع�سو  ���س��ي��دات 
�سيدات  ملجل�ش  التنفيذية  الهيئة 
الحتفال  اأن  اإب���وظ���ب���ي  اأع����م����ال 
اخلم�سني  الإحت���اد  عيد  مبنا�سبة 
اأهمية  يكت�سب  الم�����ارات  ل��دول��ة 
خ��ا���س��ة، ح��ي��ث جن��ح��ت ال���دول���ة يف 
نه�سة  حتقيق  م��ن  ع��ق��ود  خم�سة 
وري����ادة ف��اق��ت ال��ع��دي��د م��ن الدول 
م��ن ت�سدر  الم������ارات  ، و مت��ك��ن��ت 
امل���وؤ����س���رات ال��ع��امل��ي��ة ب��ف�����س��ل روؤي���ة 

•• ابوظبي-الفجر:

ق��ال��ت ���س��ع��ادة ن��اع��م��ة ع��ب��داهلل ال�����س��ره��ان النائب 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
القيادة  "اإن  اخلم�سني  الحت����اد  ع��ي��د  مبنا�سبة 
ال��ر���س��ي��دة ح��ر���س��ت م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����ش ال���دول���ة قبل 
الأوىل يف  املراكز  تكون يف  اأن  على  خم�سني عاماً 
�ستى املجالت، وها هي الإمارات تقف على اأعتاب 
اخلم�سني عاما القادمة مت�سلحة بالتميز وبروؤية 

ثاقبة ومبادئ را�سخة".

واأ����س���اف���ت ل��ق��د ح��ق��ق��ت دول�����ة الإم��������ارات خالل 
امل�ستويني  اإجن��ازات على  املا�سية  اخلم�سني عاما 
املحلي وال���دويل م��ن خ��الل ري��ادت��ه��ا ونهجها يف 
الأمن  وحتقيق  والتعاي�ش  الت�سامح  قيم  اإع��الء 
قفزات  وحققت  والعامل،  املنطقة  يف  وال�ستقرار 
كبرية يف التعليم وال�سحة والقت�ساد والقطاعات 

كافة.
ال�سرهان  ناعمة  �سعادة  قدمت  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات اإىل �ساحب  اآي����ات  اأ���س��م��ى 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام 
اإليه  و�سلت  م��ا  اأن  �سعادتها  واأك����دت  الإم�����ارات، 
اإىل القيادة الر�سيدة  دولة الإم��ارات يعود ف�سله 
وروؤيتها التي و�سعت الوطن واملواطن يف مقدمة 

اأولويات اهتماماتها وخططها امل�ستقبلية.

ال�������دول  م���������س����اف  الإم��������������ارات يف 
املتقدمة، وتخطو الدولة خطوات 
مدرو�سة ومتوا�سلة نحو اأن تتبواأ 
تتمتع  ال���ت���ي  امل���رم���وق���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
الظاهري  واأخ��ت��ت��م��ت  الآن".  ب��ه��ا 
الإم�����ارات  اإن  بالقول:"  ح��دي��ث��ه��ا 
التقدم  من  مزيد  مع  موعد  على 
قيادتنا  روؤي�����ة  ب��ف�����س��ل  وال���ت���ط���ور 
اخلم�سني  م�ساريع  وان  احلكيمة، 
املعلن عنها كفيلة بجعل المارات 
خمتلف  يف  ال���ع���امل  دول  ت��ت�����س��در 
تكون  وان  وامل���ج���الت،  ال��ق��ط��اع��ات 
من���وذج���ا ن��اج��ح��ا ي��ح��ت��ذى ب���ه من 

قبل الدول الخرى".

للدولة  وي���ح���ق���ق  وال����ق����ط����اع����ات، 
امل�ستويني  على  وال��ت��ف��وق  ال��ري��ادة 
واأ�سافت  والعاملي".    الق��ل��ي��م��ي 
اأول����ت الدولة  " ل��ق��د  ال��ظ��اه��ري: 

القيادة الر�سيدة .
ت�سريح  يف  ال���ظ���اه���ري  وق����ال����ت   
�سحفي بهذه املنا�سبة:" وللتاأكيد 
بلغتها  التي  املتقدمة  املكانة  على 
القيادة  ح��ر���س��ت  ف��ق��د  ال����دول����ة، 
م�ساريع  اط����الق  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 
للخم�سني  للتح�سري  اخلم�سني 
عاما القادمة عر دعم القطاعات 
ال�ستثمارات  وج��ذب  القت�سادية 
املتو�سطة  امل�������س���اري���ع  ت�����س��ج��ي��ع  و 
وال�����س��غ��رية، و���س��خ م��ئ��ات مليارات 
ال����دراه����م يف ع����دد م���ن امل���ج���الت، 
تت�سدر  الم�������ارات  ���س��ي��ج��ع��ل  مم���ا 
املجالت  خمتلف  يف  ال��ع��امل  دول 

اخلم�سني  ال�����������س�����ن�����وات  ط����������وال 
امل���ا����س���ي���ة امل��������راأة الإم����ارات����ي����ة كل 
خمتلف  يف  وال���رع���اي���ة  اله���ت���م���ام 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت 
وا�سهم  وغ���ريه���ا،  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ب���امل���راأة لتتوىل  ذل���ك يف الرت���ق���اء 
ت��وؤه��ل��ه��ا لتكون  ق��ي��ادي��ة  م��ن��ا���س��ب 
�سريكا يف م�سرية التنمية والعطاء 
والتطور التي ت�سهدها الدولة.  و 
الإمارات  �سهدت  بالقول:"  تابعت 
املجالت  ه��ام��اً يف خمتلف  ت��ط��وراً 
بف�سل  ن�ساأتها  منذ  وال��ق��ط��اع��ات 
الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
جلعل  ا�سرتاتيجية  ر�سمت  والتي 
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التاج الريطاين. و�سيوؤكد الأمري ت�سارلز يف خطابه م�ساء الثنني ا�ستنادا اإىل 
ما ك�سفه مكتبه “مع تغري و�سعكم الد�ستوري، كان من املهم بالن�سبة اإيل اأن 
اأن�سم اإليكم يف اإعادة تاأكيد الأمور التي ل تتغري، مثل ال�سراكة بني باربادو�ش 

وبريطانيا كع�سوين حيويني يف الكومنولث«.
لكن مع اقرتاب نهاية عهد اإليزابيث الثانية البالغة 95 عاما، يخاطر ابنها 
اأن  اإذ يعتقد خراء  العاملي  انت�سارها  تقّل�ش  بوراثة ملكية بريطانية  ت�سارلز 
ممالك عدة قد حتذو باربادو�ش. وراأى جو ليتل املحرر يف جملة “ماج�ستي 
اأن التحول الذي اأحدثه هذا البلد هو يف الواقع “تطور طبيعي”  ماغازين”، 
عقب الجتاه الذي بداأ بعد فرتة وجيزة من تويل امللكة العر�ش عام 1952.

واأو�سح اخلبري يف مقابلة مع وكالة فران�ش بر�ش “هذا التوجه �سي�ستمر حتما. 
لي�ش بال�سرورة يف ظل احلكم احلايل، لكن يف ظل احلكم املقبل ومن املحتمل 
اأن تت�سارع وتريته«. يف 1947، قبل خم�ش �سنوات من اعتالء امللكة اإليزابيث 

الإمريالية “ بالإ�سافة اإىل “الإرث الوح�سي” للعبودية. تعد امللكة اإليزابيث 
الثانية الأكرث �سعبية بني اأفراد العائلة امللكية وهي جت�سد بالن�سبة اإىل كرث، 

اآخر �سلة حية للبالد مبا�سيها الإمريايل.
اإحلاحا  اأك��رث  جمهوريات  اإىل  التحول  م�ساألة  ت�سبح  اأن  من  خ��راء  ويخ�سى 
بالن�سبة اإىل العديد من املمالك املتبقية عندما يعتلي الأمري ت�سارلز العر�ش 
خلفا لها. لذلك، يرى ليتل اأنه من املحتمل جدا اأن تختار اأ�سرتاليا اأو كندا، 
رئي�سا حمليا للبالد. ويف 1999، �سوت الأ�سرتاليون يف ا�ستفتاء لتقرير ما 
اإذا كان يجب اأن ت�سبح بالدهم جمهورية مع رئي�ش منتخب حمليا اأم تبقى 

خا�سعة لل�سيادة الريطانية، لكن القرتاح مل يتم تبينه يف النهاية.
ويرى غراهام �سميث من جمموعة “ريبابلك” الريطانية املناه�سة للنظام 
امللكي، اأن مثال باربادو�ش “مفيد” لأنه يظهر اأن التحرر من امللكية قد يتم 

ب�سهولة. وتوّقع اأن “يكون لذلك تاأثري كبري” كما ح�سل يف جامايكا.

•• لندن-اأ ف ب

بعد باربادو�ش التي �ست�سبح  اليوم الثالثاء جمهورية، يتوقع خراء اأن حتذو 
ممالك اأخرى حذو هذه اجلزيرة الواقعة يف البحر الكاريبي لتتحرر من التاج 

الريطاين، م�سريين اإىل اأنه “توجه �سي�ستمر حتما«.
يف 1997، تال الأمري ت�سارلز وريث العر�ش الريطاين، يف هونغ كونغ ر�سالة 
من والدته امللكة اإليزابيث الثانية خالل احتفال يف يوم ماطر �سهد يف نهايته 
ت�سليم هذه امل�ستعمرة الريطانية ال�سابقة اإىل ال�سني، بعد اأكرث من 150 
عاما. وبعد 24 عاما، �سيكون الأمري البالغ 73 عاما حا�سرا م�ساء الثنني 
خالل عملية نقل جديدة لل�سيادة. فقد نظمت باربادو�ش وهي دولة �سغرية 
يف البحر الكاريبي ح�سلت على ا�ستقاللها يف 1966، اأول انتخابات رئا�سية 
لها يف ت�سرين الأول/اأكتوبر بعد 13 �سهرا من اإعالن انف�سالها د�ستوريا عن 

الثانية عر�ش بريطانيا، �سهدت اململكة املتحدة حتول الهند التي كانت تعتر 
اإىل جمهورية م�ستقلة. وبعد اعتالئها العر�ش يف 1952،  “جوهرة التاج”، 
اجتاحت حركات ال�ستقالل العديد من امل�ستعمرات الريطانية ال�سابقة التي 
الرقيق.  وجت��ارة  الدموي  الغزو  ب�سبب  خ�سو�سا  التاج  مع  العالقات  قطعت 
لكن بع�ش امل�ستعمرات بقيت خمل�سة للتاج، وحتى الثالثاء تبقى امللكة ر�سميا 
األف ن�سمة،   300 16 بلدا. وحذت باربادو�ش التي يبلغ عدد �سكانها  رئي�سة 
حذو فيجي )1987( وموري�سيو�ش )1992( اللتني اأ�سبحتا جمهوريتني 

بعد غويانا )1970( وترينيداد وتوباغو )1976( ودومينيكا )1978(.
يقام  ال��ذي  الحتفال  اإن  باربادو�ش،  يف  التاريخ  اأ�ستاذة  بيكلز  هيالري  وقالت 
م�ساء الثنني والذي ي�سادف ع�سية الذكرى اخلام�سة واخلم�سني ل�ستقالل 
اأن ذلك �سي�سكل بالن�سبة للبالد  “حلظة تاريخية«. واأ�سافت  البالد، �سيكون 
ال�سلطة  “ا�ستبداد  التي كانت م�ستعمرة، رمزا للتحرر من  الأخ��رى  وال��دول 

بعد باربادو�س... ممالك اأخرى قد ت�سبح جمهوريات 

•• لندن-وكاالت

الإ�سرائيلي  اأكد وزيرا اخلارجية 
ي��ائ��ري لب��ي��د وال��ري��ط��ان��ي��ة ليز 
ن�سرته  م�سرتك  مقال  يف  ترا�ش 
�سحيفة “تلغراف” الريطانية، 
اأن��ه��م��ا ���س��ي��ع��م��الن  ل��ي��ال و نهارا 
مل��ن��ع اإي������ران م���ن احل�����س��ول على 
�سالح نووي، منددين بالهجمات 
“املرّوعة” التي يقوم بها عنا�سر 
اإ�سرائيل  ���س��د  “حما�ش”  م���ن 

وممثليها.
اأك��ر دليل  اب��راه��ام ه��ي  اتفاقات 
على ما ميكن حتقيقه من خالل 
احل������وار وا���س��ت��ع��ر���ش ال����وزي����ران 
اجلديدة،  التفاهم”  “مذكرة 
والتي  الثنني،  توقيعها  مّت  التي 
�ستمّكن اململكة املتحدة واإ�سرائيل 
ال��ع��م��ل ع��ن ك��ث��ب يف ق�سايا  م��ن 
وتطوير  ال�سيراين  الأم��ن  مثل 
والتجارة  وال��دف��اع  التكنولوجيا 

والعلوم.
وكتب الوزيران اأن “الدميقراطية 
املتجذرة يف احلرية، والتي متّكن 
البتكار  ف��ر���س��ة  م��ن  امل��واط��ن��ني 
اأح��الم��ه��م، هي  واخل��ل��ق وحتقيق 
احلكم.  اأ�سكال  م��ن  �سكل  اأف�سل 
طريقة  اأف�سل  اأن  نعلم  ول��ذل��ك، 
عالقات  ب��ن��اء  يف  تكمن  ل��ل��ت��ق��ّدم، 
واأمنية  وتكنولوجية  اقت�سادية 
���س��رك��اء مت�سابهني يف  م��ع  اأق���وى 

التفكري«.
واأ�سافا اأنه مع تزايد التهديد يف 

“�سنعمل  الإل���ك���رتوين،  الف�ساء 
اأنف�سنا.  للدفاع عن  اأق��رب  ب�سكل 
و�ست�سبح اإ�سرائيل ر�سمياً �سريكاً 
امل�����س��ت��وى الأول  م��ن  اإل��ك��رتون��ي��اً 
ملا  منا  اإدراك����اً  امل��ت��ح��دة،  للمملكة 
ميكننا حتقيقه معاً كقادة تقنيني 
يتمتعون بخرة عاملية يف جمال 

الأمن ال�سيراين«.
رف�سهما  ال�������وزي�������ران  وج����������دّد 
اإىل  م�سريين  ال�����س��ام��ي��ة،  مل��ع��اداة 
اإدانة  يف  “متحدان  البلدين  اأن 
اإ�سرائيل  على  املروعة  الهجمات 
ومم��ث��ل��ي��ه��ا، م��ن ح����وادث اإط���الق 
ال��ن��ار ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا اأف����راد من 
ح��م��ا���ش ���س��د الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، و 
املقبولة  غ���ري  امل����ط����اردة  ح�����ادث 
ت�سيبي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ل��ل�����س��ف��رية 
لندن  ك���ل���ي���ة  خ�������ارج  ح���وت���وف���ل���ي 

لالقت�ساد«.
“لهذا  اأن����ه  اإىل  ت��را���ش  واأ����س���ارت 
املتحدة  اململكة  حتركت  ال�سبب، 
يف  اإ�سرائيل  لدعم  حا�سم  ب�سكل 
ه����ذه امل���ع���رك���ة م���ن خ����الل حظر 
�سيظل  ك��م��ا  ب��ال��ك��ام��ل.  ح��م��ا���ش 
للهولوكو�ست  التذكاري  الن�سب 
مبثابة  ال����رمل����ان  م����ن  ب���ال���ق���رب 
ت���ذك���ري دائ������م ل��رف�����س��ن��ا مل���ع���اداة 

ال�سامية«.
�سيعمالن  بلديهما  اأن  واأ���س��اف��ا 
الإي���راين  النظام  ملنع  با�ستمرار 
نووية”،  ق�����وة  ي�����س��ب��ح  اأن  م����ن 
حاجة  “هناك  اأن  اإىل  م�سريين 
الوثيق  التعاون  من  ملزيد  ملحة 
مع �سركائنا واأ�سدقائنا لإحباط 

طموحات طهران«.
ال�سابعة من  اآف���اق اجل��ول��ة  وع��ن 
التي  ال��ن��ووي��ة  فيينا  م��ف��او���س��ات 
اأن���درو  ك��ت��ب  الأول،  اأم�����ش  ب����داأت 
“فاينن�سال  �سحيفة  يف  اإنغالند 

امل���ف���او����س���ات، ب��و���س��اط��ة الحت����اد 
الأوروب�������ي، ك��ان��ت ت��ت��ح��دث فيها 
اإىل  ب���اي���دن  ج���و  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة 
ح����ك����وم����ة ال����رئ����ي���������ش الإي����������راين 
ب�سكل  ال�����س��اب��ق ح�����س��ن روح�����اين 
غري مبا�سر. لكن تلك املفاو�سات 
اإيرانيني  م�����س��وؤول��ني  م���ع  ك��ان��ت 
وكانوا  النووي  التفاق  يدعمون 
من  منعه  اإىل  ق��وة  بكل  ي�سعون 

النهيار الكامل.
ع��ل��ي خامنئي  الأع���ل���ى  ول��ل��ق��ائ��د 
ال�سيا�سة  يف  ال��ف�����س��ل  ال��ك��ل��م��ة 
اخلارجية. وغرّي انتخاب رئي�سي، 
رجل الدين املحافظ، الديناميات 
بات  بعدما  اإي����ران  يف  ال�سيا�سية 
املت�سددون- الذين كانوا ينتقدون 
الإتفاق الأ�سلي ويبدون قلقاً من 
يتحكمون  ال��غ��رب-  م��ع  التعامل 
بكل مفا�سل الدولة للمرة الأوىل 
منذ عقد. وعر كني عن اآرائه يف 
كتبها  �سفحة   30 م��ن  م��ق��دم��ة 
للرتجمة الفار�سية لكتاب “لي�ش 
األفته  ال���ذي  القلوب”  ل�سعاف 
الديبلوما�سية  �سريمان،  ويندي 
الأم����ري����ك����ي����ة ال����ت����ي ����س���ارك���ت يف 
التفاق  اإىل  اأدت  التي  املفاو�سات 
النووي، ون�سر قبل ثالثة اأعوام.

نائباً  ك����ان  ال�����ذي  ك��ن��ي  وو����س���ف 
اإىل  ال�����ن�����ووي  ال����وف����د  ل���رئ���ي�������ش 
امل��ف��او���س��ات ب��ني ع��ام��ي 2008 
 2015 لعام  الإت��ف��اق  و2013، 
بحيث  كاملة”  “خ�سارة  ب���اأن���ه 
احلمر”  اخل��ط��وط  جت����اوز  “مت 
اإي�������ران. وتوجه  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�سابقني  املفاو�سني  اإىل  باللوم 
اإياهم  يف حكومة روحاين متهماً 
فخ  يف  وال����وق����وع  ب�”ال�سعف”، 
بعد  الأمريكيني  الديبلوما�سيني 

اإقامة عالقات �سخ�سية معهم.

كبري  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  تاميز” 
امل�����ف�����او������س�����ني الإي�������ران�������ي�������ني يف 
و�سف  ك��ن��ي،  ب��اق��ري  ع��ل��ي  فيينا 
الإت���ف���اق ال���ن���ووي ل��ع��ام 2015 
وذلك  كاملة”،  “خ�سارة  ب���اأن���ه 
باملفاو�سني  ت��ن��دي��ده  معر�ش  يف 
ال�سابقني لبالده على ما اعتره 

“�سعفاً” منهم.
الوليات املتحدة تاأمل يف التو�سل 
“لكن  دي��ب��ل��وم��ا���س��ي  ات���ف���اق  اإىل 
فاإننا  لذلك،  �سبياًل  جتد  مل  اإذا 
م�ستعدون خليارات اأخرى.واأخذاً 
مت�سددة  اإدارة  وج��ود  الإعتبار  يف 
اإي��ران، فاإن النظراء الغربيني  يف 
اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  �سي�سعون  ل��ك��ن��ي، 
وقيادته  ال���ن���ووي  امل��ف��او���ش  ك���ان 
يف  جديني  طهران،  يف  ال�سيا�سية 

اإبرام اإتفاق.

الوقت  يف  اإي�����ران  ت��وا���س��ل  بينما 
ال���ن���ووي و�سط  ت��و���س��ع��ه��ا  ن��ف�����س��ه 
مهزلة املفاو�سات التي لن توؤدي 

اإىل اأي نتيجة فعلياً«.
اآخرين  وموقعني  اإي���ران  وبقيت 
املتحدة  الت��ف��اق-امل��م��ل��ك��ة  ع��ل��ى 
وفرن�سا واأملانيا ورو�سيا وال�سني- 
تخلت  بعدما  الت��ف��اق  ملتزمني 
ع��ن��ه ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وع���اودت 
ع��ل��ى طهران.  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���ش 
لكن يف العامني املا�سيني، تخلت 
اإيران اإىل حد كبري عن التزاماتها 
ن�ساطها  ب�سكل مت�ساعد  وو�سعت 
النووي، وهي متهمة بعرقلة عمل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

التي تراقب تنفيذ التفاق.
هذه  م����ن  الأول  ال���ن�������س���ف  ويف 
�ست ج��ولت من  اأج��ري��ت  ال�سنة، 

خم�سة  بعد  املفاو�سات  وجت��ددت 
انتخاب  عقب  التوقف  من  اأ�سهر 
رئي�ساً  رئي�سي  اإب��راه��ي��م  املت�سدد 
لإي���ران- و�سط قلق غربي حيال 
تو�سيع اإيران لرناجمها النووي 
وتبني خطاب مت�سدد يف ما يتعلق 

باملفاو�سات.
اأجل  م��ن  اأن���ه  اإي����ران على  وت�سر 
جناح املفاو�سات، يتعني اأوًل رفع 
وتلقي  الأمريكية  العقوبات  ك��ل 
���س��م��ان��ات م��ن وا���س��ن��ط��ن ب���اأن اأي 
رئي�ش مقبل لن يكون قادراً على 
الن�سحاب من التفاق، كما فعل 
 .2018 ع����ام  ت���رام���ب  دون����ال����د 
وعلى نحٍو غري معتاد، ا�سطحب 
�سم  اق��ت�����س��ادي��اً،  وف���داً  معه  كني 
املركزي  امل�����س��رف  يف  م�����س��وؤول��ني 
الإيراين واآخرين، وذلك للتاأكيد 

على اأهمية رفع العقوبات.
وب��ي��ن��م��ا ك����ان ب���اق���ري ال��ت��ق��ى يف 
الأ�سابيع الأخرية ب�سكل منف�سل 
الدول  م��ن  اأوروب��ي��ني  م�سوؤولني 
املوقعة على التفاق، يف ما اعتر 
امل�سوؤولني  ف��اإن  اإيجابية،  خطوة 
ترتاجع  اأن  ي��خ�����س��ون  ال��غ��رب��ي��ني 
اإيران عن التقدم الذي حتقق يف 

جولت �سابقة من املفاو�سات.
هاو�ش  ت�ساتام  يف  اخل��ب��ري  وق���ال 
�سنام فاكيل اإن “ثمة قلقاً عميقاً 
باملوقف  يتعلق  م��ا  يف  وم�سروعاً 
وما  الإي��ران��ي��ون  �سيتبناه  ال���ذي 
نقطة  اإىل  ���س��ي��ع��ودون  ك��ان��وا  اإذا 
ال�������س���ف���ر، ب��ي��ن��م��ا الأم���ري���ك���ي���ون 
م�ستعدين  لي�سوا  والأوروب���ي���ون 
الأمر  �سيعترون  لذلك...لأنهم 
للتاأخري  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  مب��ث��اب��ة 

مهد  الأم����������ر  ه�������ذا  اأن  وك�����ت�����ب 
على  الأمريكي  للتاأثري  الطريق 
الديبلوما�سيني الإيرانيني. وهو 
مل  املتحدة  “الوليات  اأن  يعتقد 
اخلارجية  ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا  يف  ت��ت��خ��ل 
اجلمهورية  اإ���س��ق��اط  ه���دف  ع��ن 
الإيرانية«. ول يخفي امل�سوؤولون 
الأمريكيون اإحباطهم من موقف 
حكومة رئي�سي حيال املفاو�سات. 
القومي  الأم�������ن  م��ن�����س��ق  وق������ال 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  لل�سرق 
ب��ري��ت م��اك��غ��ورك خ���الل موؤمتر 
ح���ول امل��ن��ط��ق��ة ه���ذا ال�����س��ه��ر، اإن 
الوليات املتحدة تاأمل يف التو�سل 
“لكن  دي��ب��ل��وم��ا���س��ي  ات���ف���اق  اإىل 
فاإننا  لذلك،  �سبياًل  جتد  مل  اإذا 
م�����س��ت��ع��دون خل���ي���ارات اأخ������رى... 
باحل�سول  لإي�������ران  ن�����س��م��ح  ل���ن 
ع��ل��ى ���س��الح ن����ووي، ون��ق��ط��ة على 

ال�سطر«.
املت�سددون  ي���ن���دد  اإي���������ران،  ويف 
ب��ال�����س��غ��ط الأم����ريك����ي ب��ي��ن��م��ا ل 
ياأملون  الإ�����س����الح����ي����ون  ي������زال 
ينقذ  ات�����ف�����اق  اإىل  ب���ال���ت���و����س���ل 
الق��ت�����س��اد الإي�������راين. ل��ك��ن هذا 
ال�سيا�سي  وق���ال  �سعيف.  الأم���ل 
مارا�سي:  ح�����س��ني  الإ����س���الح���ي 
التكنولوجيا  تطوير  اأن  “يبدو 
ال���ن���ووي���ة ه���ي اأك�����رث اأه��م��ي��ة من 
النظام  اإىل  بالن�سبة  الق��ت�����س��اد 
“فريق  اأن  واأ���س��اف  ال�سيا�سي”. 
�سينفذ  الإي����������راين  ال���ت���ف���او����ش 
مما  عليه،  متلى  التي  ال�سيا�سات 

اإيران ت�ستمتع باإذلل وا�سنطن.. �سوؤال وحيد لبايدن •• وا�صنطن-وكاالت

اأ�سار ال�سابط ال�سابق يف برنامج الأهداف 
ال�ستخبارات  لوكالة  التابع  الإي��ران��ي��ة 
والباحث  غريكت  م��ارك  روي��ل  املركزية 

النظام  ل��دى  اإىل وج��ود متعة  تقيه  راي  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ال��ب��ارز يف جمل�ش 
باإذلل الأمريكيني، ويف الوقت نف�سه، بعدم تقدمي تنازلت ل�ساحلهم.  الإي��راين 
يتمتع  اإ���س��رار طهران، ل  ب�سبب  اأن��ه  �سرتيت جورنال”  “وول  وكتبا يف �سحيفة 
الوفد الأمريكي يف فيينا مبقعد حول طاولة التفاو�ش، بل �سيكون عليه النتظار 

يف غرفة ثانوية �سغرية ريثما يطلعه الأوروبيون على امل�ستجدات.

ما الذي يعزز طموحات املاليل النووية؟
لطاملا ا�ستمتع املاليل باإذلل الأمريكيني خ�سو�ساً اأولئك التواقني لإثبات نواياهم 
احل�سنة. توقع الكاتبان األ تنتج مفاو�سات فيينا الكثري، ب�سرف النظر عن حجم 
م�سوؤولو  بها  ي�سف  التي  احلما�سة  وعن  اإي��ران  ل�سالح  عنها  تفرج  التي  الأم��وال 
�ستم�سي  الديبلوما�سي.  احلل  نحو  مهمة  كخطوة  املكملة  املحادثات  بايدن  اإدارة 
طموحات اإيران النووية قدماً وب�سرعة لأن الإدارة الأمريكية ل متلك نية حماولة 
ال��رتاج��ع عما منحه ات��ف��اق اأوب��ام��ا ال��ن��ووي: تطوير اأج��ه��زة ط��رد م��رك��زي عالية 
اأ�سا�سي لبناء برنامج غري قابل لالإيقاف  الفاعلية و�سهلة الإخفاء. وهذا الهدف 
من اأجل ت�سنيع قنبلة نووية. لقد اأظهر النظام الإيراين قدرة غريبة على تعزيز 

طموحاته واإفراغ اخلطوط الأمريكية احلمراء من معناها  دون عقاب.

ما يفهمه املاليل ويجهله نظراوؤهم
ت�سعى  ل  لأنها  بالتحديد  تنجح  الدين  رج��ال  حلكم  النووية  الديبلوما�سية  اإن 
اأم��وراً ل يفهمها حماوروهم. لقد  الكاتبني، يفهم املاليل  اتفاق. بح�سب  اأي  اإىل 
اختارت الوليات املتحدة واإ�سرائيل عدم نزع برنامج اإيران النووي بالقوة فقو�ستا 
خوف النظام من الهجوم الع�سكري و�سمحتا للمر�سد الأعلى علي خامنئي باملزيد 
بياأ�ش،  واأحياناً  الأمريكية ب�سدق،  الإدارات  اأرادت جميع  املناورة. لقد  من هام�ش 
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  املتحدة  الأمم  ت�سجب  اتفاق.  على  حت�سل  اأن 
الهتمام  تدعي  اإي��ران  كانت  اإذا  بتجاهلهما.  الإي���راين  النظام  يقوم  بينما  اإي��ران 

نووية،  قنبلة  تطوير  ع��ن  �سنتيمرتات 
لكن من دون نية اتخاذ اخلطوة التالية.

�سياع جيل اإيراين اآخر
بالرئا�سة  رئي�سي  ابراهيم  اأدى فوز  لقد 
فكرة  رئي�سي  يوؤيد  الأ�سلحة.  انت�سار  من  احل��د  اقت�سادات  تعديل  اإىل  الإيرانية 
خامنئي عن “اقت�ساد املقاومة” وهي ت�ستند اإىل ت�سور اأن اإيران قادرة على تلبية 
جماورة.  ودول  ال�سني  مع  والتجارة  الداخلية  �سوقها  على  بالعتماد  حاجاتها 
العاملي هو فا�سل وحيكم  القت�ساد  النف�سال عن  اإن  النظر هذه،  بح�سب وجهة 
اإىل  اجل��دي��د  الفريق  ينظر  ل  روح���اين،  ح�سن  ال�سابق  الرئي�ش  بعك�ش  و�سجاع. 
القليل من  اأن ثمة  الغرب كو�سيلة لتجديد القت�ساد والثورة. يبدو  التجارة مع 
الفقر و�سياع  اإىل  ي��وؤدي هذا املخطط  اأن  القلق بني نخبة خامنئي احلاكمة من 

جيل اآخر.

