
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مبنا�سبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات امل�سلحة 

رئي�س �لدولة: قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة درع �لوطن �حل�سني و�سمام �أمانه وحامي مكت�سباته
حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد: توحيد �لقو�ت �مل�سلحة قر�ر تاريخي وم�سريي يف تاريخ وطننا 

حمدوك: �سد �لنه�سة ق�سية 
و�ل�سود�ن مل�سر  م�سريية 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�سوداين،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
النه�سة  اإن �سد  عبداهلل حمدوك، 
ق�سية جادة وم�سريية ويتعلق بها 
دولتي  يف  املاليني  وم�ستقبل  امن 

امل�سب م�سر وال�سودان.
واأ�ساف حمدوك يف لقاء مع )�سي 
اإن اإن( الأمريكية: حديث الرئي�س 
ع���ب���دال���ف���ت���اح ال�����س��ي�����س��ي ع����ن �سد 
اأزمة  يف  ت�سببه  واحتمال  النه�سة 
كربى يف املنطقة كان يهدف جلذب 
انتباه العامل حل�سا�سية وم�سريية 
بح�سب  وال�سودان،  مل�سر  الق�سية 

�سحيفة امل�سري اليوم.
ال�سودان  اأن  ح���م���دوك  واأو�����س����ح 
الأفريقي  باحلل  ن��ادت  دول��ة  اأول 
اأفريقية،  كق�سية  النه�سة  ل�سد 
ودعمنا من البداية تدخل الحتاد 
للمفاو�سات  ك��م��راق��ب  الأف��ري��ق��ي 
ع��ل��ى م����دار ع����ام، وك��ن��ا ن��رغ��ب يف 
الأفريقي  الحت�����اد  دور  ت��ط��وي��ر 
الأولوية  لها  اإقليمية  كموؤ�س�سة 
اإىل  امل��راق��ب  قارتنا، من موقع  يف 
امل�ساكل  حل��ل  الو�سيط  دور  لعب 

العالقة.
ميكن  النه�سة  �سد  ق��ائ��اًل:  وتابع 
للدول  ك���ث���رية  م��ن��اف��ع  ي���وف���ر  اأن 
بهذه  ن�ستفيد  لكي  لكن  ال��ث��الث، 
اأول  الآثار الإيجابية، يجب علينا 
وملزم  نهائي  اتفاق  اإىل  التو�سل 
حياتنا  ت��خ��ط��ي��ط  م����ن  مي��ك��ن��ن��ا 
قواعد  وي�����راع�����ي  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ن��ا، 

القانون الدويل.

هجوم د�ع�سي على �آبار للنفط يف �لعر�ق 
•• كركوك-اأ ف ب:

اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  ع��راق��ي  اأم��ن��ي  م�سدر  ذك��ر 
�سرطيا  الأرب��ع��اء  مبكر من  وق��ت  قتلوا يف  اإرهابيني 
ثم فجروا بئرين يف حقل للنفط يف كركوك املنطقة 

املتنازع عليها بني حكومة اقليم كرد�ستان وبغداد.
�سرطة  من  عن�سرا  اإن  بر�س  لفران�س  امل�سدر  وق��ال 
النفط ا�ست�سهد وا�سيب اثنان اآخران يف هجوم نفذه 
بتفجري  وق��ام��وا  اأم��ن��ي��ة  نقطة  على  داع�����س  عنا�سر 
النفط  وزارة  واأك��دت  باي ح�سن.  بئرين نفطيني يف 
متطرفني  اأن  مو�سحة  الهجوم،  بيان  يف  العراقية 

فجروا البئرين 183 و177.
اإطفاء  ال�سالمة متكنت من  اأن فرق  البيان  واأ�ساف 
فيما  قيا�سي  وق��ت  يف  عليه  وال�سيطرة   177 البئر 
تعمل هذه الفرق لل�سيطرة على حريق البئر 183.

وحقل باي ح�سن انتقل اإىل �سيطرة اإقليم كرد�ستان 
يف 2014 خالل الفو�سى التي اجتاحت العراق مع 
تقدم تنظيم داع�س. وهو كغريه يندرج يف اإطار نزاع 
النفطية  امل��واق��ع  وب��غ��داد على  الإق��ل��ي��م  ب��ني حكومة 
األف   250 ح��واىل  تنتج  التي  ك��رك��وك  حمافظة  يف 

برميل يوميا.
للنفط يف منظمة  اأك��رب منتج  العراق، ثاين  ويعتمد 
رئي�سي على  ب�سكل  )اأوب���ك(،  للنفط  امل�سدرة  ال��دول 

النفط لتاأمني ميزانيته.
 88،93 اأب��ري��ل  ني�سان  يف  ال��ب��الد  ���س��ادرات  وبلغت 

مليون برميل بعائدات بلغت 5،5 مليارات دولر.
وفقد تنظيم داع�س ال�سيطرة على املناطق التي كان 
تقوم  لكن   ،  2017 ع��ام  نهاية  حتى  فيها  يتواجد 
تكون خالل  ب�سن هجمات غالبا ما  ال�سرية  خالياه 

الليل، �سد قوات الأمن يف مناطق نائية.

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سّلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
القوات  ت��وح��ي��د  اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
امل�������س���ّل���ح���ة، حت����ت راي�������ة وق����ي����ادة 
مركزية واحدة كان قراًرا حكيًما 
والنهج  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة  ج�����ّس��د 
ال��ر���س��ي��د ال�����ذي ال���ت���زم���ه اآب����اوؤن����ا 
امل��وؤ���ّس�����س��ون اإر����س���اًء ل��ق��واع��د دولة 
احتادية منيعة، قادرة على تعزيز 
ث��روات��ه��ا والدفاع  اأم��ن��ه��ا و���س��ون 

عن م�ساحلها.
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وق������ال 
وجهها  ل�����ه  ك���ل���م���ة  يف  ال�����دول�����ة 
يف  ال�����وط�����ن(  )درع  جم���ل���ة  ع����رب 
ال���ذك���رى اخل��ام�����س��ة والأرب���ع���ني 
ما  اإن  امل�سّلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 
ح��ّق��ق��ت��ه ق���وات���ن���ا امل�����س��ّل��ح��ة، من 
عالية  وجاهزية  ُمتقّدمة  مكانة 
وخارجية  داخ���ل���ي���ة  واإجن����������ازات 
ياأِت من فراغ واإمنا  م�سهودة، مل 
هادفة،  ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ة  ث���م���رة 
تبّناها املغفور له ال�سيخ زايد بن 

•• لندن-وكاالت:

ك�سفت م�سادر ل�سبكة �سكاي نيوز، اأم�س الأربعاء، عن 
اأع�ساء  كورونا يف �سفوف  بفريو�س  اإ�سابتني  ظهور 
الدول  امل�سارك باجتماعات جمموعة  الهندي  الوفد 

ال�سناعية ال�سبع يف لندن.
الوفد  اأف��راد  اإن جميع  الربيطانية  وقالت احلكومة 
ال�سناعية  الدول  امل�سارك يف قمة جمموعة  الهندي 
ال�سبع الكربى يف لندن عزلوا اأنف�سهم بعد اأن اأكدت 

الفحو�س اإ�سابة اثنني منهم بكوفيد19-.
وخ�سع الوفد الهندي امل�سارك يف الجتماعات، التي 
عزل  اإىل  الأ�سبوع،  ه��ذا  املتحدة  اململكة  ت�ست�سيفها 

ذاتي فور ظهور النتيجتني الإيجابيتني.
ورغم اأنها لي�ست ع�سوا يف جمموعة ال�سبع، فقد متت 
ومبا�سر  �سخ�سي  اجتماع  اأول  حل�سور  الهند  دع��وة 
اأك��ر من عامني يف  املجموعة منذ  ل���وزراء خارجية 

العا�سمة الربيطانية هذا الأ�سبوع. وح�سب ما اأوردت 
���س��ك��اي ن��ي��وز ف��ق��د و���س��ف الج��ت��م��اع ب��اأن��ه حمادثات 
اآمنة قبل قمة جمموعة ال�سبع الكاملة يف يونيو يف 

كورنوال.
الداخلية  وزي��رة  التقت  الجتماعات،  هام�س  وعلى 
اخلارجية  ال�سوؤون  بوزير  باتيل  بريتي  الربيطانية 
حيث  الثالثاء،  جاي�سانكار،  �سوبراهمانيام  الهندي 

وقعا اتفاقية هجرة جديدة بني بريطانيا والهند.
اأن اخ��ت��ب��ار ج��اي�����س��ان��ك��ار ب�ساأن  ن��ي��وز  ���س��ك��اي  واأف�����ادت 
لن  باتيل  ف��اإن  وبالتي  �سلبيا،  ج��اء  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

تقوم بعزل نف�سها.
يقول  الأرب��ع��اء  �سباح  تويرت  على  جاي�سانكار  وكتب 
ب�كوفيد- باإ�سابتها  ُي�ستبه  ح��الت  مبخالطة  علمنا 

لالآخرين  وم���راع���اة  اح�����رتازي  وك����اإج����راء   ...19
ق��ررت امل�ساركة عن بعد و�سيكون هذا هو احل��ال مع 

اجتماعات جمموعة ال�سبع اليوم كذلك.

مواقــيت ال�صالة
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بوري�س جون�سون ووزير خارجيته يف �سورة جماعية مع مندوبي اجتماع وزراء خارجية جمموعة ال�سبع يف لندن. )ا ف ب(

مارين لوبان... الليزيه على مرمى حجر؟ )2(

كورونا يت�سلل �إىل �سفوف �لوفد �لهندي يف قمة �ل�سبع

�حلوثي يحول م�ساجد خا�سعة 
ل�سيطرته �إىل مقار لتناول �لقات

•• اليمن-وكاالت:

يف تاأكيد ل�ستمرار احلوثيني يف ممار�سة انتهاكاتهم، ن�سر وزير الإعالم اليمني، معمر 
اإىل  �سيطرتها وحتويلها  مناطق  للم�ساجد يف  امليلي�سيات  لنتهاكات  �سوراً  الإري��اين، 
مقار لتناول القات. واأظهرت ال�سور التي ن�سرها الوزير اليمني على ح�سابه يف تويرت 

الأربعاء، حوثيني يتناولون القات يف عدد من امل�ساجد.
وقال الإرياين يف �سل�سلة تغريدات، اإن امل�ساجد يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة ميلي�سيات 
احلوثي املدعومة من اإيران حتولت اإىل جمال�س لتناول القات، ومنابر امل�ساجد اإىل 
�سا�سات لبث خطب عبدامللك احلوثي وهو يلقي �سمومه واأفكاره امل�ستوردة من طهران. 
ومع توا�سل العملية احلوثية الع�سكرية على ماأرب، جددت الأمم املتحدة التحذير من 
الآثار الإن�سانية املرتتبة على ت�سعيد ميلي�سيات احلوثي غرب املدينة. وقال مكتبها 
لل�سوؤون الإن�سانية اإن ما يقارب 400 األف من املقيمني يف خميمات النزوح قد ينزحون 
جمدداً اإىل املحافظات املجاورة، مع ا�ستمرار القتال، كما يتوقع اأن يوا�سل املزيد من 

املدنيني الفرار نحو ال�سواحي ال�سرقية ملدينة �سرواح واإىل مدينة ماأرب.
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�لإمار�ت تر�سل طائرة �إىل مايل على 
متنها 50 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية

�أخبار �لإمار�ت

تاأثري خطيبة بوري�ص جون�سون 
يثري ف�سول �لإجنليز...!

عربي ودويل

غو�رديول يطرد �أ�سباح دوري 
�لأبطال وينتظر موقعة ��سطنبول 

�لفجر �لريا�سي
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حممد بن ز�يد وحممد بن �سلمان يبحثان 
�لعالقات �لأخوية و�لتطور�ت �لإقليمية و�لعاملية

•• جدة- وام:

ب��ح��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة مع اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 
العربية  اململكة  دف���اع  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
املتجذرة  الأخ��وي��ة  العالقات   .. ال�سقيقة  ال�سعودية 

التي تربط البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني.
)التفا�سيل �س6(

النهج  وع��ل��ى  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان 
�ساحب  واإخ��������واين  ���س��رن��ا  ذات�����ه 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو 

لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء 
حكام الإمارات.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل اإن 
قرار توحيد القوات امل�سلحة كان 
الآباء  ع��زم  اأك���د  تاريخياً  اإجن����ازاً 
يف  ق��دم��اً  امل�سي  على  املوؤ�س�سني 

وتعزيز  الحت��اد  اأرك���ان  ا�ستكمال 
م�سريته.

اأك���د ���س��اح��ب ال�سمو  م��ن ج��ان��ي��ه 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأع�����ل�����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة اأن 
امل�سلحة يف  ال��ق��وات  توحيد  ق��رار 
 1976 ع��ام  م��اي��و  م��ن  ال�ساد�س 
امل�سريية  ال����ق����رارات  اأح�����د  ك����ان 

واملف�سلية يف تاريخ وطننا العزيز 
والتي عربت عن حكمة املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
، واإخ����وان����ه من  ث����راه  ط��ي��ب اهلل 
القادة املوؤ�س�سني، ووعيهم العميق 
وبعد نظرهم واإميانهم بالوحدة 
ط���ري���ق���اً ن���ح���و ال���ت���ق���دم وال���ع���زة 

ل�سعبنا يف كل اأنحاء الوطن .
)التفا�سيل �س3-2(

•• كابول-وكاالت:

على  �سيطروا  طالبان  عنا�سر  اأن  الأربعاء  م�سوؤولون  اأعلن 
احلكومية  ال��ق��وات  ا�سطر  مم��ا  اأفغان�ستان،  �سمال  يف  ح��ي 
للرتاجع اإىل عا�سمة الإقليم و�سط ت�ساعد العنف يف الفرتة 

الأخرية.
وت��ق��ول احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة اإن��ه��ا �سجلت اأك���ر م��ن 100 
اأخرى  الأم��ن ومن�ساآت حكومية  هجوم لطالبان على قوات 
يف 26 من اأقاليم البالد وعددها 34 خالل ال�ساعات الأربع 

والع�سرين املا�سية.
القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  يف  ب�����س��دة  ت�ساعد  ال��ق��ت��ال  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

املا�سية. واأو�سح م�سوؤولون اأفغان اأن طالبان كثفت هجماتها 
منذ اأن اأعلنت وا�سنطن ال�سهر املا�سي اعتزامها �سحب جميع 

قواتها من البالد بحلول 11 �سبتمرب.
جاويد  بغالن،  اإقليم  �سرطة  با�سم  املتحدث  قال  جهته  من 
ب�سارات، اإن عنا�سر طالبان �سيطروا على حي باركا بعد قتال 
للمدينة  تراجعت  التي  احلكومية  ال��ق��وات  م��ع  �ساعات  دام 
يف  ج�سيمة  خ�سائر  تكبدت  طالبان  اأن  م�سيفاً  الرئي�سية، 

القتال.
اأن  �سرح  ا�سمه،  ن�سر  ع��دم  طلب  ب���ارزاً،  اأمنياً  م�سوؤوًل  لكن 
اأفراد الأمن قتلوا واأ�سرت طالبان 16  من  الأقل  على   10

اآخرين.

القوات  ت�����س��دي  م��ن  ي���وم  ب��ع��د  �سقطت  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الأفغانية لهجوم كبري على اإقليم هلمند اجلنوبي.

ب���اأن طالبان  ال��ث��الث��اء  م�����س��وؤول��ون حمليون  اأف���اد  ذل��ك  اإىل 
اجتاحت موقعاً اأمنياً �سغرياً على طريق �سريع يف بغالن، ما 

اأ�سفر عن مقتل ت�سعة جنود واإ�سابة اآخرين بجروح.
من جانبه ذكر املتحدث با�سم قائد �سرطة كابول، فردو�س 
فارامارز، اأن �سخ�ساً ُقتل واأ�سيب ثالثة بانفجار قنبلة على 
خارج  الطبي  بالقطاع  م�سوؤول  �سيارة  م��رور  اأثناء  الطريق 

املدينة.
واأكد م�سوؤولون اأن �سيارة ملغومة اأخرى قتلت قائداً لل�سرطة 

املحلية يف اإقليم بكتيكا جنوب �سرقي البالد الثالثاء.

�سنت اأكرث من 100 هجوم خالل 24 �ساعة

طالبان ت�ستويل على منطقة كاملة يف �أفغان�ستان

�سباق ق�سر الأليزيه:
فرن�سا تنحدر برفق نحو 

�نتخاب مارين لوبان!
•• الفجر -غايل برو�شتيه – ترجمة خرية ال�شيباين 

امكانية  جوري�س،  جان  موؤ�س�سة  اأجرتها  درا�سة  تقّيم 
انتخابات  الثانية م��ن  ل��وب��ان يف اجل��ول��ة  م��اري��ن  ف��وز 
وت��وّق��ع هذه  م��وج��ودة،  المكانية  ه��ذه   .2022 ع��ام 
املقابل،  لكن يف  بانت�سارها،  التنبوؤ  يعني  الفر�سية ل 
جتعلها  التي  املختلفة  وال��ع��وام��ل  الوقائع  حتليل  اإن 

ممكنة، ت�ستحق النكباب عليها بعناية.
لقطة م��ن فيلم رمي��ون��د دي��ب��اردون، ج��زء م��ن حملة، 
يظهر فالريي جي�سكار دي�ستان وعدد قليل من بارونات 
اجلمهوريني امل�ستقلني جمتمعني يف �سارع ريفويل يف 
اليوم التايل للجولة الأوىل من النتخابات الرئا�سية 
الفوز،  ف�سيكون  �سيًئا،  نرتكب  ل  اإذا   .1974 ل��ع��ام 

امل�ستقبلي.  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سا�سي  ب�سكل  يقول 
وميكننا العتقاد اأن هذا اخليار ال�سرتاتيجي ينا�سب 
منوج  كما  حزبها،  فتاريخ  اليوم.  لوبان  مارين  متاًما 
�سركائها الأوروبيني، رمبا يحر�سان على ذلك، بقدر 

ما يثريه الو�سع ال�سيا�سي والجتماعي يف فرن�سا.
                                                       )التفا�سيل �س13(

ق�سف ��سر�ئيلي ي�ستهدف 
مو�قع �إير�نية يف �سوريا

•• بريوت-وكاالت:

الق�سف  ب��اأن  �سورية،  اأف��ادت م�سادر 
وق������ع فجر  ال��������ذي  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي 
ا���س��ت��ه��دف م���واق���ع تابعة  الأرب����ع����اء، 

لقوات اإيرانية.
ع�سكرية  مواقع  اإن  امل�سادر،  وقالت 
ال��الذق��ي��ة وح��م��اة تعر�سا  ري��ف��ي  يف 

للق�سف من قبل اإ�سرائيل.
لالأ�سلحة  م�ستودعات  اأن  واأ�سافت 
الإيرانية  للقوات  تابعة  وال��ذخ��ائ��ر 
حماة  بريف  �سميل  دي��ر  منطقة  يف 
ال��غ��رب��ي ت��ع��ر���س��ت ل��ل��ق�����س��ف، الأم���ر 
14 جريحا،  اأ�سفر عن وق��وع  ال��ذي 
اآخرين  واأ�سيب  يف حني قتل مدين 
راأ�س  منطقة  يف  مبنى  ت��دم��ري  اإث���ر 

�سمرا بريف الالذقية.
اإن  يعلم  ل  ف��اإن��ه  امل�����س��ادر  وبح�سب 
ال�سواريخ  املبنى  انهيار  �سبب  ك��ان 
�سواريخ  ب��ق��اي��ا  اأو  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

الدفاعات اجلوية ال�سورية.
ال�سورية، قد  الأن��ب��اء  وك��ان��ت وك��ال��ة 
ت�سدت  اجلوية  الدفاعات  اإن  قالت 
لهجوم اإ�سرائيلي بال�سواريخ باجتاه 
وم�سياف  بالالذقية  احلفة  مناطق 
غ���رب���ي حم��اف��ظ��ة ح���م���اة. واأ�����س����ارت 
الإ�سرائيلي  الهجوم  اأن  اإىل  الوكالة 
ا�ستهدف م�سنعا للبال�ستيك يف ريف 
الر�سمية  الوكالة  ونقلت  املحافظة. 
ع���ن ف���وج اإط���ف���اء ال��الذق��ي��ة القول 
اإن���ه مت اإخ��م��اد احل��ري��ق ال��ن��اج��م عن 
الذي  الإ�سرائيلي  الهجوم  �سواريخ 
للمواد  مدنيا  م�ستودعا  ا�ستهدف 

البال�ستيكية يف ريف املحافظة.