�سنة تقل�ست مع ترامب  15
اأوباما، كان  اأكرث من رئي�سي. وفقاً خلطة  اأن ترامب �سّرع التاريخ  يرى الكاتبان 
من  متحرريني  ث��راء.  اأكرث  دين  رجال  ونظام  نووي�������ة  اإي������ران  �سي�ساهد  العال������م 
العقوبات، كان رجال الدين احلاكمون واحلر�ش الثوري �سيتمتعون بالوقت لبناء 
اأن عقوبات  قواتهم امل�سلحة كما برناجمهم لالأ�سلحة النووية.  لقد ظن ترامب 
م�سكوكاً  اقرتاحاً  دوم��اً  ذلك  كان  لقد  اأف�سل.  اتفاقاً  �ستعطيه  ومطورة  متجددة 
به بح�سب الكاتبني. قل�ش ترامب 15 عاماً من الديبلوما�سية الغربية، والقيود 
النووية املنتهية مع بنود الغروب، اإىل خيارات وا�سحة ول رجعة عنها. ل ي�ستطيع 

بايدن اإعادة عقارب ال�ساعة اإىل الوراء.

ال�سوؤال الوحيد لبايدن
اأ�ساف غريكت وتقيه اأن الديبلوما�سية والبتزاز، وهما كلمتان مرتادفتان بالن�سبة 
اإىل النظام الإيراين، ميكن اأن تكون �سالحيتهما قد انتهت. �سيدفع خامنئي بايدن 
اإىل الإفراج عن مبلغ �سخم من الأموال مقابل تخفيف عابر لقلقه النووي – على 
افرتا�ش اأن املر�سد الأعلى ل يزال يريد ممار�سة مثل هذه الألعاب مع الوليات 

املتحدة. 

بالديبلوما�سية، فوا�سنطن اخلائفة دوماً من حرب اأخرى يف ال�سرق الأو�سط تقدم 
املزيد من التنازلت.

ما الذي ك�سبته من احليلة الديبلوما�سية؟
و�سف الكاتبان اإجنازات هذه احليلة الديبلوما�سية بغري العادية. اأ�سر الأمريكيون 
اأنه ل ميكن لإي��ران التمتع بقدرة تخ�سيب حملية.  والأوروبيون يف املا�سي على 
كان ذلك اإجراء احرتازياً معقوًل. البنية التحتية املطلوبة لتخ�سيب اليورانيوم 
مكلفة،  العملية  قنبلة.  لت�سنيع  املطلوبة  نف�سها  هي  النووية  الطاقة  اأج��ل  من 
املكرر.  اليورانيوم  ت�ستورد  املدنية  النووية  الطاقة  ت�ستخدم  التي  الدول  وغالبية 
يزدرون  النوويني  والأوروبيني واخلراء  الأمريكيني  امل�سوؤولني  العديد من  لكن 

فكرة اإجبار اإيران على التخلي عن التخ�سيب املحلي.

غ�سب ثم عراك فا�ست�سالم
لدى  اأ�سبح مقد�ساً  ت��رام��ب  اأوب��ام��ا وتخلى عنه  ال��ذي وقعه  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  اإن 
الدميوقراطيني. هو يحدد ل اأن لإيران احلق يف التخ�سيب وح�سب بل اأنه ميكن 
النظام  اأن ت�سبح على نطاق �سناعي. لقد ح�سل  لها  التابعة  التخ�سيب  لقدرات 
املت�ساهل مبجرد الظهور يف اجتماعات خا�سة متنوعة والثبات  على هذا التفاق 
على موقفه. غ�سب امل�سوؤولون الأمريكيون وهددوا ودخلوا عراكات بني بع�سهم 

البع�ش وا�ست�سملوا يف نهاية املطاف.

قريبًا... وا�سنطن يف الوهم
اإن  وتقيه.  بح�سب غرييكت  اأوباما  �سلكه  ال��ذي  امل�سار  بايدن عن  اإدارة  تنف�سل  ل 
ت�سريباً اإ�سرائيلياً حدث يف توقيت منا�سب يظهر اأن البيت الأبي�ش يدر�ش ترتيباً 
موؤقتاً توقف اإيران مبوجبه بع�ش ن�ساطاتها يف مقابل رفع العقوبات. لن مير وقت 
طويل قبل اأن توهم وا�سنطن نف�سها باأّن و�سول اإيران اإىل العتبة النووية �سري�سي 
– بعيدة مبقدار  ال��ي��اب��ان  ع��ن  اإ���س��الم��وي��ة  ن�سخة  الأخ���رية  ت�سبح  اإي����ران، بحيث 

الغرب يخترب جدية مت�سددي طهران يف فيينا

بريطانيا واإ�سرائيل جبهة واحدة ملنع اإيران من احل�سول على النووي

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - قمر �شهزاد بهوتا مرياج دين  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004538/ 

اإىل املحكوم عليه : قمر �سهزاد بهوتا مرياج دين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سعيب افتخار افتخار احمد ، اجلن�سية : باك�ستاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 13828 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جود االتقان للخدمات الفنية �ص ذ م م   
اداء   اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004887/ 

اإىل املحكوم عليه : جود التقان للخدمات الفنية - �ش ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبداحلميد ال�سيد احمد عبدالرحمن ، اجلن�سية : م�سري  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 30656  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر

تنفيذ جتاري رقم 2021/5218
م م  ذ  �ش  للتجارة  الو�سط  ال�سرق  بالفليك�ش  اإىل املنفذ �سده /1_ 

جمهول حمل الإقامة
مبا اأن طالب التنفيذ / �سركة تكفولود اململكة املتحدة املحدودة

و ميثله / ح�سن حميد عبداهلل ح�سن ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد 

وقدره 103269.00 درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000700 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �سيريان جمعة مات�ساجنوه  

جمهول حمل الإقامة : كيني اجلن�سية دبي زعبيل  
نعلمكم ان املدعي حممد علي مراد �سري البلو�سي واخل�سم املتدخل هجوميا عبدالرحمن علي مراد �سري 

البلو�سي قد اقاما الدعوى املذكورة اعاله ويطالبان فيها بالتي : 
درهم   )17500( مببلغ  عليه  املدعي  الزام   )1

املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  لدفع  عليه  املدعي  الزام   )2
الدعاء.  ولئحة  باجلل�سة  عليه  املدعي  اعالن   )3

�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/30 م.
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العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008326 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سريجيت بالكري�سنا  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية 

�سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف 0529206641 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/30 م.   
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ن���ي���ن���ا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، ن��وي��اد  نيجريدو 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A0312563P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0506289010

فقدان جواز �سفر
رفيق  امل���دع���و / حم��م��د  ف��ق��د 
ب���ازه���ي���دات ك��م��ايل ب���ازي���دات ، 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  ال��ه��ن��د 
رقم )T1930186( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

اأو اأخفت  ذكر تقرير �سدر اأم�ش الثالثاء اأن حركة طالبان اأعدمت 
ال�سابقة منذ  الأم���ن احلكومية  ق���وات  م��ن   100 م��ن  اأك���رث  ق�����س��راً 
الذي �سدر  التقرير  اأفغان�ستان. ويوثق  ال�سلطة يف  ال�ستيالء على 
�سابقني  اأف��غ��ان  مل�سوؤولني  اخ��ت��ف��اء  اأو  قتل  عمليات  �سفحة   25 يف 
املوالية  وامليلي�سيات  ال�ستخبارات  واأج��ه��زة  وال�سرطة  اجلي�ش  من 
احلركة  احتجزتهم  اأو  طالبان  ل��ق��وات  ا�ست�سلموا  مم��ن  للحكومة 
املا�سيني،  الأول(  اأكتوبر)ت�سرين  و31  اأغ�����س��ط�����ش)اآب(   15 ب��ني 
املنظمة  وتقول  الأدل���ة.  جمعت  التي  ووت�ش،  رايت�ش  لهيومن  وفقاً 
 100 اأكرث من  اإنها جمعت معلومات موثوقة عن  غري احلكومية 
وقندهار  وهلمند  غزنه  ولي��ات  من  ق�سري  اختفاء  اأو  قتل  عملية 
وقندوز، وهي اأربع وليات من وليات البالد ال� 34. وعر�ست قيادة 
طالبان “عفواً عاماً” عن جميع القوات التابعة للحكومة الأفغانية 
ال�سابقة قبل وبعد ا�ستيالئها على البالد يف اأغ�سط�ش)اآب( املا�سي. 
ومت ت�سليم معظم الوليات مبا فيها العا�سمة كابول، لطالبان دون 
قتال، وا�ست�سلمت قوات الأمن ب�سكل جماعي يف عدة وليات، يف حني 

تخلى اآخرون عن مهامهم وتواروا عن الأنظار.
 

قال وزير اأرا�سي ما وراء البحار الفرن�سي اإن حكومة بالده �سرت�سل 
تعزيزات اأمنية مبا يف ذلك وحدة للتدخل ال�سريع كما �ستمدد حظر 
بعد  الكاريبي  يف  الواقعة  جوادلوب  جزيرة  على  املفرو�ش  التجول 
اأ�سبوعني من القالقل. تعر�ست ال�سرطة لإطالق نار ووقعت اأعمال 
نهب ملتاجر خالل احتجاجات �سد جعل التطعيم اإجباريا للعاملني 
يف  امل�ستعرة  الغ�سب  م�ساعر  اأث���ار  مم��ا  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  بقطاع 

النفو�ش منذ فرتة ب�سبب م�ستوى املعي�سة والعالقة مع باري�ش.
لإنهاء  فرن�سا  اأر���س��ل��ت��ه  ال���ذي  ل��وك��ورن��و  �سيبا�ستيان  ال��وزي��ر  وق���ال 
اجلزيرة  اإىل  �سي�سلون  �سرطيا   70 اإن  الأ���س��ب��وع  مطلع  يف  الأزم���ة 
ال�سريع مكون من  التدخل  ق��وات  فريق من  ومعهم  الثالثاء  اأم�ش 
ع�سرة اأفراد مل�ساعدة قوات الأمن. ويف وقت �سابق يوم الثنني قالت 
ال�ساد�سة  م��ن  ال��ف��رتة  يف  للتجول  حظرا  اإن  اجل��زي��رة  يف  ال�سلطات 
من  ال��ث��اين  حتى  مت��دي��ده  يتم  ���س��وف  �سباحا  اخلام�سة  اإىل  م�ساء 
�سكان  ب��ني  ال��ث��ق��ة  ع���دم  م��ن  ت��اري��خ  الأول. وه��ن��اك  ك��ان��ون  دي�سمر 
اجلزيرة واحلكومة الفرن�سية ب�سبب تعر�ش الكثريين ملبيدات �سامة 

ا�ستخدمت يف مزارع املوز يف ال�سبعينات من القرن املا�سي.

بتهمة  امل��ع��ار���ش  وال��ت��ق��دم  الدميوقراطية  ح��زب  ك���وادر  اأح��د  �ُسجن 
“التج�س�ش ال�سيا�سي والع�سكري” على ما ذكرت و�سائل اإعالم تركية 
املعروف  ال�سابق واخلبري  الع�سكري  الثالثاء. ومتني غوركان  اأم�ش 
الدميوقراطية  ح��زب  موؤ�س�سي  اأح��د  هو  تركيا  يف  الدفاع  �سوؤون  يف 
ال���ذي غ���ادر حزب  ال��وزي��ر ال�سابق  ب��اب��اج��ان  ب��زع��ام��ة علي  وال��ت��ق��دم 

الرئي�ش الرتكي رجب طيب اردوغان لتاأ�سي�ش حزبه اخلا�ش.
و�سع  وق��د  التحقيق منذ اجلمعة  ذم��ة  على  وك��ان غوركان موقوفا 
يف احل��ب�����ش امل��وق��ت م�����س��اء الث��ن��ني ع��ل��ى م��ا ذك���رت حم��ط��ة “ان تي 
ذمة  على  حب�سه  قبل  تغريدة  يف  وكتب  اخلا�سة.  التلفزيونية  يف” 
التحقيق “اأنا موقوف بتهمة التج�س�ش ال�سيا�سي. اأتت ال�سرطة اإىل 
وقال  م�ساندة”.  واأطلب  م�سدوم  اأن��ا  املكان.  يفت�سون  وه��م  منزيل 
“تفيد معلوماتنا  اخلا�سة  “هرتورك”  علي باباجان عر حمطة 
اأن متني ل ميلك اأي �سبيل للو�سول اإىل وثائق م�سنفة �سرية لأنه ل 

يعمل حل�ساب الدولة بكل ب�ساطة«.

عوا�صم

كابول

باري�ص

اأنقرة

»كلها اأكاذيب« .. مهاجرون على حدود بولندا ي�سعرون بغدر املهربني 

قتلى بهجوم م�سّلح جنوب نيجرييا وزير خارجية اأوكرانيا يتهم رو�سيا بالت�سعيد  3
•• بورت هاركورت-اأ ف ب

ُقتل يف جنوب �سرق نيجرييا ثالثة اأ�سخا�ش، هم عامالن يف الفرع املحّلي ملجموعة “اإيني” النفطية 
الإيطالية وعن�سر يف قوات الأمن، يف هجوم م�سّلح ا�ستهدفهم يف دلتا النيجر، القلب النفطي للبالد، كما 

اأعلن م�سوؤول اأمني وجمموعة اإيني الثنني.
من  عن�سراً  اإّن  النيجريية  والأم��ن  امل��دين  الدفاع  مديرية  با�سم  املتحّدث  �سولومون،  اأوغبريي  وق��ال 
املحّلي ملجموعة  الفرع  النيجريية”،  النفطية  اآجيب  “�سركة  العاملني يف  اثنني من  ُقتل مع  املديرية 

جمموعة م�سّلحة نهار الأحد. لهم  ن�سبته  كمني  الإيطالية” يف  “اإيني 
واأ�ساف “لقد تعّر�ش عنا�سرنا لكمني ن�سبه قرا�سنة بينما كانوا يتوّلون حرا�سة عّمال يف �سركة اآجيب 
النفطية يف اأوكوروما«. من جهتها قالت جمموعة اإيني يف بيان اإّن املجموعة امل�سّلحة هاجمت عّماًل يف 
اأّن الهجوم  اإيني  ال�سركة التابعة لها كانوا يعملون يف م�سروع لإعادة تاأهيل غابات املنغروف. واأ�سافت 
اأ�سفر عن ثالثة قتلى وجريحني. وُتعتر دلتا النيجر القلب النفطي لنيجرييا اإذ اإّن هذه املنطقة الغنية 

بالنفط والغاز توؤّمن اجلزء الأكر من عائدات البالد بالدولر.

من رو�سيا »
قبل  م��ن  ت�سعيد  “ ه��ن��اك  كوليبا،  ال�سيد  وق���ال 
رو�سيا يف دونبا�ش وعلى طول احلدود الأوكرانية. 
�سن حملة ع�سكرية،  ق��رار  رو�سيا  اتخاذ  ويف حال 
���س��ي��ح��دث ك���ل ����س���يء ع��م��ل��ي��ا يف غ�����س��ون حلظة 

واحدة«.
ق��وات ع�سكرية يف مناطق  اأن رو�سيا ن�سرت  وذك��ر 
واقعة بالقرب من احلدود مع اأوكرانيا، مو�سحا 
اأن احلديث يدور عن 115 األف ع�سكري ودبابات 
ب��ح��ري��ة وجوية  وم��ن��ظ��وم��ات م��دف��ع��ي��ة وق������وات 

وو�سائل حرب اإلكرتونية.
ودع����ى ح��ل��ف��اء ب����الده اإىل ال��ت��ح��ّرك ب�����س��رع��ة ملنع 

رو�سيا من غزو اأرا�سي اوكرانيا، موؤّكدا اأّن مو�سكو 
قد تبداأ هجوماً “يف حلظة«  .

املتحدة  الوليات  وا�سلت  الأخ��رية،  الأ�سابيع  ويف 
وحلف �سمال الأطل�سي والحّتاد الأوروبي التعبري 
عن خماوفهم ب�ساأن حتّركات القوات الرو�سية عند 

حدود اأوكرانيا، خوفاً من غزو حمتمل.
ونفت رو�سيا م��راراً وجود اأي خطة لديها يف هذا 
الغربيني  وحلفاءها  اأوك��ران��ي��ا  واّتهمت  الجت���اه، 

بزيادة “ال�ستفزازات«.
بني  ح��رب��اً   2014 منذ  اأوك��ران��ي��ا  ���س��رق  وي�سهد 
كييف وانف�ساليني موالني لرو�سيا، اندلعت ُبعيد 

�سّم مو�سكو �سبه جزيرة القرم.

•• اأبوظبي-الفجر:

اتهم وزير اخلارجية الأوكراين، دميرتي كوليبا، 
يف موؤمتر �سحفي م�ساء اأم�ش الأول �ساركت فيه 
زووم  “ عرمن�سة  – اأبوظبي  ميديا  ايري�ش   “
طول  على  ع�سكريا  ت�سعد  ب��اأن��ه��ا  رو���س��ي��ا  ات��ه��م   ،
اأن اجلي�ش  اأع��ل��ن  اأن���ه  اإل   ، الأوك��ران��ي��ة  احل����دود 
كان عليه  مما  “اأقوى بكثري”  اأ�سبح  الوك��راين 
الت�سليح  طبيعة  ع��ن  يك�سف  ومل   ،2014 ع���ام 
وم�����س��ادر ال���ق���وة اجل���دي���دة ل���دى ج��ي�����ش ب����الده ، 
ان  ال�سحافيني  اأ�سئلة  على  ردا  بالقول  واكتفى 
“الرد على اأي �سربة ع�سكرية  اوكرانيا ت�ستطيع 

•• اأورال-بيالي�صتوك-رويرتز

ال�سوريني  لل�سديقني  مهربون  ق��ال 
ومعني  ع���ام���ا(   34( ك��ن��ع��ان  اأن�������ش 
اإنهما �سيتمكنان  الهادي )36 عاما( 
عن  اأملانيا  اإىل  الو�سول  من  ب�سهولة 
طريق رو�سيا البي�ساء. كل ما عليهما 
اأن يدفع كل منهما ثالثة اآلف يورو 

)3390 دولرا لو�سيط يف تركيا.
ال��ع��ب��ور الآم������ن من  ن���ق���اط  اأن  غ���ري 
التي  ب��ول��ن��دا  اإىل  ال��ب��ي�����س��اء  رو���س��ي��ا 
امل���ه���رب���ون كانت  اق���رتح���ه���ا ع��ل��ي��ه��م��ا 
بعد  ق��اده��م��ا  م��ه��رب��ا  اأن  اإل  م��غ��ل��ق��ة. 
خيام  يف  اأ�سبوع  من  اأك��رث  اأم�سيا  اأن 
ب��غ��اب��ات و����س���ط ب������رودة ق��ار���س��ة على 
قرية  اإىل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  احل�������دود 
اأمكن  حيث  النهار  و�سح  يف  بولندية 
عليهما  ال��ت��ع��رف  لل�سرطة  ب�سهولة 
واإعادتهما  عليهما  القب�ش  واإل��ق��اء 

اإىل رو�سيا البي�ساء.
قال الهادي لرويرتز يف حقل بالقرب 
اأن  ب��ع��د  ال��ب��ول��ن��دي��ة  اأورل  ب��ل��دة  م��ن 
متكن مرة اأخرى من اجتياز احلدود 
ال�سري  م��وا���س��ل��ة  ع��ن  وع��ج��ز  خل�سة 

يف  تبخر  مالنا  “كاأن  ال���رد  م��ن  قدميه  ت���ورم  ب�سبب 
الهواء فح�سب«.

كلهم  اأكاذيب.  “كلها  كنعان  الطفولة  �سديق  واأ�ساف 
ويف  فيها.  حتفك  تلقى  اأن  ميكن  ط��رق  اإىل  يقودونك 
النهاية يقولون لك ’ل�سنا م�سوؤولني عنك. فلتمت ...’ 

كل ما يريدونه هو مالك«.
ال�سوريان،  وق��ع  حتى  ق�سرية  ف��رتة  �سوى  مت�ش  ومل 
بولندا ل  اللجوء يف  ي��ري��دان طلب  اإنهما  ق��ال  ال��ل��ذان 
اأمل��ان��ي��ا، يف قب�سة حر�ش  اإىل  غ��رب��ا  ال��رح��ل��ة  م��وا���س��ل��ة 
اإىل مركز  �سينقلهما  اإنه  قال  الذي  البولندي  احل��دود 

احتجاز.

الحتاد الأوروبي لفر�سه عقوبات على مين�سك ب�سبب 
انتهاكات حقوق الإن�سان.

اإن  وتقول  الت��ه��ام  ه��ذا  �سحة  البي�ساء  رو�سيا  وتنفي 
الحت���اد الأوروب����ي ه��و امل�����س��وؤول ع��ن الأزم���ة الإن�سانية 

على احلدود.
واأ���س��ب��ح امل��ه��اج��رون ي��واج��ه��ون الآن حت��دي��ا اأ���س��ع��ب يف 

دخول الحتاد الأوروبي.
ق��ي��دت �سركات  الأوروب������ي  وحت���ت �سغط م��ن الحت����اد 
ال��ط��ريان رح��الت��ه��ا م��ن ال�����س��رق الأو����س���ط اإىل رو�سيا 
ال�سياحة  وك��الت  بينما توقف عدد كبري من  البي�ساء 
لل�سفر  ال��ط��ائ��رات  ت��ذاك��ر  بيع  ع��ن  املنطقة  يف  وال�سفر 
ال�سوفيتية  اجلمهوريات  اإح���دى  البي�ساء  رو�سيا  اإىل 

ال��ن��ا���س��ط��ة بجمعية  وق���ال���ت م��اري�����س��ي��ا زل��ون��ك��ي��ف��ي��ت�����ش 
“يتزايد عدد من  )باخلبز وامللح( اخلريية البولندية 
يدركون اأنهم اقتيدوا اإىل فخ واأن ما ح�سلوا عليه من 

وعود مل يكن اإل كذبة«.

العبور اأ�سعب
البي�ساء  رو�سيا  ح��دود  على  �سهور  قبل  الأزم���ة  ب���داأت 
���س��وري��ا والعراق  امل��ه��اج��ري��ن م��ن  اآلف  اأب��ط��ال��ه��ا  وك���ان 
واأفغان�ستان ودول اأخرى ياأملون الو�سول اإىل الحتاد 
الرئي�ش  الأوروب���ي  بولندا والحت���اد  وتتهم  الأوروب���ي. 
ال�سفر  على  املهاجرين  بت�سجيع  لوكا�سينكو  األك�سندر 
انتقاما من  البي�ساء وعبور احلدود خل�سة  اإىل رو�سيا 

ال�سابقة.
وقد ن�سرت بولندا اأكرث من 20 األفا 
م��ن ح��ر���ش احل���دود وج��ن��ود اجلي�ش 
مغلقة  حدودية  منطق  يف  وال�سرطة 
بينما اأعادت �سلطات رو�سيا البي�ساء 
ع������ددا ك���ب���ريا م����ن امل���ه���اج���ري���ن اإىل 
بالعودة  لهم  ال�سماح  بهدف  مين�سك 

لأوطانهم فيما يبدو.
البولندي  احل�����دود  ح��ر���ش  وي���ق���ول 
لعبور  القانونية  غ��ري  امل��ح��اولت  اإن 
 200 ن��ح��و  اإىل  ت��راج��ع��ت  احل�����دود 

حماولة يوميا من حوايل 500.
األقت  اأنها  ال�سرطة  بيانات  وتو�سح 
القب�ش على 314 مهربا يف بولندا 
م���ن دول  اآب. وه���م  اأغ�����س��ط�����ش  م��ن��ذ 
وال�سويد  اأمل��ان��ي��ا  بينها  م��ن  خمتلفة 

واأوكرانيا وجورجيا.
وق����ال م��ه��اج��رون ل���روي���رتز اإن����ه مع 
ت���زاي���د ���س��ع��وب��ة ع��ب��ور احل�����دود رفع 
 7000 نحو  اإىل  اأ�سعارهم  املهربون 

دولر.

»ل �سبيل للرجوع«
قال املهاجر ال�سوري خالد زين الدين 
للمهاجرين يف  لرويرتز يف مركز مفتوح  عاما(   45(
تطور  يحدث  يوم  “كل  البولندية  بيالي�ستوك  مدينة 
يف الأمور على احلدود. كل يوم توجد عقبة )جديدة(. 

عدد اأكر من احلر�ش ومن النا�ش«.
للمهربني  ي���ورو  األ���ف   18 واأق���ارب���ه اخلم�سة  ه��و  دف��ع 
�سيارة  واأن  اآم��ن��ة  �سقة  اإىل  بنقلهم  وع��دوه��م  ال��ذي��ن 
اأمني.  تفتي�ش  وج��ود  ع��دم  من  للتاأكد  قبلهم  انطلقت 

وثبت كذبهم ووقع اجلميع يف قب�سة ال�سلطات.
اإن ت�سديد  ال��ب��ول��ن��دي  ب��ا���س��م اجل��ي�����ش  وق���ال م��ت��ح��دث 
واإن  بالياأ�ش  املهاجرين  �سعور  يزيد  الأم���ن  اإج����راءات 
احلدود  عر  طريقهم  �سق  يف  للقوة  يلجاأون  كثريين 

وا�سنطن تكثف انت�سارها الع�سكري يف مواجهة ال�سني ورو�سيا ابراهيم رئي�سي يكرر دعوته لرفع العقوبات
•• وا�صنطن-وكاالت

وزارة  يف  ك���ب���رية  م�������س���وؤول���ة  اأع���ل���ن���ت 
ب���الده���ا  اأن  الأم����ري����ك����ي����ة،  ال�����دف�����اع 
���س��ت��ك��ث��ف ان���ت�������س���اره���ا ال��ع�����س��ك��ري يف 
اإىل  اإ�سافة  ال�سني ورو�سيا،  مواجهة 
فعال  ردع  اإبقاء  على  العمل  موا�سلة 
يف  الإرهابية  واجلماعات  اإي��ران  �سد 
امل�سوؤولة  وق��ال��ت  الأو����س���ط.  ال�����س��رق 
معلنة ا�ستكمال تقرير لوزارة الدفاع 
الع�سكري  ال��و���س��ع  ع���ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
“ندر�ش  ال���ع���امل:  ح����ول  الأم���ري���ك���ي 
حالياً مبادرات مع حلفائنا و�سركائنا 
�سد  املوثوقة  الرادعة  قوتنا  لتعزيز 
ال��ت��ق��ري��ر م�سّنف  اأن  ومب���ا  رو���س��ي��ا«. 
ب��ني اأ����س���رار ال���دف���اع، ف��اإن��ه��ا مل تقدم 
تعزيز  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول  ت��ف��ا���س��ي��ل  اأي 
الع�سكري  لنظامها  املتحدة  الوليات 
م��واج��ه��ة ط��م��وح��ات مو�سكو  ب��ه��دف 

•• طهران-اأ ف ب

اإبراهيم  الإي�������راين  ال��رئ��ي�����ش  ج����دد 
رئ��ي�����س��ي خ����الل ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  نظريه 
املباحثات  اأن تف�سي  ب��الده على  عزم 
النووي  امللف  فيينا حول  اجلارية يف 
الإيراين اإىل رفع العقوبات املفرو�سة 
اأن ذلك  ع��ل��ى ط��ه��ران م�����س��ددا ع��ل��ى 

عن�سر اأ�سا�سي يف املفاو�سات.
وخ����الل ه���ذا الت�����س��ال الث��ن��ني دعا 
م�����اك�����رون م����ن ج��ه��ت��ه ط����ه����ران اإىل 
املفاو�سات  بناء” يف  ب�سكل  “اللتزام 

على ما قال ق�سر الإليزيه.
ون�����ش الت��ف��اق ال��ن��ووي امل���رم العام 
2015 على رفع جزء من العقوبات 
ال���ت���ي ت��خ��ن��ق الق���ت�������س���اد الإي�������راين 
ج����ذري لرنامج  خ��ف�����ش  م��ق��اب��ل  يف 

طهران النووي.

وبكني. واأو�سحت اأن تعديل النت�سار 
اأوروب�������ا  ال���ع�������س���ك���ري الأم����ري����ك����ي يف 
الهندي والهادي  ومنطقة املحيطني 
ال�سنة  ه��ذه  “لكن  مناق�ستها  جت��ري 
الأوىل لالإدارة، ولي�ش الوقت منا�سبا 
ا�سرتاتيجية  ت���غ���ي���ريات  لإدخ���������ال 

رئي�سية«.
اأعلنت  الدفاع  وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
لتحديث  ا���س��ت��ث��م��ارات  ع���ن  ب��ال��ف��ع��ل 
ال���ق���اع���دة ال��ب��ح��ري��ة الأم���ريك���ي���ة يف 
ج���زي���رة غ�����وام يف امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي، 
وت��ع��زي��ز وج��وده��ا يف اأ���س��رتال��ي��ا حيث 
ين�سر �سنوياً حوايل 2500 ع�سكري 
بالتناوب لإجراء  البحرية  من م�ساة 
حالياً  “ندر�ش  واأ���س��اف��ت  ت��دري��ب��ات. 
حلفائنا  م���ع  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ع������دداً 
ت����رون حتققها  و����س���وف  و���س��رك��ائ��ن��ا، 
اأع����وام  اأو ال��ث��الث��ة  خ����الل ال��ع��ام��ني 
املقبلة«. ويف اأوروبا، األغى الرئي�ش جو 

اإل ان الوليات املتحدة ان�سحبت من 
التفاق اأحاديا العام 2018 واأعادت 

فر�ش عقوبات.
يف املقابل، تخلت اإيران التي تنفي اأن 
الذرية،  القنبلة  امتالك  تنوي  تكون 
ال���ت���زام���ات���ه���ا مبوجب  ت���دري���ج���ا ع���ن 

التفاق.
وخ������الل الت�������س���ال ال���ه���ات���ف���ي، ذكر 
الإيراين  نظريه  الفرن�سي  الرئي�ش 
اإيران  “بروؤية  املتمثل  باري�ش  بهدف 
تعود اإىل الحرتام الكامل للتزاماتها 
كلها )..( وان تعود الوليات املتحدة 
اإىل التفاق” بح�سب بيان �سادر عن 

الرئا�سة الفرن�سية.
نظريه  رئ���ي�������س���ي  دع������ا  امل����ق����اب����ل،  يف 
الأطراف  مع  العمل  “اإىل  الفرن�سي 
الآخ������ري������ن يف ف���ي���ي���ن���ا ع���ل���ى اجن�����از 
املفرو�سة  العقوبات  املفاو�سات ورفع 
بيان  يف  ج���اء  م��ا  اإيران” ع��ل��ى  ع��ل��ى 

الع�سكريني  عدد  ق��رار خف�ش  بايدن 
اأملانيا  يف  امل��ن��ت�����س��ري��ن  الأم���ري���ك���ي���ني 
جمدداً  واأك����د  ع��ن�����س��ر،   2500 اإىل 
التزام الوليات املتحدة بحلف �سمال 
الأط��ل�����س��ي ب��ع��دم��ا ���س��ك��ك ف��ي��ه �سلفه 

دونالد ترامب.
يف  الأمريكي  الع�سكري  املوقف  لكن 
بعد  متقلباً  ي��ب��دو  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
الن�����س��ح��اب م��ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان و�سحب 
بطاريات باتريوت امل�سادة لل�سواريخ 
ال�����س��ع��ودي��ة بعد  ن�����س��رت��ه��ا يف  ال���ت���ي 
ا�ستهداف حقولها النفطية ب�سواريخ 
يف هجمات ن�سبت اإىل جماعات موالية 
لإيران. يف العراق، اأبرمت وا�سنطن يف 
ال�سيف اتفاقاً مع احلكومة العراقية 
“القوات  ع��ل��ى رح��ي��ل ج��م��ي��ع  ي��ن�����ش 
لكن  ال��ع��ام،  نهاية  بحلول  املقاتلة” 
اأم��ري��ك��ي ل  2500 ع�����س��ك��ري  ن��ح��و 

زالوا هناك.

ر�سمي.
واأ�سار اإىل اأن “اإر�سال فريق كامل اإىل 
املحادثات يظهر التزام اإيران اجلدي 

بهذه املباحثات«.
التفاق  بانتهاك  ب��داأ  “من  واأ���س��اف 
ثقة  ي�ستعيد  اأن  ال��ن��ووي يجب  ح��ول 
املفاو�سات  توؤتي  الآخ��ر لكي  الطرف 
اإىل  اإ��������س�������ارة  يف  مثمرة”  ن����ت����ائ����ج 

الأمريكيني.
رف����ع  ح��������ال  “يف  رئ����ي���������س����ي  واأك������������د 
الأم����ريك����ي����ون ال���ع���ق���وب���ات واح�����رتم 
�ستحرتم  ت��ع��ه��دات��ه��م  الأوروب������ي������ون 

اإيران التزاماتها«.
ملوا�سلة  م�ستعدة  ب��الده  اأن  واأ���س��اف 
الوكالة  م����ع  الكامل”  “تعاونها 

الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الوكالة التابعة لالأمم املتحدة 
تقدم  لغياب  املا�سي  الأ�سبوع  اأ�سفت 

على �سعيد م�سائل عدة عالقة.

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
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تنازل/ بيع
اجلن�سية  العمودي،  احمد  عبداهلل  حممد  عبداهلل   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية  الإمارات 
املتحدة  العربية  الإمارات  اجلن�سية  العدوان،  م�سعل  في�سل  �سلطان   : ال�سيد  اىل  وذلك 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  خبز(  ك�سرة  )مطعم  الرخ�سة  يف 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش  القت�سادية،  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )774268(
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 70535
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �ساجهان ليتون حممد �سهيد اهلل - اجلن�سية : 
بنغالدي�ش ، يرغب يف البيع والتنازل عن )80%( من كامل ح�سته البالغة )%100( 
امل�سماة  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية   - دا�ش  راماين  دا�ش  نارايان  ال�سيد/  اىل  وذلك 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املالب�ش(  وكي  لغ�سيل  �سهيد  )حممد 

)760919( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة ، 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اعالن حكم بالن�شر        
 18/2020/290 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- هيثم علي عبد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/7/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره 
)702،563 درهم( �سبعمائة واثنني الف خم�سمائة ثالثة و�ستون درهم والفائدة 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة احلا�سل يف 2020/5/29 وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�سارف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اعالن حكم بالن�شر        
 18/2020/78 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- بدر نهري رجب العنزي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره 122،674 
التام  ال�سداد  وحتى   2020/2/1 يف  احلا�سل  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م 
اتعاب املحاماة ورف�ش ما عدا ذل��ك.  حكما مبثابة  كما الزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 4084/2021/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859 
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سرتداد املنقولت املحجوز عليها بالتنفيذ رقم 4150/2021 جتاري مبوجب حم�سر 

احلجز املوؤرخ 2021/8/3 والبالغ قيمتها 55000 درهم - الزام املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف. 
املدعى : دروي�ش �سكيل لتخلي�ش املعامالت  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - منطقة النهدة - مبنى برج 

ن�سمة - �سقة حمل رقم 04 اآمر لطباعة املعامالت احلكومية  
املطلوب اإعالنه : اآي جى �سى لالعمال الفنية �ش ذ م م - �سفته : مدعى عليه 

رقم  بالتنفيذ  عليها  املحجوز  املنقولت  با�سرتداد  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�سوع 
الزام املدعي  55000 درهم.  2021/8/3 والبالغ قيمتها  املوؤرخ  4150/2021 جتارى مبوجب حم�سر احلجز 
عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/12/6 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002593/ 
اإىل املحكوم عليه : ا�سماعيل عبداهلل احمد حممد  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عمرو م�سطفى حممد �سعيد ، اجلن�سية : م�سري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�ساريف : 85705.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
املو�شوع : اإعالن بالن�شر حل�شور اجتماع خربة ح�شابية عن بعد

رقم 7449 ل�شنة 2021 مدين جزئي - حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية« "الق�شية 

املدعية : اأجرة ال�سارقة ذ.م.م
املدعى عليه : مقبول خان تاج حممد خان

املطلوب اإعالنه : مقبول خان تاج حممد خان
بح�سوره  عليه  املدعى  نخطر  فاإننا  اأعاله،  املذكورة  الدعوى  يف  ح�سابياً  خبرياً  ندبنا  قرار  اإىل  بالإ�سارة 
املوافق  الأثنني  يوم  عقده  املقرر  بعد  عن  اخلرة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  ميثله  من  طريق  عن 
الرابط  برنامج )Teams( على  بوا�سطة  وذلك  �سباحاً   11.00 ال�ساعة  متام  يف  06/12/2021م 
املذكور اأدناه، م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها، علماً باأنه يف حال عدم ح�سوركم 

�سوف يتم البدء باأعمال اخلرة وتقدمي التقرير على �سوء امل�ستندات املتوفرة لدينا.
رابط اجلل�سة : 

https://teams.live.com/meet/9577571385386
اخلبري احل�شابي املنتدب 
اإ�شماعيل حجري / رقم القيد )553( 

اإجتماع خربة 

70522 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9612(

املنذر / رفيع احلق مبني احلق  - باك�ستاين اجلن�سية.
العنوان : دبى  - بر دبي منطقة اخلليج التجاري  - �سارع البراج برج اير�ش بلو - الطابق اخلام�ش - مكتب 

refiulhaqkhan@gmail.com 0554030877 رقم 502 - هاتف رقم
رق�م  �س�ف�ر  ج�واز  يحم�ل  اجلن�سية،  �س�وداين  المني-  ح�اج  اخل�ت�م  �س�ر  ح�س�ن  جم�دى   : اإلي�ه  املنذر 

)P02621451(
العنوان : دبي - املنطقة : زعبيل - المارات العربية املتحدة

هاتف املنزل : 97143266333+ 
هاتف متحرك : 0505570610 

ورقم   )000018( رقم  درهم(  الف   650000( ال�سيكني  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر  ذلك 
ات�خ�اذ  م�ن  املن�ذر  �سي�سطر  وال  اي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ف�ي  الثالث�ة  الكافرتيات  مبيع  قيم�ة   )000017(

الجراءات القانونية قبل املنذز اليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:  التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 129664بتاريخ: 2009/05/26

امل�سجلة بالرقم: 129664بتاريخ: 2011/02/10
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 129665بتاريخ: 2009/05/26

امل�سجلة بالرقم: 129665بتاريخ: 2011/02/10
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه 
جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 129666بتاريخ: 2009/05/26

امل�سجلة بالرقم: 129666بتاريخ: 2011/02/10
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 129667بتاريخ: 2009/05/26

امل�سجلة بالرقم: 129667بتاريخ: 2011/02/10
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 259989بتاريخ: 2016/09/19

امل�سجلة بالرقم: 259989بتاريخ: 2017/05/04
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933
  الوليات املتحدة  الأمريكية. 

ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام  بي اإت�ش
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:  5 
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 261241 بتاريخ: 2016/10/13

امل�سجلة بالرقم: 261241 بتاريخ: 2017/04/04
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة  9 
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 267365 بتاريخ: 2017/01/30

امل�سجلة بالرقم: 267365 بتاريخ: 2017/08/03
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 43370بتاريخ: 2001/07/14

امل�سجلة بالرقم: 43370بتاريخ: 2002/10/08
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 129685بتاريخ: 2009/05/26

امل�سجلة بالرقم: 129685بتاريخ: 2011/02/10
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933
الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 129700بتاريخ: 2009/05/27

امل�سجلة بالرقم: 129700بتاريخ: 2011/02/03
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 13304بتاريخ: 1995/10/16

امل�سجلة بالرقم: 13304بتاريخ: 1997/02/04
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 218582بتاريخ: 2014/09/25

امل�سجلة بالرقم: 218582بتاريخ: 2015/02/21
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 70258بتاريخ: 2005/06/07

امل�سجلة بالرقم: 70258بتاريخ: 2006/03/15
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 10 
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 70259بتاريخ: 2005/06/07

امل�سجلة بالرقم: 70259بتاريخ: 2006/03/15
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 70260بتاريخ: 2005/06/07

امل�سجلة بالرقم: 70260بتاريخ: 2006/03/15
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 70261بتاريخ: 2005/06/07

امل�سجلة بالرقم: 70261بتاريخ: 2006/03/15
باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي
وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 99498بتاريخ: 2007/09/02
امل�سجلة بالرقم: 99498بتاريخ: 2011/02/02

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�ش بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

EAT 141271

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  1 دي�شمرب 2021 العدد 13406
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عربي ودويل

 كما يف العهد ال�سوفياتي، تعترب احلدود بني 
طاجيك�ستان واأفغان�ستان ذات اأهمية ا�سرتاتيجية كبرة

»األعاب دبلوما�سية« قد ت�ستفيد منها الدول 
ال�سغرية من خالل اإثبات اأهميتها ال�سرتاتيجية

تهدف العالقات الثنائية ب�سكل اأ�سا�سي اإىل تاأمني 
تعاون كابول يف احلرب �سد اجلماعات املتطرفة

اآ�سيا  دول  تتمتع      
مبكانة  ــى  ــط ــس ــو� ال
على  وبات  متفّردة. 
ذات  الــــــدول،  هـــذه 
اأن  املتوا�سعة،  القوة 
جوارها  يف  تتاأقلم، 
املــبــا�ــســر، مــع عــودة 
والتهديد  طــالــبــان 
مل�سلحي  املـــتـــزايـــد 

تنظيم داع�س  .

•• الفجر -هيلني ثيبولت 
ترجمة خرية ال�صيباين

الناتو يراقب التعزيزات الرو�سية على حدود اأوكرانيا
وطائرات م�سرية واأنظمة حرب اإلكرتونية وع�سرات الآف اجلنود اجلاهزين 
وتدعم   2014 يف  اأوك��ران��ي��ا  من  القرم  �سمت  التي  مو�سكو  ونفت  للقتال«. 
النف�ساليني يف �سمال اأوكرانيا، ب�سدة اأن تكون تخطط ل�سن هجوم، وحملت 
اإن  احللف  دبلوما�سيو  وي��ق��ول  ال��ت��وت��ر.  تاأجيج  م�سوؤولية  الأطل�سي  احللف 
التكتل ل يزال غري متاأكد من نوايا الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني، غري 
اأن الوزراء �سيناق�سون خطط طوارئ يف حال قيام رو�سيا بغزو. وي�سعى احللف 
الذي تقوده الوليات املتحدة، ليظهر للكرملني اإنه �سيتكبد تكلفة باهظة يف 
يتوقع  جديد.  بعدوان  لتقوم  مو�سكو  ي�ستفز  مل  لكنه  اأوكرانيا،  تهديد  حال 
الأوكراين  للجي�ش  اإ�سايف  دعم  تقدمي  اإىل  املحادثات  تتطرق  اأن  امل�سوؤولون 
لكنهم  للحلف.  ال�سرقية  ال�سفة  على  املنت�سرة  التكتل  قوات  تعزيز  واحتمال 
ي�سريون اإىل اأن اأوكرانيا، الطاحمة لالن�سمام للحلف، والتي �سي�سارك وزير 
الدفاع  ي�ستمر يومني، غري م�سمولة مبعاهدة  الذي  خارجيتها يف الجتماع 

•• ريغا-اأ ف ب

الت�سدي لتعزيزات  يلتقي وزراء خارجية دول حلف �سمال الأطل�سي ملناق�سة 
يكون  اأن  احتمال  من  قلق  و�سط  اأوكرانيا  مع  احل��دود  عند  رو�سية  ع�سكرية 
الكرملني ي�ستعد لعملية توغل. وياأتي الجتماع املقرر يف ريغا عا�سمة لتفيا، 
اأج��واء متوترة يف �سرق احللف، ويف وقت يواجه احللفاء اأزمة لجئني  و�سط 
وتخ�سى  بتدبريها.  الكرملني،  م��ن  امل��دع��وم��ة  ب��ي��الرو���ش،  ال��غ��رب  دول  تتهم 
دول الغرب ويف مقدمتها الوليات املتحدة، اأن تكون مو�سكو تخطط لعملية 
احلدود.  ق��رب  قواته  بح�سد  الكرملني  اتهمت  بعدما  اأوك��ران��ي��ا  داخ��ل  توغل 
وقال الأمني العام للحلف ين�ش �ستولتنرغ لوكالة فران�ش بر�ش خالل زيارة 
“ل يوجد و�سوح ب�ساأن النوايا الرو�سية، اإمنا هناك  لقوات احللف يف لتفيا 
ح�سد غري عادي للقوات للمرة الثانية هذا العام«. اأ�ساف “نرى عتادا ثقيال 

ال�ساملة للحلف. وقال م�سوؤول اأمريكي كبري “ل نريد اأن نرتك اأي �سك يف 
اأذهان النا�ش باأنه �ستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب ا�سرتاتيجية على رو�سيا 
اإذا اتبعت امل�سار الذي نخ�سى اأن تكون ت�سلكه«. اأ�ساف “امل�ساألة تتعلق باإيجاد 
املوؤ�سرات ال�سحيحة واملوقف الردعي املنا�سب والذي يوؤدي يف الواقع اإىل وقف 
الت�سعيد ولي�ش اإىل ت�سعيد«. قال الرئي�ش الأمريكي جو بايدن اجلمعة اإنه 
التوترات  لنزع فتيل  �سعيا  واأوكرانيا  رو�سيا  قادة  اإىل  الأرج��ح  �سيتحدث على 
بولندا وليتوانيا  تواجه  اأوكرانيا يف وقت  اإزاء  القلق  ياأتي ت�ساعد  املتفاقمة. 
�سيكون  ال�سرق  اآخر من  الأطل�سي، تهديدا  �سمال  الأع�ساء يف حلف  ولتفيا، 
من اأبرز موا�سيع النقا�ش يف ريغا. وتتهم تلك الدول بيالرو�ش باإر�سال اآلف 
“هجوم هجني”  املهاجرين وغالبيتهم من ال�سرق الأو�سط، اإىل حدودها يف 
ردا على عقوبات يفر�سها الحتاد الأوروب��ي على مين�سك. ويرف�ش الرئي�ش 
البيالرو�سي األك�سندر لوكا�سنكو تلك التهامات. وعر احللف الأطل�سي عن 

نظرا  املبا�سر،  التدخل  عن  احجم  لكنه  ال�سرق،  يف  اأع�سائه  مع  “ت�سامن” 
اإىل ان التهديدات اراهنة ل ترقى اإىل م�ستوى عدوان فعلي. وناق�ش الرئي�ش 
البولندي اأندريه دودا تعزيز قوات احللف املنت�سرة يف مناطقه ال�سرقية، خالل 
املا�سي. لكن علق م�سعى لإطالق م�ساورات  الأ�سبوع  �ستولتنرغ  اجتماع مع 
طارئة مبوجب املادة الرابعة من املعاهدة املوؤ�س�سة للحلف، كما يبدو يف الوقت 
احلا�سر. وخالل جولة م�سرتكة يف منطقة البلطيق الأحد، تعهد �ستولتنرغ 
ورئي�سة املفو�سية الأوروبية اأور�سول فون دير ليني تعزيز التعاون للت�سدي 
ملثل تلك التحديات. وهداأ التوتر احلدودي قليال يف وقت بداأ بع�ش املهاجرين 
بالعودة اإىل العراق، غري اأن وار�سو وفيلنيو�ش ت�سران على اأن الأزمة ل تزال 
بعيدة عن نهايتها. وقال الرئي�ش الليتواين غيتانا�ش نو�سيدا “ل �سك يف اأن 
نظام لوكا�سنكو والقوات التي تدعمه �سيوا�سلون اختبار )�سالبة( وحدة دول 

الغرب وقدرتها على الرد«.
 

الرئي�سان الرو�سي وال�سيني لتامني الدفاعاتالرئي�ش الطاجيكي اإمام علي رحمون ي�سافح اإميانويل ماكرون خالل زيارته لفرن�سا يف 13 اأكتوبر

من فرط عمليات اإعادة التج�سيم، حتّول الرجان اىل ثالثة

الو�سطى من  اآ���س��ي��ا  ت��ع��اين دول     
جارتها  م����ع  م�����س��ط��رب��ة  ع���الق���ة 
طالبان  ع��ودة  اأن  كما  الأفغاني���ة، 
تعقيد  م���ن  ت���زي���د  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات 

بينهما. 
طالبان  نظام  ي�سكل  مل  ح��ني  ويف 
جريانه  ع���ل���ى  خ����ط����رًيا  ت���ه���دي���ًدا 
ال�سماليني عندما كان يف ال�سلطة 
ف���اإن   ،2001 اإىل   1995 م���ن 
خرا�سان  يف  داع�����ش  تنظيم  وج���ود 

يغرّي قواعد اللعبة.
الو�سطى  اآ���س��ي��ا  دول  رّد  اأن  كما     
فاعلني  وج��ود  ب�سبب  ا  اأي�سً معقد 
ج����������دد، م����ن����ه����م ال�����������س�����ني، ال���ت���ي 
ع�����س��ك��ري يف  ب���وج���ود  الآن  ت��ت��م��ت��ع 
طاجيك�ستان، وهو امتياز طاملا ظّل 

حكرا على رو�سيا.
الباليه  ع��ل��ى  ُي��ط��ل��ق  ك����ان  واإذا   
مرة  ذات  املنطقة  يف  الدبلوما�سي 
من  ف�سيكون  الكرى”،  “اللعبة 
الأن�سب الآن احلديث عن “الألعاب 
ت�ستفيد  قد  التي  الدبلوما�سية” 
خالل  م��ن  ال�سغرية  ال���دول  منها 

اإثبات اأهميتها ال�سرتاتيجية.

ال�سرخ ال�سوفياتي
ال����دول جريان،  اأن ه���ذه     ورغ���م 
الهيمنة  م���ن  ع���اًم���ا   70 اأن  اإل 
انق�ساًما  اأح��دث��ت  ق��د  ال�سوفياتية 
اج��ت��م��اع��ًي��ا و���س��ي��ا���س��ًي��ا ع��م��ي��ًق��ا بني 
الو�سطى،  اآ�سيا  ودول  اأفغان�ستان 
وكازاخ�ستان  قريغيز�ستان  مثل 
وتركمان�ستان  واأوزب����ك���������س����ت����ان 

م�سعود،  لأحمد  موطن  اأي�سا  هي 
جنل القائد م�سعود، وهو طاجيكي 
من اأفغان�ستان ُينظر اإليه على اأنه 

معار�سة وطنية يف املنفى.
    تفاو�ست دول اأخرى يف املنطقة، 
اتفاقيات  على  كازاخ�ستان،  منها 
وتلعب  ط���ال���ب���ان.  م����ع  اإن�������س���ان���ي���ة 
ا ورقة احلياد من  كازاخ�ستان اأي�سً
خالل ا�ستقبال بعثة الأمم املتحدة 
يف اأفغان�ستان على اأرا�سيها، والتي 
ن��ق��ل��ت م��ك��ات��ب��ه��ا م���وؤق���ًت���ا وح����وايل 

100 موظف هناك.
اآ�سيا  حل���ك���وم���ات  وب���ال���ن�������س���ب���ة     
الو�سطى، تهدف العالقات الثنائية 
تعاون  ت��اأم��ني  اإىل  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 
اجلماعات  �سد  احل���رب  يف  ك��اب��ول 
ت�سّدر  اأن  ميكن  والتي  املتطرفة، 

معركتها اإىل ال�سمال... 
ه���ن���ا ت��غ��ّل��ب��ت ال���راغ���م���ات���ي���ة على 
امل����ث����ال����ي����ة. وك����م����ا ق������ال م�������س���وؤول 
كازاخ�ستاين كبري، دورين اأباييف، 
طالبان  ���س��ي��ط��رة  “اإن  م����وؤخ����ًرا: 
املرغوبة،  ال��ت��ط��ورات  اأك��رث  لي�ست 
جمموعات  م��ع  قارنتها  اإذا  ول��ك��ن 
ال�سيناريو  ل��ي�����ش  ف���ه���ذا  اأخ�������رى، 

الأ�سواأ«.
�ستكون  اإذا  م���ا  ن���رى  اأن  ي��ب��ق��ى     
والقدرة  الإرادة  طالبان  حلكومة 

على �سمان ال�ستقرار الوطني.
*باحثة �سيفة يف املركز 
الدويل للدرا�سات واالأبحاث 
بجامعة مونرتيال واأ�ستاذة 
العلوم ال�سيا�سية بجامعة 
نزارباييف، كازاخ�ستان

وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان )م���ن ب���ني ال���دول 
الثالث  ال���دول  ت�سرتك  اخل��م�����ش، 
الأخرية يف حدود مع اأفغان�ستان(.

   ط��ب��ع��ت ه����ذه امل��ج��ت��م��ع��ات، ذات 
بالرتاث  ب��ق��وة  امل�سلمة،  الغالبية 
للدين،  العدائي  وحتى  العلماين 
�سيطرة  حت����ت  ي������زال  ل  وال��������ذي 
ال�����دول�����ة ب���ال���ك���ام���ل. ف�����الأح�����زاب 
حمظورة  ال���دي���ن���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الديني، منذ  الإحياء  ورغم بع�ش 
انهيار  اإث����ر  ال��وط��ن��ي  ال���س��ت��ق��الل 
�سعوب  ف���اإن  ال�سوفياتي،  الحت���اد 
ح�سا�سة  ل��ي�����س��ت  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا 

للغاية لالأفكار املتطرفة.
العنف  ح�������وادث  ب��ع�����ش  ورغ������م    

اأهميتها  لإظهار  فر�سة  الو�سطى 
�سيا�ستها  وتطوير  ال�سرتاتيجية 
اأقامت  لقد  اخل��ا���س��ة.  اخل��ارج��ي��ة 
مع  دبلوما�سية  ع��الق��ات  جميعها 
طاجيك�ستان  با�ستثناء  اأفغان�ستان، 
اأقرب  التي تعتر، يف هذا ال�سدد، 

اإىل املواقف الغربية.
 وق���د ان��ت��ق��د ال��رئ��ي�����ش اإم�����ام علي 
موؤخًرا،  فرن�سا  زار  الذي  رحمون، 
ب�سبب  ع��الن��ي��ة؛  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
ب�سبب  ا  اأي�سً اأيديولوجيتها، ولكن 
م��ع��ام��ل��ة الأق��ل��ي��ة ال��ط��اج��ي��ك��ي��ة يف 
ا�ستبعادها  مت  ال��ت��ي  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
 30 اأن��ه��ا متثل  ال�سلطة رغ��م  م��ن 
طاجيك�ستان  ال�سكان.  م��ن  باملائة 

املنطقة م�ستقرة  ت��زال  ال��ن��ادرة، ل 
ب�سكل ملحوظ، على عك�ش جارتها 
اأفغان�ستان، يف حالة �سبه دائمة من 

احلرب الأهلية.
   اإن تهديد التطرف الديني اأ�سبح 
وجود  مع  متزايدة  اأهمية  ذا  الآن 
واإذا  املنطقة.  اأع��ت��اب  على  داع�����ش 
كانت طالبان ت�سكل حركة يهيمن 
طموحات  ول��ه��ا  ال��ب�����س��ت��ون  عليها 
اأفغان�ستان،  على  تقت�سر  �سيا�سية 
خرا�سان،  يف  داع�����ش  تنظيم   ف���اإن 
تتجاوز  ه��وي��ة   يتبّنى  جانبه،  م��ن 
حتى  ويدح�ش  العرقية  الهويات 
ف��ك��رة ال����دول����ة-الأّم����ة. وم���ن بني 
ذل���ك  ن���ح���و  اأو  م���ق���ات���ل   2000

املنطقة، قامت ال�سني لتوها ببناء 
طاجيك�ستان.  يف  ع�سكرية  ق��اع��دة 
كما ُعقدت على ال�سعيد الإقليمي، 
بني  م�سغرة  قمة  اجتماعات  ع��دة 
منها  الإقليمية،  الأم���ن  منظمات 
الأم��ن اجلماعي،  منظمة معاهدة 
ولكن  للتعاون،  �سنغهاي  ومنظمة 
رّد  ���س��ي��اغ��ة  الآن  ح���ت���ى  ي���ت���م  مل 
هذا  حتقيق  ع��دم  ان  غ��ري  من�ّسق. 
العوا�سم  ت��ل��ك  مي��ن��ع  مل  ال��ه��دف 
من زيادة الجتماعات الثنائية مع 

كابول.
   من جانبها، ورغم قلقها من عودة 
ط��ال��ب��ان ووج�����ود ت��ن��ظ��ي��م داع�����ش-
اآ�سيا  دول  ام�����ام  ف����ان  خ���را����س���ان، 

ان�����س��م��وا م��ن اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى اإىل 
داع�������ش يف ال���ع���راق و����س���وري���ا، من 
املعروف اأن بع�سهم التحق بداع�ش 

-خرا�سان اليوم.
�ست�سكله  ال�����ذي  ال��ت��ه��دي��د  اإن     
مرتهن  الإره��اب��ي��ة،  املنظمة  ه��ذه 

لتطورها يف اأفغان�ستان.
الإم�������ارة  ����س���ي�������س���ود؟  من������وذج  اأي   
���س��ت��ب��ق��ى �سمن  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
لأفغان�ستان،  اجلغرافية  احل���دود 
تو�سّع  من  يعنيه  مبا  اخلالفة،  اأو 

عر احلدود؟ 
لعبان  هناك  احلالتني،  كلتا  ويف 
الدفاع:  خ��ط  ي��وؤّم��ن��ان  رئ��ي�����س��ي��ان 

رو�سيا وال�سني.