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع حممد بن �سلمان   )وام(

األ�سنة اللهب والدخان تت�ساعد من اآبار النفط داخل حقل نفطي هاجمه م�سلحون قرب كركوك. )رويرتز(

رئي�س �لدولة: قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة درع �لوطن �حل�سني و�سمام �أمانه وحامي مكت�سباته
حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد: توحيد �لقو�ت �مل�سلحة قر�ر تاريخي وم�سريي يف تاريخ وطننا 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
"حفظه  امل�����س��ّل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
امل�سّلحة،  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د  اأن  اهلل" 
حت��ت راي���ة وق���ي���ادة م��رك��زي��ة واحدة 
ك����ان ق������راًرا ح��ك��ي��ًم��ا ج�����ّس��د ال���روؤي���ة 
الثاقبة والنهج الر�سيد الذي التزمه 
اإر�ساًء لقواعد دولة  اآباوؤنا املوؤ�ّس�سون 
تعزيز  ع��ل��ى  ق����ادرة  منيعة،  احت��ادي��ة 
عن  وال��دف��اع  ثرواتها  و���س��ون  اأمنها 

م�ساحلها.
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
)درع  له وجهها عرب جملة  كلمة  يف 
اخلام�سة  ال�����ذك�����رى  يف  ال�����وط�����ن( 
والأربعني لتوحيد القوات امل�سّلحة اإن 
ما حّققته قواتنا امل�سّلحة، من مكانة 
واإجنازات  عالية  وجاهزية  ُمتقّدمة 
ياأِت  مل  م�سهودة،  وخارجية  داخلية 
من فراغ واإمنا ثمرة خطة تطويرية 

ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ت��ب��ّن��اه��ا  ه���ادف���ة، 
ن��ه��ي��ان، وعلى  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
�ساحب  واإخ����واين  �سرنا  ذات��ه  النهج 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل" و�ساحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و  واأ���س��ح��اب 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
امل�سّلحة  ق��وات��ن��ا  اإن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
احل�سني،  ال��وط��ن  درع  ه��ي  البا�سلة 
مكت�سباته  وح��ام��ي  اأم���ان���ه،  و���س��م��ام 
هدًفا  وتطويرها،  حتديثها  و�سيظّل 
ق�سوى،  واأول�����وي�����ة  اإ����س���رتات���ي���ج���ًي���ا 
وال�سالح  ال��ن��ظ��م  ب���اأح���دث  ن����زّوده����ا 
اأعلى  ملُ��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا  ون���وّف���ر  وال���ع���ت���اد، 
درجات التدريب والتاأهيل والرعاية، 
ول�سناعاتنا الدفاعية الوطنية نويل 
يلي  وفيما  والهتمام.  العناية  فائق 

و�سباط  ق��ادة  اأبنائي   .. الكلمة  ن�س 
و�سباط �سف وجنود قواتنا امل�سّلحة 
اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم  البا�سلة 
اخلام�سة  ال���ذك���رى  يف   .. وب��رك��ات��ه 
امل�سّلحة،  قواتنا  لتوحيد  والأرب��ع��ني 
واأنتم  تقدير،  بتحّية  اإليكم  نتوّجه 
ت��������وؤّدون ال����واج����ب ب���ك���ف���اءة واق���ت���دار 
ع�سكرية،  ل���ق���وة  ب����ن����اًء  واإخ�����ال������س 
ُت���داف���ع ع���ن ال���وط���ن وحُت���اف���ظ على 
يف  وُت�سهم  ُمكت�سباته،  وحتمي  اأمنه 
ب��ن��اء دول��ت��ه الحت��ادي��ة ال��ت��ي نحتفل 
ب�"اليوبيل  ال�����س��ن��ة  ه���ذه  ن��ه��اي��ة  م���ع 
ُمنطلقني،  ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا،  الذهبي" 
م�ستقبلية،  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب���روؤي���ة 
نحو اخلم�سني �سنة املُقبلة. لقد كان 
راية  حت��ت  امل�سّلحة،  ق��وات��ن��ا  توحيد 
وقيادة مركزية واحدة، قراًرا حكيًما 
ج�ّسد الروؤية الثاقبة والنهج الر�سيد 
الذي التزمه اآباوؤنا املوؤ�ّس�سون، اإر�ساًء 
قادرة  منيعة،  احتادية  دول��ة  لقواعد 
اأم��ن��ه��ا و���س��ون ثرواتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

حّققته  وما  م�ساحلها،  عن  والدفاع 
ُمتقّدمة  مكانة  من  امل�سّلحة،  قواتنا 
داخلية  واإجن�����ازات  عالية  وج��اه��زي��ة 
وخ���ارج���ي���ة م�����س��ه��ودة، مل ي������اأِت من 
ف����راغ، واإمن����ا ث��م��رة خ��ط��ة تطويرية 
ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ت��ب��ّن��اه��ا  ه���ادف���ة، 
ن��ه��ي��ان، وعلى  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
�ساحب  واإخ���واين  �سرنا،  النهج  ذات 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل" و�ساحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و  واأ���س��ح��اب 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

اأبناء الوطن وحماته..
ُت���������س����ادف ه������ذه ال�������س���ن���ة ال����ذك����رى 
قواتنا  لتوحيد  والأربعني  اخلام�سة 
اأفًقا  امل�سّلحة، فيما ت�ست�سرف دولتنا 

ت�ستهدف  ���س��ام��ل��ة  لنه�سة  ج���دي���ًدا، 
اخل���م�������س���ني ����س���ن���ة املُ���ق���ب���ل���ة، وذل����ك 
بعيدة  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة  وخ���ط���ط  ب������روؤى 
اإجن���ازات مرحلتْي  امل��دى، تتخذ من 
قاعدة  و"التمكني"  "التاأ�سي�س" 
والتطوير  التنمية  لعملية  را�سخة 
وال����ب����ن����اء، ومب�������س���ارك���ة ف���اع���ل���ة من 
ُمقّدمتها  ويف  ال���دول���ة،  م��وؤ���ّس�����س��ات 
منذ  ظّلت  التي  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة 
راف���ًدا   ،1976 م��اي��و  يف  تاأ�سي�سها 
البناء  ومنظومة  التنمية  يف  مهًما 
الأ�سيل  واإىل جانب دورها  الوطني، 
بيئة  وت���وف���ري  ال����وط����ن،  ح��م��اي��ة  يف 
التنموية،  م�سريته  ل�ستدامة  اآمنة 
خالل  امل�سّلحة  قواتنا  حت��ّول��ت  فقد 
ال�سنوات اخلم�س والأربعني املا�سية، 
لل�سباب  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  م��رك��ز  اإىل 
لتعميق  ومدر�سة وطنية  الإم��ارات��ي، 
ق���ي���م ال��������ولء وال�����ف�����داء والن���ت���م���اء 
تربوية  وموؤ�ّس�سة  الوطنية،  والهوية 
لتقوية اأوا�سر التالحم الجتماعي، 

واملوؤّثر  ال���ب���ارز  دوره����ا  اإىل  ُي�����س��اف 
وكونها  والإره��������اب  ال���ت���ط���ّرف  ����س���ّد 
�سريًكا قوًيا يف التحالفات الإقليمية 
والدولية، واإغاثة املنكوبني، وتقدمي 
وحفظ  ال��ن��زاع��ات،  وح��ّل  امل�ساعدات، 
املواطنون  ال���دويل.  وال�سالم  الأم��ن 
ال��ي��وم اخلالد،  ه���ذا  وامل���واط���ن���ات يف 
للرواد  وال��ت��ق��دي��ر،  بالتحّية  ن��ت��ق��ّدم 
الأوائل من ال�سباط و�سباط ال�سف 
باإخال�س  اأ�سهموا  ال��ذي��ن  واجل��ن��ود، 
الأوىل  التاأ�سي�سية  اللبنات  و�سع  يف 
اأن  ���س��ائ��ل��ني اهلل  امل�����س��ّل��ح��ة،  ل��ق��وات��ن��ا 
بوا�سع  م��ن��ه��م  ال���راح���ل���ني  ي��ت��غ��ّم��د 
رحمته، واأن ُيدمي على الأحياء منهم 
ال�����س��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة، وحتّية  م��وف��ور 
خا�سة للمراأة الإماراتية، وهي توؤّدي 
واقتدار، يف  بكفاءة  واجبها ومهامها 
ميادين العمل كافة �سريًكا اأ�سياًل يف 
التنمية الوطنية ال�ساملة، والتقدير 
قّدم��وا  ال��ذي��ن  الأب������رار،  ل�سهدائنا 
للوطن،  ف�����������داًء  وال����دم����اء  الأرواح 

ً�ا ع�ن اأمن��ه وُمكت�سباته، ليظّل  ودفاع�
ا���س��م ال��دول��ة ع��ال��ًي��ا وراي��ت��ه��ا خّفاقة 
العّزة  وم���ي���ادي���ن  امل��ج��د  ���س��اح��ات  يف 
�سهدائنا  ت�سحيات  فمن  وال�����س��رف، 
واجلي�س  ع����ّزت����ه،  ال���وط���ن  ي�����س��ت��م��ّد 
امل�سّلحة  ق��وات��ن��ا  اإن  وم��ن��ع��ت��ه.  ق��وت��ه 
احل�سني،  ال��وط��ن  درع  ه��ي  البا�سلة 
مكت�سباته  وح��ام��ي  اأم���ان���ه،  و���س��م��ام 
هدًفا  وتطويرها،  حتديثها  و�سيظّل 

ق�سوى،  واأول�����وي�����ة  اإ����س���رتات���ي���ج���ًي���ا 
وال�سالح  ال��ن��ظ��م  ب���اأح���دث  ن����زّوده����ا 
اأعلى  ملُ��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا  ون���وّف���ر  وال���ع���ت���اد، 
درجات التدريب والتاأهيل والرعاية، 
الوطنية،  ال��دف��اع��ي��ة  ول�����س��ن��اع��ات��ن��ا 
ن�����ويل ف���ائ���ق ال���ع���ن���اي���ة واله���ت���م���ام. 
ح��ف��ظ��ك��م اهلل ل��ل��وط��ن، وح��ف��ظ اهلل 
الوطن بكم، وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته/. 

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
قرار  اإن  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اإجنازاً  كان  امل�سلحة  القوات  توحيد 
املوؤ�س�سني  الآب���اء  ع��زم  اأك��د  تاريخياً 
على امل�سي قدماً يف ا�ستكمال اأركان 

الحتاد وتعزيز م�سريته.
واأ�ساف �سموه يف كلمة وجهها عرب 
ال�  الذكرى  الوطن( يف  جملة )درع 
اأن  امل�سّلحة  ال��ق��وات  لتوحيد   45
الغالية  ال���ذك���رى  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��اءن��ا 
يكت�سب اأهمية ا�ستثنائية لأنه ياأتي 
اأعلنه  ال����ذي  اخلم�سني"  "عام  يف 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
"حفظه  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
الإن�سانية  برحلتنا  لالحتفاء  اهلل" 
اخلم�سني  الأع���������وام  يف  ال���ف���ري���دة 
والإعداد  دولتنا  تاريخ  من  الأوىل 
لالأعوام  وامل�ستدام  الفاعل  للتحول 

اخلم�سني املقبلة .
ولفت �سموه اإىل اأن ا�ست�سراف قواتنا 

ومواكبتها  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  امل�����س��ل��ح��ة 
ثقافتها،  م��ن  ج��زء  ه��و  للمتغريات 
اخلم�سني  ال�������س���ن���وات  يف  ودوره��������ا 
امتداد  احل���ال  بطبيعة  ه��و  املقبلة 
: درع وطننا  تاأ�سي�سها  لدورها منذ 
و�سيفه البتار، وال�سياج املنيع لأمننا 
وا����س���ت���ق���رارن���ا، واحل����اف����ظ الأم����ني 

ل�سيادتنا وا�ستقاللنا .
اهلل  ب�سم   : الكلمة  ن�س  يلي  وفيما 
وجنود  �سباط  ال��رح��ي��م:  الرحمن 
اأبناء وبنات  قواتنا امل�سلحة البا�سلة 
ال�����س��الم عليكم  ال���ك���رام  الإم�������ارات 
اليوم  نحتفي  وبركاته  اهلل  ورحمة 
ب���ال���ذك���رى اخل���ام�������س���ة والأرب����ع����ني 
ل�سدور قرار توحيد قوات الإمارات 
رم�سان  ���س��ه��ر  وب����رك����ات  امل�����س��ل��ح��ة 
�سبحانه  ل��ل��م��وىل  ح���م���داً  ت���زي���دن���ا 
وت��ع��اىل، و���س��ك��راً على م��ا اأف��ا���س به 
من  لنا  كتبه  وم��ا  نعمه،  م��ن  علينا 
ت��وف��ي��ق يف اأع��م��ال��ن��ا، وم���ن جن���اح يف 
حتقيق التنمية ال�ساملة يف بالدنا .

الذكرى  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��اوؤن��ا  ويكت�سب 
ياأتي  ا�ستثنائية لأنه  اأهمية  الغالية 
اأعلنه  ال����ذي  اخلم�سني"  "عام  يف 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
برحلتنا  لالحتفاء  اهلل"  "حفظه 
الإن�������س���ان���ي���ة ال���ف���ري���دة يف الأع������وام 
اخلم�سني الأوىل من تاريخ دولتنا، 
والإعداد للتحول الفاعل وامل�ستدام 

لالأعوام اخلم�سني املقبلة .
اإىل  اخلم�سني"  "عام  ي���دع���ون���ا 
كنا؟  اأي�����ن  م�����س��ريت��ن��ا؛  ال���ت���اأم���ل يف 
وكيف اأ�سبحنا؟ وكيف �سارت حكمة 
وعزمية واإرادة وروؤى اآباء التاأ�سي�س 
حتى  دولتنا  بناء  يف  التمكني  واآب���اء 
اأ���س��ب��ح��ت يف وق���ت ق��ي��ا���س��ي واح���دة 
اأ�سرع دول العامل منواً وتطوراً  من 

وتقدماً ومنعة وفاعلية.
ل��ق��د ح��ق��ق اآب���اوؤن���ا امل��وؤ���س�����س��ون يف 2 
ميكن  م��ا  اأق�����س��ى  دي�سمرب1971 
الوقائع  معطيات  �سمن  حتقيقه 
امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة، 
منوذجاً  يبنون  اأنهم  يدركون  كانوا 
املنطقة  م�����س��ب��وق يف  غ��ري  احت���ادي���اً 
دولة  بناء  يف  النجاح  واأن  العربية، 
اإم�������ارات يتطلب  م��ك��ون��ة م���ن ع����دة 
ال����ت����درج وط������ول ال���ن���ف�������س، وك���ان���وا 
التاريخي  اإجن���ازه���م  اأن  ي���درك���ون 

وتثبيت  وموؤ�س�ساته  الحتاد  باإقامة 
الإقليمية  امل���ح���اف���ل  يف  ح�������س���وره 
�ستتبعها  اأوىل  خطوة  ه��و  ال��دول��ي��ة 
اأركانه  ل�ستكمال  اأخ���رى  خ��ط��وات 
هذه  مقدمة  ويف  دعائمه،  وتوطيد 
الإم����ارات  ق���وات  اخل��ط��وات توحيد 
امل�سلحة، وهو ما انطلق يف مثل هذا 
ت�سرفت  وقد  عاماً،   45 منذ  اليوم 
ب���امل�������س���ارك���ة يف ه������ذه الن���ط���الق���ة 
ومواكبة م�سريتها يف كل مراحلها، 
وما زالت تفا�سيل تلك الأي��ام حية 

يف ذاكرتي.
ثراه"  "طيب اهلل  زاي��د  ال�سيخ  ك��ان 
ق���د ���س��ك��ل جل��ن��ة ل��درا���س��ة واق����رتاح 
اللجنة  ورفعت  التوحيد،  اإج���راءات 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اإىل  ت��و���س��ي��ات��ه��ا 
الذي وافق عليها، وتراأ�س  لالحتاد 
للمجل�س  اج��ت��م��اع��اً  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
نائب  ي�سم  ال���ذي  ل��ل��دف��اع  الأع��ل��ى 
ورئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
واخلارجية  الدفاع  ووزراء  ال���وزراء 
وال��داخ��ل��ي��ة وامل��ال��ي��ة وال��ق��ائ��د العام 
ورئي�س الأرك��ان، واأمر بو�سع خطة 
التي  الحتاد"  دف��اع  "قوة  لتطوير 
امل�سلحة  "القوات  ا���س��م��ه��ا  اأ���س��ب��ح 
اأفرادها  ك��ف��اءة  ورف���ع  الحتادية"، 
املنا�سبة،  ب��الأ���س��ل��ح��ة  وت���زوي���ده���ا 
املجل�س  عقد   1976 م��اي��و   6 ويف 
برئا�سة  اج��ت��م��اع��اً  ل��ل��دف��اع  الأع���ل���ى 
ق��رار توحيد  واأ���س��در  زاي���د،  ال�سيخ 

قوات الإمارات امل�سلحة.
تاريخياً  اإجن��ازاً  التوحيد  ق��رار  كان 
اأك�����د ع����زم الآب�������اء امل��وؤ���س�����س��ني على 
امل�����س��ي ق���دم���اً يف ا���س��ت��ك��م��ال اأرك����ان 
الحت�������اد وت���ع���زي���ز م�������س���ريت���ه، اأم����ا 
و�سوًل  ال���ق���رار  ت��ن��ف��ي��ذ  اإج��������راءات 
ارتبطت  ف��ق��د  ال��ك��ام��ل  ال��دم��ج  اإىل 
التحدي  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا 
ال�سعب املاثل يف حمدودية مواردنا 
النق�س  ك��ان  ال��وط��ن��ي��ة،  الع�سكرية 
تكن  املوؤهلة، ومل  كوادرنا  يف  فادحاً 
كافية  وطنية  ب�سرية  قاعدة  تتوفر 
يف قوات الإمارات املدعوة للتوحيد، 
حديثاً  ج��ي�����س��اً  اأت�������س���ور  اأك�����ن  ومل 
قادته  امل��واط��ن��ون  يكون  ل  لدولتنا 
واقع  يف  وه��ذا  العري�سة،  وقاعدته 
ال���ت���درج يف عملية  الأم����ر م��ا ج��ع��ل 
كان  نعم،  حمتوماً.  اأم���راً  التوحيد 
والقيادات  ال���ك���وادر  وت��ك��وي��ن  ب��ن��اء 
ولكننا  �سخماً،  حت��دي��اً  الع�سكرية 
واج��ه��ن��ا ه���ذا ال��ت��ح��دي ك��م��ا يجب، 
"طيب  زاي��د  ال�سيخ  ق��ي��ادة  وبف�سل 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واأخ����ي  ثراه"،  اهلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سمو  �ساحب  واأخ���ي  اهلل،  حفظه 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رعاه 
اهلل، جنحنا خالل �سنوات معدودات 
قواتنا  رت��ب  التوطني يف  يف حتقيق 
قواتنا  ع��دي��د  وب���ات  ك��اف��ة،  امل�سلحة 
وجدارتها  بكفاءاتها  نفتخر  نخبة 
ا�ستيعاب  يف  وجن��اح��ه��ا  وق��درات��ه��ا، 
واإدارة  الأ�سلحة،  اأح��دث  وا�ستخدام 

تقدماً  ال�����س��الح  م��ن��ظ��وم��ات  اأك����ر 
وتطوراً.

تفخر  ال��ت��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة  اأج��ي��ال��ن��ا  اإن 
ب���ق���وات���ن���ا امل�����س��ل��ح��ة وت��ط��م��ئ��ن اإىل 
ج��دارت��ه��ا وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا، م��دع��وة لأن 
كوادرنا  ت��ك��وي��ن  ق�����س��ة  يف  ت��ت��م��ع��ن 
تلخ�س  ال��ت��ي  الوطنية  الع�سكرية 
يف  الب�سرية  التنمية  م�سرية  بدقة 
الإن�سان  ب��ن��اء  اأن  وت�����س��ه��د  ب���الدن���ا، 
�سعار  جم����رد  ي��ك��ن  مل  الإم�����ارات�����ي 
ن��رف��ع��ه، ب��ل ع��م��ل خم��ط��ط ودوؤوب 
تتوىل  وق�������ي�������ادات  ك����������وادر  اأث�����م�����ر 
ك���ل مواقع  ج�����س��ام يف  م�����س��وؤول��ي��ات 
الن�ساط يف  ومراكز  الوطني  العمل 
القطاع  ويف  احل��ك��وم��ة،  ب��الدن��ا؛ يف 
املدنية  ال�����س��ن��اع��ات  ويف  اخل���ا����س، 
و�سناعات  ع��ل��وم  ويف  وال��ع�����س��ك��ري��ة، 
والذرة  النظيفة  والطاقة  الف�ساء 

وا�ستخداماتها ال�سلمية.
ال��ت��اري��خ معلم ك��ب��ري، وت��اري��خ��ن��ا يف 
حافل  امل��ا���س��ي��ة  اخلم�سني  الأع�����وام 
وحا�سرنا  وال�����ع�����رب،  ب����ال����درو�����س 
امل������زده������ر م����دي����ن جل����ه����ود ج���ب���ارة 
اإليها  واأ�ساف  التاأ�سي�س  اآب��اء  بداأها 
الإجن����از  ك���ان  واإذا  ال��ت��م��ك��ني،  اآب�����اء 
العمران،  جم��ال  يف  وجلياً  وا�سحاً 
ف��اإن اإجن��ازن��ا الأك���رب ك��ان يف جمال 
الإن�سان  وب��ن��اء  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية 
الإم������ارات������ي، وه�����و م����ا ي���ح���ت���اج من 
اأكرب  ج��ه��داً  واإع��الم��ي��ي��ن��ا  مثقفينا 
بخا�سة  وت���و����س���ح���ي���ه،  ل���ت���ب���ي���ان���ه 
وهنا  وال�����س��اب��ة.  النا�سئة  لأج��ي��ال��ن��ا 
يكفي اأن نتذكر واقع اأحد املحركات 
الرئي�سية يف التنمية الب�سرية، وهو 

التعليم، ونقارنه بواقعنا اليوم.
ك��ان��ت الأمية  ق��ب��ل خ��م�����س��ني ع���ام���اً 
 ،80% على  ن�سبتها  وتزيد  غالبة 
-1970 ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام  ويف 

املدار�س  ط��الب  ع��دد  ك��ان   1971
يف جميع الإمارات 16400 طالب 
وطالبة فقط، /11 األفاً يف املرحلة 
املرحلة  يف   4500 الب���ت���دائ���ي���ة، 
املرحلة  يف  فقط   900 املتو�سطة، 
الأرقام  ه��ذه  ت�سبنا  مل  الثانوية/، 
بالإحباط، فهذا هو الواقع يف بالدنا 
لتحديات  ا�ستجابتنا  وكانت  اآنذاك، 
الواقع باإطالق وتنفيذ خطط  هذا 
ن�سر التعليم وبناء املدار�س واإر�سال 
البعثات وتاأ�سي�س اجلامعات، واليوم 
بالدنا  يف  الأم��ي��ة  ن�سبة  اأن  ي�سعدنا 
م�ستوى  واأن  عاملياً،  الأق��ل  بني  هي 
التعليم بني الأف�سل عاملياً. اأما على 
فقد  ال��ع�����س��ك��ري،  التعليم  م�ستوى 
كان يف بالدنا قبل الحت��اد مدر�سة 
ع�����س��ك��ري��ة واح�������دة ت���ق���وم ب����اإع����داد 
الك�سافة  ق��وة  يف  للخدمة  طالبها 
الربيطانية،  ل��ل�����س��ل��ط��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
حماية  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  وم���ه���م���ت���ه���ا 
بريطانيا  وم�سالح  النفط  من�ساآت 
ورعاياها، وكانت ا�ستجابتنا لتحدي 
املدار�س  باإن�ساء  الع�سكري  التعليم 
ال���ت���ي باتت  ال��ع�����س��ك��ري��ة  وال��ك��ل��ي��ات 

وترفد  العامل،  الأف�سل يف  ت�ساهي 
والكوادر  بالكفاءات  امل�سلحة  قواتنا 
وعلوم  ف�����روع  ج��م��ي��ع  ال��وط��ن��ي��ة يف 
ال�����س��الح يف ال����رب وال��ب��ح��ر واجل����و، 
ل�����س��غ��ل وظائف  ال�����س��ب��اط  وت���وؤه���ل 
القيادات  وت��ع��د  والأرك�����ان،  ال��ق��ي��ادة 
حتديد  ع���ل���ى  ق����درات����ه����ا  وت�����رف�����ع 
وتقييم حتديات الأمن على ال�سعد 
والدولية،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الدولة  م������وارد  وت���وظ���ي���ف  واإدارة 

خلدمة امل�سالح الوطنية العليا.
الوطنية  منظوماتنا  اكتملت  وق��د 
ب��ربن��ام��ج اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة الذي 
لدى  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم  ير�سخ 
النظام  روح  فيهم  وي����زرع  �سبابنا، 
والن�سباط والت�سحية مبا ميكنهم 
من خدمة وطننا على اأف�سل وجه، 
الع�سكرية  اخل���دم���ة  م��ث��ل  ف��ل��ي�����س 
الوطنية  ال�سخ�سية  لبناء  مدر�سة 
بالق�سايا  وعيها  وتعزيز  و�سقلها 
تواجه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الوطنية 
التنمية  دروب  يف  وط��ن��ن��ا  م�����س��رية 

والتقدم.
اأي�����ه�����ا ال�������س���ب���اط واجل�����ن�����ود اأي���ه���ا 
الإم��ارات��ي��ون والإم���ارات���ي���ات ونحن 
قواتنا  ت���وح���ي���د  ب����ذك����رى  ن��ح��ت��ف��ي 
لقدراتها،  م��ط��م��ئ��ن��ني  امل�����س��ل��ح��ة 
ف��خ��وري��ن ب��ك��ف��اءت��ه��ا، وب���اأدائ���ه���ا يف 
ك��اف��ة امل��ه��ام امل��ن��وط��ة ب��ه��ا، ل ب��د اأن 
نتوقف عند اإجناز كبري كان لقواتنا 
امل�سلحة دور رئي�سي يف حتقيقه وهو 