منطقة اآمنة ذات
 اأهمية متجددة

ال�سوفياتي،  ال���ع���ه���د  يف  ك���م���ا     
طاجيك�ستان  ب��ني  احل���دود  تعتر 
طولها  يبلغ  وال��ت��ي  واأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
اأهمية  ذات  ك��ي��ل��وم��رتاً،   1357
ا�سرتاتيجية كبرية. وتن�سر رو�سيا 
 7000 اآلية قوامها  هناك وح��دة 
ع�سكرية  فرقة  اأكر  وهي  جندي. 
اتفاقيات  الإقليم. ومبوجب  خارج 
الأم��ن اجلماعي،  منظمة معاهدة 
طاجيك�ستان  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  ف����اإن 
رو�سي  رد  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �ساأنه  من 

فوري.
   مهوو�سة باحلفاظ على ا�ستقرار 

اأحد عنا�سر طالبان يقف اأمام امل�ست�سفى الع�سكري
طاجيك�ستان ، اآخر معقل اإقليمي مناه�ش لطالبان يف كابول وعليه اآثار هجوم داع�ش الإرهاب جنود رو�ش وكازاخ وبيالرو�ش يتدربون يف طاجيك�ستان، بالقرب من احلدود الأفغانية ، يف 23 اأكتوبر

ا ب�سبب وجود فاعلني جدد، منهم ال�سني، التي تتمتع الآن بوجود ع�سكري يف طاجيك�ستان رّد دول اآ�سيا الو�سطى معقد اأي�سً

من »اللعبة الكربى«، اإىل »االألعاب الدبلوما�سية«:

اآ�سيا الو�سطى واأفغان�ستان: التعاي�س مع جار م�ساغب...!
اأقامت جميع الدول عالقات دبلوما�سية مع اأفغان�ستان، با�ستثناء طاجيك�ستان التي تعترب اأقرب اإىل املواقف الغربية

البنتاغون يحّقق يف غارة ُقتل فيها مدنيون يف �سوريا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلن البنتاغون اأّنه فتح حتقيقاً جديداً يف غارة جوية اأ�سفرت عن مقتل 
مدنيني يف �سوريا يف 9102، يف خطوة تاأتي بعد اأ�سبوعني من حتقيق 
واّتهمت فيه اجلي�ش الأمريكي باأّنه  “نيويورك تاميز”  �سحايف ن�سرته 
الغارة.  قتلى  ع��داد  يف  مقاتلني  غري  �سحايا  وج��ود  على  الت�سرّت  ح��اول 
وقال املتحّدث با�سم البنتاغون جون كريبي اإّن وزير الدفاع لويد اأو�سنت 
التقارير  يف  النظر  “اإعادة  غاريت  مايكل  ال��ّر  �سالح  يف  اجل��رنال  كّلف 
التي وقعت  اأُج��ري يف هذه احلادثة”  املتعّلقة بالتحقيق الذي �سبق واأن 
للتحقيق  الباغوز يف �سرق �سوريا. ووفقاً  2019 يف بلدة  18مار�ش  يف 
ة كانت  الذي اأجرته �سحيفة “نيويورك تاميز” فاإّن قّوة اأمريكّية خا�سّ
تعمل يف �سوريا وحتيط عملياتها اأحياناً ب�سرّية بالغة اأغارت ثالث مرات 
يف ذلك اليوم على جمموعة من املدنيني قرب بلدة الباغوز، اآخر معقل 
ن�ساء  بينهم  �سخ�ساً   70 مقتل  اأ�سفر عن  داع�ش يف حينه، مما  لتنظيم 

واأطفال. 

العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0006795 عمايل )جزئي( 
اىل املدعي عليه : قاع البحر ملقاولت التك�سية والر�سيات 
نعلمكم بان املدعي حممد وهاب توتا - باك�ستاين اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة و�سدر احلكم التي بتاريخ 2021/11/10
حكمت املحكمة ح�سوريا ومبثابة احل�سوري :

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )8800 درهما( ثمانية الف وثمامنائة 
وامل�سروفات  الر�سوم  باقي  من  املدعية  واعفاء  املنا�سبة  وامل�سروفات  والر�سوم  درهم 

ورف�ش الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2021/11/28 - حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ح�سانة هامينجبرد باي �سكوير - �س ذ م م  
العنوان : حمل G01 - 02- 03 ملك اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   711977  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1139085 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/21
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلرودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70197 العدد 13406 بتاريخ 2021/12/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ش: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ح�سانة 
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�صيباين
    ال�سكل اجلديد يقلق ال�سلطات، مما دفع عدة دول اإىل 
غر  تزال  ال  خ�سائ�سه  اأن  مع  حدودها،  اإغالق  اإعالن 

معروفة.
   »اإنه �سباق بني االإن�سان العاقل وفرو�س مل ن�سهده من 
يلخ�س هريف فلوري، عامل الفرو�سات واالأ�ستاذ  قبل”، 
املميز يف املركز القومي للبحث العلمي وجامعة بوردو، لـ 

“الك�سربي�س” الفرن�سية.
وبتا وغاما ودلتا... ها هو متحّور  الفا  بعد متغرات     
بروتني  يف  طفرة   32 من  قيا�سي  رقــم  مع  اأوميكرون، 
 ،19- كوفيد  جائحة  بــدء  من  عامني  وبعد  �سبايك. 
يبدو اأن الفرو�س ي�ستمر يف التقّدم والتحّول، مما يزيد 

حماربة االأزمة ال�سحية �سعوبة.

   مت اكت�ساف متحّور اأوميكرون يف 
العامل،  ح��ول  البلدان  م��ن  العديد 
اأعلنت  ح��ي��ث  اأوروب�������ا،  وخ��ا���س��ة يف 
واململكة  واأمل��ان��ي��ا  وه��ول��ن��دا  بلجيكا 
وفرن�سا  اإيطاليا  حتى  اأو  املتحدة 
والرتغال  ال��ت�����س��ي��ك  وج��م��ه��وري��ة 
وال��ن��م�����س��ا ع���ن وج����ود ح����الت على 

اأرا�سيها. 
اأ�سابيع قليلة     �سيء يدعو للقلق، 
قبل احتفالت نهاية عطلة ال�سنة، 
اخلام�سة  امل���وج���ة  جت���ت���اح  وب��ي��ن��م��ا 
اأوروب��ا، وهي موجة مرتبطة اي�سا 
ال���ع���دوى، متغرّي  مب��ت��ح��ّور ���س��دي��د 

دلتا.
انت�سار  ل��ك��ن يف م��واج��ه��ة خ��ط��ر     
اأوميكرون، اأو�سى الحتاد الأوروبي 
ب���ت���ع���ل���ي���ق ج���م���ي���ع ال������رح������الت من 
اأخرى  اإف��ري��ق��ي��ا و���س��ت دول  ج��ن��وب 
يف امل��ن��ط��ق��ة. ث��م اأع��ل��ن��ت ع���دة دول 
اإفريقيا  اإغالق حدودها مع جنوب 
لل�سيطرة  حم��اول��ة  يف  وج��ريان��ه��ا 
الإقليم.  اإىل  ال��ب��دي��ل  دخ���ول  ع��ل��ى 
ب�����س��ك��ل خا�ش  وه������ذا ه����و احل������ال 
وكندا  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  بالن�سبة 
والرازيل واململكة املتحدة وفرن�سا 
واليابان  �سوي�سرا  وحتى  واإيطاليا 
لإ�سرائيل،  بالن�سبة  اأم���ا  وامل��ان��ي��ا. 
باإغالق  جذرًيا  ق��راًرا  اتخذت  فقد 
الرعايا  ج��م��ي��ع  وج���ه  يف  ح���دوده���ا 

الأجانب.

اإغالق احلدود مفيد 
لكنه غر كاف

   اإن غلق احل��دود اإج��راء “مفيد” 
ه�����رييف فلوري  اع����ت����ره  ل����و  ح���ت���ى 
ي�سري  ال����واق����ع،  يف  كاٍف”.  “غري 
الكثري  اأن  اإىل  ال��ف��ريو���س��ات  ع���امل 
ب����ني جنوب  ت���ت���م  ال�����رح�����الت  م����ن 
ميكن  وب��ال��ت��ايل،  والهند.  اإفريقيا 
من  الهند  اإىل  ال��ع��ودة  للم�سابني 
الطائرة  ركوب  ثم  اإفريقيا،  جنوب 
للمجيء اإىل فرن�سا مثال، ولن يتم 
منعهم خا�سة اأن احلالت تكون قد 

انت�سرت يف فرن�سا.
نعم،  ف���ع���ال؟  الأوان  ف�����ات  ه����ل     
جت����ّول  ان  ���س��ب��ق  “املتحّور  لأن 
ع���امل  ي���ح�������س���م  حتديده”،  ق���ب���ل 
باإغالق  يتعلق  “فيما  الفريو�سات. 
احل����دود، رمب���ا ت��اأخ��رن��ا ك��ث��رًيا لأن 
الفريو�ش  اأن  اإىل  ي�سري  ���س��يء  ك��ل 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  انت�سر  قد 
ه��ا نحن ن��رى اأن ه��ن��اك ح���الت يف 
كما  بلجيكا؛  يف  وخ��ا���س��ة  اأوروب������ا، 
هبطت طائرات يف اأم�سرتدام، وعلى 
متنها اأكرث من 60 راكًبا اإيجابًيا. 
كيف ميكن اأن نكون يف هذا الو�سع 
يعرب  الوباء؟”،  م��ن  ع��ام��ني  بعد 
اإت��ي��ان دي��ك��رويل، ع��امل الفريو�سات 
ال���ق���وم���ي  امل�����رك�����ز  وال�����ب�����اح�����ث يف 
ملجلة  اأ���س��ف��ه  ع��ن  ال��ع��ل��م��ي،  للبحث 

لك�سري�ش.
الإج����راء  ف��ع��ال��ي��ة ه���ذا     تنخف�ش 
��ا مب���رور ال��وق��ت. يف “اخلطة  اأي�����سً
ال���ف���رن�������س���ي���ة ل���ل���وق���اي���ة م����ن وب����اء 
لعام  ومكافحته”  الأن����ف����ل����ون����زا 
بعد  و���س��ع��ه��ا  مت  وال���ت���ي   ،2011
، ميكن  اإن1  اإنفلونزا”اإت�ش1  وباء 
ال�سحية  “املراقبة  اأن  ن���ق���راأ  اأن 
ال يف  ف��ع��ال��ة  لي�ست  احل����دود  ع��ل��ى 
بداية الوباء، عندما تكون احلالت 

   كل العيون الآن على املخابر، حيث 
املتحّور  ك��ان  اإذا  م��ا  ملعرفة  ال�سعي 
�سيكون ح�سا�ًسا للقاحات املتاحة يف 

ال�سوق اأم ل.
   ان متحّور دلتا يقّلل من فعالية 
الريبي  ال��ن��ووي  احلم�ش  لقاحات 
اأوميكرون  ي���ك���ون  وق����د  امل���ر����س���ال، 
الأج�سام  ظلت  واإذا  مقاومة.  اأك��رث 
امل�������س���ادة ل��ل��ق��اح ق���وي���ة مب���ا يكفي 
ال�ساللة اجلديدة، فيجب  لتحييد 
اأخذ املزيد من اجلرعات املعززة ملنع 
ويف  امل��ق��اب��ل،  يف  النمو.  م��ن  املتغرّي 
�سيكون  ت�ساوؤًما،  الفر�سيات  اأك��رث 
و�سيكون  م����ق����اوًم����ا،  اأوم����ي����ك����رون 
م��ن ال�����س��روري ب��ع��د ذل���ك تطوير 
م��ن��ت��ج��ات ج����دي����دة، الأم�������ر ال����ذي 
لعدة  ال��ت��ط��ع��ي��م  “تعديل  ي��ت��ط��ل��ب 

يحذر هرييف فلوري. اأ�سهر”، 
ا يف زيادة     احلل الآخر، يتمّثل اأي�سً
اإليه  “ما نفتقر  البحث عن عالج. 
للفريو�سات  امل�����س��ادة  الأدوي�����ة  ه��و 
املر�سى،  ع���الج  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى 
ي���ح���ذر ع����امل ال���ف���ريو����س���ات، يجب 
اجلزيئات  ن��ح��و  ال��ب��ح��ث  ن��دف��ع  اأن 
امل�����س��ادة ل��ل��ف��ريو���س��ات، وه����ذه هي 
على  بها  �سيطرنا  ال��ت��ي  الطريقة 
الب�سرية”،  املناعة  نق�ش  فريو�ش 
تفادي  ����س���اأن���ه  م����ن  ح����ل  ي���و����س���ح. 
مع  اللقاح  تكييف  اإىل  ال���س��ط��رار 
الفريو�ش،  من  جديدة  �ساللة  كل 
الختبارات  م��ن  العديد  ب��اأن  علما 
واعدة فعال.       عن الك�سربي�س

متغري اأوميكرون 
يت�سدر عناوين 

ال�سحف يف جنوب 
اإفريقيا يف بريتوريا

وارتبكت احلركة يف مطار جوهان�سرج الدويل بعد اكت�ساف املتغري اجلديد

وا�سنطن تغلق اأبوابها اأمام امل�سافرين من ثماين دول جنوب اإفريقية

حمكمة بورمية ترجئ اإ�سدار اأول حكم على �سو ت�سي 
وتنتهج املجموعة الع�سكرية احلاكمة منذ ذلك احلني قمعا دمويا اأدى اإىل 
جمعية  بح�سب  اآلف  �سبعة  م��ن  اأك��رث  وتوقيف  م��دين   1300 نحو  مقتل 
م�ساعدة املعتقلني ال�سيا�سيني وهي منظمة غري حكومية حملية ت�سري اإىل 

حدوث عمليات تعذيب واغت�ساب واإعدامات من دون حماكمة.
نوبل  ج��ائ��زة  احل��ائ��زة  الزعيمة  ت��واج��ه  املحاكمة،  م��ن  ال�سق  ه��ذا  اإط���ار  ويف 
التحري�ش  بتهمة  اإدانتها  ثبتت  اإذا  �سنوات  ث��الث  ال�سجن  عقوبة  لل�سالم 
اأن  اآراءهم  �سد اجلي�ش. ويرى حمللون عدة ا�ستطلعت وكالة فران�ش بر�ش 
املحكمة الع�سكرية قد تقرر حتويل عقوبة بال�سجن اإىل الإقامة اجلرية يف 
حماولة لترير ا�ستبعاد اأونغ �سان �سو ت�سي املنقطعة عن العامل منذ ع�سرة 

اأ�سهر. وتقت�سر ات�سالتها باخلارج على لقاءاتها مع فريق الدفاع عنها.
منها  ات��ه��ام��ات  بجملة  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  منذ  ت�سي  �سو  ���س��ان  اون���غ  وحت��اك��م 
ا�سترياد اأجهزة ل�سلكية بطريقة غري قانونية وعدم احرتام تدابري الوقاية 

•• نايبيداو -اأ ف ب

اأرجاأت حمكمة ع�سكرية يف بورما اأم�ش الثالثاء اإ�سدار حكم اأول يف حماكمة 
الزعيمة املخلوعة اأونغ �سان �سو ت�سي اإىل ال�ساد�ش من كانون الأول/دي�سمر 
البالد  ق��ائ��دة  بنتيجته  تقبع  ق��د  طويل  ق�سائي  م�سار  ت��ط��ورات  اأح���دث  يف 

ال�سابقة يف ال�سجن لعقود.
واأفاد م�سدر مطلع على امللف وكالة فران�ش بر�ش الثالثاء اأن احلكم يف ال�سق 
املتعلق بتهمة التحري�ش على الفتنة “اأرجئ اإىل ال�ساد�ش من كانون الأول/

دي�سمر«.
واأونغ �سان �سو ت�سي البالغة 76 عاما حمتجزة وقيد الإقامة اجلرية منذ 
اأطاحت املجموعة الع�سكرية حكومتها فجر الأول من �سباط/فراير، منهية 

مرحلة دميوقراطية ق�سرية يف هذه الدولة الواقعة يف جنوب �سرق اآ�سيا.

من جائحة كوفيد-19 والنف�سال والف�ساد ف�سال عن التزوير النتخابي.
حتييد  اإىل  براأيهم  الهادفة  ال�سيا�سية  املحاكمة  بهذه  كرث  مراقبون  ويندد 
2015 و2020. ويفيد حماموها  بانتخابات  الفائزة  ت�سي  �سو  �سان  اأونغ 

اأنها ب�سحة جيدة، لكنها تواجه �سنوات طويلة يف ال�سجن يف حال اإدانتها.
اأن  املوؤكد  �سبه  “من  بورما  ب�سوؤون  اخلبري  ماتيي�سون  ديفيد  املحلل  وي��رى 
اأي  “يبقى معرفة  عقوبة قا�سية �ست�سدر يف حق �سو ت�سي«. وي�سيف قائال 
�سكل �سياأخذ احتجازها هل �ستعامل ك�سجينة عادية يف زنزانة مكتظة او مع 
امتيازات يف فيال فخمة؟« خالل مثولها الأول اأمام املحكمة قالت �سو ت�سي 
اإن حزبها الرابطة الوطنية من اأجل الدميوقراطية �ستوا�سل عملها طالبة 
من ان�سارها البقاء موحدين. يف الأ�سابيع القليلة املا�سية انتهت حماكمات 
اأع�ساء بارزين اآخرين يف حزب �سو ت�سي مع اإ�سدار املجل�ش الع�سكري اأحكاما 

قا�سية.

تظاهرة �سد تدابري مكافحة 
كورونا �سمال �سرق اأملانيا

•• برلني-وكاالت

تظاهر حوايل 1400 �سخ�ش يف �سمال �سرق اأملانيا �سد فر�ش املزيد من 
ال�سرطة  با�سم  وقال متحدث  امل�ستجد.  كورونا  ملكافحة فريو�ش  التدابري 
يف  م�سريات  خرجت  ال�سارمة،  القيود  رغ��م  اإن��ه  الثالثاء،  اأم�ش  الأملانية  
عن  ف�ساًل  الثنني،  الأول  اأم�ش   م�ساء  وجرايف�سفالد  رو�ستوك  مدينتي 
الأكر،  رو�ستوك هي  وكانت مظاهرة  نيوبراندنبورج.  احتجاج يف  م�سرية 
وبح�سب مكتب  املدينة،  ميناء  �سخ�ش قرب   900 نحو  فيها  �سارك  حيث 
ال�سحة بالولية، بلغ معدل الإ�سابة بالفريو�ش اأم�ش الأول 402 اإ�سابة 

لكل 100 األف �سخ�ش من ال�سكان يف غ�سون 7 اأيام.

مت  اإذا  “فعالة  تظل  لكنها  نادرة”، 
الن�سخة  حت��دد  مبكًرا”،  تنفيذها 

ال�سابقة لعام 2009.
   ت���اأك���ي���د، ي��دع��م��ه م��ق��ال ُن�����س��ر يف 
جملة ناتور يف يناير 2021 يرى 
اأن  تعتر  ال��وب��ائ��ي��ة  ال��ن��م��اذج  اأن” 
القيود على ال�سفر ناجعة يف بداية 
اجلائحة، ولكنها ت�سبح اأقل فاعلية 

مبرور الوقت«.
   ومع ذلك، ي�سعب ان نكون اأ�سرع 
ل��� ه��رييف فلوري،  مم��ا فعلنا، وف��ًق��ا 
امل���ت���ح���ّور قبل  اك��ت�����س��اف  ح��ي��ث مت 
“كان رد  اأي��ام قليلة فقط. ويقول: 
الفعل �سريًعا، ومن ال�سعب القيام 

ب��ع��م��ل اأف�����س��ل يف م��ث��ل ه���ذا احلّيز 
الزمني، فالأمر لي�ش مثل الأخطاء 

التي ارتكبت عام 2020«.

ما هي احللول 
االأخرى املمكنة؟

   كما قررت فرن�سا تعزيز املراقبة 
واأعلنت  بلجيكا،  مع  حدودها  على 
ال��زام��ّي��ة ع��زل الأ���س��خ��ا���ش يف حال 
الت�سال ب�سخ�ش م�ساب باملتحّور، 
ال�سخ�ش.  لو مت تطعيم هذا  حتى 
قرار “ي�سري يف الجتاه ال�سحيح”، 
لكن  ف��ل��وري،  ه��رييف  اإىل  بالن�سبة 

“تطبيقه �سعب«.

   للتعامل مع هذا املتحّور اجلديد، 
اأنه  ���س��ح��ري، خا�سة  ي��وج��د ح��ّل  ل 
ُي��ع��رف ح��ال��ّي��ا م��ا اإذا ك��ان ميكن  ل 
التطعيم.  خ������الل  م����ن  حت���ي���ي���ده 
ع��ل��ى هذه  ان��ت��ظ��ار احل�����س��ول  ويف 
ثالثة  غ���������س����ون  يف  ال����ع����ن����ا�����س����ر، 
لتقديراته،  وف��ًق��ا  تقريًبا،  اأ�سابيع 
ف��ل��وري مب�ساعفة  ه���رييف  ي��و���س��ي 
الوقائية  الج��راءات  ب�ساأن  اجلهود 
الكمامة يف  واإع����ادة  والح���رتازي���ة، 
“ما كان علينا  اأمر  كل مكان، وهو 
ا، موا�سلة  اأبًدا اإيقافه”. ولكن اأي�سً
الثالثة  ب��اجل��رع��ة  التطعيم  حملة 

جلميع البالغني.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• جيلربت ديراي
   مت اإغ����الق احل����دود، وم��ن��ع ال��رح��الت اجلوية، 
اأ�سوارا حول نف�سه،  الغني مقيما  العامل  ن  وحت�سّ
ي��ري��د م��ن��ع م��ت��ح��ّور اأوم���ي���ك���رون م��ن ال���ع���ودة اإىل 

البيت.
رجاًل  ر،  باملتح�سّ امل�����س��ّم��ى  ال��ع��امل،  ه���ذا  ي���رتك    
املان�ش  لهم، ميوتون يف  ون�ساًء، ل هوية ول وجه 
على منت قوارب الإنقاذ، وحتيط بهم �سحابة من 
البعاد.  مكتمل  رمز  هذا  ويف  التجارية،  القوارب 
لكنه مرعوب من فكرة اأن هذا الفريو�ش ال�سغري، 
تنظيم  لتعطيل  ي��اأت��ي  اأوم��ي��ك��رون،  اأ���س��م��اه  ال���ذي 

جمتمعه اجلميل.
   اإنه حمق يف اأن يخاف... فهذا الفريو�ش موجود 
اأي  ت���روا  ل  التنظيم.  ح�سن  ع��امل��ن��ا  ل��ت��دم��ري  ه��ن��ا 
در�ش فل�سفي يف هذا، اإنه جمرد عمل من الطبيعة 
وملا  �ستقولون يل:  اللحظة.  الأق��وى يف هذه  �سد 
التعاي�ش مع الفريو�ش م�ستحيل،  ل نعي�ش معه؟ 
وال�سحة والقت�ساد مت�سابكان متاًما، وقد فهمها 
اإ�سارة  اأدنى  املالية عند  اأ�سواقه  تنهار  عاملنا، حيث 

اإىل وجود خطر �سئيل.
   لن ميوت فريو�ش اأوميكرون يف املان�ش بال مبالة، 
ول ميكن منعه باجلدران اأو الأ�سالك ال�سائكة. اإنه 
الروؤ�ساء  ال�سادرة عن  الأوام��ر واملراوغة  يتجاهل 
وروؤ�ساء الوزراء فيما يتعلق مب�سوؤولية كل منهم يف 
املاآ�سي اليومية. ولن يتمكن بوري�ش جون�سون من 
مطالبة اإميانويل ماكرون با�ستعادة “فريو�ساته”، 

كما يفعل مع املهاجرين.
   علينا اأن نحاربه، وال�سيء الالفت واملحبط، هو 
اأن احللول موجودة وهي ب�سيطة. تت�سكل املتغريات 
لأن الفريو�ش يتحور ب�سكل كبري يف املناطق التي 

يف  ورمب����ا  ال��ل��ق��اح  يغطيها  ل 
يعانون  ال���ذي���ن  الأ���س��خ��ا���ش 
هوؤلء  يف  امل��ن��اع��ة.  نق�ش  م��ن 
لأ�سهر  يتكاثر  اأن  للفريو�ش  ميكن  الأ���س��خ��ا���ش، 

وبالتايل يجد طريقة للخروج من جهاز املناعة.
تلقيح جميع �سكان العامل على نطاق وا�سع

   لذلك يجب ال�سيطرة على الوباء يف وقت واحد 
يف جميع اأنحاء العامل، وهذا يتطّلب:

باأ�سره على نطاق وا�سع، ل  - تلقيح �سكان العامل 
يف  نق�ش  ي��وج��د  حيث  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  �سيما 
الكمامات والهالم الكحويل املائي والتهوية وحيث 

تتعدد جتمعات ال�سكان الكبرية.
اخل�سو�ش  وج��ه  على  النامية  ال��ب��ل��دان  ت��زوي��د   -

بو�سائل حماية نف�سها بكمامات “اإن 95«.
- ح��م��اي��ة الأ���س��خ��ا���ش ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن نق�ش 

املناعة كاأولوية.
- توفري الو�سول اإىل الأدوية امل�سادة للفريو�سات 

يف امل�ستقبل يف وقت واحد جلميع البلدان.
ولكن  الوباء،  هذا  على  لل�سيطرة  الأ�سلحة  لدينا 

هل لدينا الإرادة؟
يفر�ش  اأن  يجب  والتعاطف،  الرحمة  غياب     يف 
البلدان  وم�ساعدة  علينا،  الت�سامن  ه��ذا  العقل 
يكفي  األ  املقابل.  يف  اأنف�سنا  نحمي  حتى  النامية 
امل�سوؤولية  م�ستوى  يف  اأخ���رًيا  لنكون  ال�سبب  ه��ذا 
و”كرماء”؟    ويف غياب احل�سافة والعقل، الذي 
ل ميثل اأف�سل ميزة يتقا�سمها هذا العامل، يبقى 
اخل����وف م��ن ف��ق��دان اأم��ن��ن��ا ورف��اه��ي��ت��ن��ا. اإن����ه اأمر 
اإذا كان اخلوف  حمزن، لكن لنكن براغماتيني... 
يتمّتع  باأمان حتى  اأح��د  يكون  لن  فلما ل؟  �ساف، 
اختبار  الوباء هو  ان هذا  نف�سه.  بالأمان  اجلميع 

دراماتيكي لنا لن�سلك طريق الت�سامن.
ترجمة خرية ال�سيباين

متحّور اأوميكرون:

عندما تقودنا الأنانية والعمى اإىل الهاوية...!

*بروفي�سور، رئي�ش ق�سم اأمرا�ش الكلى يف بيتي-�سالبرتير، فرن�سا

رغم رّدة الفعل ال�سريعة

�سد متحّور اأوميكرون، هل اإغالق احلدود فّعال...؟
�سرورة البحث عن عالج لتجنب اال�سطرار اإىل تكييف اللقاح مع كل �ساللة جديدة من الفرو�س

يبدو اأن الفريو�س 
التقدم  يف  ي�ستمر 
مما  والـــتـــحـــول، 
ــة  ــارب يـــزيـــد حم
ال�سحية  الأزمـــة 
ـــس ـــة� ـــوب ـــع ـــس �

ال�سحية  املراقبة 
عـــلـــى احلـــــدود 
اإل  فعالة  لي�ست 
الوباء  بداية  يف 
ــون  ــك عــنــدمــا ت
ـــادرة ــــالت ن احل

قلق ليبي واأممي من اإغالق �سبها
•• طرابل�س-اأ ف ب

اأبدت احلكومة الليبية والأمم املتحدة قلقهما بعد جتدد غلق حمكمة �سبها 
قرار  ا�ستئناف  ال��ق��ذايف من  الإ���س��الم  �سيف  بهدف منع حمامي  )ج��ن��وب( 

اإ�سقاط تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية.
تتابع  اإنها  الثنني،  بيان �سدر يف وقت متاأخر  املوؤقتة يف  وقالت احلكومة 
املوؤ�س�سة  �سرعية  تعرقل  التي  �سبها  حمكمة  ح��ول  التوترات  بالغ  “بقلق 
م�سددة على اأن “تهديد حياة الق�ساة اأو حماولة التاأثري على  الق�سائية”، 

عملهم يهدد بعودة املدينة اإىل حرب اأهلية«.
لليوم  ما منع  املحكمة منذ اخلمي�ش،  ه��ذه  اأم��ام  ح��وادث مماثلة  و�سّجلت 
ال��ق��ذايف من  ال��راح��ل معمر  الزعيم  ال��ت��وايل حمامي جن��ل  اخلام�ش على 
 24 يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه  ا���س��ق��اط  ق���رار  يف  الطعن 

دي�سمر )كانون الأول(.
�سبها  يف  احتجاجية  وقفة  الإ���س��الم  ل�سيف  اأن�����س��ار  بينهم  ع�سرات  ونظم 

الثنني، و�سط اأجواء متوترة، للتنديد ب�”الهجوم على عمل العدالة«.
من جانبها، قالت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف بيان لها الثنني اإنها 
“تتابع بقلق �سديد ا�ستمرار اإغالق حمكمة ا�ستئناف �سبها ومنع الق�ساة 

ج�سديا من ممار�سة مهامهم، مما يعيق النتخابات ب�سكل مبا�سر«.
واأ�سافت البعثة اأنها “قلقة من التقارير املتزايدة عن الرتهيب والتهديدات 
مع  يتعاملون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  �سيما  ل  ال��ع��دال��ة،  وم��وظ��ف��ي  الق�ساة  �سد 
قد  لالنتخابات  العليا  املفو�سية  وكانت  بالنتخابات«.  املتعلقة  ال�سكاوى 
اأعلنت الأ�سبوع املا�سي ا�ستبعاد 25 مر�سحا لعدم التزامهم باأحكام قانون 
النتخابات، على راأ�سهم �سيف الإ�سالم القذايف )49 عاماً( املطلوب دولياً 
واملحكوم حملياً. ويعول جنل القذايف على دعم اأن�سار نظام والده خ�سو�ساً 

يف جنوب البالد حيث م�سقط راأ�ش قبيلته القذاذفة.

اأوكرانيا جتري 10 مناورات 
ع�سكرية كبرية يف 2022 

•• كييف-رويرتز

دولية  مناورات  ع�سر  �سيجري  اإن��ه  الثالثاء  اأم�ش  الأوك���راين  اجلي�ش  قال 
العدائية لرو�سيا ووكالئها  2022، يف ظل زي��ادة الأن�سطة  كبرية يف عام 
والذي اأثار املخاطر من اندلع حرب مفتوحة بني اجلارتني ال�سوفيتيتني 
ال�سابقتني. وحت�سد رو�سيا قوات بالقرب من حدودها مع اأوكرانيا، وعّرت 
كييف والوليات املتحدة وحلف �سمال الأطل�سي عن خماوفهم من هجوم 
رو�سي حمتمل. وقال اجلي�ش الأوكراين اإن ما ل يقل عن 21500 اأوكراين 
و11 األف جندي من الوليات املتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول 
اأخرى �سريكة �سي�ساركون يف املناورات. و�سي�سارك الأوكرانيون اأي�سا يف 16 
مناورة ع�سكرية خارج اأوكرانيا. وقال رئي�ش املخابرات الع�سكرية الأوكرانية 
هذا ال�سهر اإن رو�سيا ح�سدت اأكرث من 92 األف جندي حول حدود اأوكرانيا 

وت�ستعد لهجوم بحلول نهاية يناير كانون الثاين اأو بداية فراير �سباط.
هذه  ال�سبت  ي��وم  رو�سيا  يف  اخلارجية  ال�ستخبارات  جهاز  مدير  وو�سف 

الأقاويل باأنها “دعاية اأمريكية مغر�سة«.

تريدان  واإ�سرائيل  فرن�سا 
ــع حـــد لــتــداعــيــات  ــس و�
»الــقــ�ــســ�ــس املــنــ�ــســّيــة«

•• باري�س-وكاالت

“لوفيغارو”  ���س��ح��ي��ف��ة  اأف��������ادت 
الفرن�سي  الرئي�ش  اإن  الفرن�سية 
�سمنياً  ي�سع  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
ح����داً خل��الف��ه م���ع اإ���س��رائ��ي��ل من 
خ�����الل ا����س���ت�������س���اف���ت���ه، ال�����ي�����وم، يف 
اخلارجية  وزي���ر  الإل��ي��زي��ه،  ق�سر 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ري لب��ي��د الذي 
حكومة  يف  ال��ث��اين  ال��رج��ل  يعتر 

بالده.
الأ�سهر  اأن  ال�سحيفة  واع���ت���رت 
غ�سب  فيها  ا�ستمر  التي  الأرب��ع��ة 
لتبديد  كافية  م��دة  ك��ان��ت  باري�ش 
اأبيب  ت��ل  ج��زء م��ن اخل�سومة م��ع 
برنامج  ب��ي��غ��ا���س��و���ش،  ق�����س��ي��ة  يف 
�سركة  ب���اع���ت���ه  ال������ذي  ال��ت��ج�����س�����ش 
مبوافقة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،   NSO
ال�����س��ل��ط��ات، واأت�����اح ال��ت��ن�����س��ت على 
للرئي�ش  املحمولة  ال��ه��وات��ف  اأح��د 
ال��ف��رن�����س��ي، وه���وات���ف ال��ع��دي��د من 
الوزراء  ورئي�ش  حكومته،  اأع�ساء 
وبع�ش  ف��ي��ل��ي��ب،  اإدوارد  ال�����س��اب��ق 

امل�ست�سارين.
الدبلوما�سية  اخل��ط��وة  وات���خ���ذت 
الأوىل يف الأول من هذا ال�سهر يف 
املناخ،  قمة  هام�ش  على  غال�سكو، 
ورئي�ش  م��اك��رون  ب��ني  توا�سل  م��ع 
الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت، 
بزيارة لبيد،  اليوم  الف�سل  ليتوج 
“بيغا�سو�ش”  اأثرت ق�سية  اأن  بعد 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ال���ع���الق���ة بني 
جتمدها.  اأن  دون  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن 
الدفاع  وزي�����ر  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ومت 
برودة  غانت�ش  بيني  الإ�سرائيلي 
باري�ش،  اأث��ن��اء وج���وده يف  ���س��دي��دة 
كما األغى وزير الداخلية الفرن�سي 
زي������ارة كانت  ج���ريال���د دارم�����ان�����ان 

مرجمة لإ�سرائيل. م�سافرون يجرون اختبارا يف مطار اأم�سرتدام حيث عرث على 13 حالة
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املال والأعمال

الإمارات ت�سلط ال�سوء على دورها الرائد يف دعم ال�سناعة البحرية واللوج�ستية على م�ستوى العامل
التي  ال��ق��رارات  الكثري من  على  تعديالت جوهرية  اإدخ��ال  اإىل  اإ�سافة 
العاملية  املتغريات  ملواكبة  العمل  منظومة  وحت�سني  تطوير  يف  اأ�سهمت 
البحرية على  البيئة  واأم��ن وحماية  اأجل �سالمة  وتوحيد اجلهود من 
اأم��ل��ه يف موا�سلة هذا  اام��زروع��ي ع��ن  واأع���رب معايل  ال��ع��امل،  م�ستوى 
بالقطاع  لالرتقاء  الأع�ساء  ال��دول  بقية  مع  الوثيق  بالتعاون  ال��دور 
واأمن وحماية  �سالمة  تعزيز  البحري  النقل  و�سناعة  العاملي  البحري 

البيئة البحرية على م�ستوى العامل«.
الدولية  البحرية  املنظمة  بناء على جهودها يف  الإم��ارات  دولة  وتعمل 
لإعادة انتخابها لع�سوية جمل�ش املنظمة يف الفئة » ب » يف الإنتخابات 
التي �ستجري خالل �سهر دي�سمر املقبل يف العا�سمة الريطانية لندن 
من خالل ت�سليط ال�سوء على دورها الرائد وجهودها احلثيثة يف تعزيز 
على  واللوج�ستية  البحرية  ال�سناعة  ودع��م  الوطني  البحري  القطاع 

جمموعة من قرارات املنظمة البحرية الدولية املخت�سة بتمكني املراأة 
وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني«.

ولفتت اإىل م�ساركة الدولة يف اإعداد مقرتح باإ�سافة موجه ا�سرتاتيجي 
فرعي يخت�ش بتمكني املراأة �سمن اخلطة ال�سرتاتيجية للمنظمة وقد 
يوم  اإع��الن  على  املوافقة  على  ع��الوة  بالإجماع،  املجل�ش  عليه  �سوافق 
القطاع  للمراأة يف  دوليا  يوما  لي�سبح  عام  كل  مايو من  �سهر  18 من 
الإمارات  لدولة  الدائم  املمثل  الكعبي،  خمي�ش  حممد  واأك��د  البحري. 
لدى املنظمة البحرية الدولية اأن دولة الإم��ارات حتظى بتقدير كبري 
من الدول الأع�ساء يف املنظمة البحرية الدولة، نظرا للدور املهم الذي 
الإم����ارات يف  العاملية حيث ج��اءت دول��ة  التجارة  ال��دول��ة يف دع��م  تلعبه 
املركز الثالث عامليا يف تي�سري التجارة املنقولة بحرا ويف املركز اخلام�ش 

عامليا �سمن اأهم املراكز البحرية الدولية.

•• دبي - وام:

اأكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ش املزروعي وزير الطاقة والبنية 
اإقليميا  املحورية  البحرية  ال��دول  تعد من  الإم���ارات  دول��ة  اأن  التحتية 
وعامليا، وحتظى بدعم وتاأييد العديد من دول العامل اإ�سافة اإىل اإ�سادة 
التجارة  ت�سهيل  يف  الدولة  ب��دور  البحرية  والهيئات  املنظمات  خمتلف 

البحرية على م�ستوى العامل، ل�سيما خالل جائحة »كوفيد-19«.
البحرية  املنظمة  جمل�ش  يف  ع�سويتها  خ��الل  م��ن   « معاليه  واأ���س��اف 
الدولية الفئة »ب« لعبت دولة الإمارات دورا فاعال وجنحت يف تطوير 
وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  �سياغة  خ��الل  م��ن  البحرية  ال�سناعة 
الت�سريعات  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  لعمل  املنظمة  امل��ع��اي��ري  وو���س��ع 
واللوائح البحرية مبا يخدم قطاع ال�سحن البحري والتجارة الدولية، 

اإىل دورها املحوري يف تطوير ال�سرتاتيجيات  اإ�سافة  العامل،  م�ستوى 
على  واحل��ف��اظ  ال�سالمة  معايري  تعزز  التي  والتفاقيات  وال�سيا�سات 

البيئة البحرية.
معايل  م�ست�سارة  مالك  اآل  ح�سة  املهند�سة  �سعادة  قالت  جانبها  م��ن 
وزير الطاقة والبنية التحتية ل�سوؤون النقل البحري.. » ت�سارك دولة 
الإمارات باإيجابية يف خمتلف اأعمال املنظمة البحرية الدولية واللجان 
الفنية الرئي�سية والفرعية وفرق العمل ذات ال�سلة وا�ست�سافت العديد 
ت��وف��ري القدرات  مل�����س��اع��دة املنظمة ع��ل��ى  ال��ع��م��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة  م��ن ور����ش 
جميع  ونبذل  ال��دول��ي��ة..  البحرية  واملعايري  اللوائح  لتنفيذ  ال��الزم��ة 
جهودنا حل�سد التاأييد لإعادة انتخاب الدولة لع�سوية جمل�ش املنظمة 
اإىل  اإ�سافة  البحري  القطاع  خدمة  يف  دوره���ا  لتوا�سل  »ب«  الفئة  يف 
تعزيز م�ساركة املراأة يف القطاع البحري حيث اأ�سهمت الدولة يف اإعداد 

دبي تعزز مكانتها العاملية كوجهة رائدة للت�سوق

بالأرقام .. املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء يوثق قفزة اقت�ساد الإمارات يف 50 عاما

»كار�س 24« حت�سل على ت�سهيل متويلي بقيمة 75 مليون درهم  من بنك دبي التجاري
التمويل �سيعزز املكانة الرائدة للمن�سة يف قطاع 
جتارة ال�سيارات اململوكة م�سبقًا بدولة الإمارات

“الإمارات هي �سوق ا�سرتاتيجية مهمة  اإن  توقيع التفاقية 
بالن�سبة لنا. وي�ساعدنا التمويل الذي ح�سلناه عليه من بنك 
الرائدة  مكانتنا  تعزيز  على  املرحلة  ه��ذه  يف  التجاري  دب��ي 
منوذج  البنك  يدعم  اأن  جتارية  كعالمة  وي�سرنا  ال�سوق،  يف 
مايو  يف  الإم���ارات  يف  عملياتها   CARS24 ب��داأت  اأعمالنا«. 
2021، وباعت منذ ذلك احلني اأكرث من 2.000 �سيارة مع 
اإجراء هذه املعامالت بالكامل عر الإنرتنت. وكانت ال�سركة 
قد اأعلنت يف �سبتمر املا�سي عن نيتها ا�ستثمار 367 مليون 
درهم لتو�سيع نطاق ح�سورها يف دولة الإمارات ودول جمل�ش 

التعاون اخلليجي.
وحتظى CARS24 حالياً بدعم نخبة من كبار امل�ستثمرين 
و”دي  اإيدج”،  و”فالكون  و”�سوفت بانك”،  “�سكويا”،  مثل 
دعم  ف�ساًل عن  كابيتال”؛  و”كينجزواي  تي جلوبال”،  اإ�ش 
كم�ستثمر  دوين  �سينغ  م��اه��ي��ن��درا  ال�سهري  الكريكت  لع��ب 
املوجه  اأعمالها  التجارية. ونتيجة لنموذج  و�سفري لعالمتها 
دولر  مليار  اإىل  ي�سل  مت��وي��اًل  ال�سركة  تلقت  ال��ن��م��و،  نحو 

اأمريكي منذ اإطالق عملياتها يف عام 2015.
الإماراتية  ال�سوق  لنا  “توفر  قائاًل:  فيكرام حديثه  واختتم 
الربع  خ��الل  اأدائ��ن��ا  تعزيز  اإىل  ون�سعى  كبرية،  منو  اإمكانات 
العام  اأك���ر يف  لتحقيق من��و  ال��ع��ام متهيداً  الأخ���ري م��ن ه��ذا 
امل�سجعة  القت�سادية  املوؤ�سرات  على  ذلك  يف  ونرتكز  املقبل. 
التي جتلت بعد افتتاح معر�ش اإك�سبو 2020 دبي، والذي كان 
له تاأثري كبري بالفعل على مبيعاتنا«. تخ�سع جميع ال�سيارات 
املدرجة على من�سة CARS24 لفح�ش فني ي�سمل ما يزيد 
على 150 نقطة فح�ش عدا عن اإعادة جتديدها ب�سكل كامل، 
اإىل جانب اجتيازها اختبار هيئة الطرق واملوا�سالت ال�سارم 
ال�سيارات  جميع  وتتمتع  الإنرتنت.  على  للبيع  طرحها  قبل 
 7 اإرج��اع ملدة  ب�سيا�سة   CARS24 �سراوؤها عر  التي يتم 

اأيام و�سمان على مدى عامني.

•• دبي – د.حممود علياء

التجارة  من�سات  اإح��دى   ،)CARS24(  »24 “كار�ش  اأعلنت 
الإلكرتونية الرائدة لل�سيارات اململوكة م�سبقاً، عن ح�سولها 
من  دره���م  مليون   75 بقيمة  حملي  متويلي  ت�سهيل  على 
بنك دبي التجاري الذي يعتر اأحد البنوك الرائدة يف دولة 
جتاه   ”24 “كار�ش  التزام  الت�سهيل  هذا  ويدعم  الإم���ارات. 
ال�سوق الإماراتية، حيث يوفر للمن�سة مرونة متويلية كبرية 
ال�سيارات.  ل��زي��ادة خمزونها م��ن  اأم��ام��ه��ا  امل��ج��ال  اإف�����س��اح  م��ع 
على  التجاري  دب��ي  بنك  لرتكيز  ملمو�ساً  دل��ي��اًل  ي�سكل  كما 
ل��الإق��را���ش يف  اأ�س�ش ج��دي��دة  واإر���س��اء  دع��م تطلعات عمالئه 
منظومة املن�سات الرقمية بدولة الإمارات العربية املتحدة. 
الرئي�ش  ليندر،  ف��ان  بريند  الدكتور  من  كل  التفاقية  وّق��ع 
ال�سريك  �سوبرا،  وفيكرام  ال��ت��ج��اري؛  دب��ي  لبنك  التنفيذي 
 .CARS24 ملن�سة  العاملي  التنفيذي  والرئي�ش  املوؤ�س�ش 
اأمريكي،  1.8 مليار دولر  تبلغ قيمتها  التي  ال�سركة،  وتعد 
قطاع  يف  قيمًة  اخلا�سة  النا�سئة  ال�سركات  اأك��رث  من  واح��دة 
هذا  وي��اأت��ي  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  اململوكة  ال�سيارات  جت��ارة 
العاملية  التمويل  ج��ول��ة  عقب  ل��ل��دي��ون  التمويلي  الت�سهيل 
اأمريكي  دولر  مليون   450 خاللها  ال�سركة  جمعت  التي 
ليندر،  الدكتور بريند فان  العام. وقال  �سبتمر من هذا  يف 
بنك  “يحر�ش  ال��ت��ج��اري:  دب���ي  لبنك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
ودعم  الإم����ارات  يف  الأع��م��ال  بيئة  تعزيز  على  التجاري  دب��ي 
يف  امل�ساركة  يف  الفعال  دوره  من  انطالقاً  النا�سئة  ال�سركات 
زيادة  املا�سي  ال��ع��ام  منذ  �سهدنا  وق��د  ال��دول��ة.  اقت�ساد  من��و 
كبرية يف عدد الأعمال التجارية عر الإنرتنت، ويعزى ذلك 
العاملية الأخ��رية، ولذلك ل بد  اإىل ظ��روف اجلائحة  جزئياً 
من دعم هذه ال�سركات وتوفري التمويل الذي حتتاجه للنمو 
وتو�سيع نطاق اأعمالها«. من جانبه، قال فيكرام �سوبرا بعد 

•• دبي - وام:

للمهرجانات  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأك�����دت 
ال���ت���زام���ه���ا جت�����اه قطاع  وال���ت���ج���زئ���ة 
تعزيز  يف  وامل�������س���اه���م���ة  ال���ت���ج���زئ���ة 
دب���ي ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة للت�سوق  م��ك��ان��ة 
وذل��ك ب��الإع��الن ع��ن باقة رائ��ع��ة من 
تنظمها  التي  واملنا�سبات  املهرجانات 
تقومي  ���س��م��ن   2022 ع����ام  خ����الل 
والتي  التجزئة  لقطاع  ال�سنوي  دب��ي 
من �ساأنها امل�ساهمة يف تقدمي جتارب 
واملقيمني  للمواطنني  ف��ري��دة  ت�سوق 
والزوار على حد �سواء واإنعا�ش قطاع 
التنمية  اأه���داف  يدعم  مب��ا  التجزئة 

القت�سادية وال�سياحية يف دبي.
و���س��وف ت��ك��ون ال��ب��داي��ة م��ع املهرجان 
الأ�سهر »مهرجان دبي للت�سوق« الذي 
دي�سمر   15 م��ن  ال��ف��رتة  يف  �سيقام 
 2022 ي��ن��اي��ر   29 وح��ت��ى   2021
الأن�سطة  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  وب����اأج����ن����دة 
املبتكرة والفعاليات الرتفيهية العاملية 
ال�سخمة  اجل����وائ����ز  م����ن  وال���ع���دي���د 
املذهلة  ال���رتوي���ج���ي���ة  وال����ع����رو�����ش 
العالمات  اأب�����رز  م���ن  م���ن جم��م��وع��ة 
وت�سمل  والعاملية.  املحلية  التجارية 
عودة  الأخ��رى  الرئي�سية  املهرجانات 
»مهرجان دبي للماأكولت« و«مفاجاآت 
�سيف دبي« بالإ�سافة اإىل »حتدي دبي 
نقلة  اإح���داث  يف  اأ�سهم  ال��ذي  للياقة« 
مل�ستلزمات  التجزئة  جت��ارة  يف  كبرية 
مدار  على  احلياة  واأ�سلوب  الريا�سة 

الأعوام اخلم�سة املا�سية.

واأكرث  اأك���ر  اأح���د  يعد  وال���ذي  املقبل 
م��ه��رج��ان��ات ال��ت�����س��وق ا���س��ت��م��راري��ة يف 
ب��ف��ع��ال��ي��ات م��ب��ت��ك��رة وحفالت  ال��ع��امل 
طائرات  وع���رو����ش  ح��ي��ة  م��و���س��ي��ق��ي��ة 
بدون طيار وعرو�ش الألعاب النارية 
وف���ع���ال���ي���ات م��ب��ت��ك��رة ب���ال���ت���ع���اون مع 
و�سحوبات  ع��امل��ي��ة  جت��اري��ة  ع��الم��ات 

كرى وعرو�ش ترويجية مذهلة.
اجلديد«  ال�سيني  »ال��ع��ام  ت�سم  كما 
ال������ذي ���س��ي��ق��ام يف ال����ف����رتة م����ن 30 
لتلبية  املقبل  فراير   12 اإىل  يناير 
اح���ت���ي���اج���ات ال�������زوار وامل��ق��ي��م��ني من 
البيع  ح���دث  �سي�سمل  ح��ي��ث  ال�����س��ني 
الأن�سطة  من  العديد  هذا  بالتجزئة 
املميزة  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
الثقافية  النارية والأن�سطة  والألعاب 
اإىل جانب العرو�ش الرتويجية التي 
تقدمها مراكز الت�سوق واملتاجر والتي 
دبي  ..و«مهرجان  النمر  بعام  حتتفي 
ل���ل���م���اأك���ولت« ال������ذي ���س��ي��ق��ام خالل 
م���ار����ش   19 اإىل   3 م�����ن  ال�����ف�����رتة 
بفنون  �سنوية  احتفالية  وه��و  املقبل 
ال��ط��ه��ي وم��ن��ا���س��ب��ة م��ث��ال��ي��ة خلو�ش 
اأ�سهى الأطباق  جتارب مميزة وتذّوق 
املتنّوعة التي تنا�سب خمتلف الأذواق 
واأن�سطة  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
واإبداعات  فنون  على  ال�سوء  ت�سلط 

الطهي من مطابخ العامل املتعددة.

الفعاليات  م���ن  م���زي���ج  ت���ق���دمي  م���ن 
والرتويجية  الرتفيهية  وال��ع��رو���ش 
ه���و حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و امل�����س��ت��دام لقطاع 
املدينة  دب�����ي  ت���ك���ون  واأن  ال���ت���ج���زئ���ة 
والزيارة  وال��ع��م��ل  ل��ل��ح��ي��اة  امل��ف�����س��ل��ة 
مع  العمل  اإىل  التطلع  ع��ن  ..م��ع��رب��ا 
ال�����س��رك��اء يف ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة خالل 
حتقيق  يف  للم�ساهمة   2022 ع���ام 
اأهدافهم وا�ستعرا�ش التجارب املميزة 
ل�سيوفنا  ن��ق��دم��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
وت�سم  امل���دي���ن���ة.  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
تنظمها  التي  والفعاليات  املهرجانات 
والتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة 
دبي  »مهرجان   2022 ال��ع��ام  خ��الل 
الفرتة  خالل  �سيقام  ال��ذي  للت�سوق« 
يناير   29 اإىل  دي�����س��م��ر   15 م���ن 

فاإنه   2022 اجل����دي����د  ال����ع����ام  م����ن 
نوا�سل  اأن  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل��ه��م  م���ن 
حتى  دب��ي  يف  التجزئة  لقطاع  دعمنا 
العاملية  الأزم��ة  تداعيات  من  نتعافى 
»كوفيد-19«  جائحة  ع��ن  الناجمة 
كوجهة  دب��ي  مكانة  تعزيز  وب��ال��ت��ايل 
للزيارة على  للت�سوق ومف�سلة  رائدة 
م�ستوى العامل ..ونوؤكد اأهمية العمل 
من  �سركائنا  مع  والتعاون  بال�سراكة 
والعامليني  امل��ح��ل��ي��ني  ال��ت��ج��زئ��ة  جت���ار 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت�����س��وق  وم���راك���ز 
امل���دي���ن���ة ح��ت��ى ن���ق���دم جت�����ارب مميزة 
وكذلك  الإل���ك���رتوين  الت�سوق  تكمل 
التي  ال���رتوي���ج���ي���ة  ال���ع���رو����ش  ن���ع���زز 
ت�ساهم يف جذب اجلمهور نحو مراكز 
الهدف  اأن  واأ�ساف  واملتاجر.  الت�سوق 

ومنا�سبات  اح��ت��ف��ال��ي��ات  ���س��ت��ق��ام  ك��م��ا 
جميع  ت��واك��ب  التي  بالتجزئة  البيع 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة ال����ك����رى يف 
ال�سينية  ال�سنة  »راأ���ش  ومنها  املدينة 
اجلديدة« و«رم�سان يف دبي« و«العيد 
يف دبي« ومهرجان الأ�سواء »ديوايل« 
ت��دع��م قطاعات  ال��ت��ي  ت��ل��ك  وك���ذل���ك 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة مثل 
الأزياء والأدوات املنزلية والديكورات 
تنظيم  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
الكرى«  التخفي�سات  م��ن  اأي���ام   3«
وغ���ريه���ا م���ن ال���ع���رو����ش ع��ل��ى م���دار 

العام.
التنفيذي  املدير  اأحمد اخلاجة  وقال 
ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة: 
واقرتابنا  الأع����ي����اد  م��و���س��م  »خ�����الل 

اأبرز  ح��ول  م�ستديرة  نقا�ش  ط��اول��ة 
التحديات والفر�ش اخلا�سة بالتنوع 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل احل���وار  والن����دم����اج، 
لت�سليط  املعنية  لل�سركات  املخ�س�ش 
املختلفة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
احلالة  ودرا���س��ات  املبتكرة  والأدوات 
التنوع  التي �ساعدت يف رفع م�ستوى 
واإطالق  العمل،  وال�سمولية يف مكان 
ال�سركات حتت عنوان  تديرها  حملة 
�سامل”،  ع��م��ل  م���ك���ان  ل��ب��ن��اء  “معاً 
واإقامة حفل ختامي للك�سف عن اأهم 
الرئي�سية  ال��ت��اأث��ريات  واأب���رز  النتائج 

لأ�سبوع ال�ستدامة 2021.

الغرفة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  يف 
خ���الل الأ���س��ب��وع حت��ت ع��ن��وان “معاً 
من  اأك��رث  �سامل”،  عمل  مكان  لبناء 
�سركة   272 و  م���وظ���ف،  األ����ف   37
اأكادميية وموؤ�س�سات غري  وموؤ�س�سات 
اأك����رث من  تنظيم  ح��ي��ث مت  رب��ح��ي��ة، 
وفعالية  ون�����س��اط��اً  م�����س��روع��اً   160

للموظفني خالل فرتة احلملة.
اخل����ت����ام����ي  احل������ف������ل  يف  و���������س��������ارك 
اأريادن  الفرتا�سي لالأ�سبوع كل من 
ن��ريك��ي��زوغ��ل��و ، م��دي��ر ال��ت�����س��وي��ق يف 
 Hunter ف����ودز  “هنتري  ���س��رك��ة 
مدير  ك��ول��ون،  وهيلني   ،”Foods

الدولة  يف  وال�������س���رك���ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
ل���ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة الن������دم������اج داخ����ل 
التوا�سل  اأن  موؤكدين  موؤ�س�ساتهم، 
ال�������س���ف���اف، ومت���ك���ني امل���وظ���ف���ني من 
النف�سية  وال�سالمة  الفئات،  خمتلف 
واجل�سدية، واملرونة والثقة �سي�ساهم 
والندماج  التنوع  وتعزيز  تر�سيخ  يف 

يف مكان العمل. 
ج��اء ذل��ك خ��الل اخ��ت��ت��ام غ��رف��ة دبي 
غرفة  “اأ�سبوع  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ن��ج��اح 
الذي   ”2021 ل��ال���س��ت��دام��ة  دب����ي 
اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  نظمته 
ن��وف��م��ر اجل����اري، ح��ي��ث �سارك   18

فيوليا  “موالجاه  ����س���رك���ة  ع������ام 
Moalajah Veolia”، وكونال 
وادواين، رئي�ش ق�سم املوارد الب�سرية 
ال��ت��ع��اون اخلليجي يف  ل��دول جمل�ش 
�ساركوا  حيث  “�سويرتام”،  جموعة 
اإىل  م��وؤك��دي��ن  تو�سياتهم،  احل�سور 
اأن التنوع والندماج يجلبان وجهات 
لالأعمال  واب����ت����ك����اًرا  ج����دي����دة  ن���ظ���ر 
التجارية اإىل جانب حت�سني م�ساركة 
املوظفني وثقتهم. وت�سمنت فعاليات 
اأ�سبوع ال�ستدامة تنظيم �سل�سلة من 
“حوار  ���س��م��ل��ت  ح���ي���ث  ال���ف���ع���ال���ي���ات، 
جانب  اإىل  التنفيذيني”  ال��روؤ���س��اء 

•• دبي-الفجر: 

دبي  غرفة  اأ�سبوع  يف  امل�ساركون  دع��ا 
اختتم  ال����ذي   2021 ل��ال���س��ت��دام��ة 
مرنة  منهجيات  اعتماد  اإىل  م��وؤخ��راً 
التنوع  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ع��ال��ة  وم�����ب�����ادرات 
والندماج يف بيئة العمل، موؤكدين ان 
اإمكانات التنوع والندماج يف  تر�سيخ 
مكان العمل لها تاأثري كبري واإيجابي 
لالأعمال التجارية اإىل جانب حت�سني 

م�ساركة املوظفني وثقتهم.
تعزيز  اأهمية  على  امل�ساركون  و�سدد 
ال�����س��راك��ات وال���ت���ع���اون ب���ني خمتلف 

يف  العادمة  املياه  حمطات معاجلة 
 125 اإىل   2020 ع����ام  ال���دول���ة 
باملئة   145 قدرها  بزيادة  حمطة 
عن عام 2011 والتي كان عددها 
51 حمطة فقط، كما ازدادت كمية 
عام  خ��الل  املعاجلة  العادمة  املياه 
مليون   769 اإىل  لت�سل   2020
باملئة   55 وب��ن�����س��ب��ة  م��ك��ع��ب  م���رت 
مقارنة بكميتها عام 2011 والتي 

كانت 498 مليون مرت مكعب.