ال�سناعات الع�سكرية الإماراتية.
بال�سناعات  ال��ت��ف��ك��ري  اأن  وال���واق���ع 
�سدور  عند  حا�سراً  كان  الع�سكرية 
وكان  امل�سلحة،  قواتنا  توحيد  ق��رار 
يبدو بعيد املنال، لكن  اآن��ذاك حلماً 
و�سهرها،  وخططها  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
اإىل  احللم  حولت  الرجال  وعزمية 
�سناعاتنا  معه  باتت  معا�س،  واق��ع 
ال��ع�����س��ك��ري��ة م���ك���ون���اً رئ��ي�����س��ي��اً من 

مكونات قوتنا الذاتية.
�سناعة  ب���ن���اء  اأه���م���ي���ة  ن������درك  ك���ن���ا 
ل�سد  فقط  لي�س  وطنية،  ع�سكرية 
ج����زء م���ن اح��ت��ي��اج��ات ق���وات���ن���ا، بل 
قرارنا  ا�ستقاللية  لتعزيز  اأي�����س��اً 
لتنويع  ج��ه��ودن��ا  ودع���م  ال�سيا�سي، 
العلمي  املجتمع  ورف���د  اق��ت�����س��ادن��ا، 
الإماراتي بكفاءات وخربات وطنية، 
فال�سناعات الع�سكرية يف كل الدول 
اأه�����م حوا�سن  م���ن  ه���ي  امل��ت��ق��دم��ة 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر والخ���رتاع���ات 
ال�ستخدامات  ذات  والب���ت���ك���ارات 

الع�سكرية واملدنية.
عاماً  خم�سني  ق��ب��ل  واج��ه��ن��ا  وك��م��ا 
الب�سرية  امل����������وارد  ن�������درة  حت������دي 
التحدي،  ه��ذا  مواجهة  يف  وجنحنا 
�سناعاتنا  ب���ن���اء  خ���ط���ط  واج����ه����ت 
اخلربة  اكت�ساب  حت��دي  الع�سكرية 
وتوطينها،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ون���ق���ل 
التحدي  ه��ذا  ملواجهة  نه�سنا  وق��د 
الت�سليح بربامج  ب��رام��ج  رب��ط  ع��رب 
ال��ت�����س��ن��ي��ع ون���ق���ل امل���ع���رف���ة، وعرب 

مقدمتها  ويف  املتخ�س�سة  املعار�س 
اللذان  واآيدك�س  ال��ط��ريان  معر�سا 
وفرا لنا فر�سة الطالع على اأحدث 
يف  الع�سكرية  ال�سناعات  منجزات 
املتقدمة، وفر�سة عقد  العامل  دول 
ف�ساًل  امل�سنعني،  اأه��م  مع  �سراكات 
م���ن ت��وف��ري ن���واف���ذ ل��ت�����س��وي��ق انتاج 
�سناعاتنا  م��ك��ن��ت  ل��ق��د  م�����س��ان��ع��ن��ا. 
ال��ع�����س��ك��ري��ة اأب���ن���اءن���ا وب��ن��ات��ن��ا من 
الحتكاك املبا�سر مع اأرفع اخلربات 
واأحدث التقنيات، مما عزز القدرات 
نقل  يف  و���س��رع  ال��وط��ن��ي��ة،  العلمية 

التكنولوجيا املتقدمة وتوطينها.
وت�سدر  ت��ن��ت��ج  م�����س��ان��ع��ن��ا  وال����ي����وم 
النقل  ومركبات  امل��درع��ة،  العربات 
اأنواعها  بكل  والقذائف  الع�سكري، 
الفردية،  والأ���س��ل��ح��ة  وع���ي���ارات���ه���ا، 
وطائرات  طيار،  ب��دون  وال��ط��ائ��رات 
والطائرات  وامل��ن��اط��ي��د،  ال��ت��دري��ب 
املقاتلة اخلفيفة التي تعتمد تقنية 
ال���ت���خ���ف���ي، وال�������س���ف���ن وال�����ط�����رادات 
امل�سح  وتقنيات  احلربية،  وال���زوارق 
امل��ع��ل��وم��ات، وهكذا  اجل����وي وج��م��ع 
مع  الع�سكرية  �سناعاتنا  تكاملت 
�سناعاتنا املدنية، واأكملت منظومة 
وباتت  ب��الدن��ا،  يف  املتقدم  الت�سنيع 
عالمة " �سنع يف الإمارات" عنواناً 
للثقة يف  والتقان، وحماًل  للجودة 

جميع اأنحاء العامل.
اأي�����ه�����ا ال�������س���ب���اط واجل�����ن�����ود اأي���ه���ا 
الإم����ارات����ي����ون والإم����ارات����ي����ات لقد 
اأجنزنا يف الأعوام اخلم�سني املا�سية 
القا�سي  ب����ه  ي�����س��ه��د  مم����ا  ال���ك���ث���ري 
الإماراتي  وب��ات منوذجنا  وال��داين، 
باملعرفة  مم����ه����ورة  ق���وي���ة  ق����اع����دة 
واخلربة لنطالقنا بثقة وخطوات 
ازده���اراً  اأك��ر  م�ستقبل  نحو  ثابتة 
على  ق��درة  واأك���ر  وفاعلية،  ومنعة 
الرغيدة  الآم����ن����ة  احل���ي���اة  ت���وف���ري 

لأجيالنا القادمة.
ومنذ اأن اأعلنت واأخي �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
العام 2020 عام ا�ستعداد لل�سنوات 
الرغم  وع���ل���ى  امل��ق��ب��ل��ة،  اخل��م�����س��ني 
بها جائحة  األقت  التي  الأثقال  من 

ك���ورون���ا ع��ل��ى ب��ل��دن��ا وع��امل��ن��ا، قادت 
اأ�سركت  حكومتنا ور�س عمل كربى 
لو�سع  فعالياته  بكل  املجتمع  فيها 
العقود  اإ�سرتاتيجي لعملنا يف  اإطار 
تنموية  وخ��ط��ة  امل��ق��ب��ل��ة،  اخل��م�����س��ة 
وا����س���ح���ة الأه���������داف والأول�����وي�����ات 
وروؤية  الزمنية،  ال��ربام��ج  وحم��ددة 
لتعزيز  احلكومي  العمل  ملنظومة 
جاهزيتها للم�ستقبل، وقدرتها على 
واملتغريات  ال��ت��ح��دي��ات  ا���س��ت�����س��راف 
ال�ساعدة،  واجت���اه���ات���ه���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
والأك���ر  الأ����س���رع  حكومتنا  ل��ت��ك��ون 
مرونة وقدرة على التكيف مع هذه 
املتغريات والتح�سب امل�سبق لآثارها، 

واغتنام الفر�س امل�ساحبة لها.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق��وات��ن��ا امل�����س��ل��ح��ة فاإن 
ومواكبتها  للم�ستقبل  ا�ست�سرافها 
ثقافتها،  م��ن  ج��زء  ه��و  للمتغريات 
اخلم�سني  ال�������س���ن���وات  يف  ودوره��������ا 
امتداد  احل���ال  بطبيعة  ه��و  املقبلة 
: درع وطننا  تاأ�سي�سها  لدورها منذ 
و�سيفه البتار، وال�سياج املنيع لأمننا 
وا����س���ت���ق���رارن���ا، واحل����اف����ظ الأم����ني 
ن�ستعيد  واإذ  وا�ستقاللنا.  ل�سيادتنا 
اليوم  بها  نحتفي  التي  املنا�سبة  يف 
م�سرية بناء وتطور قواتنا امل�سلحة، 
�سيعلو  ال��ب��ن��اء  ب���اأن  يقني  على  ف��اأن��ا 
وال���ت���ط���ور ���س��ي��ت��وا���س��ل وال����ق����درات 
�ساحب  اأخ��ي  برعاية  �ستت�ساعف، 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة.  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
امل�سلحة،  ق��وات��ن��ا  توحيد  ذك���رى  يف 
من�سوبيها،  جميع  اأي��دي  على  ن�سد 
ونكرب فيهم �سجاعتهم واإخال�سهم 
ووفاءهم و�سدق ولئهم وانتمائهم، 
الذين  ����س���ه���داءن���ا  م��ع��ه��م  ون��ح��ي��ي 
اأحياء  ال���درج���ات  اأرف����ع  اإىل  ارت��ق��وا 
اأن  اأ���س��األ اهلل  ي��رزق��ون.  عند رب��ه��م 
واأن  وير�سى،  يحب  ما  اإىل  يوفقنا 
ي�سدد خطانا ويلهمنا �سواء ال�سبيل، 
ويدمي  و�سعبنا  وطننا  يحفظ  واأن 
وال�ستقرار  الأم������ن  ن��ع��م��ة  ع��ل��ي��ن��ا 
وال�سالم عليكم ورحمة  والزده��ار. 

اهلل وبركاته .

رئي�س �لدولة : قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة درع �لوطن 
�حل�سني و�سمام �أمانه وحامي مكت�سباته

حممد بن ر��سد : توحيد �لقو�ت �مل�سلحة قر�ر تاريخي يف م�سرية دولة �لحتاد 

•• اأبوظبي-وام:

قالت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية اإن �سراء مدد 
ل�ستحقاق  امل��ق��ررة  امل��دة  ا�ستيفاء  لغايات  لي�س  العتبارية  اخل��دم��ة 
ولذلك  التقاعد  املعا�س عند  ن�سبة  لتح�سني  واإمنا  التقاعدي،  املعا�س 
فاإن من اأهم �سروطها اأن يكون املوؤمن عليه قد ا�ستوفى املدة املوؤهلة 

ل�ستحقاق املعا�س التقاعدي وهي /20/ عاماً.
واأو�سحت الهيئة اأن مدد اخلدمة العتبارية تعترب مددا غري فعلية 
لزيادة  الفعلية  ملدد خدمته  لإ�سافتها  �سراءها  عليه  املوؤمن  ي�ستطيع 
متنحه  �سنوات   5 ���س��راء  للرجل  ويحق  التقاعد،  عند  معا�سه  قيمة 
�سنوات   10 %، بينما يحق للمراأة �سراء   10 زيادة يف املعا�س بواقع 

اأن  اإىل  م�سرية   ،20% بواقع  املعا�س  يف  زي��ادة  متنحها  اأق�سى  كحد 
اأي عدد من  اأي منهم �سراء  هذه اخلدمة اختيارية ولذلك ي�ستطيع 

ال�سنوات امل�سموح بها ولي�س �سراء املدة باأكملها.
مدة  لبلوغ  امل��وؤه��ل��ة  ال�سنوات  ح��دود  يف  يكون  ال�����س��راء  اأن  اإىل  ولفتت 
باحلد  املعا�س  على  للح�سول  املوؤهلة  امل��دة  وه��ي  ع��ام��اً   35 اخل��دم��ة 

الأق�سى.
اأو  عليه  للموؤمن  الفعلية  اخلدمة  م��دة  كانت  اإذا  املثال  �سبيل  وعلى 
امل��وؤم��ن عليها 33 ع��ام��اً ف��ال ي��ج��وز لهما ���س��راء ���س��وى ع��ام��ني فقط 
هذا  الأق�سى،  باحلد  املعا�س  على  للح�سول  املوؤهلة  امل��دة  ل�ستكمال 
اأجاز لهم �سراء مدة اأكرب من ذلك، وعليه فاإن  اأن القانون قد  برغم 
اأي �سراء ملدة خدمة ينبغي األ يتجاوز مع مدة اخلدمة الفعلية 35 

عاماً. واأ�سارت اإىل اأن �سروط �سراء هذه املدة هو اأن يكون املوؤمن عليه 
واأن  انتهاء اخلدمة،  قبل  ال�سراء  بطلب  يتقدم  واأن  راأ���س عمله،  على 
تبلغ مدة اخلدمة عند ال�سراء /20/ �سنة، ولذلك ل ميكن ال�سراء لو 

ا�ستحق املوؤمن عليه املعا�س عن /15/ �سنة خدمة.
وقالت اإن معادلة احت�ساب تكلفة ال�سراء تقوم على �سرب راتب ح�ساب 
ال�سرتاك بتاريخ تقدمي طلب ال�سراء × /20/ % هي راتب ح�ساب 
�سراوؤها  امل���راد  العمل× امل��دة  و�ساحب  عليه  امل��وؤم��ن  ع��ن  ال���س��رتاك 

بالأ�سهر والأيام.
املوظفني  اأح���د  ا����س���رتاك  رات���ب ح�����س��اب  ك���ان  اإذا  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى 
5 �سنوات فاإن معادلة الحت�ساب  �سراء  يف  ويرغب  درهم   20،000
هي 20.000 /راتب ح�ساب ال�سرتاك/ × %20 /ن�سبة ال�سرتاك 

كاملة عنه وعن �ساحب العمل/ × 60 /املدة املراد �سراوؤها بالأ�سهر 
والأيام/ عندها �سيكون الناجت 240 األف درهم.

وبينت اأن تكلفة ال�سراء ت�سدد دفعة واحدة اأو بالتق�سيط، بحيث يقوم 
 50 تعادل  اأوىل  نقدية  دفعة  ب�سداد  التق�سيط  ح��ال  يف  عليه  املوؤمن 
% من اإجمايل تكلفة ال�سراء، ويتم تق�سيط باقي املبلغ على اأق�ساط 
�سهرية ل تقل عن ربع الراتب ال�سهري على اأًل تتجاوز مدة التق�سيط 

اأربع �سنوات اأو بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني اأيهما يحّل اأوًل.
وبينت اأنه اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه دون اأن ي�سدد كامل التكاليف 
فعلياً، ويف حال  امل�سددة  املبالغ  يقابل  امل�سرتاة مبا  املدد  احت�ساب  يتم 
ي�ستمر  التكاليف  �سداد كامل  بالوفاة قبل  املوؤمن عليه  انتهاء خدمة 

ا�ستقطاع باقي اأق�ساط ال�سراء من معا�سات امل�ستحقني.

»�ملعا�سات«: �سر�ء مدة �خلدمة �لعتبارية لغايات حت�سني �ملعا�س ولي�س ل�ستيفاء �ملدة �ملوؤهلة ل�ستحقاقه

اإ�سعار لل�سادة امل�ساهمني مت تاأجيل اجتماع اجلمعية 

موارد  �سركه  مل�ساهمي  ال�سنوي  العاديه  العموميه 

للتمويل �س.م.خ. 2020 ب�سبب عدم اأكتمال الن�ساب 

املوافق  الثنني  يوم  يف  الجتماع  و�سيعقد  القانوين 

يرجي  �سباحاً   11 ال�ساعه  مت��ام  يف   2021/05/17

من ال�ساده امل�ساهمني اأن يحيط علما بذلك وح�سور 

اجتماع اجلمعية العامة العادية عرب النرتنت

تاأجيل �جلمعية �لعمومية ل�سركة مو�رد 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  توحيد  ق���رار  اأن 
كان   1976 ع��ام  مايو  من  ال�ساد�س 
واملف�سلية  امل�سريية  ال��ق��رارات  اأح��د 
والتي عربت  العزيز  تاريخ وطننا  يف 
عن حكمة املغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب   " نهيان  اآل  �سلطان 
املوؤ�س�سني،  ال��ق��ادة  م��ن  واإخ��وان��ه   ،"
نظرهم  وب����ع����د  ال���ع���م���ي���ق  ووع���ي���ه���م 
واإمي���ان���ه���م ب���ال���وح���دة ط���ري���ق���اً نحو 
اأنحاء  كل  يف  ل�سعبنا  وال��ع��زة  التقدم 

الوطن .
مبنا�سبة  ���س��م��وه  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   45 ال�����  ال���ذك���رى 

امل�سلحة وفيما يلي ن�سها : 

ال�سف  ال�سباط و�سباط  اأبنائي 
واجلنود .. اأبناء القوات امل�سلحة 

البا�سلة ..
اإن توحيد قواتنا امل�سلحة يف ال�ساد�س 
1976، ه��و احلدث  ع���ام  م��ن م��اي��و 
ال��وط��ن��ي الأك����ر اأه��م��ي��ة وت���اأث���رياً يف 
اإن�ساء  ق���رار  بعد  احل��دي��ث،  تاريخنا 
ال���ث���اين م���ن �سهر  دول����ة الحت�����اد يف 
هذا  ف��ف��ي  1971؛  ع����ام  دي�����س��م��رب 
املبارك  احت��ادن��ا  انطلق  املجيد  اليوم 
امل�ستقبل،  ن���ح���و  م��ط��م��ئ��ن��اً  واث�����ق�����اً 
وت��ع��ززت اأرك���ان���ه ب��اأح��د اأه���م عنا�سر 

ق��وت��ه وجن��اح��ه وم��ن��ع��ت��ه وه���و وحدة 
قواته امل�سلحة، واأر�سل ر�سالة وا�سحة 
ب���اأن دول���ة الإم����ارات  اإىل ال��ع��امل كله 
البنيان  را���س��خ��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأ�س�س  اإىل  ت�����س��ت��ن��د  الأرك��������ان  ق���وي���ة 
���س��ل��ب��ة وم���رت���ك���زات م��ت��ي��ن��ة، وق�����ادرة 
راية  حت��ت  التحديات  مواجهة  على 
واحدة وبروح وطنية واحدة. نحتفل 
والأربعني  اخلام�سة  بالذكرى  اليوم 
"عام  امل�����س��ل��ح��ة يف  ق��وات��ن��ا  ل��ت��وح��ي��د 
"، ما يعطي هذه الذكرى  اخلم�سني 
رمزية خا�سة ومينحها دللت مهمة 
قواتنا  كانت  فلقد  عميقة؛  وم��ع��اين 
التنموية  م�سريتنا  ح��ام��ي  امل�سلحة 
اخلم�سة  ال��ع��ق��ود  خ����الل  ال��ن��اج��ح��ة 
اأهم مرتكزات هذه  واإح��دى  املا�سية، 
واملدر�سة  ال�سلبة،  واأعمدتها  امل�سرية 
ال��ت��ي ع����ززت ق��ي��م ال���وح���دة وال����ولء 
نفو�س  يف  وال��ت�����س��ح��ي��ة  والن���ت���م���اء 
الأقوياء  ال��رج��ال  وم�سنع  الأج��ي��ال، 
باملهج  الوطن  للدفاع عن  امل�ستعدين 
ملبادئ  احل���ي  وال��ت��ج�����س��ي��د  والأرواح، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
و�سعبها وقيمهم واأخالقهم يف ال�سلم 
قواتنا  اأن  يف  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  واحل�����رب. 
امل�سلحة �ستكون على العهد بها دائماً 
خالل العقود اخلم�سة املقبلة .. رمزاً 
بال  والت�سحية  وال�سجاعة  للبطولة 
حدود، وعلى قدر امل�سوؤولية الوطنية 
امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا، لأن م��ا يحكم 
وال�ستعداد  ال��وط��ن  ح��ب  ه��و  عملها 

للذود عنه بكل غال ونفي�س.

ال�سف  ال�سباط و�سباط  اأبنائي 
واجلنود.. اأبناء القوات امل�سلحة 

البا�سلة..
ب���ك���ل فخر  ن�����س��ت��ذك��ر  ال����ي����وم  يف ه�����ذا 
الوطنية  الأدوار  واع���ت���زاز،  واإج����الل 
الكربى التي قامت بها قواتنا امل�سلحة 
املا�سية  اخلم�سة  ال��ع��ق��ود  م��دى  على 
بها  م��ر  التي  املختلفة  امل��راح��ل  وع��رب 
وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز، ���س��واء ع��ل��ى م�ستوى 
ح��ف��ظ الأم����ن ال��وط��ن��ي وال���دف���اع عن 
�سيادتنا  و�سيانة  التنموية  املكت�سبات 
م�ساندة  م�ستوى  على  اأو  ومقدراتنا، 
الأ����س���ق���اء وال���وق���وف اإىل ج��ان��ب��ه��م يف 
وال�����س��دائ��د واملحن،  الأزم�����ات  اأوق�����ات 
وتعزيز اأركان منظومة الأمن القومي 
التي  امل��خ��اط��ر  ال��ع��رب��ي يف م��واج��ه��ة 
تتهددها، اأو على م�ستوى دعم ال�سالم 
وال�ستقرار اإقليمياً وعاملياً من خالل 
ال�سالم  ح��ف��ظ  ع��م��ل��ي��ات  امل�����س��ارك��ة يف 
العامل،  ح��ول  املناطق  م��ن  العديد  يف 
وم���ك���اف���ح���ة الإره�����������اب والن�����خ�����راط 
للت�سدي  الدولية  اجلهود  يف  الفاعل 
مل��خ��اط��ر اجل���م���اع���ات الإره���اب���ي���ة ويف 
م���ق���دم���ت���ه���ا ت��ن��ظ��ي��م��ا " ال����ق����اع����دة " 
ت�سحيات  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،" داع�����س  و" 
لوطنهم  وحبهم  العظيمة  منت�سبيها 
واأدائهم مل�سوؤولياتهم باإخال�س وتفان 
يف كل املهام التي اأوكلت اإليهم �سواء يف 
الداخل اأو يف اخلارج. ويف هذه الذكرى 
�سهدائنا  اأرواح  على  نرتحم  املجيدة 
الأمثلة  اأروع  �سربوا  الذين  الأب��ط��ال 
وج�سدوا  وال�����ف�����داء،  ال��ت�����س��ح��ي��ة  يف 

العريقة  الإم��ارات��ي��ة  الع�سكرية  قيم 
م��ا���س��ي دولة  وم��ب��ادئ��ه��ا ودوره������ا يف 
وحا�سرها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الوطن �سيظل  اأن  وم�ستقبلها، ونوؤكد 
منيعاً يف مواجهة  ال��دوام ح�سناً  على 
بت�سحيات  وال���ت���ه���دي���دات  امل���خ���اط���ر 
يف  عنه  ال��دف��اع  يف  و�سجاعتهم  اأبنائه 
ك��ل م��ك��ان وزم����ان. ولب���د اأن اأن����وه، يف 
بدور  العزيزة،  الوطنية  املنا�سبة  هذه 
ال��ف��اع��ل يف قواتنا  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
امل�����س��ل��ح��ة وح�����س��وره��ا امل���ه���م وامل���وؤث���ر 
طويلة،  �سنوات  منذ  �سفوفها  �سمن 
اأحد  ذاتها �سمن  اإثبات  وقدرتها على 
اأه����م جم����الت ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي وهو 
املجال الع�سكري، جت�سيداً ملا تتمتع به 
من م�ساركة بارزة يف منظومة التنمية 
وما  وفروعها،  جوانبها  بكل  الوطنية 
ت���ب���دي���ه ال���ق���ي���ادة م����ن اه���ت���م���ام كبري 
ب��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا وت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ت��ه��ا على 
ال�سباط  اأب��ن��ائ��ي  امل�����س��ت��وي��ات.  جميع 
اأبناء   .. واجل���ن���ود  ال�����س��ف  و���س��ب��اط 
كان  لقد   .. البا�سلة  امل�سلحة  ال��ق��وات 
تنظيم دولة الإمارات معر�سي الدفاع 
الدويل " اآيدك�س "، والدفاع البحري 
جائحة "  ظروف  " رغم  " نافدك�س 
فرباير  �سهر  19" خ���الل   - ك��وف��ي��د 
العاملية  وامل�������س���ارك���ة   ،2021 ع�����ام 
املهمة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ف��ي��ه��م��ا  ال��ك��ب��رية 
ال��ت��ي ���س��اح��ب��ت��ه��م��ا .. ه���و دل��ي��ل على 
ثقة العامل يف دولة الإم��ارات العربية 
ودورها  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  ويف  امل��ت��ح��دة 
يف خدمة ال�سالم والأمن وال�ستقرار 

والدولية.  الإقليمية  ال�ساحتني  على 
غدت  املا�سية،  ال�سنوات  م��دى  وعلى 
ال�سناعات الدفاعية الإماراتية اإحدى 
الوطني  لالقت�ساد  امل��ه��م��ة  ال���رواف���د 
املبني على املعرفة، وقادرة على اإقامة 
�سركات  اأك�����رب  م���ع  م��ث��م��رة  ����س���راك���ات 
.. ويظل  ال��ع��امل  ال���دف���اع يف  ���س��ن��اع��ة 
حديثة،  وطنية  دف��اع  �سناعة  تطوير 
نظرتنا  يف  الرئي�سية  العنا�سر  اأح���د 
تقويتها  واآل��ي��ات  امل�سلحة  قواتنا  اإىل 
املقبلة مبا  ال�سنوات  وحتديثها خالل 
يعود باخلري على امل�ستويني الع�سكري 

والتنموي.