•• اأبوظبي - وام: 

اأر���س��ت الإم����ارات خ��الل اخلم�سني 
لبناء  متيناً  اأ�سا�ساً  املا�سية  ع��ام��اً 
وم�ستدام، وجنحت  متنوع  اقت�ساد 
خم�سينات  يف  النفط  اكت�ساف  بعد 
اإح�����داث تغيري  امل��ا���س��ي يف  ال��ق��رن 
جذري يف هيكل احلياة القت�سادية 
جهودها  توا�سل  فيما  ال��دول��ة،  يف 
اقت�ساد قائم على  اإىل  يف النتقال 
البتكار،  ت�����س��ج��ي��ع  ع���ر  امل���ع���رف���ة 
التنظيمي  الإط�������������ار  وت�����ع�����زي�����ز 

للقطاعات القت�سادية الرئي�سية.
ويك�سف املركز الحتادي للتناف�سية 
والإح�ساء يف تقرير »دولة الإمارات 
 »2020 لعام  امل�سرية  اأرق��ام توثق 
الذي �سي�سدر قريباً، اأبرز احلقائق 
والأرقام التي تعك�ش النمو امل�سجل 
يف اقت�ساد الدولة خالل 50 عاماً، 
بعيد  الح��ت��ف��الت  مبنا�سبة  وذل��ك 

الحتاد اخلم�سني.
الهائلة  ال��ق��ف��زة  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ظ��ه��ر 
املحلي  ال������ن������اجت  ح���ق���ق���ه���ا  ال�����ت�����ي 
 58.3 م����ن  ل���ل���دول���ة  الإج�����م�����ايل 
اإىل   1975 ال��ع��ام  دره��م يف  مليار 
ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم يف 
العام 2020، فيما منت م�ساهمة 
القطاعات غري النفطية يف الناجت 
 1975 43 باملئة عام  املحلي من 

اإىل 83 باملئة عام 2020.
وي�سري التقرير اإىل ارتفاع اإجمايل 
للدولة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  حجم 

عام  وق��ف��ز يف  م��ي��غ��اوات،   10 يبلغ 
ميغاوات   2،289 اإىل   2020
 22،698 ب��ل��غ��ت  زي�����ادة  وب��ن�����س��ب��ة 

باملئة.
كمية  ارت��ف��اع  اإىل  التقرير  وي�سري 
 2020 ع��ام  املنتجة  املحالة  املياه 
مكعب  م��رت  م��ل��ي��ار   2 اإىل  لت�سل 
ب����زي����ادة ك���ب���رية ع���ن ع����ام 1983 
 256 حينها  كميتها  كانت  وال��ت��ي 
مليون مرت مكعب، فيما و�سل عدد 

 482 امل���رك���ب���ة يف الم��������ارات م���ن 
لت�سل   ،1975 ع���ام  يف  م��ي��غ��اوات 
ميغاوات  األ�����ف   35 ح�����وايل  اإىل 
الطاقة  حققت  فيما   ،2020 عام 
كبرياً  ت��ط��وراً  امل��ول��دة  الكهربائية 
غيغاوات-  األ����ف   137 ال����  جت����اوز 
باملقارنة   ،2020 ال��ع��ام  يف  �ساعة 
يف  �ساعة  غ��ي��غ��اوات-   1،467 م��ع 

العام 1975.
ويف الإطار ذاته منت كمية الطاقة 
حمطات  م��ن  امل��ول��دة  الكهربائية 
عام  ك��ب��رياً  من��واً  املتجددة  الطاقة 
 2009 م����ع  ب���امل���ق���ارن���ة   2020
غيغاوات-   6 م���ن  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث 
 5،476 اإىل   2009 ع���ام  ���س��اع��ة 
ويف   ،2020 عام  �ساعة  غيغاوات- 
القدرة  اإج��م��ايل  ك��ان   2009 ع��ام 
املتجددة  الطاقة  ملحطات  املركبة 

مليون  و500  م���ل���ي���ارا   11 م���ن 
1975 لي�سل اىل  العام  دره��م يف 
 ،2020 يف  دره���م  تريليون   1.4
وزادت قيمة ال�ستثمارات الأجنبية 
بن�سبة  ل��ل��دول��ة  ال�����واردة  امل��ب��ا���س��رة 
 73 ح�����وايل  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   82%
مليار درهم يف عام 2020 باملقارنة 
ب� 40 مليار درهم امل�سجلة يف العام 

.2005
وق�����ف�����زت ق���ي���م���ة ال�����س����ت����ث����م����ارات 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���س��رة ال�����س��ادرة من 
 2005 العام  دره��م يف  14 مليار 
يف  دره��م  مليار   69.5 اإىل  لت�سل 

العام 2020.
ارتفاع حجم  التقرير عن  ويك�سف 
الن��ف��اق احل��ك��وم��ي يف ال��دول��ة من 
يف  دره������م  م���ل���ي���ون  و258  م���ل���ي���ار 
 442 اإىل  لي�سل   1975 ال��ع��ام 

م��ن حيث  العاملية  ال��وج��ه��ات  اأب���رز 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  وال����ق����درة  ال��ن��م��و 
الأر�ش،  بقاع  خمتلف  من  ال�سياح 
تر�سيخ  يف  ال����ق����ط����اع  جن�����ح  ك���م���ا 
مكانته كاأحد اأبرز روافد القت�ساد 

الوطني.
وقفزت اأرقام املن�ساآت الفندقية من 
 5379 ت�سم  فندقية  من�ساأة   64
غرفة يف العام 1978 اإىل 1089 
األفا   180 ت�سم  فندقية  من�ساأة 
العام  يف  ف��ن��دق��ي��ة  غ��رف��ة  و257 

.2020
وتطورت الطاقة الت�سغيلية ملن�ساآت 
ال�سنوات،  ع��ر  الفندقية  ال��دول��ة 
حيث بلغ عدد نزلئها عام 1979 
باإجمايل  ن��زي��ل،  األ���ف   392 ن��ح��و 
ليلة،  مليون   1.02 اإق��ام��ة  ليايل 
 2020 ع���ام  يف  ع���دده���م  لي�سبح 

م��ل��ي��ون دره�����م يف  و386  م���ل���ي���اراً 
مت�سل  �سياق  ويف   .2019 ال��ع��ام 
كبرية  ط��ف��رة  البنوك  ق��ط��اع  �سهد 
بعد ارتفاع اأعداد البنوك التجارية 
عام  ب��ن��ك��ا يف   20 م���ن  ال���دول���ة  يف 
 2020 ع����ام  يف  ل��ي�����س��ل   1972
قيمة  ق��ف��زت  فيما  ب��ن��ك��ا،   59 اإىل 
اإج���م���ايل ال���ودائ���ع يف ال��ب��ن��وك من 
19.5 مليار درهم يف عام 1978 
لت�سل اإىل نحو 1.9 ترليون درهم 
2020. فيما ارتفع عدد  يف العام 
���س��رك��ات ال��ت��اأم��ني يف ال���دول���ة من 
62 �سركة عام 1975 لي�سل اإىل 

406 �سركة عام 2020.

ال�سياحة..
و�سطر القطاع ال�سياحي يف الدولة 
ق�سة جناح ا�ستثنائية جعلته �سمن 

و882  م���ل���ي���ون���ا   14 م����ن  اأك������رث 
األ���ف ن��زي��ل ب��اإج��م��ايل ل��ي��ايل اإقامة 
54.3 مليون. وجتاوزت الإيرادات 
الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��ف��ن��ادق ع���ام 2020 
بزيادة  دره���م،  مليار   16.6 مبلغ 
 ،2005 ع��ام  م��ع  باملقارنة  ك��ب��رية 
مبلغ  فيه  الإي�����رادات  بلغت  وال��ت��ي 

1.5 مليار درهم.

الكهرباء واملاء..
ع��ل��ى مواكبة  وح��ر���س��ت الم�����ارات 
واملياه  الكهرباء  على  الطلب  زيادة 
ال���زي���ادة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال���دول���ة  يف 
ال�����س��ك��ان ومنو  امل�����س��ج��ل��ة يف ع����دد 
يف  والتجاري  القت�سادي  الن�ساط 
حلول  تبني  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���دول���ة، 

م�ستدامة للطاقة املتجددة.
وتطورت طاقة املحطات الكهربائية 

اأرقام وحقائق..

- الناجت املحلي االإجمايل يقفز من 58.3 مليار درهم يف 1975 اإىل 1.3 ترليون درهم يف 2020
% يف 2020 % عام 1975 اإىل 83  - منو م�ساهمة القطاعات غر النفطية يف الناجت املحلي من 43 

- اإجمايل حجم التجارة اخلارجية للدولة تقفز من 11.5 مليار درهم يف العام 1975 اإىل 1.4 تريليون درهم يف 2020
- زيادة قيمة اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة الواردة للدولة من 40 مليار درهم يف 2005 اإىل 73 مليار درهم يف 2020

اأبوظبي ت�ستعر�س جهودها يف تعزيز قطاع �سياحة الأعمال خالل معر�س �سياحة احلوافز برب�سلونة
•• اأبوظبي-وام:

ي�سارك مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�ش بدائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
يف املعر�ش العاملي ل�سياحة احلوافز والجتماعات والفعاليات الذي ُتقام فعالياته 
يف مدينة بر�سلونة الإ�سبانية على مدار 3 اأيام يف الفرتة املمتدة من 30 نوفمر 
ولغاية 2 دي�سمر 2021. ومن املتوقع اأن ي�ستقطب املعر�ش الذي ُيعد اأحد اأبرز 
املعار�ش ال�سنوية املعنية ب�سياحة الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ش على 
100 دولة من  15000 متخ�س�ش ورواد القطاع من  اأكرث من  م�ستوى العامل 

يف  م�ساركته  خ��الل  وامل��ع��ار���ش  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  وي�سلط  ال��ع��امل.  ح��ول 
هذا احلدث ال�سوء على املقومات واملعامل ال�سياحية التي متتلكها الإمارة، واإبراز 
اأبوظبي، والتي جتعلها مركزاً عاملياً  البنية التحتية املتطورة، واملرافق واملعامل يف 
بيئة  لتوفري  اأبوظبي  جهود  ا�ستعرا�ش  جانب  اإىل  العاملية،  الفعاليات  ل�ست�سافة 
ت��داع��ي��ات اجلائحة  م��ن  القطاع  ت��ع��ايف  ل��دع��م م�سرية  وم��ب��ادرات��ه��ا  واآم��ن��ة،  �سحية 
ال�سام�سي، مدير  امل�ستقبل. وقال مبارك حمد  ا�ستدامة منوه وتطوره يف  ل�سمان 
مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�ش يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي: »توفر 
والجتماعات  احلوافز  ل�سياحة  العاملي  املعر�ش  مثل  الدولية  واملوؤمترات  املعار�ش 

وعقد  �سركائنا  مع  والتوا�سل  التعاون  لتعزيز عالقات  مثالية  فر�سة  والفعاليات 
اإىل روؤية م�سرتكة تعيد  ُت�سهم يف تطوير ومنو القطاع  والو�سول  اتفاقيات جدد 
اأف�سل  اإىل  للو�سول  املعنية  الأط����راف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ع��ر  زخ��م��ه  للقطاع 
املمار�سات التي متكننا من دفع عجلة التعايف يف �سياحة الأعمال، و�سمان ا�ستدامة 
منوها وم�ساهمتها يف التطور ال�سياحي والزدهار القت�سادي ..وتتزامن م�ساركتنا 
اليوم مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي، مبا ُيتيح الفر�سة ملناق�سة �سبل 
ملا  القادمة  العقود اخلم�سة  وابتكار طرق حتفيز قطاع �سياحة الأعمال على مدار 

ُي�سكله من عن�سر اأ�سا�سي يف التنوع والتنمية القت�سادية«.

دعا الإعطاء االأولوية للتنوع واالندماج يف مكان العمل 

األف موظف �ساركوا يف اأ�سبوع غرفة دبي لال�ستدامة  37
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حققت كرواتيا املفاجاأة يف وقت متاأخر من ليل الثنني وبلغت ن�سف 
نهائي كاأ�ش ديفي�ش لكرة امل�سرب، وذلك بعد اإق�سائها اإيطاليا بالفوز 
خالل  الزوجي  بذهبية  املتوج  الثنائي  بف�سل   1-2 تورينو  يف  عليها 

اأوملبياد طوكيو ال�سيف املن�سرم نيكول ميكتيت�ش وماتي بافيت�ش.
وبدت اإيطاليا مر�سحة حل�سم بطاقة ن�سف النهائي ل�سيما اأن كرواتيا 
بخ�سارة  املواجهة  ب��داأت  لكنها  تيم،  دومينيك  دون جنمها  ت�سارك من 
 )7-2( 7-6 لورنت�سو �سونيغو اأمام بورنا غويو امل�سنف 279 عاملياً 

و6-2 و2-6 يف مباراة الفردي الأوىل.
على  ف��وزه  بعد  التعادل  اأدرك  عاملياً  عا�سراً  امل�سنف  �سيرن  يانيك  لكن 
3-6 و7-6 )7-4( و3-6،  مارين �سيليت�ش بثالث جمموعات اأي�ساً 
ليكون احل�سم يف مباراة الزوجي التي تفوق خاللها ميكتيت�ش وبافيت�ش 
6-3 و6-4 رغم  على فابيو فونييني و�سيرن من دون مقاومة تذكر 

املوؤازرة التي حظي بها الثنائي الإيطايل بني جماهريه.
وتخو�ش كرواتيا يف ن�سف النهائي مواجهة حامية تليق متاماً باأجواء 

نوفاك  وجنمها  �سربيا  اللدودة  اجل��ارة  �سد  التقليدية  ديفي�ش  كاأ�ش 
األ حتقق كازاخ�ستان مفاجاأة مدوية على ح�ساب  ديوكوفيت�ش، �سرط 

امل�سنف اأول عاملياً ورفاقه حني يلتقي املنتخبان الأربعاء يف مدريد.
وعلق ميكتيت�ش على التاأهل اىل دور الأربعة، قائاًل "ب�سراحة، ال�سعور 
مذهل. ل اأعتقد اأن اأحداً توقع منا اأن ن�سل اىل هذا احلد وتخاجلنا 
ن�سف  ال��دوري��ن  ت�ست�سيف  التي  مدريد"  اىل  لذهابنا  رائعة  م�ساعر 
النهائي والنهائي، متوجهاً اىل اجلمهور الإيطايل بالقول "اعذرونا" 

على اإق�ساء �ساحب ال�سيافة.
ب�سبب  املا�سي  العام  األغيت  التي  ديفي�ش  كاأ�ش  اإح��راز  كرواتيا  وتاأمل 
فريو�ش كورونا، للمرة الثانية يف الن�سخ الثالث الأخرية )توجت عام 

2005 اأي�ساً(. عام  اللقب  )اأحرزت  تاريخها  يف  والثالثة   )2018
وبتاأهلها اىل ن�سف النهائي، �سمنت كرواتيا تواجدها يف نهائيات كاأ�ش 
ديفي�ش للعام املقبل، كما حال جميع املنتخبات الثالثة الأخرى التي 
�ست�سل اىل ن�سف النهائي، فيما يتوجب على اإيطاليا التي افتقدت يف 
خو�ش  الإ�سابة،  ب�سبب  برييتيني  ماتيو  الآخ��ر  جنمها  امل�ساركة  هذه 
الثانية  للمرة  باللقب  الفوز  مبحاولة  حلمها  انتهاء  بعد  الت�سفيات 

)الأوىل تعود اىل عام 1976(.
بفوزين  الرابعة  املجموعة  ت�سدرها  بعد  النهائي  ربع  كرواتيا  وبلغت 
اإيطاليا املجموعة  اأي�ساً، فيما ت�سدر  اأ�سرتاليا واملجر يف تورينو  على 

اخلام�سة بفوزين على كولومبيا والوليات املتحدة.

مدريد  ال�سبانية  العا�سمة  ه��ي  م��دن  ث��الث  على  امل��ب��اري��ات  ووزع���ت 
�سامل  اإغالق  اأبواب مو�سدة بعد فر�ش  النم�سوية )خلف  واإن�سروك 

ب�سبب اجلائحة(، وتورينو.
ال�ست  املجموعات  يف  الأول  امل��رك��ز  اأ���س��ح��اب  النهائي  رب��ع  اىل  وت��اأه��ل 
على  امل�سرب  لكرة  الرو�سي  الحت��اد  ا�سم  حتت  ت�سارك  التي  )رو�سيا 
وكرواتيا  وبريطانيا  وكازاخ�ستان  املمنهج،  التن�سط  ف�سيحة  خلفية 
واإيطاليا واأملانيا( اىل جانب اأف�سل منتخبني يف املركز الثاين )ال�سويد 

و�سربيا(.
فيما  النهائي،  ربع  مباريات  واإن�سروك  وتورينو  مدريد  وت�ست�سيف 

تقام مباريات ن�سف النهائي والنهائي يف العا�سمة الإ�سبانية.
عاملياً  الثالث  زفرييف  األك�سندر  جنمها  عنها  الغائب  اأملانيا  وتتواجه 
بريطانيا  م��ع  بي" اخلتامية،  ت��ي  "اأيه  بطولة  بلقب  م��وؤخ��راً  وامل��ت��وج 
م�ساء الثالثاء يف اإن�سروك، على اأن تلتقي ورو�سيا مع جنميها دانييل 

مدفيديف واأندري روبيلف بال�سويد اخلمي�ش يف مدريد.

كرواتيا تبلغ ن�سف نهائي  كاأ�س ديفي�س 

•• دبي -الفجر

 يخو�ش فريق الفيكتوري مناف�سات 
ال�سريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
العا�سرة  ن�سختها  يف  ك��ات-  -اإك�����ش 
التي انطلقت يوم اأم�ش الثالثاء يف 
عرو�ش ال�ساحل ال�سرقي الفجرية، 
ملوا�سلة  ����س���ع���ي���ا  ج�����دي�����دة  ب���ح���ل���ة 
لأ�سياد  وال��ب��اه��ر  املتميز  احل�سور 
البطولة  ان��ط��الق��ة  م��ن��ذ  ال��ب��ح��ار 

العاملية عام 2010.
دبي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش  واع��ت��م��د 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال��������دويل 

م�سحار  ب��ن  �سعيد  اح��م��د  برئا�سة 
البطولة  يف  ال���ف���ري���ق  م�������س���ارك���ة 
 7 ف��ي��ك��ت��وري  ع���ر زورق  ال��ع��امل��ي��ة 
الذي �سيحمل الآمال يف مناف�سات 
جائزة الفجرية الكرى التي بداأت 
ال�سبت  ي����وم  وت��خ��ت��ت��م  اأم�������ش  ي����وم 
مناف�سات  اخلتام  عر�ش  ويف  املقبل 
الفرتة  الكرى خ��الل  دب��ي  جائزة 

من 9-11 دي�سمر املقبل.
مدير  امل���ري  �سيف  حممد  وك�سف 
اإدارة فريق الفيكتوري بالإنابة، اأن 
التجهيزات اكتملت للم�ساركة عر 
للم�ساركة يف   7 الفريق رقم  زورق 

�سيقوده  ال���ذي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
حممد  بطلنا  الثنائي  ي�سم  طاقم 

املطلعي وال�سويدي اأريك �ستارك.
الفيكتوري  اإدارة  م���دي���ر  وق������ال 
بالإنابة، اأن  الفريق يتطلع لظهور 
الفجرية  م��ب��ه��رة يف  ون��ت��ائ��ج  ق���وي 
ال��ط��اق��م جاء  اخ��ت��ي��ار  ودب���ي مبينا 
وال�سرتاطات  امل��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
اللياقة  اخ���ت���ب���ارات  خ���و����ش  وب���ع���د 
واج��ت��ي��از ف��ح�����ش ال�����س��الم��ة حيث 
ريا�سيا  ���س��ج��ال  واح����د  ك���ل  مي��ل��ك 
اأنهما ميلكون العديد  م�سرفا، كما 

من امل�ساركات مع الفريق.
الفيكتوري  اإدارة  م���دي���ر  واأك�������د 
ال����دويل  ن�����ادي دب����ي  اأن  ب���الإن���اب���ة، 

وتنفيذا  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
واللجنة  الإدارة  جمل�ش  خل��ط��ط 
الريا�سية ما�ش يف اإتاحة الفر�سة 
خمتلف  يف  والب����ط����ال  ل��ل��م��واه��ب 
منحهم  اأج�������ل  م����ن  ال����ري����ا�����س����ات 
العنا�سر  واك���ت�������س���اف  ال���ف���ر����س���ة 
�سيكون  ح��ي��ث  وال����واع����دة  ال�����س��اب��ة 
موعد  على  املطلعي  حممد  بطلنا 
املت�سابق  يرافق  التاريخ عندما  مع 
اأريك �ستارك يف قمرة القيادة اليوم 

للمرة الأوىل.
املطلعي  زميل  اأن  اىل  امل��ري  واأ�سار 
اأريك  ال�سويدي  ال��ق��ي��ادة  ق��م��رة  يف 

املت�سابقني  اأك���رث  م��ن  يعد  �ستارك 
املتميزين يف البطولة العاملية حيث 
ال�سويدي  ال��ف��ري��ق  م���ع  ا���س��م��ه  مل���ع 

ال�سنوات  ط��وال   2 �سويكات  وزورق 
اأن ين�سم قبل �سنتني  املا�سية قبل 
مع فريق فيكتوري فورمول 1 ثم 

ف��ي��ك��ت��وري -ال��ف��ئ��ة الأوىل-  ف��ري��ق 
اأم��ري��ك��ا م��ن خالل  يف رح��ل��ت��ه اىل 

اجلولة اخلتامية.

 املري: نتطلع لظهور قوي ونتائج مبهرة بالن�سخة العا�سرة

 »فيكتوري 7« جاهز خلو�س مونديال اإك�س كات يف الفجرية
 املطلعي يرافق ال�سويدي �ستارك على منت زورق الفريق

•• اأبوظبي-الفجر:

لدولة  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  اح��ت��ف��اًل 
الإمارات وحتت مظلة دائرة الثقافة 
ينطلق  اأب����وظ����ب����ي،   – وال�������س���ي���اح���ة 
الوطني  ال����ي����وم  ����س���ب���اق  اخل��م��ي�����ش 
ل���ق���وارب ال��ت��ج��دي��ف ال��رتاث��ي��ة فئة 
40 قدماً، الذي ينظمه نادي تراث 

الإمارات. 
ي�����س��ل ع����دد امل�����س��ارك��ني الإج���م���ايل 
من  ب��ح��اراً   1156 اإىل  ال�سباق  يف 
اإم��ارات الدولة، يتوزعون على  كافة 
يف  ب��ح��اراً   17 مب��ع��دل  ق��ارب��اً   68
يتناف�سون  ال�سكوين،  مع  ق��ارب  كل 
يف اأرب��ع��ة اأ���س��واط حتمل األ���وان علم 
الدولة الأحمر والأخ�سر والأبي�ش 
اأميال   4 مل�����س��اف��ة  وذل����ك  والأ�����س����ود، 

بحرية.
بولحج  �سعيد  حميد  �سعادة  وق���ال 
ل��ن��ادي تراث  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرميثي 
الوطني  ال��ي��وم  �سباق  اإن  الإم�����ارات 
ل���ق���وارب ال��ت��ج��دي��ف ال��رتاث��ي��ة ظل 
واح�����داً م���ن ال��ت��ق��ال��ي��د امل��ه��م��ة التي 
يحافظ عليها النادي �سمن برنامج 
الوطني،  باليوم  ال�سنوي  احتفاله 
الجتماعية  ب�������������الأدوار  م����ن����وه����اً 
والوطنية التي ظل النادي ي�سطلع 
ون�سر  حفظ  يف  تاأ�سي�سه،  منذ  بها 
تراث الدولة، حيث حتقق ال�سباقات 
اأهداف  م��ن  مهماً  ج��ان��ب��اً  البحرية 
البحري  ل��ل��رتاث  باإبقائها  ال��ن��ادي، 
حا�سراً  الإم��������ارات  ل���دول���ة  ال��غ��ن��ي 
بروح  الأج��ي��ال، ومت�ساًل  بني  دوم��اً 

الإمارات و�سخ�سية �سعبها.

العام  ه���ذا  ���س��ب��اق  "لكن  واأ�����س����اف: 
جعلت  تاريخية  خ�سو�سية  يحمل 
ا���س��م��ه وا����س���م ك���ل م���ن ي�����س��ارك فيه 

يكتب يف �سجل التاريخ، فهو ال�سباق 
باليوبيل  الح��ت��ف��ال  ي�سادف  ال��ذي 
ال��ذه��ب��ي ل��دول��ت��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة، وهي 

لال�ستعداد  ف��ر���س��ة  مت��ث��ل  منا�سبة 
للمرحلة املقبلة التي �ستم�سي فيها 
الإمارات اإىل �سماوات جديدة، جتني 

فيها ثمار نه�ستها وتطورها، لتتبواأ 
مكانها امل�ستحق يف ال�سفوف الأوىل 

بني دول العامل".

ف��ي��م��ا اأك����د اأح��م��د ع��ب��داهلل املهريي 
والأن�سطة  ال�����س��ب��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ب��ح��ري��ة يف ن���ادي ت���راث الإم����ارات 
اكتملت  ال����رتت����ي����ب����ات  ك����اف����ة  اأن 
وخروجه  ال�����س��ب��اق  جن����اح  ل�����س��م��ان 
احلدث  بعظمة  يليق  ال��ذي  بال�سكل 
الذكرى  يف  املتمثلة  وخ�سو�سيته 
م�سرياً  الدولة،  لتاأ�سي�ش  اخلم�سني 
لل�سباق  التنويري  الجتماع  اأن  اإىل 
ال�ساعة  دي�سمر   1 بتاريخ  �سينعقد 
اأبوظبي  م�سرح  يف  �سباحاً  العا�سرة 
على كا�سر الأمواج، حيث يتم خالله 
النقاط  ومناق�سة  الأ���س��واط  توزيع 

الفنية الأخرى لل�سباق.
م�سابقة  ال�سباق  هام�ش  على  وتقام 
 28 ب��دءاً من  اأف�سل حممل تراثي 
نوفمر وحتى 1 دي�سمر ويتم فيها 

اخ��ت��ي��ار اأف�����س��ل حم��م��ل ت��راث��ي من 
حيث اللتزام باملوا�سفات التقليدية 
وفق  ال�سراعية  للمحامل  الرتاثية 
عليها  املتعارف  واملعايري  املقايي�ش 
عر�ش  تنظيم  �سيتم  حيث  ق��دمي��اً، 
ل��ل��م��ح��ام��ل ال����رتاث����ي����ة ع���ل���ى طول 
قيام  ق��ب��ل  الأم�����واج،  ك��ا���س��ر  منطقة 
ك��ل حممل  بفح�ش  الخ��ت��ي��ار  جلنة 

على حدة، واختيار الفائزين.
يذكر اأن �سباق اليوم الوطني لقوارب 
قدماً،   40 فئة  الرتاثية  التجديف 
تظاهرة �سنوية ينظمها نادي تراث 
الإم�����ارات م��ن اأج���ل اإح��ي��اء الرتاث 
البحري للدولة و�سمان حفظه عن 
طريق توا�سل الأجيال حيث يجمع 
البحارة  م��ن  املخ�سرمني  ال�����س��ب��اق 

وال�سباب.

حتت مظلة دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي و�سمن االحتفاالت باليوبيل الذهبي 

نادي تراث الإمارات ُيعلن انطالق �سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف الرتاثية 

بطولة اليوم الوطني للم�سارعة 
ال�ساطئية بخان ال�سارقة غدًا اخلمي�س

•• ال�صارقة-الفجر

ي��ن��ظ��م احت������اد امل�������س���ارع���ة واجل������ودو 
يوم  بال�سارقة  اخلان  ب�ساطئ منطقة 
دي�سمر  م���ن   ال��ث��اين  غ���د  اخلمي�ش 
وب��رع��اي��ة ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
،وبالتعاون  الحت����اد  رئ��ي�����ش  ال��درع��ي 
مع جمل�ش ال�سارقة الريا�سي بطولة 
للم�سارعة   50 ال����  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
مرة  لأول  ت���ق���ام  ،وال����ت����ي  امل��ف��ت��وح��ة 
اب���ت���ه���اج���ا ب��ت��ل��ك ال����ذك����رى اخل���ال���دة 
م�ساركة  الحت����اد  ل��ه��ا  ا�ستعد  وال��ت��ي 
منه يف هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة 
م�ساركة  اإمكانية  الالئحة  ،وح���ددت 
ك��ل وزن  4 لعبني يف  ن��ادي بعدد  اأي 
النا�سئني والأ�سبال لأعمار  من فئتي 
من بني 2007 – 2008 لالأ�سبال 
 70 وف����وق   ،  60  ، ك��ج��م   50 ووزن 
النا�سئني  لفئة  بالن�سبة  ..اأم���ا  كجم 
ملواليد ما بني �سن 2005 – 2006   
وحت���ددت اأوزان���ه���م م��ا ب��ني 60 كجم 
تقام  وال��ت��ي  كجم   70 وف���وق   ، و70 
ط���ب���ق���ا ل����ق����واع����د الحت���������اد ال������دويل 
للم�سارعة . وحددت الالئحة الفنية 
طريقة  الأوىل  للبطولة  والتنظيمية 
واحت�ساب  اللعب  و���س��روط  الت�سجيل 
املنظمة  اللجنة  و�سالحيات  النقاط 
الت�سجيل  باب  اأغلق  بعدما  للبطولة، 
وف��ق��ا لالئحة  ال��ث��الث��اء  اأم�����ش  م�ساء 
و�سيكون امليزان التجريبي �سباح يوم 
غد اخلمي�ش ا�ستعدادا للبطولة التي 
تنطلق اأدوارها التمهيدية يف التا�سعة 
ب�ساطئ  اخلمي�ش  غد  ي��وم  �سباح  من 
الثالثة ع�سرا  بال�سارقة وعند  اخلان 
تبداأ مرا�سم التتويج وتكرمي الفائزين 
التي  التذكارية  والكوؤو�ش  بامليداليات 
ر�سدها الحتاد ابتهاجا بتلك املنا�سبة 
اخل��ال��دة .. وث��م��ن ���س��ع��ادة حممد بن 
الدرعي رئي�ش الحت��اد تعاون  ثعلوب 
امل�ستمر  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ش 
برئا�سة �سعادة عي�سى هالل احلزامي 

، والذي اأ�سهم يف ات�ساع رقعة امل�ساركة 
،و�سكر كافة اجلهات التي �ساهمت يف 
قيام البطولة الأوىل متمنيا للجميع 

التوفيق م�ساركة يف هذه املنا�سبة .
الفيكتوري  فريق  اأن  بالذكر  اجلدير 
الفرتة  يف  وا�سعة  لتح�سريات  خ�سع 
املري  �سيف  حممد  باإ�سراف  املا�سية 
يف  الدولة  ابطال  من  ع��دد  وم�ساركة 
اختيار  اأج��ل  من  البحرية  الريا�سات 

الأن�سب خلو�ش التحدي املرتقب.

6
بطولة  لقب  الفيكتوري  فريق  حقق 
العامل للزوارق ال�سريعة -اك�ش كات- 
�سل�سلة  بداأت  6 مرات متتالية، حيث 
عام  الثانية  الن�سخة  منذ  النجاحات 
التالية  الن�سخ  يف  واإ�ستمرت   2012
الثالثة عام 2013 والن�سخة الرابعة 
اخلام�سة  وال��ن�����س��خ��ة   2014 ع����ام 
ال�ساد�سة  وال��ن�����س��خ��ة   2015 ع����ام 
عام  ال�سابعة  والن�سخة   2016 ع��ام 
بقوة  الفريق  يتطلع  حيث   2017
لحراز اللقب العاملي ال�سابع يف تاريخ 

م�ساركاته بالبطولة العاملية.