ال�سف  ال�سباط و�سباط  اأبنائي 
واجلنود.. اأبناء القوات امل�سلحة 

البا�سلة..
امل�سلحة  ق���وات���ن���ا  ت��ط��وي��ر  ك����ان  ل��ق��د 
اأ���س��ا���س��ي��ة �سمن  اأول����وي����ة  وحت��دي��ث��ه��ا 
م��ن��ظ��وم��ة اأول��وي��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة، منذ 
عام  خ���الل  امل�سلحة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د 
1976، و�سيظل كذلك خالل العقود 
�ساأنه  ك���ل م���ا م���ن  ل��ت��وف��ري  امل��ق��ب��ل��ة، 
العنا�سر  ب��ك��ف��اءة  امل�����س��ت��م��ر  الرت���ق���اء 
مهامها  اأداء  على  وقدرتها  الب�سرية 
قواتنا  غ�����دت  ل���ق���د  ع���ال���ي���ة.  ب���ك���ف���اءة 
رمزا  فروعها،  بكل  البا�سلة،  امل�سلحة 
الع�سرية  اجل���ي���و����س  واأح������د  ل���ل���ق���وة، 
ال��ت��ي ميكنها  ال��ن��وع��ي��ة  ال���ق���درات  ذات 
كفاءة  ب��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة  مهامها  تنفيذ 
واحرتافية، يف الداخل واخلارج، وهذا 
بف�سل الدعم الكبري الذي تتلقاه منذ 

عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
"، والذي  ث��راه  " طيب اهلل  اآل نهيان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عهد  اإىل  امتد 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل"، من منطلق الميان باأن 
هي  وال��ق��ادرة  القوية  امل�سلحة  القوات 
والتنمية  وال�ستقرار  لالأمن  �سمان 
يف عامل ميوج باملخاطر وال�سطرابات 
امل�ستويات.  جميع  على  وال��ت��ه��دي��دات 
ويف ال��وق��ت ال���ذي ن��ح��ر���س ف��ي��ه على 
بكل  ورف��ده��ا  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  تقوية 
خمتلف  يف  والتميز  ال��ق��درة  عنا�سر 
املجالت، فاإننا نعمل بقوة وثبات من 
اأجل دعم ال�سالم الإقليمي، و�سن�ستمر 
و�سجاعة من  باإميان  الطريق  يف هذا 
ل�سعبنا  اأف�����س��ل  م�ستقبل  �سنع  اأج���ل 
وحتقيق  ك���ل���ه���ا  امل���ن���ط���ق���ة  و�����س����ع����وب 
وال�ستقرار  التنمية  يف  ط��م��وح��ات��ه��ا 
وال����رخ����اء ب��ع��د ����س���ن���وات ط��وي��ل��ة من 

احلروب وال�سراعات.

ال�سف  ال�سباط و�سباط  اأبنائي 
واجلنود .. اأبناء القوات امل�سلحة 

البا�سلة ..
حمطات  وال�����س��ع��وب  الأمم  ت���اري���خ  يف 
وقيادات  م�سريية،  وق����رارات  ف��ارق��ة، 
فريدة، ت�سنع تاريخها وت�سع الأ�س�س 
وقد   .. وم�ستقبلها  حلا�سرها  القوية 
امل�سلحة يف  ال��ق��وات  ق��رار توحيد  ك��ان 
اأحد   ،1976 ع��ام  مايو  من  ال�ساد�س 
واملف�سلية  امل�����س��ريي��ة  ال���ق���رارات  ه���ذه 
ال��ت��ي عربت  ال��ع��زي��ز،  ت��اري��خ وطننا  يف 

بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  حكمة  عن 
�سلطان اآل نهيان، " طيب اهلل ثراه "، 
واإخوانه من القادة املوؤ�س�سني، ووعيهم 
ال��ع��م��ي��ق وب���ع���د ن���ظ���ره���م واإمي���ان���ه���م 
والعزة  التقدم  نحو  طريقاً  بالوحدة 
ونظل  ال��وط��ن.  اأن��ح��اء  ك��ل  ل�سعبنا يف 
لهوؤلء  مدينني  بعدنا  م��ن  والأج��ي��ال 
الأ�سا�س  و�سعوا  الذين  العظام  القادة 
القوى لنه�ستنا، وتركوا لنا وطناً قوياً 
اهلل  رح���م   .. امل�سلحة  وق��وات��ه  ب�سعبه 
ف�سيح  واأ�سكنهم  واإخوانه  زاي��د  ال�سيخ 
الإمارات  اإىل  قدموه  ما  ج��زاء  جناته 
و�سعبها، ون�ساأل اهلل تعاىل ان مينحنا 
القوة والعزم على موا�سلة م�سريتهم 
تركوها  ال��ت��ي  ال��وط��ن  اأم��ان��ة  و�سيانة 
اأبنائي  اأم��ان��ة.  م��ن  اأثقلها  وم��ا  ل��ن��ا.. 

واجلنود..  ال�سف  و�سباط  ال�سباط 
اأبناء القوات امل�سلحة البا�سلة..

الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  يف  ي�سعني  ل 
اأن  اإل  اإم��ارات��ي،  العزيزة على قلب كل 
والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  اأرفع 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
"حفظه اهلل"  امل�سّلحة  للقوات  الأعلى 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات، 
واإىل كل اأبناء قواتنا امل�سلحة البا�سلة، 
و�سعب الإمارات الويف. وكل عام ودولة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف خري 

و�سالم وتقدم ومنعة .

•• ال�شارقة-وام:

حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
قواتنا  اإن  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
الإم���ارات  دول��ة  يف  لنا  وفخر  ع��ز  م�سدر  �ستبقى  امل�سلحة 
وطننا  حلماية  معها  متكاتفني  و�سنبقى  املتحدة  العربية 
ب���الأم���ن والرخاء  ب��ف�����س��ل م���ن اهلل  ل��ن��ن��ع��م  وال���دف���اع ع��ن��ه 

والتقدم.
جاء ذلك يف كلمة ل�سموه وجهها عرب جملة )درع الوطن( 
مبنا�سبة الذكرى ال� 45 لتوحيد القوات امل�سلحة فيما يلي 

ن�سها ..
 " نحتفي يف ال�ساد�س من مايو بذكرى عزيزة على قلوبنا 
وهي ذكرى توحيد القوات امل�سلحة الإماراتية ال� 45، نعي�س 
هذه املنا�سبة مب�ساعر العتزاز والفخر ملا نراه من م�ستوى 
متقدم من اجلاهزية والكفاءة العالية التي اأ�سبحت عليها 
والتمارين  والتدريب  التاأهيل  خالل  من  امل�سلحة  قواتنا 
التي نفذتها بالتعاون مع اجلهات الع�سكرية على م�ستوى 
املنطقة والعامل. اإن ما حتقق من تطور كبري على م�ستوى 
امل�سبق  التخطيط  ينم عن  كافة  امل�سلحة  القوات  قطاعات 

والطموح الذي و�سعته القيادة الر�سيدة منذ تاأ�سي�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة لال�ستثمار يف ال�سواعد الوطنية 
الطيبة  الأر����س  ه��ذه  عن  وتفان  ب�سالة  بكل  �ستذود  التي 
املتغرية  وال���ظ���روف  ال��ت��ج��ارب  اأث��ب��ت��ت  يقطنها.  م��ن  وك���ل 
ب�سكل  امل�سلحة  قواتنا  وق��وف  كافة  العامل  على  متر  التي 
اأمان وعون للمحتاجني كافة، ولعل اجلهود  دائم ك�سمام 
الإغاثية الإن�سانية التي تقدمها الدولة عن طريق اأبطالنا 
الإرث  وتعك�س  ذل��ك  على  م��ث��ال  اأب���رز  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف 
الديني والقيمي الذي ت�سعه الإمارات موجها يف م�سريتها 
التنموية. ومع كافة العطاءات اجلزلة التي تقدمها القوات 
امل�سلحة منذ اإن�سائها لبد اأن ن�ستذكر من قدم اأكرب عطاء 
بالت�سحية بنف�سه للحفاظ على وطنه والذود عن حيا�سه 
والدفاع عن كلمة احلق، وهذه الت�سحية خلدت يف تاريخ 
الدولة كعالمات م�سرفة ل�سهدائنا وذويهم و�سنظل نعتز 

مبا قدموه ونحيي ذكراهم يف املنا�سبات والو�سائل كافة.
دولة  يف  ل��ن��ا  وف��خ��ر  ع��ز  م�����س��در  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  �ستبقى 
الإمارات العربية املتحدة و�سنبقى متكاتفني معها حلماية 
وطننا والدفاع عنه لننعم بف�سل من اهلل بالأمن والرخاء 

والتقدم "//.

•• الفجرية -وام:

بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى 
ال�ساد�س من مايو  اأن  الفجرية  حاكم 
عام 1976 حمطة فارقة ومف�سلية 
���س��اه��م��ت يف ت��ر���س��ي��خ اأرك������ان الحت����اد 

وتوطيد وحدته وتثبيت دعائمه.
جاء ذلك يف كلمة �سموه التي وجهها 
عرب جملة "درع الوطن" يف الذكرى 
القوات  لتوحيد  والأرب��ع��ني  اخلام�سة 
لنا  امل�سّلحة فيما يلي ن�سها : يطيب 
يف هذا اليوم العظيم يف تاريخ دولتنا 
ي��وم توحيد  ن�ستذكر  اأن  ع��ام،  من كل 
مايو  من  ال�ساد�س  يف  امل�سلحة  قواتنا 
عام 1976، كمحطة هامة وم�سرقة 
وال�ستقرار  الأم��ن  اإر���س��اء  �ساهمت يف 
ح��ي��ث ح���اف���ظ ج��ي�����س��ن��ا ال��ب��ا���س��ل على 
م�سرية  ودع������م  ال����وط����ن  م��ك��ت�����س��ب��ات 
التنمية والتطوير التي ت�سهدها دولة 

الإمارات.
خ��م�����س واأرب����ع����ون ع��ام��ا م�����س��ت، يوم 

اأعلن القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
واإخوانه  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ت��وح��ي��د  امل��وؤ���س�����س��ون 
والبدء باإر�ساء قواعدها املتينة، ومنذ 

ت�����س��ه��د ق��وات��ن��ا قفزات  ال���وق���ت  ذل����ك 
نوعية يف درجة الإعداد والتاأهيل على 
امل�ستويات كافة، ول تزال هذه امل�سرية 
ال��ظ��اف��رة ت��ت��ق��دم ن��ح��و الأم����ام بقيادة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
اهلل" الذي يحر�س على توفري كافة 
القوات  ل��دع��م  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
امل�ستويات  ي�����س��اه��ي  مب����ا  امل�����س��ل��ح��ة 
العاملية يف جمالت التدريب والتجهيز 

والت�سليح.
ل��ق��د ب����ات اجل��ي�����س الإم����ارات����ي ميثل 
حلماية  امل���ن���ي���ع  ال���وط���ن���ي  ال�������س���ي���اج 
الإم�����ارات،  حققتها  ال��ت��ي  املكت�سبات 
اأب��ن��ائ��ن��ا مع  وت��ك��ات��ف  ال��ت��ف��اف  بف�سل 
مكت�سبات  حلماية  الر�سيدة،  قيادتهم 
الأمن  وت��ع��زي��ز  ومقد�ساتها  ال��دول��ة 
وال���س��ت��ق��رار يف رب��وع��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
ر���س��ال��ت��ه��ا ودوره��������ا يف دعم  حت��ق��ي��ق 
الإقليمي  وال�ستقرار  الأمن  وتر�سيخ 
اجلليلة  املنا�سبة  ه��ذه  ويف  وال���دويل. 
اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى  اأرفع 

بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب 
"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل"و�ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب����ي 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
ال�سمو  واأ����س���ح���اب  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ 
الكرام،  الإم�����ارات  و���س��ع��ب  الإم������ارات، 
م�����س��ت��ذك��ري��ن م���ع���اً ت�����س��ح��ي��ات رج���ال 
الذين  و���س��ه��دائ��ه��ا  امل�����س��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا 
ال��دف��اع عن  اأرواح��ه��م يف �سبيل  بذلوا 
الأر�س ووحدة ورفعة الوطن، وحفظ 
ال�����س��رع��ي��ة وال�����س��الم يف امل��ن��ط��ق��ة كما 
عهد  املجيدة  املنا�سبة  ه��ذه  يف  جن��دد 
ال��وف��اء وال����ولء للوطن ولأب��ن��ائ��ن��ا يف 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة، ون��ع��اه��ده��م على 
موا�سلة م�سرية النماء وتعزيز مكانة 
الإمارات يف مقدمة الدول التي تدعم 

ال�سلم العاملي.

•• عجمان-وام:

اأك����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حميد 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د  ب���ن 
الأعلى حاكم عجمان اأن قرار توحيد 
القوات امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو 
1976 حتت علم واحد وقيادة  لعام 
مهمة  مرحلة  ميثل  واح���دة  مركزية 
وتعزيز  الحت������اد  اأرك������ان  ت��وط��ي��د  يف 

م�سريته املباركة.
ل�����س��م��وه وجهها  ك��ل��م��ة  ذل����ك يف  ج����اء 
" مبنا�سبة  الوطن  " درع  عرب جملة 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   45 ال�����  ال����ذك����رى 
يل  :يطيب  ن�سها  يلي  فيما  امل�سلحة 
قواتنا  لتوحيد   45 ال����  ال��ذك��رى  يف 
امل�سلحة اأن ن�ستذكر القرار التاريخي 
ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  والإ���س��رتات��ي��ج��ي 
زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل 
ثراه" واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 
 1976 ع����ام  م���اي���و   6 الإم��������ارات يف 
وال��ذي ن�س  امل�سلحة  القوات  بتوحيد 
على توحيد القوات امل�سلحة حتت علم 
واح��د وق��ي��ادة مركزية واح��دة ت�سمى 
من  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 
الكيان  لدعم  امل�ستمر  ال�سعي  منطلق 
وتعزيز  اأرك��ان��ه،  وتوطيد  الحت����ادي، 

امنه، وا�ستقراره.
ال���ر����س���ي���دة ممثلة  ال���ق���ي���ادة  و���س��ع��ت 
ال�����س��ي��خ خليفة بن  ال�����س��م��و  ب�����س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل" 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب����ي 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
اأعينها  ن�����س��ب  امل�������س���ل���ح���ة،  ل���ل���ق���وات 
ال��ق��ي��ام ب��ت��ط��وي��ر اجل��ي�����س م��ن خالل 
متكاملة  ب��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ن��ه��و���س 
الأركان تن�سجم مع النه�سة ال�ساملة 
وقامت  للدولة  امل�ستدامة  والتنمية 
با�ستقطاب  احل��ث��ي��ث  ال�سعي  بف�سل 
القدرات  الع�سكرية وتوفري  اخلربات 
الفريدة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل���ت���ط���ورة 
لدعم القوات امل�سلحة واإيجاد �سناعة 
وب�سواعد  دولتنا  اأر���س  على  ع�سكرية 
تد�سن  اأ�����س����ب����ح����ت  ح����ت����ى  رج����ال����ه����ا 
ال�سوق  يف  وتناف�س  املتقدمة  الآل��ي��ات 
املتخ�س�سة  امل��ع��ار���س  وت��ع��د  ال��ع��امل��ي، 
ال���ط���ريان  م��ع��ر���س��ا  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
واآي��دك�����س م��ن اأه���م م��ع��ار���س الدفاع 

الإم����ارات، لعر�س  ال��ع��امل تقام يف  يف 
الأ�سلحة  وتقنيات  تكنولوجيا  اأح��دث 
اإ�سرتاتيجية  وت���ع���زي���ز  ال���دف���اع���ي���ة 
ال�سالح  �سناعة  تكنولوجيا  امتالك 
. وب��ال��ت��وازي م��ع ال��ق��رارات احلكيمة 
داأبت حكومتنا الحتادية على متكني 
ال�سواعد ال�سابة لالنخراط يف العمل 
املزيد  واكت�ساب  الع�سكري  ال�سناعي 
ال�ستثنائية  العملية  اخل����ربات  م��ن 
لالن�سمام  امل�ستقبل  باأبطال  ودفعت 
واأ�س�ست  احل���رب���ي���ة،  ال���ك���ل���ي���ات  اإىل 
ف�سارت  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  الأك����ادمي����ي����ات 
القوات الإماراتية وموؤ�س�ساتها خالل 
���س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة م�������س���دراً ل��ك��ث��ري من 
القيادات التي مل يظل دورها قا�سراً 
الع�سكرية،  احل��ي��اة  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
العمل  مفا�سل  كافة  يف  انت�سرت  ب��ل 
املدين اأي�ساً. اإن بلوغ القوات امل�سلحة 
م�ستويات عالية من التقدم والتطور 
وحت��ق��ي��ق��ه��ا الجن������ازات ال��ع��ظ��ي��م��ة مل 
طبيعية  نتيجة  ج��اء  بل  �سدفة،  ي��اأت 
امل�����س��ت��م��رة لعقود  امل�����س��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود 
�ساحب  تبناها  اإ�سرتاتيجية  �سمن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة بجد واجتهاد 
ليخرج من �سلب دولتنا اأبطال بوا�سل 
النداء  ويلبون  امل�ستحيل  يعرفون  ل 
يف  الر�سيدة  القيادة  اإ�سارة  رهن  وهم 

كل وقت وحني".
مبتانة  ال��ب��داي��ات  منذ  جي�سنا  ع��رف 

متكاملة  منظومة  واأ���س��ب��ح  تاأ�سي�سه 
م������ن ال�����ع�����ط�����اء مت����ت����د ل���ل���خ���دم���ات 
اإىل  واخلريية  والإن�سانية  املجتمعية 
وتهيئة  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول 
املناخ املالئم وتوطيد ال�ستقرار عرب 
اإعادة  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  احل��دود 
اآل��ة احلروب،  ما خلفته  واإع��م��ار  بناء 
وب��ث احل��ي��اة فيها م��ن ج��دي��د، ومتيز 
بعطائه  ك���ث���رية  م���واق���ف  يف  ج��ي�����س��ن��ا 
امل�سنية  اجل����ه����ود  وب�������ذل  ال�����زاخ�����ر 
يف اإي��������واء ال���الج���ئ���ني م����ن احل�����روب 
مع  وتعاونا  ت��اآزرا  امل�سابني  ومعاجلة 
الهيئات الوطنية اخلريية التي تنهل 
من دولتنا التي تن�سر اخلري، وتتخذه 

عمال مثمرا وم�ستداما.
يدرك العامل جيدا اأن دولة المارات 
فلدولتنا  وت�سامح،  �سالم  اأيقونة  تعد 
وت�ست�سعر  ع��ن��ه��ا،  حت��ي��د  ل  م���ب���ادئ 
دوافع ال�ستقرار يف كل مكان وزمان، 
ت���ت���وان���ى عن  ال����ع����ون ول  ي����د  ف��ت��م��د 
الأذى عن  دف���ع  اجل����رية يف  واج���ب���ات 
ال�����س��ع��وب وق�����س��اي��اه��ا ال��ع��ادل��ة حتى 
والعدالة  وال�سالم  ال�ستقرار  يتحقق 

على الأر�س.
�سهداء  ال����ي����وم  ه�����ذه  يف  ن��ن�����س��ى  ول 
�سربوا  ال���ذي���ن  ال��ب��وا���س��ل  الإم�������ارات 
والفداء  الت�سحية  يف  الأع��ل��ى  امل��ث��ل 
وال�����س��رب لن�سرة احل��ق وال��دف��اع عن 
راية  واإع��الء  امللهوف  واإغاثة  املظلوم 
الدولة لتبقى الإم��ارات بلد الت�سامح 

والتعاي�س وال�سالم // .

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع   متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت 
 24 ال����  ال�����س��اع��ات  204،724 فح�سا ج��دي��دا خ���الل  اإج����راء  ال�����وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية 

الفح�س الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،954 حالة اإ�سابة جديدة 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة  كورونا  بفريو�س 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 
3 حالت م�سابة نتيجة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت  حالة.    كما   529،220
يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  تداعيات 
اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1،601 الدولة 

العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني،  جلميع 
والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة 
اجلميع. واأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،952 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
امل��ر���س بعد  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
يكون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

جمموع حالت ال�سفاء 509،658 حالة.

من جهة اخرى اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 55،290 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ 
جرعة   10،834،453 اأم�����س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع 

ومعدل توزيع اللقاح 109.55 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد19- ".

اأجرت 204,724 فح�سا ك�سف عن 1,954 اإ�سابة

»�ل�سحة« تعلن �سفاء 1,952 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 55,290 جرعة من لقاح »كوفيد-19« خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

حممد بن ز�يد: توحيد �لقو�ت �مل�سلحة �أحد �لقر�ر�ت �مل�سريية و�ملف�سلية يف تاريخ وطننا �لعزيز

حاكم �ل�سارقة : قو�تنا �مل�سلحة �ستبقى م�سدر عز وفخر و�سنبقى 
متكاتفني معها حلماية وطننا و�لذود عنه

حاكم �لفجرية : �ل�ساد�س من مايو حمطة مف�سلية 
وقو�تنا �مل�سلحة درع �لوطن و�سياجه �ملنيع

حاكم عجمان: قر�ر توحيد �لقو�ت �مل�سلحة مرحلة 
مهمة يف توطيد �أركان �لحتاد وتعزيز م�سريته
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

�سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة اأن قرار 
يف  مهمة  خ��ط��وة  ميثل  امل�سلحة  ال��ق��وات  توحيد 
نفو�س  وذك��رى وطنية عزيزة يف  الإم���ارات  تاريخ 
اأبناء الوطن وم�سدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات 
عرب  وجهها  ل�سموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  و�سعبها. 
 45 ال���  الذكرى  " مبنا�سبة  الوطن  " درع  جملة 

لتوحيد القوات امل�سلحة فيما يلي ن�سها ..
نحيي يف ال�ساد�س من مايو ذكرى توحيد القوات 
ت�سكل خطوة  وال��ت��ي   45 ال���  الإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة 
���س��ك��ل��ت القوات  ه��ام��ة يف م�����س��رية دول��ت��ن��ا ح��ي��ث 
�ساهرة  وع��ي��ن��ا  ل��الحت��اد  ح�سينا  درع����ا  امل�����س��ل��ح��ة 
من  فيه  يقيم  وم��ن  الوطن  وا�ستقرار  اأم��ن  على 

مواطنني ومقيمني وزائرين .
متثل القوات امل�سلحة بكافة قطاعاتها ووحداتها 

وكلياتها م�سدر فخر واعتزاز لكل مواطن يف دولة 
الإم��ارات حيث حققت اإجن��ازات كبرية يف خمتلف 

الذين يعملون بكل  الوطن  اأبناء  واأهلت  املجالت 
القوات  اإح��دى  وغ��دت  للدفاع عن وطنهم  ب�سالة 

الهامة يف املنطقة مب�ستواها الع�سكري املتقدم.
قواتنا  بذلتها  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  وم��ع 
امل�سلحة يف الدفاع عن اأر�س الوطن كانت هنالك 
البوا�سل  اجل��ن��ود  م��ن  لأبنائنا  جليلة  ت�سحيات 
اإىل  اأرواحهم فداء للوطن وارتقوا  الذين قدموا 
رب��ه��م ���س��ه��داء مل ي��ره��ب��ه��م امل���وت ع��ن ال����زود عن 
ب��ك��ل �سجاعة لأداء  ت��ق��دم��وا  ب��ل  ح��ي��ا���س وط��ن��ه��م 
واجبهم الوطني، وبهم نفاخر ونعتز فبطولتهم 
���س��ط��ره��ا ال���وط���ن جن��وم��ا ت�����س��يء ت���اري���خ دولتنا 

امل�سرف.
�ستظل قواتنا امل�سلحة الدرع احل�سني الذي نعتز 
به ونفاخر بكل ما تبذله من جهود حلماية وطننا 
ومكت�سباته لينعم كل من يقطن على اأر�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة بالأمن والأمان والعي�س 

الكرمي" .

•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي اأن قواتنا امل�سلحة البا�سلة 
قدرة  لتاأكيد  اأ�سا�سية  �سمانة  و�ستظل  ك��ان��ت 
التحديات  الغايل على الرتقاء فوق كل  وطننا 
لتبقى  املخاطر،  كافة  وج��ه  يف  منعته  وتر�سيخ 
دولة الإم��ارات على ال��دوام منوذجاً لال�ستقرار 
ف��ي��ه اخلري  ي��ع��م  وال��ت��ف��اوؤل مب�ستقبل  والأم����ن 
اجل��م��ي��ع، و���س��ت��ب��ق��ى ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة بعزمية 
ال�����س��ي��اج الآم�����ن واحل�سن  امل��خ��ل�����س��ني  اأب��ن��ائ��ه��ا 
املنيع لطموحات دولة الإمارات ولكل ما ت�سبو 
له من تقدم ورفعة وملا ياأمله �سعبها من رخاء 

وازدهار.
 " جاء ذلك يف كلمة ل�سموه وجهها عرب جملة 
لتوحيد  درع الوطن " مبنا�سبة الذكرى ال� 45 
تتزامن   : ن�سها  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
القوات  لتوحيد  والأرب��ع��ني  اخلام�سة  ال��ذك��رى 
امل�����س��ل��ح��ة، م��ع ا���س��ت��ع��داد دول����ة الإم������ارات لبدء 
املباركة  التنموية  م�سريتها  يف  جديدة  مرحلة 
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة .. مرحلة نوا�سل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  فيها 
"حفظه اهلل"،  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
حتقيق الطموحات العري�سة التي راودت الآباء 
امل��وؤ���س�����س��ني ع��ن��دم��ا و���س��ع��وا ال��ل��ب��ن��ات الأوىل يف 
اإي��ذان��اً مبولد  رايته  بناء �سرح الحت��اد ورفعوا 
هامتها  تبقى  اأن  تاأ�سي�سها  منذ  اخ��ت��ارت  دول��ة 
يكون  واأن  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  �سماء  م��رف��وع��ة يف 
وهو  لها،  مالزمتني  �سفتني  والتميز  النجاح 
ب��ت��ب��ّن��ي �سيا�سات  ال��ر���س��ي��دة  اأك���دت���ه ق��ي��ادت��ن��ا  م��ا 
واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات وم�����س��اري��ع ت�����س��رتك يف هدف 
واحد اأن يكون �سعب الإمارات من اأ�سعد �سعوب 
الأر�س واأكرها رخاًء وتقدماً وِرفعة. ويف �سوء 
الروؤية الطموحة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، واملتابعة 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  امل�ستمرة من 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
اإخوانهما  من  وبدعم  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 

الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
ُحّكام الإمارات، توا�سل الإمارات �سعيها احلثيث 
نحو امل�ستقبل باإجنازات تربهن اأننا ن�سري على 
الطريق ال�سحيح لبلوغ هذا الهدف، مطمئنني 
���س��الم��ة وا���س��ت��ق��رار دولة  اأن م��ق��وم��ات ورك��ائ��ز 
البا�سلة،  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  حتفظها  الإم������ارات 
وحتمي  مكت�سباتها  عليها  ت�����س��ون  اأم��ي��ن��ة  ب��ي��د 
واأمان  اأمن  مقدراتها، وعني ل تنام �سهراً على 
وطننا الغايل وكل من يعي�س على اأر�سه، وعزمية 
ل تلني ُتوطد اأركان �سيادته وهيبته وُتعلي رايته 
الأوطان  ف��اأم��ن  وك��رام��ت��ه.  لعزته  رم���زاً  خفاقًة 
والركيزة  الأوىل  ال�سمانة  ه��ي  وا���س��ت��ق��راره��ا 
وهو  وازده���اره���ا،  وتقدمها  لنمائها  الأ�سا�سية 
لدولتنا  حتقيقه  يف  امل�سلحة  قواتنا  جنحت  ما 
الدولة  فيها  تفّرغت  عقود  م��دار  على  الغالية 
طاقات  يف  وال�ستثمار  والتطوير  البناء  ملهمة 
اأب��ن��ائ��ه��ا والرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��م وت��و���س��ي��ع دائرة 
وا�ستقطاب  الإي��ج��اب��ي،  وت��اأث��ريه��م  م�ساركتهم 
كافة  من  املبدعة  والطاقات  والعقول  امل��واه��ب 
ربوع الأر�س تاأ�سي�ساً لنموذج فريد لنهج تنموي 
ورف��اه��ه يف  و���س��ع��ادت��ه  الإن�����س��ان  ي�سع م�سلحة 
لكل  وتقدير  اإع���زاز  حتية  الأول���وي���ات.  مقدمة 
اأبطال قواتنا امل�سلحة البا�سلة يف هذه الذكرى 
ال�����س��اد���س من  يف  عندها  نتوقف  ال��ت��ي  امل��ج��ي��دة 

التي  الإجن����ازات  لن�ستح�سر  ع��ام  ك��ل  م��ن  مايو 
طويلة  م�سرية  خالل  البوا�سل  اأبطالنا  حققها 
من العطاء والت�سحيات مل يبخلوا فيها ببذل 
ول  الإم���ارات.  رفعة  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل 
تقدير  حتية  نوجه  اأن  املنا�سبة  ه��ذه  يف  يفوتنا 
جادوا  الذين  الأب���رار  �سهدائنا  لأرواح  واإج��الل 
الوطن  عن  دفاعاً  ال�سرف  ميادين  بدمائهم يف 
وذوداً عن كرامته وتاأكيداً ل�سطفاف اأبنائه يف 
وجه كل من ت�سّول له نف�سه اأن يعبث مبقدرات 
الوطن اأو اأن يحاول النيل من هيبته ومكانته، 
واإقبالهم بكل ال�سجاعة والإقدام على تلبية نداء 
الواجب يف كل وق��ت وح��ني لإع��الء كلمة احلق 
الإمارات  راي��ة  تكون  لكي  لأ�سحابه  والنت�سار 
ب��ق��وة احت��اده��ا و���س��الب��ة ع��زمي��ة اأب��ن��ائ��ه��ا دائماً 
ة والكرامة. قواتنا امل�سلحة  خفاقة يف �سماء الِعزَّ
ال�����دوام حم��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز كل  �ستبقى ع��ل��ى 
اإماراتي واإماراتية مبا و�سلت اإليه من جاهزية 
رفيعة  وقدرة  متطورة  دفاعية  واإمكانات  عالية 
جميع  يف  اإليها  املُوكلة  املهام  بكافة  القيام  على 
لتوا�سل  العاملية،  املقايي�س  اأرق��ى  وفق  الأوق��ات 
دوره����ا ب��ك��ل اإت���ق���اٍن وت���ف���اٍن واإخ���ال����س، وتوؤكد 
ح�سور ا�سم الإمارات كمنارة لالأمل يف خمتلف 
بقاع الأر�س التي تن�سد يد العون، اإقراراً للدور 
ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي اأخ���ذت���ه دول��ت��ن��ا ع��ل��ى عاتقها 
والعهد الذي قطعته على نف�سها اأن تكون دائماً 
وم�ساعدتهم  النا�س  بني  الأم��ل  اإ�ساعة  يف  �سبباً 
وامللمات،  املِ��َح��ن  اأ���س��ك��ال  خمتلف  تخطي  ع��ل��ى 
وال�ستقرار وتقدمي  الأمن  اإق��رار  بامل�ساهمة يف 
امل�ساعدة لكل حمتاج يف مناطق ال�سراعات حول 
العامل. لقد كانت قواتنا امل�سلحة البا�سلة و�ستظل 
�سمانة اأ�سا�سية لتاأكيد قدرة وطننا الغايل على 
منعته يف  وتر�سيخ  التحديات  كل  فوق  الرتقاء 
الإم��ارات على  وجه كافة املخاطر، لتبقى دولة 
والتفاوؤل  والأم���ن  لال�ستقرار  من��وذج��اً  ال���دوام 
و�ستبقى  اجل��م��ي��ع،  اخل���ري  ف��ي��ه  ي��ع��م  مب�ستقبل 
املخل�سني  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��ع��زمي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
دولة  املنيع لطموحات  واحل�سن  الآمن  ال�سياج 
الإمارات ولكل ما ت�سبو له من تقدم ورفعة وملا 

ياأمله �سعبها من رخاء وازدهار///.

•• اأم القيوين-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين اأن قرار توحيد قواتنا امل�سلحة البا�سلة حتت علم واحد وقيادة 
العزيز وكفيلة ب�سمان  الوطن  لهذا  لتكون احل�سن احل�سني  واح��دة جاء 
اأمنه وا�ستقراره و�سيادته على اأر�سه و�سمائه وبحاره و�سياجا منيعا ملنجزاته 
يف كافة الظروف والأزم��ات التي قد تطراأ حتت اأي ظرف ا�ستثنائي، وهذا 
ما اأكدته اخلطط والربامج الإ�سرتاتيجية التي و�سعتها قيادتنا الر�سيدة 
التطور  معايري  لأرق���ى  طبقا  وت��دري��ب��ات��ه��ا  الوطنية  ال��ك��وادر  اإع����داد  عند 
وحدة  من  ع��ززت  وطنية  ملحمة  يف  الع�سكري  والتقني  والفني  الأكادميي 

قواتنا امل�سلحة.
" مبنا�سبة  ال��وط��ن  " درع  جملة  ع��رب  وجهها  ل�سموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الذكرى ال� 45 لتوحيد القوات امل�سلحة فيما يلي ن�سها : يف يوم من اأيام 
الوطن اخلالدة حتتفل دولتنا الفتية بالذكرى اخلام�سة والأربعني لتوحيد 
القرار  اإىل  ا�ستنادا  واحدة  واحد وقيادة  البا�سلة حتت علم  امل�سلحة  قواتنا 
التاريخي الذي اأ�سدره املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 

1979م  عام  مايو  ال�ساد�س من  املوؤ�س�سون يف  القادة  " واإخوانه  ث��راه  اهلل 
اأمنه  ب�سمان  وكفيلة  ال��ع��زي��ز  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  احل�����س��ني  احل�����س��ن  ل��ت��ك��ون   ،
وا�ستقراره و�سيادته على اأر�سه و�سمائه وبحاره و�سياجا منيعا ملنجزاته يف 
كافة الظروف والأزمات التي قد تطراأ حتت اأي ظرف ا�ستثنائي، وهذا ما 
اأكدته اخلطط والربامج الإ�سرتاتيجية التي و�سعتها قيادتنا الر�سيدة عند 
اإعداد الكوادر الوطنية وتدريباتها طبقا لأرقى معايري التطور الأكادميي 
قواتنا  وح���دة  م��ن  ع���ززت  وط��ن��ي��ة  ملحمة  الع�سكري يف  وال��ت��ق��ن��ي  وال��ف��ن��ي 
امل�سلحة وهياأت �سبل تطويرها و�ساهمت يف رفع قدراتها القتالية من حيث 
الإمكانات والتدريب والتاأهيل وتعدد ال�سنوف وزيادة الأفراد ون�سر الثقافة 
الع�سكرية لدى اأبناء الوطن للقيام بواجباتهم بكل احرتافية للت�سدي لأي 
الدويل  وال�سلم  الأم��ن  منظومة  وتهديد  املنطقة  دول  �سوؤون  يف  تدخالت 

واإر�ساء قواعد ال�ستقرار يف كافة املواقع وحتت خمتلف الظروف.
الوطن  خ���ارج  امل��ه��ام  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  يف  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  �ساهمت  لقد 
انطالقا من اإميان القيادة باأن تكون قواتنا امل�سلحة داعمة لأي قرار يدعم 
ودعم  الطبيعية  ال��ك��وارث  تبعات  وتخفيف  ال��دول  من  العديد  يف  ال�سالم 
اجلهود الدوؤوبة التي تبذلها دولة الإم��ارات انطالقا من دورها الإن�ساين 

والريادي العاملي يف مكافحة الأوبئة واجلوائح وتوفري الإم��دادات الطبية 
والغذائية واللقاحات بالإ�سافة اإىل املبادرات الدولية والتحالفات الإقليمية 

للت�سدي لالرهاب.
اأبناء قواتنا امل�سلحة مثال طيبا يف الولء وتنفيذ املهام الوطنية  لقد قدم 
وقدم �سهداء الوطن الأبرار النموذج الوطني يف الهمم العالية والت�سحيات 
التي يتميزون بها معززا بالروح واحل�س الوطني لدى اأ�سر ال�سهداء الذين 
اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائلني  به  نفتخر  ال��ذي  للوطنية  احل��ي  املثال  قدموا 

يتغمد ال�سهداء بوا�سع رحمته ور�سوانه وينزلهم منازل الأبرار .
التهاين  اآي���ات  باأ�سمى  نتقدم  اأن  ي�سرنا  املجيدة  الوطنية  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل"و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واإىل اأبناء 
اأ�سر ال�سهداء و�سعب الإم��ارات الويف،  قواتنا امل�سلحة بكافة �سنوفها، واإىل 

داعني اهلل اأن يعيد علينا هذه املنا�سبة بالن�سر وال�سوؤدد".

•• راأ�س اخليمة-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
حاكم راأ�س اخليمة اأن توحيد القوات امل�سلحة الإماراتية هو اأحد الركائز التي 
�ساهمت يف تعزيز م�سرية الحتاد وحماية مقدراتها وتوفري ال�سالم والطماأنينة 
والأمان  واحة لالأمن  الإم��ارات  التي عززت مكانة  املمكنات  اأحد  ل�سكانها، وهو 

والتعاي�س ال�سلمي يف املنطقة.
الذكرى اخلام�سة  الوطن" يف  "درع  وق��ال �سموه - يف كلمة وجهها عرب جملة 
القوات  بتوحيد  التاريخي  ال��ق��رار  اإن   - امل�سّلحة  ال��ق��وات  لتوحيد  والأرب��ع��ني 
امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو عام 1976 حتت راية واحدة عك�س روح الحتاد 
دولة  خالله  من  ا�ستطاعت  مف�سلياً  منعطفاً  و�سكل  املوؤ�س�سني،  الآب��اء  فكر  يف 

الإمارات تعزيز دورها املحوري على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
اأرفع   : املنا�سبة  راأ���س اخليمة بهذه  ال�سمو حاكم  وفيما يلي ن�س كلمة �ساحب 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  اأخي  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، واأخي 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الذكرى  امل�سلحة مبنا�سبة  اأف��راد و�سباط قواتنا  واإىل  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
اخلام�سة والأربعني لتوحيد القوات امل�سلحة التي متثل عالمة م�سيئة يف تاريخ 

الإمارات، وم�سدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات و�سعبها.
اإن القرار التاريخي بتوحيد القوات امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو عام 1976 
املوؤ�س�سني، و�سكل منعطفاً  الآب��اء  راي��ة واح��دة عك�س روح الحت��اد يف فكر  حتت 
امل��ح��وري على  دوره����ا  ت��ع��زي��ز  الإم�����ارات  دول���ة  خ��الل��ه  م��ن  ا�ستطاعت  مف�سلياً 
التي  الركائز  اأح��د  هو  امل�سلحة  قواتنا  توحيد   .. والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني 
�ساهمت يف تعزيز م�سرية الحتاد وحماية مقدراتها وتوفري ال�سالم والطماأنينة 
والأمان  واحة لالأمن  الإم��ارات  التي عززت مكانة  املمكنات  اأحد  ل�سكانها، وهو 
والتعاي�س ال�سلمي يف املنطقة .. قواتنا امل�سلحة هي �سياج الوطن، ودرع الحتاد، 
ربوع  بها يف  ننعم  التي  الطماأنينة  ومبعث  والزده���ار،  ال�ستقرار  اأم��ان  و�سمام 
الإن�سان  واأ�سالة  وثقافة  قيم  امل�سلحة  قواتنا  اأب��ن��اء  يج�سد  احلبيبة.  اإماراتنا 
اأبناء هذه الأر�س الطيبة املعطاء، وهم �سليل رجال وقادة لهم  الإماراتي، فهم 
�سلف،  خ��ري خلف خل��ري  ليكونوا  يوؤهلهم  م��ا  والإ����س���رار  وال��ع��زمي��ة  الهمة  م��ن 
ويقدمون منوذجاً يحتذى به يف التفاين بحب الوطن وال�ستعداد الدائم للدفاع 

عنه والذود عن حيا�سه .. وهم يحملون يف الوقت ذاته فكر ور�سالة الإمارات يف 
دورها  وتعزيز  الإم��ارات  ر�سالة  الإن�ساين ويف حمل  والعطاء  ال�سالم  دول��ة  بناء 
الرائد يف الإ�سهام الفاعل بتحقيق ال�سلم وال�ستقرار الإقليمي والعاملي .. واليوم 
الإن�سانية،  امل�ساعدات  تقدمي  يف  املتمثلة  النبيلة  املهام  من  العديد  يف  ت�سارك 
ويف حل النزاعات، وامل�ساهمة يف اإعادة الأمل وال�ستقرار يف العديد من املناطق 
حول العامل. رجال قواتنا امل�سلحة هم حماة دولة الحتاد وحدودها براً وبحراً 
وجواً، وهم العني ال�ساهرة التي حتر�س طموحاتنا وحا�سرنا وم�ستقبلنا، ولقد 
واأكدوا  بهم،  وقادتهم  و�سعبهم  اأهلهم  اأنهم عند ح�سن ظن  ال��دوام  على  اأثبتوا 
قدرتهم على تطوير مهاراتهم من خالل التدريبات والدورات امل�ستمرة الهادفة 
على  احل��ف��اظ  وبالتايل  الع�سكرية  العلوم  يف  امل�ستجدات  ملواكبة  تاأهيلهم  اإىل 
والتقنيات  التجهيزات  اأح���دث  م��ع  للتعامل  وا�ستعدادهم  العالية  جهوزيتهم 
احلديثة. ويف هذه املنا�سبة الغالية، وتزامناً مع احتفالنا بذكرى توحيد قواتنا 
امل�سلحة  اأبناء القوات  امل�سلحة ن�ستذكر بكل تقدير واإج��الل �سهداء الوطن من 
الأبرار، الذين �سحوا بحياتهم فداء للوطن لتبقى رايته خفاقة يف �سماء املجد 
و�سعب  ع��ام  كل   .. امل�سلحة بخري  وقواتنا  ع��ام  كل  وال�سرف.  العزة  ميادين  ويف 

الإمارات منعم بالأمان وال�ستقرار .

حاكم �أم �لقيوين : قو�تنا �مل�سلحة �حل�سن �حل�سني لهذ� �لوطن �لعزيز

حاكم ر�أ�س �خليمة : قو�تنا �مل�سلحة عززت مكانة �لإمار�ت و�حة لالأمن و�لأمان و�لتعاي�س �ل�سلمي

�لإمار�ت تر�سل طائرة �إىل مايل على 
متنها 50 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية

اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات اأم�س طائرة حتمل على متنها 50 طناً من املواد الغذائية، اإىل جمهورية مايل، �سمن مبادراتها 
خالل �سهر رم�سان الكرمي. وقال �سعادة الدكتور يو�سف �سيف خمي�س �سباع اآل علي �سفري الدولة لدى جمهورية اجلزائر 
الدميوقراطية ال�سعبية:" ت�سعى دولة الإمارات دائما اإىل تقدمي كل دعم ممكن لكافة الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف مثل 
هذه الظروف التي تتطلب الت�سامن والتعاون الدويل وخا�سة يف �سهر رم�سان الكرمي". واأ�ساف �سعادته:" كانت مايل 
من بني الدول التي اأر�سلت لها دولة الإمارات م�ساعدات يف اإطار اجلهود العاملية ملواجهة جائحة /كوفيد19-/، حيث مت 
اإر�سال طائرة حملت 6 اأطنان من امل�ساعدات طبية، ا�ستفاد منها 6 اآلف من الكوادر الطبية يف اأبريل من العام 2020، 

وذلك �سمن التن�سيق والتعاون متعدد الأطراف لحتواء اجلائحة".