برنامج 
الأربعاء 1 دي�سمر : ال�سباق الأول 

اخلمي�ش 2 دي�سمر : ال�سباق الثاين 
-كات  ال�سرعة   : دي�سمر   3 اجلمعة 
ال�سباق   : دي�����س��م��ر   4 ال�����س��ب��ت  ران 

الثالث 

•• تون�س -وام:

رئي�ش  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���ش  �سباقات  ل�سل�سلة  التون�سية  املحطة  �سجلت 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة جناحات مبهرة و�سط كرنفال احتفايل 
مميز �سهده م�سمار ق�سر ال�سعيد الرملي موؤخرا، ترحيبا بتنظيم الكاأ�ش 
الغالية للمرة الأوىل يف تون�ش وتقديرا للمكانة املرموقة للحدث وم�سريته 

الرائدة على مدار 28 عاما.
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  برعاية كرمية من �ساحب  ال�سباقات  �سل�سلة  وتقام 
ال�سيخ  ال�سمو  بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" ودعم �ساحب 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  حممد بن 
رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة   ، امل�سلحة 
جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ، لإعالء نهج املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، يف ت�سجيع ورعاية اخليل العربي 

الأ�سيل ورفعة �ساأنه بكافة دول العامل.
وجنح املهر "قي�سر دي فلقا�ش" العائد لإ�سطبالت جنيب جبابلي يف الفوز 
بلقب كاأ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية يف حمطتها التون�سية ، وينحدر 

باإ�سراف  وذل��ك   ،  / البدر  �سيام   X فلقا�ش  دي  كندار   / ن�سل  من  البطل 
املدرب منجي مردا�سي وقيادة الفار�ش ثيبولت �سبي�سر، كما �سهد ال�سباق 
الذي اأقيم �سمن /الفئة الأوىل/ مل�سافة 2000 مرت م�ساركة 16 خيال 
4 �سنوات  متثل نخبة مرابط اخليل العربي يف تون�ش، للخيول من عمر 

فما فوق.
 5 بفارق  2:25:00 دقيقة، وتفوق  ال�سباق بزمن  البطل م�سافة  وقطع 
اأطوال على اأقرب مناف�سيه "جاهد" لإ�سطبالت املوؤدب باإ�سراف ال�سحبي 
ال��راج��ح��ي وق��ي��ادة الك�����ش رو����س���ال، فيما ح��ل ب��امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة "عراق" 

لإ�سطبالت �سالح بكوري باإ�سراف �سري القا�سمي وقيادة اأمين النفزي.
من جهته توجه في�سل الرحماين م�سرف عام �سل�سلة �سباقات كاأ�ش رئي�ش 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة بال�سكر والتقدير للقائمني على تنظيم 
�سباق املحطة التون�سية الذي اأبهر اجلميع بحفاوة ال�ستقبال والرتحيب 
الكبري من مالك اخليل العربية اإىل جانب الرنامج الحتفايل امل�ساحب 

للحدث، متقدما بالتهنئة لأبطال الكاأ�ش الغالية.
يف  احل��دث  ي�سجلها  التي  الكبرية  بالنجاحات  "نفخر  ال��رح��م��اين:  وق��ال 
كافة حمطاته و�سباقاته العاملية والعربية وهو ما يوؤكد ال�سمعة املرموقة 

لدعم  الطموحة  واأه��داف��ه��ا  ال�سامية  الإم����ارات  بر�سالة  الدولية  والثقة 
م�سرية اخليل العربية من اأجل الو�سول ملراتب متقدمة، ودورها الريادي 

يف احلفاظ على الرتاث الوطني الأ�سيل".
وتابع : "نبارك ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
النوعية  والنقلة  الكبري  الهتمام  ، �ساحب  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء 
الغالية  الكاأ�ش  ب�سباقات اخليل العربي، الإجن��ازات الكرى التي ت�سجلها 
طافت  ال��ت��ي   ،  2021 ع��ام  �سباقات  �سل�سلة  م��ن  حمطة   12 خ��ت��ام  بعد 
خاللها امل�سامري العربية والأوروبية واأمريكا وحققت ح�سوراً جماهريياً 
ك��ب��رياً، مب��ا حقق اإجن����ازات مم��ي��زة على ك��اف��ة الأ���س��ع��دة، وه��و م��ا يقودنا 
الكاأ�ش  مل�سرية  املتطورة  واخلطط  ال��رام��ج  من  املزيد  لتقدمي  ويحفزنا 
تون�ش اجلديدة  "�سعداء مبحطة  واأ�ساف:  القادمة".  الأع��وام  الغالية يف 
املميز والكرنفال الحتفايل مبيدان ق�سر  بالتنظيم  اأبهرت اجلميع  التي 
والأ�سداء  اخليول  نخبة  من  الكبرية  امل�ساركة  بجانب  تون�ش  يف  ال�سعيد 
الوا�سعة من قبل املالك واملربني، وهذا الهتمام الكبري يدل على روابط 
الوطن  واأ�سقائها يف  الإم��ارات  الرا�سخة بني  والعالقات  القوية  ال�سداقة 

العربي واأ�سدقائها يف كافة دول العامل".

»قي�سر دي فلقا�س« بطال لكاأ�س رئي�س الدولة 
للخيول العربية يف تون�س
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الفجر الريا�ضي

بجائزة  ف��از  ال��ذي  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  اأك��د 
الكرة الذهبية ال�سابعة، اأنه يركز حالياً على حتقيق 
اأهداف فريقه، باري�ش �سان جريمان الفرن�سي، واأنه 

ل يفكر حالياً يف الفوز بالكرة الذهبية الثامنة.
ويف ت�سريحات له بعد الفوز باجلائزة رفيعة ال�ساأن، 
اجلوائز  ه���و  اأه��م��ي��ة  الأك�����رث  "ال�سيء  م��ي�����س��ي  ق���ال 
اجلماعية، من الوا�سح اأن كوبا اأمريكا اأعطتني خيار 
اأنا يف مرحلة جديدة بعد  الفوز بهذه اجلائزة. الآن 
اأن اأم�سيت حياتي كلها يف نف�ش املكان. اأنا اأتاأقلم على 
بهذه  مل��روري  �سعيد  اأن��ا  ناد جديد ومدينة خمتلفة، 
ملواجهة  ال��ق��وة  م��ن  الكثري  مينحني  وه��ذا  اللحظة، 

التحديات اجلديدة".
اأف�سل  فيه  ي��وج��د  ف��ري��ق  م��ع  متحم�ش  "اأنا  وت��اب��ع: 

لعبني يف العامل، وننمو كفريق واأنا على حدة. 
الكرة  يف  ف����ردي،  ه��و  فيما  اأف��ك��ر  ل  لكنني 

الذهبية الثامنة".
واعتر مي�سي اأن �سبع كرات ذهبية "اأمر 

"هناك  اأن  اأكد  مثري لالإعجاب"، لكنه 
دائماً من يك�سر الأرقام القيا�سية".

فوزه  اإىل  اجلائزة  الأرجنتيني  وعزا 
يف كوبا اأمريكا.

من  "اأبعد  ق����ال:  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
ذلك اأعتقد اأنني اأم�سيت عاماً جيداً 

مل  اأننا  من  الرغم  على  بر�سلونة،  يف 
دوري  على  احل�����س��ول  م��ن  نتمكن 

اأبطال اأوروبا اأو الدوري، 

فقد كافحنا حتى النهاية وفزنا بكاأ�ش امللك".
واأ�ساف: "الفوز بكاأ�ش كوبا اأمريكا كان �سيئاً مميزاً 
للغاية، ويف اأحيان اأخرى �سعرت اأن �سيئاً ما ينق�سني، 
كنت  الوطني.  املنتخب  مع  اأه���دايف  اأحقق  مل  واأن��ن��ي 
لهذه  القوة  اجلائزة متنحني  ه��ذه  ذل��ك.  من  قريباً 
املرحلة اجلديدة من حياتي، ابداأ باأف�سل طريقة يف 

هذا النادي اجلديد".
واع����رتف ب���اأن ف���وزه ب��ك��اأ���ش ك��وب��ا اأم��ري��ك��ا ق��د جعله 

يت�سالح مع اجلمهور الأرجنتيني.
اأجل  ووعد مي�سي اجلمهور الأرجنتيني بالعمل من 
ال��ف��وز ب��ك��اأ���ش ال��ع��امل يف ق��ط��ر رغ���م اأن���ه اأق���ر بوجود 

منتخبات اأف�سل منهم حالياً.
م�ستوى  ع��ل��ى  ل�����س��ن��ا  "نحن  واأ�����س����ار 
ق�سارى  �سنبذل  لكننا  البع�ش، 
قدم  على  للمناف�سة  جهدنا 

امل�ساواة مع اأي �سخ�ش".
واأبدى الأرجنتيني فخره 
يفوز  لع�����ب  اأول  ك���ون���ه 
بقمي�ش  الذهبية  بالكرة 
���س��ان جريمان،  ب��اري�����ش 
على  ال�������س���وء  و����س���ل���ط 
قيامه بذلك يف املدينة 

التي يعي�ش فيها الآن.
ب����اأن ه����ذا مل يكن  واأق�����ر 
اأف�����س��ل ع���ام ل���ه واأن�����ه لول 
الفوز بكوبا اأمريكا، رمبا مل يكن 

ليفوز باللقب.

با�سكال  م��ن  تعليقات  على  رون��ال��دو  كري�ستيانو  رد 
لعب  لأف�سل  الذهبية  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  منظم  ف��ريي 
كرة القدم يف العامل، وقال اإن "رئي�ش حترير جملة 
ف��ران�����ش ف��وت��ب��ول ك���ذب يف ح��دي��ث��ه ع��ن ���س��راع��ي مع 

ليونيل مي�سي".
واأبلغ فريي �سحيفة نيويورك تاميز يوم اجلمعة اأن 

الطموح الوحيد لدى رونالدو مهاجم مان�س�سرت 
يونايتد هو اأن يعتزل بعدد من جوائز الكرة 

الذهبية يفوق مي�سي.
ون����ال الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ي�����س��ي، ال����ذي انتقل 
�سفقة  يف  ج����ريم����ان  ����س���ان  ب���اري�������ش  اإىل 
الكرة  ال�سيف،  جمانية من بر�سلونة هذا 
الذهبية للمرة ال�سابعة يوم الثنني ليعزز 

روبرت  ع��ل��ى  ال��ت��ف��وق  ب��ع��د  القيا�سي  رق��م��ه 
و�سط  لع���ب  وج��ورج��ي��ن��ي��و  ليفاندوف�سكي 

املركزين  و���س��اح��ب��ي  ت�����س��ي��ل�����س��ي 
الثاين والثالث.

الفائز  رون�����ال�����دو  وك���ت���ب 
ب��ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة خم�ش 

اإن�ستغرام  ع��ل��ى  م����رات 
يوم الثنني "با�سكال 

ف���ريي ك����ذب. ل��ق��د ا���س��ت��غ��ل ا���س��م��ي ل��ل��رتوي��ج لنف�سه 
وللمكان الذي يعمل فيه".

امل�سوؤول عن  ال�سخ�ش  اأن  املقبول  "من غري  واأ�ساف 
ال�سكل  ب��ه��ذا  ي��ك��ذب  املهمة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  مثل  منح 
دائماً  اع��ت��اد  ل�سخ�ش  ل��الح��رتام  تفتقر  وب��ط��ري��ق��ة 

احرتام فران�ش فوتبول والكرة الذهبية".
ومل يت�سن احل�سول على تعليق من فران�ش 

فوتبول على تعليق رونالدو.
واأ�ساف الالعب الرتغايل "اأنا دائماً 
اأف�����وز م���ن اأج����ل ن��ف�����س��ي وم����ن اأجل 
اأف��وز من  لها.  األعب  التي  الأن��دي��ة 
اأجل نف�سي ومن اأجل من يحبني. 

ل اأفوز بالتفوق على اأي �سخ�ش".
للرتغال  ال��ت��اري��خ��ي  ال���ه���داف  وت��اب��ع 
"اأكر طموح يف م�سريتي اأن اأترك 
ا�سمي مكتوبا باأحرف من 
ذهب يف تاريخ كرة 

القدم العاملية".

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو عن الحتفال بعام اخلم�سني 
لدول  الفر�سة  اإتاحة  ت�ستهدف  مبادرة  يف  العامل،  حول  مدينة   50 يف 
العامل مل�ساركة الإمارات يف احتفالتها باليوبيل الذهبي، وذلك من خالل 
خطوة ا�ستثنائية غري م�سبوقة اعتمدها �سعادة عبداملنعم الها�سمي رئي�ش 
الدويل  الحت��اد  لرئي�ش  الأول  النائب  والآ�سيوي  الإم��ارات��ي  الحتادين 
للجوجيت�سو، وتنفذها الرابطة التي تنظم اأكرث من 100 بطولة حول 

العامل كل عام بالتعاون مع �سركائها مبختلف القارات.
كل  ال��دول��ة  احتفالت  يف  للم�ساركة  اختيارها  مت  التي  امل��دن  وتت�سمن 
من بلجراد، وفلوريانوبولي�ش، وبرازيليا، وكييف، وجرات�ش، واأبوظبي، 
وبر�سلونة، واولن باتور، ومو�سكو، ودبي، وبودابي�ست، وبورتو ، وتورنتو، 
واأم�سرتدام، ووار�سو  و�سيدين، وبوجوتا، وهيو�سنت، ولوبليانا، ولفيف، 
وروما،  واأورلن��دو،  ولندن،  وجوهان�سرج،  وزابوريزهيزيا،  واإ�سطنبول، 
تاون، وبورجا�ش، وزغرب، وريو  وبكني، وميالن، وكريتا، ودبلن، وكيب 
دي جانريو، ونور �سلطان، و�سان دييجو، واأودي�سا، وبوجدوريكا، واأثينا، 
و�سنغهاي،  و�ساوباولو،  والعني،  وكوريتيبا،  ومك�سيكو�سيتي،  وميامي، 

و�سوفيا، وزيوريخ، ولواندا.
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو عن جتديد �سعارها بهذه  واأعلنت رابطة 
وهو  اخلم�سني،  الحت���اد  بعيد  ال��دول��ة  احتفالت  ت��واك��ب  التي  املنا�سبة 
وا�ستهدف  اخلم�سني،  ال��ب��ط��ولت  يف  ا�ستخدامه  �سيتم  ال���ذي  ال�سعار 
ال�سعار اجلديد اأن يبعث بعدة ر�سائل مهمة، منها اإبراز الهوية الوطنية 
الطموح  ع��ن  ليعر  الذهبي  ال��ل��ون  ا�ستخدام  وي��اأت��ي  الإم����ارات،  ل��دول��ة 
والأمان والنمو، كما اأنه لون الفخامة والنجاح والإجناز والنت�سار، كما 
تاأتي عبارة اخلم�سني عاما لتج�سد احتفالت الدولة وكل من ينتمي لها 
وي�سارك يف م�سابقاتها مبختلف دول العامل، مبنا�سبة اليوبيل الذهبي 

والزدهار  والتعاي�ش  ال�سالم  وموطن  الت�سامح  قبلة  تعد  التي  للدولة 
عاما  اخلم�سني  يف  امل�ستقبل  اإىل  للعبور  امل���ب���ادرات  واأر�����ش  والب��ت��ك��ار، 

املقبلة.
من ناحيته اأكد �سعادة عبداملنعم الها�سمي اأن هذه املبادرة اأقل �سيء ميكن 
تقدميه لدولة الإمارات اأر�ش اخلري واملحبة، يف تلك املنا�سبة الوطنية، 
خا�سة اأنها قدمت منوذجا ا�ستثنائيا للعامل يف اخت�سار الزمن، والعبور 
اإىل امل�ستقبل، وبناء النه�سة، مع احلفاظ على القيم الإن�سانية والعادات 

والتقاليد والإرث احل�ساري.
واأ�سار اإىل اأن رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو تنظم اأكرث من 100 
اللعبة،  وتطوير  ن�سر  يف  للم�ساهمة  �سنوي  ب�سكل  العامل  ح��ول  بطولة 
وتهيئة اأف�سل بيئة تناف�سية لالعبني والالعبات يف خمتلف قارات العامل، 
واإتاحة الفر�سة اأمام اكت�ساف املواهب و�سناعة الأبطال، وهذا هو الدور 
الذي اأخذته اأبوظبي على عاتقها من البداية لتكون اأهم مطور لريا�سة 
اجلوجيت�سو يف العامل، بف�سل الدعم الكبري من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة ، كخطوة ثانية ومرحلة لحقة من مراحل ن�سر وتطوير اللعبة 
داخل الإم��ارات والتي كانت بدايتها مع اإطالق م�سروع حممد بن زايد 
من  اعتبارا  الدرا�سية  املناهج  يف  اللعبة  واعتماد  املدر�سي،  للجوجيت�سو 

عام 2008.
وقال الها�سمي : " اأخذت اأبوظبي على عاتقها من البداية اأن تكون رقما 
�سعبا يف تلك الريا�سة التي ا�ستهدفنا منها امل�ساهمة يف بناء اأجيال قوية 
اللعبة  وتطوير  لن�سر  العامل  يف  برنامج  اأف�سل  فانتهجت  للم�ستقبل، 
البطولت  اأكر  وتنظيم  الأبطال،  و�سناعة  و�سقلها  املواهب  واكت�ساف 
العاملية،  اأبوظبي عا�سمة اجلوجيت�سو  اأن تكون  يف العامل، والعمل على 
وعا�سمة القرار العاملي، وال�سعي لعتماد تلك الريا�سة يف كافة املنظمات 
الدولية، وكل هذا اأدى لكت�ساب ثقة العامل، والت�سويت بالإجماع لنقل 

مقر الحتاد الدويل للعبة اإىل اأبوظبي، بعد اأن احت�سنت مقر الحتاد 
مدينة   50 يف  اخلم�سني  بعام  الحتفال  خلطوة  وبالن�سبة  الآ���س��ي��وي، 
من  اعتبارا  مدينة   50 يف  الدولة  علم  لرنفع  العامل،  ق��ارات  مبختلف 
2 دي�سمر 2021، للتاأكيد على اأن الإمارات لن تتوقف اإجنازاتها على 
50 عاما م�ست، بل �ست�ساعف اجلهود من اأجل التميز والريادة والإبهار 
يف اخلم�سني عاما القادمة ل�ستئناف احل�سارة، ا�ستلهاما لروؤية القيادة 

الر�سيدة يف ا�ستدامة التميز والعبور اإىل امل�ستقبل".
م��ن جهته اأع���رب ط���ارق ال��ب��ح��ري م��دي��ر ع��ام راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
اجل��وج��ي��ت�����س��و ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب���اإط���الق ت��ل��ك امل���ب���ادرة ال��ن��وع��ي��ة املختلفة 
لتبقى  قوية  ول��دت  الرابطة  اأن  اإىل  م�سريا  اخلم�سني،  بعام  لالحتفال 
وتتطور وتزدهر وتقود امل�سهد العاملي يف النهو�ش بريا�سة اجلوجيت�سو 
واأبرزها  الأج��ي��ال،  ل��دي  املهمة  الإن�سانية  القيم  من  الكثري  تعزز  التي 
اجلماعي،  والعمل  والرتكيز  وال�سجاعة  وال�سر  والتحمل  الن�سباط 

والثقة بالنف�ش.
الها�سمي هناك تطوير م�ستمر  املنعم  �سعادة عبد  توجيهات  وفق  وقال 
يف بطولت الرابطة كل عام، �سواء �سل�سلة جولت اأبوظبي جراند �سالم 
مبختلف  العوا�سم  اأه��م  يف  العامل  حول   7 اأ�سبحت  التي  للجوجيت�سو 
القارات، اأو ببطولت الرابطة للدوري العاملي واملناف�سات الوطنية التي 
تتجاوز ال� 100 بطولة، ومن�سي بثبات يف حتقيق م�ستهدفاتنا واأبرزها 
اأن تكون الريا�سة ج�سرا مهما من ج�سور التوا�سل بني الإمارات وخمتلف 
دول العامل، وتعزيز القوة الناعمة للدولة خارج حدودها، واإبراز الوجه 

احل�ساري لدولتنا بعر�ش منجزاتها وا�ستعرا�ش جتاربها امللهمة.
بطولت  اأوىل  اجل���اري  ال�سهر  م��ن   20 يف  انطلقت  ال��ب��ح��ري  واأ���س��اف 
وهو   ،2022  2021- اجلوجيت�سو  ملحرتيف  اأبوظبي  راب��ط��ة  مو�سم 
ات�ساع  حيث  م��ن  لريا�ستنا،  مهمة  نوعية  نقلة  �سيمثل  ال���ذي  امل��و���س��م 
واإتاحة  التنظيم الح��رتايف،  املعايري يف  اأعلى  رقعة البطولت، وتطبيق 

املدار�ش  الإم��ارات لالحتكاك مع خمتلف  اأبطال وجن��وم  اأم��ام  الفر�سة 
نالت  التي  امل�ستحدثة  التحكيمية  اللوائح  منظومة  وتطبيق  العاملية، 
اإعجاب الحتاد الدويل للعبة، يف حماولتها الناجحة للتخل�ش من اللعب 
ال�سلبي، واإ�سافة املزيد من الإثارة واملتعة على الأداء، وحتقيق العدالة يف 
الناجزة من خالل توحيد املعايري يف احت�ساب النقاط، واإ�سافة الدقيقة 
نقاط،  اإىل  وحتويلها  الأف�سليات  ال��غ��اء  م��ع  ال��ت��ع��ادل،  حل�سم  الذهبية 
واعتبار �ساحب اأخر نقطة هو الفائز يف حالة التعادل يف كل �سيء بعد 
النجاح ملهمتنا هذا  الذهبية، وثقتنا كبرية يف حتقيق  للدقيقة  اللجوء 

املو�سم.
اأما عن موعد انطالقة بطولت عام اخلم�سني وموعد ومكان اأول بطولة 
بعد غد  ف�ستنطلق  واهميتها  املنا�سبة  لقيمة  نظرا  اأن��ه  البحري  اأك��د   ..
اخلمي�ش املوافق 2 دي�سمر وهو عيد الحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات 
فلوريانو  مبدينة  واح��د  ي��وم  يف  الب�ساط  وملكة  الب�ساط  ملك  بطولة 
بولي�ش بالرازيل، مب�ساركة 6 اأبطال عامليني يف الوزن الثقيل للرجال، 
الب�ساط  ملك  لتتويج  اخلفيف،  ال��وزن  يف  عامليا  م�سنفات  بطالت  و6 
جمموعتني  على  الالعبني  توزيع  و�سيتم  النهاية،  يف  الب�ساط  وملكة 
3 لعبني، لي�سعد  ليقام دوري من دور واح��د بني كل جمموعة ت�سم 
منه الأول الثاين يف كل جمموعة، لن�سف النهائي، ويلعب اأول املجموعة 
الأوىل مع ثاين الثانية، وثاين املجموعة الأوىل مع اأول الثانية، والفائز 

يتاأهل للنهائي، والأمر نف�سه ينطبق على ملكة الب�ساط.
باتريك  ت�سم  فهي  الب�ساط  ملك  يف  امل�ساركني  الالعبني  قائمة  وع��ن 
الأوىل،  املجموعة  يف  ت�سو�سيما  ووف��رين��ادو  كو�ستا،  ووال����ش  ج��اودي��و، 
املجموعة  يف  اوليفيريا  وجابريل  لبين�سكي  وج��ريارد  �سوزا،  وروزفيلت 
اأما قائمة امل�ساركات يف ملكة الب�ساط فت�سم كل من بياتري�ش  الثانية. 
وبيانكا  الأوىل،  املجموعة  يف  اون��و  وم��اري��ا  ري��ب��ريو،  ون��ات��ايل  مو�سكيتا، 

با�سيليو، واإليك�سا ياني�ش، وبريندا لري�سا يف املجموعة الثانية.

رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو حتتفل بعام اخلم�سني يف 50 مدينة حول العامل

رونالدو يرد على »اأكاذيب« مي�سي: ل اأفكر يف الكرة الذهبية الثامنة حاليًا
�سراع الكرة الذهبية مع مي�سي

•• دبي-وام:

قرر الحتاد العربي لكرة ال�سلة تعديل موعد البطولة العربية لكرة ال�سلة 
للمنتخبات التي كان من املقرر اأن ت�ست�سيفها الإمارات يف الأ�سبوع الأخري 
 ،2022 فراير   16 اىل   9 من  الفرتة  خالل  واإقامتها  املقبل  يناير  من 
دول  األ��ع��اب  دورة  يف  اخلليجية  املنتخبات  م�ساركة  لظروف  م��راع��اة  وذل��ك 
الأول  الن�سف  خالل  الكويت  يف  اإقامتها  املزمع  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

من يناير املقبل.

وك�سف اللواء /م/ اإ�سماعيل القرقاوي رئي�ش الحتادين الماراتي والعربي 
يف  بامل�ساركة  اخلليجية  املنتخبات  ارت��ب��اط  راع��ى  الحت���اد  اأن  ال�سلة  لكرة 
األعاب جمل�ش التعاون ومنح املنتخبات امل�ساركة م�ساحة زمنية كافية  دورة 
للتح�سري للبطولة العربية، ويف نف�ش الوقت منحها الفر�سة لال�ستعداد 

للمناف�سات القارية �سواء على �سعيد القارة الآ�سيوية اأو الأفريقية.
واأكد القرقاوي اأنه من املنتظر اأن تكون الن�سخة املقبلة من البطولة العربية 
 2022  -  2021 العربية يف مو�سم  للمنتخبات "م�سك ختام" البطولت 
الأردن  يف  لل�سيدات  الأندية  بطولتا  حققتها  التي  الكبرية  النجاحات  بعد 

العربي كان حري�ساً على  اأن الحت��اد  ونظريتها للرجال يف م�سر، م�سيفاً 
تنفيذ كل براجمه من م�سابقات ودرا�سات رغم جائحة كورونا.

العربي  لالحتاد  العام  الأم��ني  �سلبي  عبداهلل  العميد  ك�سف  اآخ��ر  �سياق  يف 
النقاب عن اأن 10 منتخبات اأبدت موافقة مبدئية على امل�ساركة يف الن�سخة 
وم�سر  امل�سيفة  ال��دول��ة  الإم����ارات  وه��ي  العربية  البطولة  م��ن  اجل��دي��دة 
وليبيا،  واليمن  واجلزائر  وتون�ش  و�سوريا  والأردن  والبحرين  وال�سعودية 
املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  امل�ساركة  املنتخبات  ع��دد  ب��زي��ادة  توقعه  ع��ن  م��ع��رب��اً 
وحتى قبل انطالق البطولة. وك�سف �سلبي اأنه من املنتظر اأن يعقد جمل�ش 

ادارة الحتاد العربي اجتماعه يوم اخلمي�ش17 فراير املقبل، عقب ختام 
مناف�سات البطولة العربية مبا�سرة على ان يعقد يف نف�ش اليوم الجتماع 
التن�سيقي للمناطق الربع التابعة لالحتاد، ويعقد يف اليوم التايل مبا�سرة 
العربي  اإدارة جديد لالحتاد  العمومية لنتخاب جمل�ش  اجتماع اجلمعية 
متتد وليته لأربع �سنوات مقبلة، وي�سح الجتماع يف حالة ح�سور "ن�سف 
عدد الأع�ساء زائد واحد"، ويف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين جتتمع 
اجلمعية يوم ال�سبت 19فراير 2022 لنتخاب املجل�ش اجلديد ب�سرط 

ح�سور ثلث العدد امل�سموح له بالنتخاب ب�سرط ت�سديد ال�سرتاكات.

االإمارات ت�ست�سيف البطولة العربية لل�سلة ..وانتخابات االحتاد العربي فرباير 2022

القرقاوي: الن�سخة اجلديدة »م�سك ختام« البطولت العربية يف املو�سم

•• الفجرية -وام:

ي�سعى فريق اأبوظبي للزوارق ال�سريعة اليوم اإىل حتقيق بداية قوية يف 
اجلولة الأوىل من بطولة العامل لزوارق الإك�ش كات واملقامة يف اإمارة 

الفجرية ابتداء من الغد وحتى ال�سبت املقبل.
للجولة  الأول  الرئي�سي  ال�سباق  عر  املناف�سة  اأبوظبي  زوارق  وتدخل 
بزورق اأبوظبي 5 بقيادة را�سد الطاير وماجد املن�سوري، وزورق اأبوظبي 

4 بقيادة فالح املن�سوري و�سون تورنتي.
التي  النقاط يف اجلولة  الأول من  الر�سيد  الزورقان يف ح�سد  وياأمل 

تقام يف �سيافة نادي الفجرية الدويل للريا�سات البحرية.
ث��الث �سباقات يف ه��ذه اجل��ول��ة حيث  اأن تقام يف الفجرية  امل��ق��رر  وم��ن 
�سيكون لكل �سباق نقاطه اخلا�سة، وبالتايل فر�سة اأكر حل�سد النقاط 
مع نهاية هذه املرحلة، ثم النتقال اإىل املرحلة الثانية واخلتامية والتي 

�ستقام يف اإمارة دبي الأ�سبوع املقبل.
وكان فريق اأبوظبي قد �سارك يف تدريبات قوية طوال الأ�سابيع املا�سية 
التجهيز  مت  كما  املكثفة،  اجل��ول��ة  لهذه  والإع����داد  التح�سري  اأج��ل  م��ن 
التي مت  املختلفة  الفنية  الفريق والتفا�سيل  املتكامل ملحركات وم��راوح 

الإعداد لها ب�سكل جيد للمناف�سة على املراكز الوىل.
زورق���ا يف   13 م��ع  التحدي  ل��دخ��ول  البحري  اأب��وظ��ب��ي  زورق���ا  وي�ستعد 
هذه املناف�سة التي ي�سارك فيها مت�سابقون من خمتلف قارات العامل يف 
الظهور الأول لزوارق الإك�ش كات منذ دي�سمر يف 2019. وك�سف �سامل 
الرميثي رئي�ش بعثة فريق اأبوظبي عن ال�ستعداد اجليد للم�ساركة يف 
اأن  ..موؤكدا  اليوم  الأول  ال�سباق  النقاط منذ  هذه اجلولة وبدء ح�سد 
قدرات وجتهيز الفريق تتنا�سب مع قوة البطولة و�سمعة الفرق القوية 

امل�ساركة.
وقال الرميثي: "بطولة اأخرى ننظر لها كفر�سة لل�سعود اإىل من�سات 
التتويج وجتربة ميكن من خاللها موا�سلة ح�سد الألقاب وزيادة ح�سيلة 
الريا�سة الإماراتية من الإجنازات، وثقتنا كبرية يف الزورقني لتحقيق 
نتائج اإيجابية يف اجلولة الفتتاحية، واأن ي�سري الفريق على نف�ش النهج 
الذي ظهر به خالل م�ساركاته املختلفة يف كافة البطولت العاملية هذا 
املو�سم، فنحن الفريق الوحيد الذي �سارك يف خم�ش بطولت دولية هي 
بطولة العامل لزوارق الفورمول1، وبطولة العامل لزوارق الفورمول2، 
12 �ساعة، وبطولة العامل  وبطولة العامل لزوارق الفورمول2 حتدي 
للدراجات املائية، وفخورون باأن نقدم التمثيل الإماراتي امل�سرف يف كل 
هذه البطولت، ونح�سد اأكرث من ثالث ميداليات ذهبية، وف�سيتني".

اأبوظبي للزوارق ال�سريعة 
يبحث عن بداية قوية يف 

مونديال الإك�س كات



ي�ستخدم اأفعى �سامة لقتل زوجته 
نومها يف  اأث��ن��اء  زوج��ت��ه  لقتل  �سامة  اأف��ع��ى  ه��ن��دي  رج��ل  ا�ستخدم 
موؤامرة  ع��ن  الك�سف  ومت  ال��ق��ت��ل.  ج��رمي��ة  م��ن  للتهرب  حم��اول��ة 
اأوث��را البالغة من  اأ�سهر فقط من وفاة زوجته  �سوراج كومار بعد 
العمر 25 عاًما يف منزل عائلتها يف ولية كريال بالهند. وا�ستمعت 
املحكمة اإىل اأن كومار حاول قتل زوجته اأكرث من ثالث مرات، ويف 
اأنها تعر�ست للع�ش  اأوث��را  اأكد ت�سريح جثة  املا�سي،  )اأي��ار(  مايو 
الثعابني  اأفعى كوبرا هندية �سامة للغاية. وتعد لدغات  من قبل 
اأمراً �سائعاً يف الهند، حيث ميوت 60.000 �سخ�ش يف املتو�سط كل 
ع��ام يف البالد ب�سببها، وم��ع ذل��ك ك��ان وال��دا اأوث��را غري مقتنعني 
ب�سبب وفاة ابنتهما، وبعد اإعالن نتيجة ت�سريح اجلثة يف 7 مايو 
فقط  يوماً   16 وقبل  لل�سرطة.  ب�سكوى  الأ���س��رة  تقدمت  )اأي���ار( 
غادرت اأوثرا امل�ست�سفى بعد اأن تعر�ست للدغة ثعبان، وكانت هذه 
املرة الأوىل التي حاول زوجها فيها قتلها. وتزوج الزوجان يف عام 
الإنرتنت،  ع��ر  ل��ل��زواج  خدمة  خ��الل  م��ن  تعارفهما  بعد   2018
يجعلها  �سخ�ش  على  العثور  "اأردنا  ال�سحية  �سقيق  في�سو  وقالت 
ال�سيء، حيث كانت تعاين  �سعيدة، لقد كانت فتاة خمتلفة بع�ش 

من �سعوبات يف التعلم، واأردنا رجاًل ميكنه العتناء بها".

تطبيق م�سري ملواجهة التحر�س يفوز يف م�سابقة عاملية
فاز تطبيق متخافي�ش ملواجهة التحر�ش يف م�سر باجلائزة الرونزية 
 ،)MEWIIN( واملبتكرات  للمخرتعات  الأو���س��ط  ال�سرق  ل�سبكة 

واملعنية بالبتكارات والخرتاعات يف املنطقة.
يف  تخرّجا  ال��ل��ذان  ه�سام،  واأح��م��د  مدحت  �سلمى  اأطلقته  التطبيق 
التكنولوجيا  مبجال   ،2020 عام  الأملانية  باجلامعة  الهند�سة  كلية 
ة  والرجمة. وعن اجلائزة تقول �سلمى مدحت، يف ت�سريحات خا�سّ
ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اإّنهما قّدما على اجلائزة يف �سهر اأغ�سط�ش 
لتحفيزهن على  لل�سيدات  مُت��ن��ح  ج��ائ��زة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  امل��ا���س��ي، 
البتكار والخرتاع. واأ�سارت اإىل اأن امل�سابقة كانت بها ثالث مراحل: 
ة بتقدمي الخرتاع، واملرحلة  الأوىل مرحلة ملء ال�ستمارة اخلا�سّ
الثانية عن خّطة العمل، وخ�سائ�ش التطبيق، وفيديو ق�سري ل�سرح 
للمرحلة  اأن و�سلنا  "بعد  الثالثة، فتقول:  املرحلة  ا عن  اأمَّ الفكرة. 
الثالثة اأجرينا حمادثة افرتا�سية عر تطبيق "زووم" مع عدد من 
احُلّكام من دول خمتلفة لعر�ش اأفكارنا عليهم". واأو�سحت مدحت 
26 مت�سابقة من دول خمتلفة، واختارت  اأن املرحلة النهائية ت�سم 
املركز  "متخافي�ش" على  تطبيق  وح�سل  م��راك��ز،   3 احُل��ّك��ام  جلنة 
الثالث، م�سرية اإىل اأّنهم اأعلنوا النتيجة ال�سبت املا�سي. واأبرزت اأنَّ 
 "MEWIIN" اجلائزة هي عبارة عن و�سام مُينح �سنوياًّا من منّظمة

يف البتكار والخرتاع، وذلك لدعم ال�سيدات.

رف�س التطعيم لأنه نباتي.. ففتك به فريو�س كورونا
نطق  كلمات  اآخر  كانت   ،"19 ب�"كوفيد  باإ�سابته  قبل وفاته متاأثرا 
بها �سخ�ش نباتي رف�ش التطعيم اأنه "متنى لو كان قد ح�سل على 
اللقاح امل�ساد لفريو�ش كورونا". ووفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" 
الريطانية، فاإن غلني �ستيل )54 عاما( خ�سع لفح�ش كورونا يوم 
التدهور،  يف  �سحته  ب��داأت  ثم  اإيجابية،  النتيجة  فكانت  اأكتوبر   27
مما جعل زوجته تنقله اإىل م�ست�سفى ور�سي�سرت�ساير امللكي. وجرى 
و�سع �ستيل يف العناية املركزة، حيث ظل هناك اإىل اأن تويف موؤخرا، 
قبل �سهرين فقط من عيد ميالده اخلام�ش واخلم�سني. وكان �ستيل 
على  اللقاحات  اختبار  لأن  التطعيم،  فكرة  ويرف�ش  نباتيا  �سخ�سا 

احليوانات، وهو ما يتعار�ش مع القناعات التي يدافع عليها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يكت�سفون عالًجا ل�سعف الب�سر
ل تزال م�سكلة �سعف الب�سر اأحد التداعيات ال�سحية التي توؤثر على حياة ماليني الب�سر حول العامل، ويت�سابق 

العلماء نحو توفري اأكرث العالجات فاعلية، ومن بينها عالج واعد جديد ك�سف عنه العلماء يف درا�سة حديثة.
ال�سوء  التعر�ش ملوجة ق�سرية من  "�ساينتفك ريبورت�ش" اأن  دوري��ة  اأّي��ام يف  ُن�سرت قبل  درا�سة  باحثون يف  واأف��اد 
الأحمر يف ال�سباح يعمل على حت�سني الب�سر املتدهور، مما قد يوفر عالًجا ب�سيًطا واآمًنا و�سهل ال�ستخدام للحفاظ 

على قوة الروؤية مع التقدم يف العمر.
670 نانومرت يف  20 م�سارًكا تعر�سوا لثالث دقائق من ال�سوء الأحمر العميق  اأُجريت على  يف الختبارات التي 
ال�سباح بني ال�ساعة 8 �سباًحا و9 �سباًحا، حت�سن الب�سر بن�سبة 17 باملائة وا�ستمر )عند م�ستوى اأقل( اأ�سبوعًيا يف 

املتو�سط، ويف بع�ش املتطوعني، و�سل التح�سن اإىل 20 باملائة.
اقت�سر فيها تعري�ش �سعاف  �سابقة على احليوانات،  درا�سات  العلماء يف  اإليه  النتائج مع ما تو�سل  تتطابق هذه 

الب�سر لل�سوء الأحمر على مرة واحدة؛ اإذ كان التعر�ش اليومي الذي يتطلب طاقة �سوء اأحمر اأقل من ال�سابق.
يقول عامل الأع�ساب جلني جيفري من جامعة كوليدج لندن يف اململكة املتحدة: "اإن ا�ستخدام جهاز LED  ب�سيط 

مرة واحدة يف الأ�سبوع يعيد �سحن نظام الطاقة املتدهور يف خاليا ال�سبكية، مثل اإعادة �سحن البطارية."
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ملاذا يجد البع�س �سعوبة يف اأن يكونوا �سعداء!
ت�ستمر معدلت القلق والكتئاب واإيذاء الذات يف الرتفاع يف جميع اأنحاء 
العامل. فهل حمكوم علينا اأن نكون غري �سعداء، على الرغم من التطورات 
يف علم النف�ش؟. وك�سف مقال موؤثر ُن�سر يف مراجعة علم النف�ش العام يف 
تعتمد  و10%  النا�ش حتددها جيناتهم،  �سعادة  %50 من  اأن   ،2005 عام 
�سواء كنت  اأ�سا�سي،  املتعمد" )ب�سكل  "الن�ساط  على ظروفهم و%40 على 
اإيجابيا اأم ل(. وو�سع ما ي�سمى ب�"فطرية ال�سعادة" هذه اأتباع علم النف�ش 
الإيجابي يف مقعد القيادة، ما ي�سمح لهم باتخاذ قرار ب�ساأن م�سار �سعادتهم. 
)على الرغم من اأن الر�سالة غري املعلنة هي اأنه اإذا كنت غري �سعيد، فاأنت 
"فطرية ال�سعادة" على نطاق وا�سع لأنها كانت ت�ستند  ال�سبب(. وانُتقدت 
اإىل افرتا�سات حول اجلينات التي فقدت م�سداقيتها. ولعقود من الزمان، 
اأجرى باحثو علم الوراثة ال�سلوكية درا�سات على التوائم وتو�سلوا اإىل اأن 
ما بني %40 و%50 من التباين يف �سعادتهم ُف�ّسر من خالل علم الوراثة، 

وهذا هو �سبب ظهور الن�سبة يف "فطرية ال�سعادة".
املكونات  لتقدير  اإح�سائية  تقنية  ال�سلوكية  ال��وراث��ة  علماء  وي�ستخدم 
ا�ستخدام  ثم  وم��ن  للنا�ش،  الأ�سرية  القرابة  على  بناء  والبيئية  اجلينية 
 ،2005 اإىل ورقة عام  املوجهة  النتقادات  درا�ساتهم. وردا على  التوائم يف 
كتب املعدون اأنف�سهم ورقة بحثية يف عام 2019 قدمت نهجا اأكرث دقة حول 
تاأثري اجلينات على ال�سعادة، والتي اأدركت التفاعالت بني جيناتنا وبيئتنا.

جتنبي الرتباط برجل لديه هذه العادات
تعاين الكثري من الزوجات من م�ساكل �سلوكية لدى اأزواجهن، مما يحول 

حياتهن اإىل جحيم ل يطاق، ويوؤثر �سلباً على العالقة الزوجية برمتها.
ومن هذا املنطلق ل بد من احلر�ش على عدم الرتباط برجل لديه العادات 

التالية، ح�سبما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
عدم اللتزام بالوعود: اإذا قدم الرجل الكثري من الوعود لكنه مل يلتزم بها 
اأب��داً، فقد حان الوقت لإعادة التفكري يف الرتباط بهذا الرجل. ميكن اأن 
تغفري له مرة اأو مرتني ولكن تكرار قطع الوعود وعدم اللتزام بها، اأمر 
غري مقبول. التحكم: يف الكثري من الأحيان قد تلتقني برجل يبدو لطيفاً 
يف البداية ثم تتك�سف �سفاته ال�سلبية �سيئاً ف�سيئاً، ومن هذه ال�سفات حب 
التقيت مبثل هذا  اإن  لذا  اأ�سياء كثرية عليك.  والرغبة يف فر�ش  التحكم 
وتفتقرين  حما�سرة  باأنك  �ست�سعرين  لأن��ك  به  الرتباط  جتنبي  الرجل، 
لأدنى درجات احلرية. الكذب: ل اأحد منا يحب الأ�سخا�ش الذين يكذبون 
با�ستمرار، والرجل الذي اعتاد الكذب غري منا�سب لك، لأنه �سي�سبب لك 

الكثري من امل�ساكل عند الرتباط.
عدم اللتزام: من املعروف باأن اللتزام هو اأحد اأ�س�ش جناح احلياة الزوجية، 
التزام الزوج بواجباته الزوجية بكل جوانبها، �سيكون حجر  لذا فاإن عدم 

عرثة كبري يف طريق حياة زوجية م�ستقرة.

حيل ب�سيطة لإزالة 
الن�ساء من البطاط�س

كميات  ع���ل���ى  ال��ب��ط��اط�����ش  حت���ت���وي 
يجعلها  مم����ا  ال���ن�������س���اء  م����ن  ك���ب���رية 
احلرارية  لل�سعرات  ك��ب��رياً  م�سدراً 
ال���ت���ي ت�������وؤدي ل����زي����ادة ال�������وزن عند 
تناولها ب�سكل م�ستمر، لذا ل بد من 
التخل�ش من اأكر كمية من الن�ساء 
لتجنب  ال��ب��ط��اط�����ش  يف  امل����وج����ودة 
التي  احلرارية  ال�سعرات  عدد  زي��ادة 

نتناولها.
الب�سيطة  ب��ع�����ش احل��ي��ل  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا 
لإزال��������ة حم���ت���وى ال��ب��ط��اط�����ش من 
�سحيفة  اأوردت  م���ا  وف���ق  ال��ن�����س��اء، 

تاميز اأوف اإنديا:
ال��ن��ق��ع يف امل����اء ال���ب���ارد: ال��ن�����س��اء هو 
ال����ذي ي��ت��م اإطالقه  ال��ل��زج  ال�����س��ائ��ل 
واأف�سل  ال��ب��ط��اط�����ش  تقطيع  اأث���ن���اء 
ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��خ��ل�����ش م��ن��ه��ا ه���ي نقع 
كبري  وع���اء  يف  املقطعة  البطاط�ش 
املاء  اأن  تاأكدي من  ال��ب��ارد.  امل��اء  من 
البطاط�ش مرة  ب��ارد، وقومي بغ�سل 
املوجود  ال��ن�����س��اء  لإزال�����ة  م��رت��ني  اأو 
ع���ل���ى ���س��ط��ح ال���ب���ط���اط�������ش ق���ب���ل اأن 
الوقت  لبع�ش  نقعها  بعد  تنقعيها. 
النظيف  باملاء  اأخرى  ا�سطفيها مرة 
الن�ساء �سوف يغري  اأن  و�ستالحظني 
اأخرياً  الأبي�ش.  اللون  اإىل  املاء  لون 
جتف،  واتركيها  البطاط�ش  اغ�سلي 
التي  بالطريقة  بطهيها  قومي  ث��م 

ترغبني بها.
���س��ل��ق ال��ب��ط��اط�����ش: ط��ري��ق��ة اأخ���رى 
ب�سيطة لإزالة الن�ساء من البطاط�ش 
اأف�سل  ال�ساخن.  امل��اء  يف  �سلقها  هي 
ط��ري��ق��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك ه��ي تقطيع 
البطاط�ش اإىل قطع �سغرية وو�سعها 
الذي  ال�ساخن  باملاء  يف وع��اء مملوء 

ميت�ش جزيئات الن�ساء.

رقم مقلق.. ماذا يحدث يف 
بوؤرة  ظهور املتحور اجلديد؟

جنوب  يف  �سحية  ب��ي��ان��ات  ك�سفت 
امل�سابني  دخ������ول  اأن  اإف���ري���ق���ي���ا، 
ب��ف��ريو���ش ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د اإىل 
امل�����س��ت�����س��ف��ى ارت���ف���ع ب��ن�����س��ب��ة 300 
امل��ئ��ة يف الإق��ل��ي��م ال���ذي ظهرت  يف 
و�سط  "اأوميكرون"،  متحور  فيه 
اأ�سرع  اأن يكون  خماوف عاملية من 
انت�سارا واأ�سد فتكا. وذكرت �سحيفة 
"ديلي ميل" الريطانية، اأن اإقليم 
مدينة  ي�����س��م  ال����ذي  "غوتينغ" 
 580 دخ��ول  �سجل  جوهان�سبورغ، 
جراء  م��ن  امل�ست�سفى  اإىل  �سخ�سا 
 ،"19 "كوفيد  مب��ر���ش  الإ���س��اب��ة 
خالل الأ�سبوع احلايل. يف املقابل، 
�سخ�سا   135 ����س���وى  ي���دخ���ل  مل 
الإ�سابة  ج��راء  من  امل�ست�سفى  اإىل 
اأ�سبوعني،  قبل  ك��ورون��ا،  بفريو�ش 
وه��ذا الأم��ر يعني زي��ادة كبرية يف 
ع���دد م��ن ي��ع��ان��ون الأع���را����ش عند 

الإ�سابة بالفريو�ش.
هذا  يف  ال��وب��ائ��ي  الو�سع  ويتفاقم 
ب��ي��ن��م��ا ت�سري  الإف����ري����ق����ي،  ال��ب��ل��د 
الأرقام اإىل اأن اأقل من 40 يف املئة 
تلقوا  "غوتينغ"  اإقليم  �سكان  من 

اجلرعة الأوىل من اللقاح.
معدل  اأن  اإىل  اخل�������راء  وي���ن���ب���ه 
التطعيم يف هذا الإقليم الذي ي�سل 
12 مليون ن�سمة،  اإىل  عدد �سكانه 
اأقل معدل على م�ستوى  هو ثالث 
ال��ب��الد. ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، مت 
 77 "اأوميكرون" يف  ر�سد متحور 
حالة اإ�سابة بالإقليم، و�سط خ�سية 
اأن يكون الأ�سرع انت�سارا حتى  من 
الآن، ورمبا يوؤثر على املناعة التي 
العدد  ب�سبب  التطعيم،  مينحها 

الكبري من الطفرات.

اللقاح  كلمة العام 2021
اللقاح  الأم��ري��ك��ي  وب�سرت  م��ريي��ام  معجم  اخ��ت��ار 
ليكون كلمة عام 2021. وجاء يف تقرير ن�سر على 
موقع املعجم: "لقد اأ�سبحت كلمة "اللقاح" عام 
2021 �سيئا اأكرث بكثري من جمرد دواء. وتعني 
اإىل  حمتملة  ع���ودة  للكثريين  بالن�سبة  الكلمة 
احلياة التي عا�سوها قبل الوباء. كما تعني حمور 
املناق�سات حول اخليارات ال�سخ�سية والتف�سيالت 
املدر�سية،  وال�سالمة  املهنية  واملعايري  ال�سيا�سية 

وعدم امل�ساواة يف ال�سحة وغري ذلك".
يوؤدي  الذي  اللقاح  ا�ستخدام  فاإن  للتقرير،  وفقا 
ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ج��دي��دة متاما  اإىل 
اإع��ادة تعريف للكلمة. ومت تف�سري معنى  يتطلب 
الكلمة �سابقا على اأنه "دواء يعتمد كائنات دقيقة 
ميتة اأو كائنات حية موهنة اأو كائنات حية خبيثة 
ب�سكل  املناعة  زي���ادة  اأو  لتطوير  ُت�ستخدم  متاما 

ا�سطناعي ملر�ش معني".
وح�سب  "اللقاح".  كلمة  معنى  تو�سيع  مت  الآن 
املعجم، فاإن اللقاح هو "دواء ي�ستخدم )على �سكل 
حقنة( لتحفيز ال�ستجابة املناعية يف اجل�سم �سد 

عامل اأو مر�ش معد معني".

ي�ستاأجر موظفة ل�سفعه يف حال دخوله في�سبوك 
تنح�سر  �سخ�ش  توظيف  �ساب  اأمريكي  اأعمال  رجل  قرر 
مهمته يف �سفعه يف كل مرة يدخل فيها اإىل "في�سبوك"، 

وذلك للتخل�ش من اإدمانه على ال�سبكات الجتماعية.
ماني�ش  الأعمال  رجل  اأن  الأمريكي   VICE موقع  واأف��اد 
�سيثي اتخذ عام 2012 قرارا مبكافحة اإدمانه على �سبكات 
يف  وي�سيع  ي��وم  بعد  يوما  ع��دده��ا  يتزايد  التي  التوا�سل 
ت�سفحها الأفراد وقتا هائال. وا�ستاأجر �سيثي �سابة ل�سفعه 
وه��ي طريقة  "في�سبوك"،  م��وق��ع  فيها  ي���زور  م��رة  ك��ل  يف 
عنيفة اإىل حد ما لكنها اأثمرت يف النهاية.  وبعد حوايل 
بعد  كبري  ب�سكل  �سيثي"  "طريقة  انت�سرت  ���س��ن��وات،   10
العامل، مع ق�سته  اأغنى رجل يف  اإيلون ما�سك،  اأن تفاعل 
اأ�سيع قدرا ل ي�سدق  "كنت  �سيثي:  "تويرت". وقال  على 
من الوقت على �سبكات مثل في�سبوك وريديت وكان وقت 
التوقف قد حان". واأ�ساف: "بعد ا�ستخدام تطبيق لإدارة 
على  يوميا  �ساعة   19 اأه���در  كنت  اأن��ن��ي  اكت�سفت  ال��وق��ت، 
من  اأمتكن  لن  اأنني  اأدرك  ال��ذي جعلني  الأم��ر  ال�سبكات، 

التوقف مبفردي واأنني بحاجة اإىل من ي�سجعني".

جتدد منزلها من الأ�سياء امل�ستعملة
امل�ستاأجر  م��ن��زل��ه��ا  ب��ت��ج��دي��د  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ام�����راأة  جن��ح��ت 
 2000 بطريقة مده�سة ومبيزانية حمدودة مل تتجاوز 
دولر اأمريكي. انتقلت اإميا بارك�ش )49 عاماً(، اإىل منزل 
�سغرية  قريبة  م�سارف  على  با�ستئجاره  ق��ام��ت  ج��دي��د 
 8 رال��ف  وابنها  18 عاماً  ابنتها بوبي  16 �سهراً مع  قبل 
اأعوام. ومثله مثل معظم العقارات امل�ستاأجرة، كان املنزل 
الريفي املكون من ثالث غرف نوم قدمياً بع�ش ال�سيء. 
اإىل منزل ريفي على  اإمي��ا يف مهمة حتويله  ل��ذا �سرعت 

الطراز الذي كانت حتلم به.
وقالت اإميا: "نزعت ال�سجاد القدمي يف بداية الأمر، ثم 
الأوىل  الغرفة  كانت  مكان.  كل  يف  النباتات  بن�سر  ب��داأت 
التي اأردت معاجلتها هي غرفة املعي�سة، حيث اأنفقت 800 
خف�ست  لقد   " واأ���س��اف��ت:  بالكامل"  لإ�سالحها  دولر 
امل�ستعملة،  الأدوات  �سراء  عمليات  اإج��راء  عر  التكاليف 
ط��الء اجلدران،  م��ن  ب��دًل  ج���دران جديد  ورق  وو�سعت 
ب�سكل  ال�ستائر  بتبديل  وق��م��ت  مذهلة.  النتيجة  ك��ان��ت 

يتنا�سب مع النباتات املتدلية يف غرفة املعي�سة"
عليه  اأنفقت  املطبخ حيث  بتجديد  اإمي��ا  قامت  ذلك  بعد 
اللون  اإىل  ج���دران���ه  ل����ون  وح���ول���ت  دولر   200 ق���راب���ة 
اأحد  على  زهرية  جدارية  لوحة  بر�سم  وقامت  الزهري، 

جدران املطبخ، والتي كانت اأول لوحة جدارية لها.

درا�سة متهد الطريق حلل اللغز املحري
اأظهرت درا�سة جديدة اأجريت على غبار الف�ساء، اأن املاء 
قد  يكون  اأن  الأر����ش، ميكن  �سطح  غالبية  يغطي  ال��ذي 

ت�سكل يف الف�ساء مب�ساعدة الرياح ال�سم�سية.
"نيت�سر  جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  ووف��ق 
العلماء،  م��ن  دويل  ف��ري��ق  اخ��ت��ر  ف��ق��د  اأ�سرتونومي"، 
بوا�سطة  "اإيتوكاوا"، جمعت  كويكب  ماأخوذة من  عينات 

م�سبار الف�ساء الياباين "هايابو�سا" �سنة 2010.
الرتكيب  لقيا�ش  املقطعي  الت�سوير  العلماء  وا�ستخدم 
الذري حلبيبات الغبار على الكويكب، واكت�ساف جزيئات 

املاء. 

ماأ�ساة العرو�س العراقية.. حاولت العبور خلطيبها فغرقت يف املان�س
كرماجن،  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي  م��وق��ع  ح����اور 
عذاب  ج�سدت  التي  ال�سحية  العرو�ش  ع��م  اب��ن 
"مع  فقال:  ال��ع��امل،  ح��ول  وماآ�سيهم  املهاجرين 
الأ�سف مرمي وهي ل زالت يف ريعان �سبابها كانت 
اأن  املان�ش، فبعد  ق��ارب ممر  �سمن �سحايا غرق 
خطبت ل�ساب عراقي مقيم يف بريطانيا، غادرت 
اأوروب��ا حيث و�سلت لفرن�سا كي تعر عر  نحو 
بحر املان�ش وتلتحق بخطيبها، ومع الأ�سف غرق 

القارب يف عر�ش البحر".
"جثمان  ال��غ��ري��ق��ة:  ال��ع��رو���س��ة  ق��ري��ب  وي�سيف 
يوم  عليها  ت��ع��رف  حيث  الآن،  فرن�سا  يف  م��رمي 
اجلمعة اأحد معارفنا املقيم هناك، وكانت زوجته 
وتدعى مهاباد هي اأي�سا من بني ال�سحايا برفقة 

مرمي يف رحلة املوت".
اإق��ل��ي��م كرد�ستان  وط��ل��ب ك��رم��اجن م��ن ح��ك��وم��ة 
للوطن،  جثمانها  اإع����ادة  ع��ل��ى  "العمل  ال��ع��راق 
فهي ال��ت��ي ه��اج��رت ل��ت��ب��داأ ح��ي��اة ج��دي��دة اأف�سل 
�سبيل  الأحالم والطموحات، وغامرت يف  ملوؤها 

الطرق  اأ���س��ع��ب  وخ��ا���س��ت  ب��ح��ي��ات��ه��ا،  حتقيقها 
غرقت  الأ�سف  مع  لكن  هناك،  اإىل  و�سلت  حتى 
اإىل  ال��و���س��ول  قبل  قليلة  كيلومرتات  بعد  على 
ال����ر ال���ري���ط���اين، ح��ي��ث خ��ط��ي��ب��ه��ا ال�����ذي كان 

بانتظارها".
الأ����س���ف دول  "مع  ب���ن���رة ح��زي��ن��ة:  وا���س��ت��ط��رد 
نف�سها كنموذج  كرى كريطانيا، ورغم تقدمي 
ملن  ت�سمح  ل  الإن�����س��ان،  وح��ق��وق  للدميقراطية 
نظامية  تاأ�سرية  با�ستخراج  فيها  الإقامة  ميلك 
لزوجته، مما ي�سطر النا�ش يف مثل هذه احلالت، 
اإليها  الو�سول  ملحاولة  م��رمي،  ابنتنا  فعلت  كما 

بطرق خطرة جدا".
ال��ف��رن�����س��ي جريالد  ال���داخ���ل���ي���ة  وك�����س��ف وزي�����ر 
 34 القارب كان يحمل على متنه  اأن  دارمانني، 
�سخ�سا، وقد اأُنقذ لجئان وهما يف حالة �سحية 
حرجة ويخ�سعان اإىل العالج يف فرن�سا، اأحدهما 
عراقي والآخر �سومايل، فيما ل يزال اآخرون يف 

عداد املفقودين.

را�سيل زوي خالل ح�سورها حفل Baby2Baby الذي قدمه بول ميت�سل يف هوليود ، كاليفورنيا. ا ف ب

باربادو�س تعلن ريانا بطلة قومية
اأعلنت باربادو�ش املغنية ريانا بطلة قومية، وذلك خالل احتفال البلد بالتحول اإىل 

جمهورية يف بريدجتاون.
وك�سف رئي�سة الوزراء ميا موتلي عن القرار اأمام ح�سد من اجلمهور، ح�سبما ذكرت 

"رويرتز".
واأ�سبحت باربادو�ش فجر اأم�ش الثالثاء اأحدث جمهورية يف العامل بتحّررها من 
املتحدة  اململكة  عهد  ويل  ح�سره  ر�سمي  حفل  يف  وذل��ك  الريطاين،  التاج  �سلطة 
الأمري ت�سارلز وجّردت خالله والدته امللكة اإليزابيث الثانية من من�سبها كرئي�سة 
�ساندرا  الكاريبية  للجزيرة  العامة  اأق�سمت احلاكمة  الدولة. وخالل احلفل  لهذه 
مي�سن اليمني الد�ستورية رئي�سة للجمهورية الوليدة، واأُنزل علم التاج الريطاين 
ذكرت  ح�سبما  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  ل�سلطة  باربادو�ش  خ�سوع  ميّثل  كان  الذي 

بر�ش". "فران�ش 
وكانت باربادو�ش قد نّظمت انتخاباتها الرئا�سية الأوىل يف اأكتوبر بعد 13 �سهرا من 

اإعالن انف�سالها د�ستوريا عن التاج الريطاين.