ويل عهد �ل�سارقة : قو�تنا �مل�سلحة درع ح�سني 
وعني �ساهرة على �أمن و��ستقر�ر �لوطن

حمد�ن بن حممد: قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة 
�ل�سياج �لآمن و�حل�سن �ملنيع لدولة �لحتاد

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/جلفاكوت للجلفنة واأعمدة النارة 

IN-1000330 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

مت اجراء التعديالت التالية:

1- تعديل ال�سم التجاري

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اأعاله مراجعة مكتب تنمية 

اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  ال�سناعه 

اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

1
جلفاكوت للجلفنة 

واأعمدة النارة
جلفاكوت 
لل�سناعات

موؤ�س�سة فردية 
حملية

موؤ�س�سة فردية 
حملية

ال�سكل القانوينال�سم التجاري اجلديدال�سم التجاري ال�سابقم ال�سكل القانوين

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

باأن/ البحرية(  )الإدارة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  تعلن 
�سركة القفاي للخدمات البحرية- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ قد 

تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة مراجعة  على كل من له اعرتا�س على ت�سجيل هذه 
ال�سفن يف الإدارة البحرية خالل مدة اق�ساها  مكتب ت�سجيل 

60 يوما من تاريخ هذا العالن.
                                            اإدارة �سوؤون النقل البحري    

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

اإ�سم ال�سفينة
ADNOC M01
ADNOC M02
ADNOC M03
ADNOC M04
ADNOC M05
ADNOC M06

رقم الت�سجيل ال�سابق
--
--
--
--
--
--

العلم ال�سابق
--
--
--
--
--
--
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين -وام:

قال �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل 
عهد اأم القيوين اإن ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 
مب�ساعر  ن�ستذكرها  قلوبنا  على  غالية  منا�سبة 
الفخر والعتزاز ملا و�سلت اإليه قواتنا امل�سلحة من 

م�ستوى عاٍل من اجلاهزية والكفاءة.
جاء ذلك يف كلمة ل�سموه وجهها عرب جملة " درع 
الوطن " مبنا�سبة الذكرى ال� 45 لتوحيد القوات 

امل�سلحة فيما يلي ن�سها ..
ن�ستلهم  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د  ذك����رى  يف   "
بناء  ملحمة  وانطالق  ال�سيا�سية  الإرادة  يف  العرب 
وال�سالم  الأم���ن  ق��واع��د  لتعزيز  الحت����ادي  ال���درع 
منظومة  اإط���ار  يف  املنجزات  و�سيانة  وال���س��ت��ق��رار 
موؤ�س�سات  ك���اف���ة  ج��م��ع��ت  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي  ال��ع��م��ل 
التحديات  للتعامل مع  الع�سكرية واملدنية  الدولة 
ولتوؤكد  ظ��رف  اأي  حت��ت  تن�ساأ  ق��د  التي  واملخاطر 

التكامل املوؤ�س�سي املدين والع�سكري.
لقد حظيت قواتنا امل�سلحة بدعم كبري من قيادتنا 
ال��ر���س��ي��دة ���س��اه��م يف ت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ات��ه��ا ���س��واء يف 
جمال الت�سنيع اأو الت�سليح والتجهيز اأو ا�ستخدام 
مع  امل�سرتكة  ال��ت��دري��ب��ات  اأو  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  جيو�س  م��ن  العديد 

التدريب  برامج  تخدم  م�سرتكة  فعاليات  واإق��ام��ة 
الدفاع  واإق����ام����ة م��ع��ار���س  ال��ع�����س��ك��ري  وال��ت��اأه��ي��ل 
الدولية لالطالع على اآخر ما تو�سلت اإليه تقنيات 
الفردية واجلاهزية  والعلوم  الع�سكرية  ال�سناعات 
اجلماعية، الأمر الذي رفع من القدرات الع�سكرية 
يف منطقة اخلليج وحقق خم�سة واأربعني عاما من 
واأمن   ، القت�سادي  والنمو  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

الدولية  اجلهود  وع��زز  البحرية،  املالحة  خطوط 
وال��ت��ح��ال��ف��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ت�����س��دي ل���الإره���اب ، 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  �سيا�سيا  ث��ق��ال  واأ����س���اف 

الإقليمي والعاملي .
واليوم ونحن نحتفل بالذكرى اخلام�سة والأربعني 
لتوحيد قواتنا امل�سلحة البا�سلة ن�ستذكر بكل فخر 
اأبناء  ال��ت��ي حققها  وال��ب��ط��ولت  امل��الح��م  واع��ت��زاز 
ال��وط��ن يف ك��اف��ة امل��ه��ام امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه��م ���س��واء داخل 
الدولة اأو خارجها بكل جدارة واقتدار ونثمن عاليا 
اأنف�سهم  ن��ذروا  الذين  الأب���رار  �سهدائنا  ت�سحيات 
يتغمدهم  اأن  اهلل  داع��ني   ، الغايل  وطنهم  خلدمة 
جناته  ف�سيح  وي�سكنهم  ور���س��وان��ه  رحمته  بوا�سع 

وينزلهم منازل ال�سهداء وال�سديقني .
التهاين  ب��اأح��ر  نتقدم  اأن  ي�سرنا  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�ساحب 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  امل�سلحة واإخوانهم  للقوات 
العهود،  واأول��ي��اء  الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
واإىل �سعب الإمارات الويف واإىل اأ�سر ال�سهداء "//.

•• الفجرية -وام:

اأك�����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
القوات  توحيد  اأن  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  ال�سرقي 
امل�سلحة ذكرى وطنية عزيزة يف نفو�س اأبناء الوطن 
و�سعبها.  الإم���ارات  لدولة  واع��ت��زاز  فخر  وم�سدر 
جاء ذلك يف كلمة ل�سموه وجهها عرب جملة " درع 
الوطن " مبنا�سبة الذكرى ال� 45 لتوحيد القوات 
امل�سلحة فيما يلي ن�سها : نحتفل اليوم بالذكرى 
الدرع  البا�سلة،  امل�سلحة  قواتنا  لتوحيد   45 ال��� 
حتت  واأمانه  اأمنه  على  وال�ساهر  للوطن  احلامي 
احلكيمة  وروؤيتها  الر�سيدة،  الإم��ارات  دولة  قيادة 
اأبنائها واحلفاظ على م�سريتها  يف احلر�س على 
امل�سلحة  قواتنا  اإن  ال�سامخ.  واحتادها  احل�سارية 
غالية  قيمٍة  لها من  ملا  وال�ّسرف،  ال��ع��ّزة  رم��ز  هي 
اأب��ن��اء الإم���ارات منذ قيام الحت��اد حتى  يف نفو�س 
يومنا هذا، وحتت راية املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، واإخوانه موؤ�س�سي 
اإننا يف  وحدتنا الوطنية وبانيي ح�سنها الأ�سيل. 
القوات  ب��اإجن��ازات  ُنفاخر  الغالية،  املنا�سبة  ه��ذه 
امل�سلحة الإماراتية، ومبكا�سبها املُقتَدرة يف الدفاع 

بف�سل  املتحققة  واإجنازاتها  واأبنائه،  الوطن  عن 
وتقنيات متقدمة  ما متلكه من خ��ربات ع�سكرية 
العامل،  ب��ني دول  ب��ال��َب��ن��ان  ل��ه��ا  ُي�����س��ار  وج��اه��زي��ة 
وال����رب والبحر،  ب��ه��ا يف اجل���و  ُي�����س��ت��ه��ان  وق�����وٍة ل 
عن  تتوانى  ل  التي  والعزمية  ب���الإرادة  ُم�سيدين 

وال�سالم  الأم����ن  وامل�����س��اه��م��ة يف ح��ف��ظ  رد احل���ق، 
امل��ن��ط��ق��ة، جت�����س��ي��ًدا لقيم الإن�����س��ان��ي��ة والإخ����اء  يف 
ن�ستذكر  اأننا  كما  والأوط����ان.  ال�سعوب  جميع  مع 
ب��ط��ولت ���س��ه��داء الإم�����ارات واأب��ن��ائ��ه��ا ال����ربرة من 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  امل�سلحة،  ال��ق��وات  اأف����راد 
ف�����داًء ل��ل��وط��ن، وداف����ع����وا ع���ن ال�����س��رع��ي��ة واحلق 
حفًظا لل�سالم والأم���ن، ت��ارك��ني من��اذج خ��ال��دة يف 
الأر�س  اإرث هذه  والعطاء، وجُم�ّسدين  الإن�سانية 
مانحني  فيها،  وترّبوا  عليها  ن�ساأوا  التي  الأ�سيلة 
اأ�سماءهم خيوًطا من الّنور ُت�سيء طريق الأجيال 
الالحقة. ونرفع يف هذا التاريخ املجيد اأ�سمى اآيات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل"و�ساحب 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو 
حكام الإمارات و�سعب الإمارات ومنت�سبي القوات 

امل�سلحة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة اأن القوات امل�سلحة الإماراتية 
�ستظل على الدوام م�سدر فخر واعتزاز ورمز القوة 
والأم����ن واحل�����س��ن امل��ن��ي��ع ال���ذي ي�����س��ون مكت�سبات 

ومنجزات الوطن.
جملة  ع��رب  وجهها  التي  �سموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
والأربعني  اخل��ام�����س��ة  ال��ذك��رى  يف  الوطن"  "درع 
ت�سكل   : ن�سها  يلي  فيما  امل�سّلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 
لدولة  امل�سلحة  ال��ق��وات  لتوحيد   45 ال���  ال��ذك��رى 
الإم��ارات منا�سبة مهمة وغالية على قلوبنا جميعا 
تعك�س قوة ومنعة احتادنا الذي انطلق يف م�سريته 
ق��ب��ل ن��ح��و خ��م�����س��ني ع��ام��ا ح��ام��ال م�����س��اع��ل الأم���ل 
واأ�سحى اليوم عنوانا لريادة عاملية واإجنازات رائدة 

عانقت املريخ.
ن�ستذكر اليوم ما بذله القادة املوؤ�س�سون يف تاأ�سي�س 
الحتاد حتى بات رمزا ل��الإرادة والعزمية ومنوذجا 
الأبطال  وعرين  الرجال  وم�سنع  والتنمية  للبناء 
بقيادة  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  اإن  امل�سلحة.  ق��وات��ن��ا  اأب��ن��اء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

�ساحب  اهلل" وت��وج��ي��ه��ات  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

�ستظل على الدوام م�سدر فخر واعتزاز ورمز القوة 
والأم����ن واحل�����س��ن امل��ن��ي��ع ال���ذي ي�����س��ون مكت�سبات 
ال�  بالذكرى  اليوم  احتفالنا  اإن  الوطن.  ومنجزات 
يتزامن مع منا�سبة  امل�سلحة  القوات  لتوحيد   45
تاريخية نعي�سها بكل فخر وهي الحتفاء باليوبيل 
50 عاما على قيام الحت��اد، فعلى  الذهبي وم��رور 
5 عقود قهرت دولة الإم��ارات بروؤية قيادتها  مدار 
وع��زمي��ة اأب��ن��ائ��ه��ا ال��ت��ح��دي��ات وجن��ح��ت يف حتويلها 
خمتلف  يف  العاملية  الإجن����ازات  وحققت  فر�س  اإىل 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ملنت�سبي  تقدير  حتية  امل��ج��الت. 
والنتماء  ال���ولء  يف  الأمثلة  اأروع  يقدمون  ال��ذي��ن 
الوطن  راية  على  حافظوا  والذين  للوطن  والوفاء 
وحتية  ال��واج��ب  ميادين  خمتلف  يف  عالية  خفاقة 
واأمهات  الأب����رار  ال��وط��ن  ل�سهداء  واع��ت��زاز  تقدير 
�ستظل  اخل���ال���دة  فت�سحياتهم  وذوي���ه���م  ال�����س��ه��داء 
التميز  دروب  لنا  ينري  ال��ذي  النربا�س  ال��دوام  على 
والإجناز ومينحنا العزمية والإرادة ملوا�سلة م�سرية 
الغالية  املنا�سبة  هذه  يف  جندد  العاملية.  الإجن���ازات 
ال����ولء وال���وف���اء ل��ل��وط��ن ول��ل��ق��ي��ادة الر�سيدة  ع��ه��د 
نحو  جديدة  عاما  خم�سني  اأج��ل  من  معا  و�سنعمل 

م�ستقبل ملوؤه الريادة والتفوق والتفرد. 

•• عجمان-وام:

امل�سلحة  القوات  اأن  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
املواطنني  اأم���ن  حفظ  على  ال�����س��اه��رة  وال��ع��ني  احل�سني  ال��وط��ن  درع  الإم��ارات��ي��ة 
حفظ  يف  باأنهم  التامة  والثقة  والطماأنينة  ال�ستقرار  بنعيم  املتمتعني  واملقيمني 
املحيطة  املتغريات  ر�سد  عن  للحظة  يتوانون  ل  الذين  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأب��ط��ال 

وال�سرور والأحقاد التي قد يفكر بها من يعادي دولة الحتاد.
جاء ذلك يف كلمة �سموه التي وجهها عرب جملة "درع الوطن" يف الذكرى اخلام�سة 
الذكرى  اليوم  علينا  حتل   : ن�سها  يلي  فيما  امل�سّلحة  القوات  لتوحيد  والأرب��ع��ني 
اخلام�سة والأربعني لتوحيد القوات امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو .. هذا التاريخ 
اأ�س�سته قيادتنا الر�سيدة ممثلة مبوؤ�س�سي دولة الحتاد  الذي �سجل اإجنازا وطنيا 
"طيب اهلل ثراه"  اآل نهيان  الكرام على راأ�سهم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
القادة احلكام واملواطنني معاين  ال��ذي غر�س يف نفو�س حاملي راي��ة الحت��اد من 

الوطن  رفعة  �سبيل  يف  والإمكانيات  والعقول  القوى  وت�سارك  احلقيقية  الوحدة 
والذود عنه وحماية املكت�سبات والإجنازات واإعالء �ساأن الوطن واأبنائه وجناحاتهم 

اجلليلة.
اإىل  والتربيكات  التهاين  باأطيب  نتقدم  اأن  العزيزة  املنا�سبة  ه��ذه  يف  لنا  يطيب 
مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، و�سعب الإمارات واملقيمني 

على اأر�س الدولة.
اأنها درع الوطن احل�سني والعني ال�ساهرة على حفظ  اأثبتت قواتنا امل�سلحة  لقد 
اأمن املواطنني واملقيمني املتمتعني بحمد اهلل تعاىل بنعيم ال�ستقرار والطماأنينة 
للحظة  يتوانون  ل  الذين  امل�سلحة  القوات  اأبطال  حفظ  يف  باأنهم  التامة  والثقة 

عن ر�سد املتغريات املحيطة وال�سرور والأحقاد التي قد يفكر بها من يعادي دولة 
اأفراد  اأن كل فرد من  يتيقنوا  بال ما مل  لهم  يهناأ  البوا�سل ل  فاأبطالنا  الحت��اد، 
جمتمع الإمارات متمتع بنعيم الأمان وطماأنينة العقل والقلب والبال ومدرك اأن 
اأبرار �سخروا نفو�سهم واإمكاناتهم حلفظ البالد  لهذا الوطن رب يحميه وجنود 
والعباد. ومبنا�سبة ذكرى توحيد القوات امل�سلحة ن�ستذكر �سهداء الوطن الأبرار 
تاريخ  يف  خالدة  ذكراهم  اأن  ونوؤكد  وبطولتهم  واأجمادهم  اأ�سماءهم  ون�ستح�سر 
الوطن الغايل فمهما طال الزمان وتغريت الأح��وال فاإن م�سرية الحتاد �ستبقى 
بنف�سه وروح��ه وماله وجهده وتعبه، وعلمه  وفية ملن م�سى على نهجها و�سحى 
وعمله وخربته يف �سبيل اإكمال امل�سرية وحتريك عجلة التنمية الوطنية ال�ساملة 
واجتماعية  وثقافية  عمرانية  اإجن��ازات  من  فيها  مبا  الإم���ارات  ح�سارة  وتاأ�سي�س 
ال�سيا�سية  امل��ج��الت  ال���دول يف  ب��ني م�ساف  ال��دول��ة  وت��ق��وي��ة مكانة  واق��ت�����س��ادي��ة، 
وتكوين  ال�سعوب  وا�ستقرار  ال�سالم  ل�سنع  ال��دول  خمتلف  على  العاملي  والتاأثري 

�سمعة طيبة يف العالقات الدولية //.

ويل عهد عجمان : قو�تنا �مل�سلحة درع �لوطن �حل�سني و�لعني �ل�ساهرة على حفظ �أمنه

•• اأبوظبي-وام:

للتكنولوجيا  دول��ة  وزي���رة  الأم���ريي  يو�سف  بنت  ���س��ارة  معايل  ناق�ست 
املتقدمة رئي�سة جمل�س اإدارة وكالة المارات للف�ساء مع �سعادة املهند�س 
كمال بن اأحمد حممد وزير املوا�سالت والت�سالت رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء يف مملكة البحرين ال�سقيقة �سبل تعزيز 
جمالت التعاون يف املجال الف�سائي وذلك يف اإطار التن�سيق امل�ستمر بني 

الوكالة والهيئة.
 كما تابع الوزيران يف اللقاء الذي عقد عرب تقنية الت�سال املرئي عن 
بعد اآخر م�ستجدات امل�ساريع الف�سائية امل�سرتكة وذلك بح�سور �سعادة 

اإبراهيم الع�سريي الرئي�س التنفيذي للهيئة واإبراهيم  الدكتور حممد 
من  وع��دد  للف�ساء  الإم���ارات  وكالة  يف  الف�ساء  علوم  م�ست�سار  القا�سم 

امل�سوؤولني من اجلانبني.
للف�ساء  الإم���ارات  وكالة  اإن  الأم���ريي  يو�سف  بنت  �سارة  معايل  وقالت 
القطاع  لقيادة  ال�سابة  ال��ك��وادر  وتدريب  بتمكني  خا�ساً  اهتماماً  ت��ويل 
نحو املزيد من التطور والزدهار بالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات املكت�سبة 
القيادة الر�سيدة للدولة يف هذا  لتوجيهات  ال�سقيقة تنفيذاً  مع الدول 
ال�ساأن ومن هذا املنطلق ي�سعدنا دائماً التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم 
الف�ساء يف مملكة البحرين التي تربطنا بها عالقات اأخوية وتاريخية 
وثيقة وذلك تفعياًل لالتفاقيات التي تربط الوكالة والهيئة والرامية 

جانبه  من  ال�سقيقني".  البلدين  يف  الف�سائي  القطاع  منو  تعزيز  اإىل 
اأ�ساد �سعادة املهند�س كمال بن اأحمد حممد بعمق العالقات الثنائية بني 
البلدين ال�سقيقني والتعاون الكبري واملتنامي يف جمالت علوم الف�ساء 
وبخربة دولة الإمارات يف هذا القطاع الآخذ يف التنامي وب�سكل مت�سارع 
العديد من املجالت  الدولة يف  التي حققتها  اإىل الإجن��ازات  بالإ�سافة 
دول  ب��ني  ب��ه  يحتذى  مثال  اأ�سبحت  حتى  الف�ساء  قطاع  يف  وحت��دي��داً 

العامل.
وا�ستعر�س الطرفان عدداً من اأوجه التعاون بني اجلانبني وفقاً ملذكرات 
للعلوم  املتميز جلامعة خليفة  بالدور  م�سيدين  �سابقاً  املربمة  التفاهم 
والتكنولوجيا يف تدريب نخبة من منت�سبي الهيئة على تقنيات الف�ساء 

واإ�سراكهم يف تنفيذ عدة م�ساريع مبا اأ�سهم يف تاأهيلهم واك�سابهم خربات 
يف قطاع الف�ساء يف مملكة البحرين.

كما مت مناق�سة عدة موا�سيع من اأبرزها م�سروع بناء القمر ال�سناعي 
امل�سرتك والوقوف على اآخر امل�ستجدات املت�سلة مبوعد اإطالقه وفر�س 
التدريب يف عدد من املجالت ذات ال�سلة بعلوم وتقنيات الف�ساء وتبادل 
حممد  الدكتور  واأك��د  امل�ستقبلية.   امل�ساريع  من  جمموعة  ح��ول  الآراء 
اإبراهيم الع�سريي اأن التعاون بني اجلانبني ياأتي انطالقا من العالقات 
امل�ساريع  من  ع��دد  وج��ود  اإىل  م�سرياً  ال�سقيقني  البلدين  بني  الأخ��وي��ة 
امل�سرتكة بالإ�سافة اإىل احلر�س على تبادل اخلربات واملعلومات ب�سكل 

م�ستمر.

�لإمار�ت و�لبحرين تبحثان �سبل تعزيز �لتعاون �لف�سائي

ويل عهد �لفجرية: قو�تنا �مل�سلحة �لدرع �حلامي للوطن و�ل�ساهر على �أمنه و�أمانهويل عهد �أم �لقيوين: توحيد �لقو�ت �مل�سلحة منا�سبة غالية ن�ستذكرها مب�ساعر �لفخر و�لعتز�ز

ويل عهد ر�أ�س �خليمة: قو�تنا �مل�سلحة رمز 
�لقوة و�حل�سن �ملنيع ملكت�سبات ومنجز�ت �لوطن العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اعتماد لالبحاث والتطوير ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2090264 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير / اإ�سافة خالد عبيد �سامل العثمان ال على

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اعتماد القاب�سة ذ.م.م
 ETIMAD HOLDING L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اإعتماد للحلول المنية ال�سرتاتيجية ذ.م.م
etimad strategic security solutions L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الفهد لالنظمه المنيه ذ.م.م
AL FAHD SECURITY SYSTEMS L.L.C.

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اعتماد لالبحاث والتطوير ذ.م.م

ETIMAD RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C
اإىل / اعتماد لالبحاث والتطوير - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ETIMAD RESEARCH & DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/واتر �سلو�سن لتنقيه املياه 

رخ�سة رقم:CN 2134151 قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مطر خليفه �سعيد على ال�سام�سى  51
% تعديل ن�سب ال�سركاء 

 احمد حممد حممد اجلباوى من 30 % اإىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر حمد �سيف متيم الكتبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1169543 بال�سم التجاري ا�سول العمال 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للديكور 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

 اإعـــالن �سطب قيد
بي  اأبوظبي  اكينور  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
�سطب  بطلب  تقدمت  قد  هولندا(  )اجلن�سية:  اأبوظبي  يف 
قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �سارع دملا مبنى 
المارات اخل�سراء العقارية - �س.ب:127376 ( واملقيدة حتت 
رقم )4422( يف �سجل ال�سركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  القت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 7796/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Mohamed Aslam Bn Abd Al Qayoum - Indian Nationality - with an address at Emirate of  Sharjah, 
Al Qasimia Area, Al Nabaa Street Ali Ibrahim Street Apartment no 10, Mobile No: 0504990984 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 20140 
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED   
20140, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
50285

Registered at
Sharjah

Class
2

Colour
Grey

Man year
2015

Model
Toyota Corolla 

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4097(

املنذر: يونتريا انرتنا�سيونال ذ.م.م - بوكالة املحاميان : اأحمد ك�سواين و ح�سن ك�سواين.
املنذر اإليه : بال�س �ستار�س ايفينت�س ماجنمنت منطقة حرة - ذ.م.م.

)جمهول حمل الإقامة(
املو�سوع : - 

ينبه املخطر املخطر اليه مما يلي : اأول ب�سرعة �سداد املبلع قيمة ال�سيك )49،879،23( درهم 
األفا وثمامنائة وت�سعة و�سبعون درهما وثالث وع�سرون فل�سا ل غري( و  )فقط ت�سعة واأربعون 
12% فوائد قانونية من تاريخ ال�ستحقاق وذلك يف موعة اأق�ساه خم�س اأيام من تاريخ الإنذار 
الر�سوم  اأن تكون كافة  القانونية �سدكم على  الإج��راءات  اإتخاذ كافة  اإىل  املندرة  واإل �ست�سطر 
وامل�ساريف ، واأتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيد ما مت التفاق عليه مبوجب العقد 

املربم معكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



اخلميس   6    مايو   2021  م   -   العـدد   13234  
Thursday    6   May   2021   -  Issue No   13234

و�سعيهم اجلاد والدوؤوب يف تعميق جذور الوحدة بني 
ابناء المارات من خالل قرار توحيد القوات امل�سلحة 
العقود  خ��الل  املظفرة  للم�سرية  احل��ام��ي  كانت  التي 
العهد خالل  ب��اأذن اهلل على  و�ستظل  املا�سية  اخلم�سة 
العقود القادمة. واكد بان الذكرى 45 لتوحيد قواتنا 
التي  ب���الإجن���ازات  فيها  نفتخر  منا�سبة  ه��ي  امل�سلحة 
ا�سبح  حتى  املا�سية  اخلم�سة  العقود  خ��الل  حتققت 
جميع  يف  املتقدم  ال��ع��امل  دول  ي�ساهي  العزيز  وطننا 
املجالت بل ا�سبح يتفوق على كثري من هذه الدول يف 
عدد من املوؤ�سرات القت�سادية والتنموية وذلك بف�سل 
الر�سيدة و طموحات �سعبنا  الروؤى احلكيمة لقيادتنا 
اآمنت  ال��ت��ي  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  بف�سل  وك��ذل��ك  ال��ك��رمي 
وال�ستقرار  ال�سالم  عن  ال��دف��اع  اج��ل  من  بالت�سحية 
طننا  و  ت��راب  عن  وال���ذود  الوطنية  املنجزات  وحماية 
الغايل. وا�سار �سموه بان الحتفال بيوم توحيد القوات 
ال�سياج  ت��ك��ون  ان  على  للتاأكيد  منا�سبة  ه��ي  امل�سلحة 
كما  التنموية  ومنجزاته  الوطن  يحمي  ال��ذي  القوي 
انها منا�سبة للتاأكيد على املبادئ والقيم النبيلة التي 
قامت عليها منذ توحيدها يف �سبيل ان تكون نا�سرا ومعينا لالأ�سقاء وال�سدقاء 
جميعا وانها ت�سعى دائما اىل حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة والعامل. وعرب 
�سموه يف ختام كلمته عن �سكره وتقديره جلميع منت�سبي القوات امل�سلحة البطال 
احرتافية  بكل  والقليمي  الوطني  امل�ستوى  على  بهم  املنوطة  املهام  ي��وؤدون  الذين 
ومتيز ف�سال عن ولئهم لقيادتهم ووطنهم �سائال املوىل عز وجل ان يحفظهم وان 

يعيد هذه الذكرى باخلري والربكات وان ي�سدد خطاهم ويرحم �سهداءنا البرار.

•• العني- وام:

ممثل  نهيان  ال  حممد  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��اد 
ال�سيخ  ال�سمو  برعاية �ساحب  العني  احلاكم يف منطقة 
و  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
نائب  ال مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد 
امل�سلحة واخوانهم  القائد العلى للقوات  نائب  ابوظبي 
ا�سحاب ال�سمو حكام الم��ارات لقواتنا امل�سلحة وتوفري 
ذات  ا�سبحت قوة م�سلحة ع�سرية  المكانيات حتى  كل 
قدرات نوعية و مزودة باأحدث النظم الدفاعية املتطورة 
كلمة  يف  �سموه  وق��ال  العامل.  دول  بني  بها  نفتخر  التي 
45 لتوحيد القوات امل�سلحة ان قرار  مبنا�سبة الذكرى 
توحيد القوات امل�سلحة يف ال�ساد�س من مايو لعام 1976 
الذي اقره املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان ال 
نهيان واأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حتت علم واحد 
ت��وط��ي��د دعائم  وق��ي��ادة واح����دة مي��ث��ل م��رح��ل��ة مهمة يف 

الحتاد وتعزيز م�سريته املباركة وازالة احلواجز التي قد تقف يف م�سرية الندماج 
الكامل لكل موؤ�س�سات الحتاد كما ان قرار توحيد القوات امل�سلحة جاء ملبيا لروؤية 
حتت  امل�سلحة  ال��ق��وات  دم��ج  يف  وتطلعاته  العزيز  �سعبنا  ولآم���ال  املوؤ�س�سني  الب���اء 
قيادة واحدة لتكون �سياجا منيعا يحمي ويدافع عن الوطن واملواطن. وا�ساف بان 
احتفال قواتنا امل�سلحة البا�سلة اليوم بالذكرى 45 يف “عام اخلم�سني” هي منا�سبة 
نتقدم فيها بال�سكر والتقدير لالآباء املوؤ�س�سني الذين ا�ستطاعوا بروؤيتهم احلكيمة 

ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، واإىل اإخوانهم 
اأ���س��ح��اب ال�����س��م��و اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حكام 
التقدير  م�ساعر  اأ���س��م��ى  ع��ن  م��ع��رب��ني   ، الإم�����ارات 
واأف��راداً، فهم حماة  للقوات امل�سلحة قيادة و�سباطاً 
الوطنية  الهوية  ومدر�سة  النه�سة  وحرا�س  الديار 
الإماراتية،  امل�سلحة  القوات  قدمت  لقد  الرا�سخة. 
ط����وال م�����س��ريت��ه��ا امل��ج��ي��دة، اأع��ظ��م ال��ت�����س��ح��ي��ات يف 
اأمنه  راي��ت��ه وح��ف��ظ  واإع�����الء  ال��وط��ن  رف��ع��ة  �سبيل 
ال�سهداء،  من  كوكبة  �سفوفها  يف  فارتقت  واأم��ان��ه، 
الذين نوجه لأرواحهم اخلالدة ولأ�سرهم الكرمية 
اأوفياء  نظل  باأن  متعهدين  والمتنان،  التقدير  كل 
ل��ذك��راه��م ال��غ��ال��ي��ة واإرث���ه���م ال��وط��ن��ي امل�����س��رف. واإذ 
القوات  لتوحيد  والأربعني  اخلام�سة  الذكرى  حتّل 
امل�سلحة، فاإننا ننظر اإىل امل�ستقبل امل�سرق مبزيد من 
الإماراتي،  ال�سباب  الثقة والإيجاببة، حيث يتخرج 
العريقة،  الوطنية  املدر�سة  هذه  واإن��اث��اً، من  ذك��وراً 
مدر�سة القوات امل�سلحة، مت�سلحني بالقوة والعزمية 
والإرادة ال�سلبة والعلم واملعرفة، لكي يكونوا جزءاً ل يتجزاأ من هذا البنيان 
ببلوغه  ال�سامخ الذي ي�سكله احتادنا املجيد الذي نحتفل جميعاً  احل�ساري 

خم�سني عاماً ون�ستعد خلم�سني عاماً مقبلة حافلة بالإجنازات.

حممد بن ز�يد وحممد بن �سلمان يبحثان �لعالقات �لأخوية و�لتطور�ت �لإقليمية و�لعاملية

حممد بن ز�يد: �لعالقات بني �لإمار�ت و�ل�سعودية قوية ور��سخة, وتقوم على �ملحبة و�أو��سر �لقربى و�لإميان بوحدة �مل�سري �مل�سرتك

وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء 
الدكتور  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار 

م�ساعد بن حممد العيبان.

نائب وزير الدفاع و�ساحب ال�سمو 
الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن ف���رح���ان بن 
ومعايل  اخلارجية  وزي��ر  ع��ب��داهلل 

وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  خ��ال��د 

ام�س  و���س��ل  ق��د  امل�سلحة  ال��ق��وات 
اإىل جدة يف زيارة للمملكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة.
والوفد  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
امللك  مطار  و�سوله  ل��دى  املرافق 
�ساحب   .. ال�����دويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الأم����ري حم��م��د بن  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ال��ع��ه��د  ويل 
اململكة  ال���دف���اع يف  وزي���ر  ال�����وزراء 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة. وي���راف���ق 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد خالل الزيارة .. �سمو ال�سيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار 
الأم���ن ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل علي بن 
حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام 
الوطني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���س��ع��ادة 
و  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل 
بن  �سيف  بن  نهيان  ال�سيخ  �سعادة 
الدولة  ���س��ف��ري  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  ل��دى 
ك��م��ا ك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه .. 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي 
بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز 

الأم���ن  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي 
الوطني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���س��ع��ادة 
و  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل 
بن  �سيف  بن  نهيان  ال�سيخ  �سعادة 
الدولة  ���س��ف��ري  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 

لدى اململكة العربية ال�سعودية.
كما ح�سره من اجلانب ال�سعودي 
الأمري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب   ..
ت���رك���ي ب����ن حم���م���د ب����ن ف���ه���د بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وزي����ر ال���دول���ة ع�سو 
ال�سمو  و�ساحب  ال���وزراء،  جمل�س 
ب���ن �سلمان  امل��ل��ك��ي الأم�����ري خ��ال��د 
بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و الأم����ري في�سل 
ب����ن ف����رح����ان ب����ن ع����ب����داهلل وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة، وم��ع��ايل وزي��ر الدولة 
م�ست�سار  ال�����وزراء  جمل�س  ع�سو 
م�ساعد  ال��دك��ت��ور  الوطني  الأم���ن 

بن حممد العيبان.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

العز  دوام  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ول��ل��م��م��ل��ك��ة 
والرفعة.

واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأن العالقات  اآل نهيان ..  بن زايد 
الأخ�����وي�����ة ب����ني دول������ة الإم���������ارات 
قوية  ال�سعودية  العربية  واململكة 
املحبة  ع���ل���ى  وت����ق����وم  ورا�����س����خ����ة، 
بوحدة  والإمي��ان  القربى  واأوا�سر 

امل�سري امل�سرتك.
التي  ال��ع��الق��ات  متانة  اأن  م��وؤك��داً 
التاريخي  العمق  متثل  جتمعهما 
والعرب  ل��ل��ب��ل��دي��ن  اأم����ان  و���س��م��ام 
لال�ستقرار  من���وذج  فهما  جميعاً 
والأم�������ان وال���ن���م���اء والزده��������ار يف 

املنطقة.
وقال �سموه اإن العالقات الأخوية 
ت����زداد رواب��ط��ه��ا ر���س��وخ��اً وع��م��ق��اً ، 
اإدراكاً من قيادتي البلدين لطبيعة 
والتحديات  وظ���روف���ه���ا  امل��رح��ل��ة 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
وتوحيد  ال��ت��ع��اون  تتطلب  وال��ت��ي 
املواقف وتكثيف اجلهود امل�سرتكة 
للتعامل معها ملا فيه خري البلدين 
و�سعبيهما و�سعوب املنطقة. ح�سر 
بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  اللقاء.. 

اأم�س يف جدة.
امللكي  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ورح������ب 
الأم������������ري حم����م����د ب������ن ����س���ل���م���ان 
ال�سمو  ب�����س��اح��ب  ال���ل���ق���اء  خ����الل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اململكة  ب��ل��ده  امل���راف���ق يف  وال���وف���د 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة.. وت���ب���ادل 
 .. املبارك  رم�سان  ب�سهر  التهاين 
وقيادتيهما  للبلدين  ومتنياتهما 
اخلري  دوام  ال�سقيقني  و�سعبيهما 
الأمة  ول�سعوب  والرفعة  والرخاء 
الإ����س���الم���ي���ة وال����ع����امل اأج����م����ع .. 
ال�����س��الم وال���س��ت��ق��رار والزده������ار 
ال��وب��اء عن  ت��ع��اىل  ي��رف��ع اهلل  واأن 

الب�سرية.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ون���ق���ل 
خالل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  حت���ي���ات  ال���ل���ق���اء 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل اأخيه 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل 
ال�����س��ق��ي��ق��ة واأط����ي����ب مت��ن��ي��ات��ه له 
املديد  والعمر  وال�سعادة  بال�سحة 

•• جدة -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأخيه �ساحب  امل�سلحة مع  للقوات 
الأم����ري حم��م��د بن  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ال��ع��ه��د  ويل 
الوزراء وزير دفاع اململكة العربية 
العالقات   .. ال�سقيقة  ال�سعودية 
ال���ت���ي تربط  امل���ت���ج���ذرة  الأخ����وي����ة 
ال�سقيقني  و�سعبيهما  ال��ب��ل��دي��ن 
الإ�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  وج��وان��ب 
ال�سامل والتن�سيق امل�سرتك بينهما 
املتبادلة  البلدين  م�سلحة  فيه  ملا 
�سعبيهما  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ح��ق��ق  ومب����ا 

ال�سقيقني اإىل التقدم والزدهار.
الق�سايا  جم���م���ل  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
والإقليمية  العربية  وال��ت��ط��ورات 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
ا�ستقبال �ساحب  ذلك خالل  جاء 
ال�سعودية  عهد  ويل  امللكي  ال�سمو 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
املرافق  والوفد  نهيان  اآل  زايد  بن 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي اأن القوات 
امل�سلحة الإماراتية، طوال م�سريتها املجيدة، قدمت 
واإعالء  الوطن  رفعة  �سبيل  يف  الت�سحيات  اأعظم 
واأم��ان��ه، فارتقت يف �سفوفها  اأم��ن��ه  راي��ت��ه وح��ف��ظ 
ك��وك��ب��ة م���ن ال�����س��ه��داء، ال���ذي���ن ن��وج��ه لأرواح���ه���م 
اخلالدة ولأ�سرهم الكرمية كل التقدير والمتنان، 
ل��ذك��راه��م الغالية  اأوف���ي���اء  ن��ظ��ل  ب����اأن  م��ت��ع��ه��دي��ن 
واإرثهم الوطني امل�سرف. جاء ذلك يف كلمة �سموه 
التي وجهها عرب جملة “درع الوطن” يف الذكرى 
اخلام�سة والأربعني لتوحيد القوات امل�سّلحة فيما 

يلي ن�سها.
القوات  لتوحيد  والأرب��ع��ني  اخلام�سة  ال��ذك��رى  يف 
الإم����ارات����ي����ة، مت���ل���وؤن���ا م�����س��اع��ر الفخر  امل�����س��ل��ح��ة 
املوؤ�س�سة  ل���ه���ذه  ال��ت��اري��خ��ي  ب����ال����دور  والع�����ت�����زاز، 
الحتاد  اأ�سا�سا  ركنا  ت�سكل  التي  املجيدة،  الوطنية 
باأجمل  متقدمني  الإم��ارات��ي��ة،  النه�سة  وم�سرية 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  والتربيكات  التهاين 
و�ساحب  اهلل”،  “حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد   ، ال��دول��ة  رئي�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

�للجنة �لعليا للحكومة �لرقمية تدعو جمتمع �أبوظبي لتجربة تطبيق »مت« وتقدمي �ملقرتحات
املواطنني واملقيمني يف اإمارة اأبوظبي، ونوا�سل العمل جنبا اإىل جنب مع كافة 
عرب  خدماتها  لتقدمي  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املجتمع  واأف���راد  احلكومية  اجلهات 
منظومة رقمية واحدة ومتكاملة. ومن خالل هذا اجلهد اجلماعي، ن�سعى اإىل 
تر�سيخ مكانة اإمارة اأبوظبي كمركز رائد يف التحول الرقمي، ومنوذج يحتذى 

بالن�سبة للدول الأخرى.
وياأتي هذا الإ�سدار من التطبيق ترجمة لروؤية القيادة الر�سيدة، التي ت�سع 
البتكار والتحول الرقمي يف مقدمة اأولوياتها للم�ساعدة يف تلبية احتياجات 
التحول  لتعزيز  اأبوظبي  حكومة  توجهات  م��ع  متما�سياَ  ي��اأت��ي  كما  املجتمع، 

الرقمي يف الإمارة.
متاجر  من  التطبيق  لتحميل  املجتمع  اأف���راد  كافة  الكتبي  علي  معايل  ودع��ا 
التطبيقات الرقمية والبدء بتجربته، وحثهم على تقدمي اآرائهم ومقرتحاتهم 

القّيمة للم�ساركة يف عملية التطوير امل�ستمر للتطبيق املوحد.

بيد خالل هذه املرحلة لتجربة وا�ستخدام  يداً  اإىل العمل معاً  اأف��راد املجتمع 
اخلدمات الرقمية املتوفرة يف تطبيقهم، وتقدمي املقرتحات والأفكار املبتكرة 
للتطبيق  والتطوير  البناء  عملية  من  ج��زءاً  ليكونوا  التح�سينية  واجل��وان��ب 
احلكومية يف  اخلدمات  م�ستقبل  ور�سم  اإث��راء جتاربهم  يف  وي�ساهموا  املوحد، 

اإمارة اأبوظبي.
وتعترب منظومة “مت” اإحدى مبادرات برنامج اأبوظبي للم�سرعات التنموية 
لتقدمي  ال��رق��م��ي��ة  التقنيات  اأح����دث  ت�سخري  ع��ل��ى  ت��ق��وم  وه���ي   ،”21 “غداً 

جمموعة وا�سعة من اخلدمات احلكومية عرب من�سة رقمية واحدة.
ويقدم التطبيق املجاين، املتاح على متجري التطبيقات Apple Store و

Google Play store، معلومات �ساملة عن اخلدمات احلكومية، واأكر 
من 55 وثيقة رقمية يف التطبيق ومتتاز اخلدمات التي ميكن اإجنازها على 
من�سات منظومة “مت” بال�سرعة الكبرية والفاعلية يف ال�ستخدام، مما ميّكن 

من اإمتام %93 من املعامالت احلكومية يف اأقل من 6 دقائق، لتعزيز رفاهية 
الإ�سناد  دائ���رة  رئي�س  الكتبي  قنا�س  را���س��د  علي  معايل  وق��ال  امل�ستخدمني. 
والتطوير  البناء  عملية  يف  املجتمع  اأف��راد  اإ�سراك  اإن  اأبوظبي..  يف  احلكومي 
والتميز  الريادة  وم�ستمرة نحو حتقيق  رئي�سية  اأولوية  متثل  “مت”  لتطبيق 
يف منظومة اخلدمات احلكومية لإمارة اأبوظبي “، لفتاً اإىل اأن تطبيق “مت” 
يتما�سى مع روؤية اأبوظبي الطموحة يف جمال التحول الرقمي، كاأحد مبادرات 
تنمية  جهود  يقود  ال��ذي   ”21 “غداً  التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج 

الإمارة من خالل ال�ستثمار يف الأعمال والبتكار والأفراد.
اأبوظبي نفخر باملرحلة  اإمارة  اأنه بالتعاون مع اجلهات احلكومية يف  واأ�ساف 
تطبيق  �سي�سبح  حيث  والتطوير،  البناء  من  “مت”  تطبيق  اإليها  و�سل  التي 
اأهم وجهة وم�سدر للمعلومات واإج��راء املعامالت  املوحد عند اكتماله  “مت” 
جلميع  وذل��ك  املدفوعات،  ذل��ك  يف  مبا  احلكومية  اخلدمات  غالبية  اإكمال  اأو 

•• اأبوظبي-وام:

اإتاحة  عن  ام�س  “مت”  املوحدة  احلكومية  اأبوظبي  خدمات  منظومة  اأعلنت 
املنا�سبة لتجربة  اأف��راد املجتمع بهدف منحهم الفر�سة  لكافة  “مت”،  تطبيق 
من  املرحلة  هذه  خالل  فيه  املتوفرة  الرقمية  اخلدمات  وا�ستخدام  التطبيق 
التطوير، من اأجل تعزيز كفاءة وجودة اخلدمات احلكومية التي مت�س حياتهم 
اليومية و�سوًل اإىل توفري %100 من اخلدمات الرقمية املتكاملة للجهات 

احلكومية باإمارة اأبوظبي عرب تطبيق “مت” بنهاية العام احلايل.
لتجربة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  جمتمع  الرقمية  للحكومة  العليا  اللجنة  وت��دع��و 
اخلدمات  م��ن   80% وت��وف��ري  تطوير  م��ن  النتهاء  مت  حيث  “مت”،  تطبيق 
حتى  التطبيق  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  احلكومية  للجهات  املتكاملة  الرقمية 
كافة  اللجنة  وت�سجع  متكاملة.  رقمية  570 خدمة  يعادل  اللحظة مبا  هذه 

هز�ع بن ز�يد : قو�تنا �مل�سلحة قدمت �أعظم طحنون بن حممد ي�سيد برعاية ودعم �لقيادة �لر�سيدة لقو�تنا �مل�سلحة
�لت�سحيات يف �سبيل رفعة �لوطن و�إعالء ر�يته
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  اأك��د 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
القوات  اأن  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون  وزي�����ر 
اأ���س��ا���س��ي يف  رك��ن  الإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة 
التي ت�ست�سرفها  امل�ستقبلية  التحولت 
الدولة و�سرعت يف ال�ستعداد لها بروؤى 
بعيدة  طموحة  واأه��داف  اإ�سرتاتيجية 
امل��دى. ج��اء ذل��ك يف كلمة �سموه التي 
يف  الوطن"  "درع  جملة  ع��رب  وجهها 
لتوحيد  والأربعني  اخلام�سة  الذكرى 
:يف  ن�سها  يلي  فيما  امل�سّلحة  ال��ق��وات 
ال��ذي حتتفي فيه  املجيد،  ال��ي��وم  ه��ذا 
والأربعني  اخلام�سة  بالذكرى  دولتنا 
اأ�سمى  اأرف��ع  امل�سّلحة،  قواتها  لتوحيد 

�سيدي  اإىل  والتربيكات  التهنئة  اآي��ات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
الذي  اهلل"،  "حفظه  امل�سّلحة  للقوات 
منذ  امل�سّلحة  قواتنا  بناء  م�سرية  ق��اد 
ل�ساحب  التقدير  و���س��ادق  توحيدها، 
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�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل" 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأع�ساء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و  واأ����س���ح���اب 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، 
امل�سّلحة  ل��ق��وات��ن��ا  املُ�����س��ت��م��ّر  ل��دع��م��ه��م 
الكرمية  ول��رع��اي��ت��ه��م  وُم��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا، 

الذين  الأبطال  �سهدائها  واأ�سر  لأبناء 
قّدموا الأرواح والدماء الغالية، دفاًعا 
ل�سيادته.  و�سوًنا  وترابه،  الوطن  عن 

خالد،  ي����وم  م���اي���و  م���ن  ال�����س��اد���س  اإن 
والعرفان،  بالتقدير  فيه،  ن�ستح�سر 
القرار التاريخي احلكيم الذي اتخذه 
القائد املوؤ�ّس�س املغفور له ال�سيخ زايد 
القادة  واإخوانه  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
امل�سّلحة  ق��وات��ن��ا  بتوحيد  امل��وؤ���ّس�����س��ون، 
حتت راية وقيادة مركزية واحدة، كما 
قواتنا  م�سرية  بالفخر  فيه  ن�ستعيد 
مرحلتْي  ط��وال  ظّلت  التي  امل�سّلحة، 
درًع�����ا  و"التمكني"  "التاأ�سي�س" 
قائًدا  و�سريًكا  اأميًنا،  وحار�ًسا  ح�سيًنا 
�سهدتها  ال��ت��ي  ال���ت���ح���ولت  ج��م��ي��ع  يف 
الدولة على م�ستوى التنمية الب�سرية 
وتطوير  والجتماعية  والقت�سادية 
القوات  هذه  و�ستظّل  التحتية،  البنى 
امل�ستقبلية  التحولت  يف  اأ�سا�سًيا  ركًنا 

يف  و�سرعت  ال��دول��ة،  ت�ست�سرفها  التي 
اإ�سرتاتيجية  ب����روؤى  ل��ه��ا  ال���س��ت��ع��داد 
واأه�����������داف ط���م���وح���ة ب���ع���ي���دة امل������دى. 
ويف ذك����رى ه���ذا ال���ي���وم امل��ج��ي��د، نقف 
لقادة و�سباط  جميًعا، حتيًة وتقديًرا 
امل�سّلحة،  و�سباط �سف وجنود قواتنا 
الواجب  واأّدوا  الأم��ان��ة  حملوا  الذين 
باإخال�س، ُمقّدمني ال�سهيد واجلريح 
حلماية الوطن وتعزيز اأمنه، وحفاًظا 
احلق،  ع��ن  ودف���اًع���ا  مكت�سباته،  ع��ل��ى 
وم�����س��ارك��ًة ف��اع��ل��ة يف ع��م��ل��ي��ات حفظ 
ال�����س��الم واإغ���اث���ة ُم��ت�����س��ّرري احلروب 
الت�سحيات  ه��ذه  و�ستظّل  وال��ك��وارث، 
را�سخة يف ذاك���رة ال��وط��ن، وخ��ال��دة يف 
وجدان مواطنيه، ورمز عزة وبطولة، 

وم�سدر فخر واعتزاز //.

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  امل�سلحة  ال��ق��وات 
يف كل مراحل تطورها قدمت �سورة 
م�����س��رف��ة ل�����الإم�����ارات و���س��ع��ب��ه��ا على 
العملياتية  املهام  يف  الدولية  ال�ساحة 
ال�سالم،  ح��ف��ظ  وم��ه��ام  والإن�����س��ان��ي��ة 
التي �ساركت فيها يف مناطق خمتلفة 

يف العامل .
جاء ذلك يف كلمة معاليه التي وجهها 
عرب جملة "درع الوطن" يف الذكرى 
القوات  لتوحيد  والأربعني  اخلام�سة 
امل�����س��ّل��ح��ة ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س��ه��ا: حتتفي 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة اليوم 
الوطنية  م��ن��ا���س��ب��ات��ه��ا  م���ن  ب���واح���دة 
اخلام�سة  ال���ذك���رى  وه����ي  امل���ج���ي���دة، 
امل�سلحة،  القوات  لتوحيد  والأرب��ع��ني 
ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذا ال��ي��وم، ال�����س��اد���س من 
روؤى  ات���ف���ق���ت   ،1976 ع�����ام  م���اي���و 
قواتنا  و���س��ع  على  املوؤ�س�سني  ال��ق��ادة 
امل�����س��ّل��ح��ة حت��ت ق��ي��ادة واح�����دة، وعلم 
بذلك  لتكتمل  واح���د،  وه���دف  واح���د 
اأركان دولة الحتاد الفتية، ولتنطلق 
البناء  م���ن  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  م��ع��ه��ا 
بتوحيد  الحتفال  يتزامن  والتنمية. 

القوات امل�سلحة هذا العام مع اليوبيل 
الذهبي لتاأ�سي�س دولة الحتاد الفتية، 
اإجن����ازات وجناحات  م��ن  وم��ا حققته 
كان  املا�سية،  ع��ام��اً  اخلم�سني  خ��الل 
ورئي�سي  فاعل  دور  امل�سلحة  للقوات 
ال�ساملة  التنمية  ركيزة  فكانت  فيها، 
وامل���������س����ت����دام����ة، وق�������وة ل����ل����دف����اع عن 
واحلامي  وم���ق���ّدرات���ه  ال���وط���ن  اأم����ن 
درع  و�ستظل  واإجن���ازات���ه،  ملكت�سباته 
ومنعته خالل  قوته  وم�سدر  الوطن 
القوات  لقد قدمت  القادمة.  القرون 
امل�سلحة يف كل مراحل تطورها �سورة 
م�����س��رف��ة ل�����الإم�����ارات و���س��ع��ب��ه��ا على 
العملياتية  املهام  يف  الدولية  ال�ساحة 
ال�سالم،  ح��ف��ظ  وم��ه��ام  والإن�����س��ان��ي��ة 
التي �ساركت فيها يف مناطق خمتلفة 
يف العامل، حيث حظيت بالإ�سادة لي�س 
ف��ق��ط ب�����س��ب��ب م�����س��ت��واه��ا الح�����رتايف 
واإمنا  العملياتية،  وقدراتها  املتطور 
ممار�سات  م����ن  ج�����س��دت��ه  مل����ا  اأي�������س���ا 
و����س���ل���وك���ي���ات ح�������س���اري���ة ع�����ربت من 
الإماراتي  ال�سعب  خاللها عن معدن 
النبيلة  الإن�سانية  وقيمه  الأ���س��ي��ل، 
ال�سعوب  وت�ساند  للحق  تنحاز  التي 
والتنمية  الأم��ن  تطلعاتها يف  وتدعم 
وال�ستقرار. اإن قواتنا امل�سلحة تدرك 
والتغريات  ال��ت��ح��ولت  طبيعة  ال��ي��وم 

التي �سهدها العامل منذ بدء جائحة 
النظر  اأع�����ادت  وال���ت���ي  كوفيد19-، 
الأمنية  الأول������وي������ات  م����ن  ك���ث���ري  يف 
والقت�سادية والدفاعية لدول العامل، 
وت�سمينها  م��واك��ب��ت��ه��ا،  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
للتحديث  العامة  ا�سرتاتيجيتها  يف 
والتطوير، مبا ير�سخ الأمن الوطني 
قدرتها  م��ن  وي��ع��زز  للدولة،  ال�سامل 
واملخاطر  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة  يف 
اإن  وطبيعتها.  م�سدرها  ك��ان  مهما 
اإليها  و�سلت  التي  امل�سرفة  ال�����س��ورة 
واأربعني  خم�سة  بعد  امل�سلحة  قواتنا 
ت��وح��ي��ده��ا، وتزايد  ق����رار  م���ن  ع���ام���اً 
تقوم  فيما  والثقة  ال���دويل  التقدير 

من  ت���ع���زز  وم���ه���م���ات  اأدوار  م����ن  ب����ه 
هي  ودول��ي��اً  اإقليمياً  وال�سلم  الأم���ن 
ن��ت��اج ال��دع��م ال��الحم��دود م��ن جانب 
�سيدي  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
امل�����س��ل��ح��ة، حفظه  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
مظاهر  ك���ل  ل��ه��ا  وف�����رت  ال���ت���ي  اهلل، 
كي  حتديثها  على  وعملت  ال��رع��اي��ة، 
الأ�سلحة  م��ن��ظ��وم��ات  اأح����دث  متتلك 
م���ن تفوقها  ي��ع��زز  ال���ع���امل، ومب���ا  يف 
تاأدية  على  ق���ادرة  ويجعلها  ال��ن��وع��ي 
امل��ه��ام ال��ت��ي ت��وك��ل اإل��ي��ه��ا ل��ل��دف��اع عن 
بفاعلية  وامل�ساركة  الوطنية،  امل�سالح 
مع اأحدث جيو�س العامل واأعرقها يف 
عمليات م�سرتكة حتافظ على الأمن 
من  اليوم  هذا  يف  الدوليني.  وال�سلم 
فخر  بكل  ن�ستح�سر  ال��وط��ن،  ذاك���رة 
ح��ك��م��ة وع��ب��ق��ري��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
اآل نهيان، طيب اهلل  زايد بن �سلطان 
الذين  الإم��ارات  واإخوانه حكام  ثراه، 
اتخذوا قرار توحيد القوات امل�سلحة، 
اأ�سهم يف  ال��ذي  امل�سريي  القرار  ه��ذا 
تر�سيخ اأركان دولة الحتاد، ووفر لها 
لكي مت�سي  وال�ستقرار  الأم��ن  مناخ 
قدماً نحو النطالق مل�سرية النه�سة 
بكل  ن�ستح�سر  كما  للوطن،  ال�ساملة 

فخر واعتزاز الت�سحيات التي قدمها 
امل�سلحة يف  ال���ق���وات  و���س��ب��اط  اأف�����راد 
ميادين القتال، ونت�سرع بالدعاء اإىل 
�سهدائنا  اأن يرحم  ع��ز وج��ل  اخل��ال��ق 

وي�سكنهم ف�سيح جناته.
اأرفع  اأن  ي�سرفني  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي�����ات  اأ���س��م��ى 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي  م���ق���ام  اإىل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س 
امل�سلحة، حفظه اهلل، و�سيدي �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهلل" و�سيدي 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�����س��م��و حكام  ، واأ����س���ح���اب  امل�����س��ل��ح��ة 
منت�سبي  جميع  اأهنئ  كما  الإم����ارات، 
قواتنا امل�سلحة، و�سعب الإمارات الويف 
عام  وك��ل  املجيد  الوطني  اليوم  بهذا 
ووطننا العزيز يف اأمن واأمان و�سعبنا 
وقواتنا   ، و���س��الم  ازده����ار  ال��غ��ايل يف 
والت�سحية  لاللتزام  منوذج  امل�سلحة 
اأج����ل نه�سة  وال����ف����داء وال��ع��م��ل م���ن 
عليكم  وال�����س��الم  ورفعتها.  الإم����ارات 

ورحمة اهلل وبركاته.

•• اأبوظبي -وام:

اللواء ركن طيار فار�س  اأك��د معايل 
خ��ل��ف امل���زروع���ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
الإمارات  دول��ة  احتفال  اأن  اأبوظبي 
ال�"45"  بالذكرى  املتحدة  العربية 
الإماراتية  امل�سلحة  القوات  لتوحيد 
يف ال�����س��اد���س م��ن م��اي��و ه��و احتفال 
بيوم جميد وحلظة تاريخية مهمة 
الثاقبة  ال���روؤي���ة  جت�سد  ال��دول��ة  يف 
ل��ل��وال��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب   ، نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ث���راه ، ال���ذي اأك���د ب���اأن امتالك 
ي��ع��ت��رب رك���ن���ا م��ه��م��ا يف بناء  ال���ق���وة 
الدولة، فجعل بناء القوات امل�سلحة 
ق�سوى  واأولوية  ا�سرتاتيجًيا  هدًفا 
موحد  ج��ي�����س  ب���ن���اء  يف  ان��ع��ك�����س��ت 
تر�سيخ  يف  ب��ق��وة  اأ���س��ه��م  م��ت��م��ا���س��ك 

العربية  الإم�����������ارات  دول������ة  احت������اد 
الأ�����س����ق����اء وحفظ  امل���ت���ح���دة ودع������م 
ريادتها  وت��ع��زي��ز  وال�����س��الم  الأم�����ن 

حملياً واإقليميا وعاملياً.
اأ�سمى  املنا�سبة  بهذه  معاليه  ورف��ع 
اآي�������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات اإىل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة ، واإخوانهم اأ�سحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و 

لالحتاد حكام الإمارات.
ت�������س���ري���ح عرب  م���ع���ال���ي���ه يف  وق�������ال 

الحتفال  اإن  الوطن"  "درع  جملة 
ب���ال���ذك���رى اخل���ام�������س���ة والأرب����ع����ني 
لتوحيد القوات امل�سلحة ياأتي يف عام 
اخلم�سني ، وهو العام الذي حتتفل 
 ، ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  الإم�����ارات  فيه 

لالنطالق  اأي�����س��اً  خ��الل��ه  وت�ستعد 
م�سريتها  يف  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  اإىل 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني  التنموية 
ت�سارك  طموحة  ا�سرتاتيجية  عرب 
الدولة،  كافة موؤ�س�سات  تنفيذها  يف 
التي  امل�سلحة  القوات  مقدمتها  ويف 
ك��ان��ت ع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��ود اخلم�سة 
املا�سية اأهم موؤ�س�سات دولة الحتاد 
القوة  م���رت���ك���زات  واأه�������م  ال���ق���وي���ة، 

ال�ساملة لدولة الإمارات .
واأك����د ع��ل��ى اع���ت���زاز دول����ة الإم�����ارات 
التي  بالنجاحات  املتحدة  العربية 
والتي  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  حققتها 
التطلعات  حت���ق���ي���ق  يف  ان���ع���ك�������س���ت 
مب�سرية قواتنا امل�سلحة الرمز الذي 
وال�سند  الوطنية  للوحدة  ب��ه  نعتز 
م�سيداً  ال��دول��ي��ة،  لل�سرعية  ال��دائ��م 
�سبيل  يف  وع���ط���اءات���ه���ا  ب��ج��ه��وده��ا 

الدفاع عن اأمن الإمارات وعزتها .
واأ�سار اإىل ان توحيد القوات امل�سلحة 
بناء دولة  ع��زز منجزات الحت��اد يف 
ع�سرية قادرة على حماية مكت�سبات 
ال��وط��ن وامل���واط���ن، وت��وف��ري الأمن 
ل�سعب  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  وال���س��ت��ق��رار 
اأر�سها،  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  الإم������ارات 
ذلك  وانعك�س  للمخاطر  والت�سدي 
والنه�سة  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  يف  ك��ل��ه 
منذ  الدولة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 

تاأ�سي�سها .
ووجه معاليه حتية تقدير ملنت�سبي 
ال��ذي��ن يقدمون  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
والنتماء  ال��ولء  يف  الأمثلة  اأف�سل 
حافظوا  وال��ذي��ن  للوطن،  وال��وف��اء 
عالية يف  ال��وط��ن خفاقة  راي��ة  على 
ميادين الواجب، جمدداً عهد الولء 

والوفاء للوطن وللقيادة الر�سيدة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع اأن القيم 
قواتنا  عليها  ن�����س��اأت  ال��ت��ي  وامل���ب���ادئ 
من  م�ستمدة  تاأ�سي�سها  منذ  امل�سلحة 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  وت���وج���ه���ات  ف��ك��ر 
حبها  على  القائمة  ال��دول��ة  و�سيا�سة 
واحرتامها  لل�سالم،  و�سعيها  للخري 
باملواثيق  وال��ت��زام��ه��ا  ال���دول  ل�سيادة 
والقوانني الدولية، واإميانها ب�سرورة 
ال����ت����ع����اون ال�������دويل امل�������س���رتك خلري 
ت�سوية  ع��ل��ى  واإ����س���راره���ا  ال��ب�����س��ري��ة، 
ج��م��ي��ع اخل����الف����ات وال����ن����زاع����ات بني 
عن  بعيدا  والتفاهم  ب��احل��وار  الأمم 
ال�سالح  ق���وة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  ال��ع��ن��ف 
غ����ري امل���������س����روع����ة، وب����ه����ذا اأُ�����س����ن����دت 
الأمن  �سمان  مهمة  امل�سلحة  للقوات 

وال�ستقرار حمليا واإقليمًيا.
جاء ذلك يف كلمة معاليه التي وجهها 
عرب جملة "درع الوطن" يف الذكرى 
القوات  لتوحيد  والأربعني  اخلام�سة 
مدى  على  ن�سها:  يلي  فيما  امل�سّلحة 
ذكرى  ارتبطت  عاما  واأربعني  خم�سة 
بامل�سرية  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د 
الإم���ارات  ل��دول��ة  املباركة  احل�سارية 
نحتفل  وب��ي��ن��م��ا  ال���ع���رب���ي���ةامل���ت���ح���دة، 
التي  امل�سلحة  قواتنا  مبنجزات  اليوم 
�ساهمت يف تعزيز منعة ورفعة الدولة 
العامليةوالإقليمية،  ال�ساحتني  على 
قيادتنا  نهج  اإىل  ي��ع��ود  الف�سل  ف���اإن 
الر�سيدة حلر�سها على توفري الأمن 
وال�ستقرار و�سعيها الدوؤوب لتحقيق 
اخل����ريوال����رخ����اء ل�����س��ع��ب الإم��������ارات 
ولكونها  اأر����س���ه���ا،  ع��ل��ى  ول��ل��م��ق��ي��م��ني 
موؤ�س�س  ل����روؤي����ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ت��رج��م��ة 
الدولة وباين نه�ستها الراحل ال�سيخ 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
الأم���ن  ب����اأن  اآم����ن  ال����ذي  ثراه"،  اهلل 
وال�ستقرار  اخل��ري  يجلبان  والأم���ان 
الأمام،  اإىل  التنمية  بعجلة  ويدفعان 
والتعاي�س  وال��ت�����س��ام��ح  ال�����س��الم  واأن 
ب���ني ال��ن��ا���س ه���ي م���ن رك���ائ���ز التقدم 
والزده��������ار، ف��ت��ل��ك ال���ي���وم ه���ي �سرية 
الإم����ارات ال��ع��ط��رة ك��م��اراآه��ا وحققها 
واأ�سكنه  اهلل  "رحمه  اخل����ري  زاي�����د 
احلقيقية  و�سورتها  جناته"،  ف�سيح 
منجزاتها  خ��الل  م��ن  انعك�ست  ال��ت��ي 
من  جعلت  والتي  احل�ساريةالرائدة 
ال���دول���ة واح����ة م���ن الأم�����ن والأم�����ان 
ومنارة  امل�����س��رتك  للعي�س  ومن���وذج���ا 
ت�سنيفها  ل��ي��اأت��ي  وال���ت���ط���ور،  ل��ل��ع��ل��م 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���وؤ����س���رات  وف���ق 
ال���ع���دي���د من  ال������دول يف  يف م��ق��دم��ة 
املجالت. اإن القيم واملبادئ التي ن�ساأت 
تاأ�سي�سها  منذ  امل�سلحة  قواتنا  عليها 
القيادة  وتوجهات  فكر  من  م�ستمدة 

القائمة  ال��دول��ة  و�سيا�سة  ال��ر���س��ي��دة، 
لل�سالم،  و�سعيها  للخري  حبها  على 
والتزامها  ال��دول  ل�سيادة  واحرتامها 
باملواثيق والقوانني الدولية، واإميانها 
ال����دويل امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  ب�����س��رورة 
خل���ري ال��ب�����س��ري��ة، واإ�����س����راره����ا على 
والنزاعات  اخل��الف��ات  جميع  ت�سوية 
بعيدا  والتفاهم  ب��احل��وار  الأمم  ب��ني 
ق���وة  اإىل  ال���ل���ج���وء  اأو  ال���ع���ن���ف  ع����ن 
ال�سالح غري امل�سروعة، وبهذا اأُ�سندت 
الأمن  �سمان  مهمة  امل�سلحة  للقوات 
اأن  واإقليمًيا،على  حمليا  وال�ستقرار 
تبقى على اأهبة ال�ستعداد للدفاع عن 
اأنها  كما  ال��دول��ي��ة،  وال�سرعية  احل��ق 
ت�سكل قوة رادعة لكل من ت�سول نف�سه 
بالعتداءعلى الدولة اأو تهديد اأمنها 
على  ع���الوة  وا�ستقاللها،  و�سيادتها 
م�����س��ارك��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة يف ج��ه��ود بناء 
وحفظ ال�سالم يف مناطق خمتلفة من 
الإن�سانية  امل�ساعدات  وتقدمي  العامل 
وجن����دة امل��ل��ه��وف��ني وامل��ن��ك��وب��ني، اإىل 
جانب دعمها جلهود الدولة اقت�ساديا 
امل�ساركة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واجتماعيا 
الطوارئ  اإدارة  ج���ه���ود  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ل��ق��د قامت  وال�����ك�����وارث.  والأزم���������ات 
قواتنا امل�سلحة بدوٍر متميز يف عملية 
19 ويف  الت�سدي لفريو�س كوفيد - 
م���واج���ه���ة اجل���ائ���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة وذل���ك 
الوطنية  م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإن�������س���ان���ي���ة وال�������س���ح���ي���ة والأم���ن���ي���ة 
واقتدار،  ك��ف��اءة  ب��ك��ل  والق��ت�����س��ادي��ة 
وق���د ك��ر���س��ت ج��ه��وده��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
تقليل  بهدف  احلقيقية  الأزم���ة  ه��ذه 
تداعياتها ال�سحية والقت�سادية على 
من  كبري  بقدر  والحتفاظ  املجتمع، 
�ساهمتبتقدمي  كما  الوطنية،  املرونة 
ال���دع���م ل��ل��ع��دي��د م���ن دول ال���ع���امل يف 
مواجهة اجلائحة بهدف امل�ساعدة يف 
العاملي  امل�ستوى  على  اآث��اره��ا  اح��ت��واء 
والتقليل من تداعياتها على املجتمع 
الدويل من خالل اإمدادهم مبختلف 
الأمر  الطبية،  وامل�ساعدات  اخلدمات 
الإماراتتحتل  ب��ج��ع��ل  ���س��اه��م  ال����ذي 
امل��راك��ز الأوىل ع��امل��ي��اً يف ال��ع��دي��د من 
امل���وؤ����س���رات اخل���ا����س���ة ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 

تف�سي الفريو�س على م�ستوى العامل، 
وتلك اإجنازات جديدة حت�سب ل�سالح 

قواتنا امل�سلحة.
امل�سلحة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د  ذك����رى  يف 
اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  اإىل  ن��ت�����س��رع 
الذين  الإب���رار  الوطن  �سهداء  يرحم 
اأرواح���ه���م ودم���اءه���م يف �سبيل  ب��ذل��وا 
مرفوعة  وط��ن��ه��م  راي�����ة  ل��ت��ب��ق��ى  اهلل 
و�ساخمة  ع����زي����زة  ب����الده����م  وت���ب���ق���ى 
ف�سيح  اهلل  ي�سكنهم  واأن  الأمم،  ب��ني 
ال�سرب  وذويهم  اأهلهم  ويلهم  جناته 
�سكر  بتحية  اأت��وج��ه  كما  وال�����س��ل��وان، 
القوات  اأب����ط����ال  لأب���ن���ائ���ن���ا  وام���ت���ن���ان 
الفاعل  ل��دوره��م  ال��ب��وا���س��ل  امل�سلحة 
يف  املا�سية  طوالل�سنني  وا�سرتاكهم 
يف  الع�سكرية  العمليات  م��ن  العديد 
مبنتهى  العامل  من  خمتلفة  مناطق 
احل����رف����ي����ة، ول������دوره������م ال������ب������ارز يف 
مواجهة التطرف والإرهاب والوقوف 
املظلوم،  ون�����س��رة  احل����ق  ج��ان��ب  اإىل 
وحفظ  ب��ن��اء  ج��ه��ود  يف  ومل�ساهمتهم 
ال�سالم يف مناطق عديدة من العامل 
وال�ستقرار  الأم�����ن  لتحقيق  ���س��ع��ي��اً 
ال�سلم  وت��ع��زي��ز  والإق��ل��ي��م��ي  امل��ح��ل��ي 
اإىل جهودهم يف  ب��الإ���س��اف��ة  ال���دويل، 
والإغاثية  امل�ساعداتالإن�سانية  تقدمي 
ودعمهم للعديد من الدول املحتاجة 
ما حققته  على  اهلل  نحمد  واملنكوبة. 
مرموقة  مكانة  م��ن  امل�سلحة  قواتنا 
اأرق����ى اجليو�س  ت�����س��اه��ي مب�����س��ت��واه��ا 
العاملية، لت�سبح مثاًل يحتذى به بني 
الأمم وب�سهادة العديد من قادة الدول 
وكبار القادة الع�سكريني حول العامل، 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ن��ع��اه��د  اإذ  ون��ح��ن 
ب����اأن ت��ب��ق��ى قواتنا  و���س��ع��ب الإم������ارات 
ي�سون  ال���ذي  امل��ن��ي��ع  ال����درع  امل�سلحة 
املنجزات.  ع��ل��ى  وي���ح���اف���ظ  الحت������اد 
قلوبنا،  على  العزيزة  املنا�سبة  وبهذه 
اأرفع اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د   ،
�ساحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل"،  "حفظه 
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�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل" 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، 
واإىل اإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
واإىل  الإم��ارات،  الأعلى حكام  املجل�س 
اآيات  اأ���س��م��ى  ال��ع��زي��ز  الإم�����ارات  �سعب 
عز  امل��وىل  داعياً  والتربيكات  التهاين 
العزيزة  الذكرى  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل 
امل�سلحة  وقواتنا  و�سعبنا  وطننا  على 
كل عام باخلريواليمن والربكات، واأن 
وي�سدد  البوا�سل  اأب��ن��اءن��ا  اهلل  يحفظ 

خطاهم ويجعل الن�سر حليفهم //.

مركز بحوث �لطاقة �ملوجهة مبعهد �لبتكار �لتكنولوجي يربم �سر�كات مع جامعات ر�ئدة عامليًا
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن معهد البتكار التكنولوجي، ذراع البحوث التطبيقية يف جمل�س اأبحاث 
التكنولوجيا املتطورة، اأم�س عن اإبرام مركز بحوث الطاقة املوجهة باملعهد 
الأملانييتني  �سميت  هيلموت  وجامعة  ب��وخ��وم  يف  رور  جامعة  م��ع  ���س��راك��اٍت 
يف  ال��وط��ن��ي��ة  كولومبيا  وج��ام��ع��ة  فرن�سا  اأوف����ريين يف  ك��ل��ريم��ون  وج��ام��ع��ة 

بوغوتا.
معهد  اأطلقها  الت�سريحات  من  �سل�سلة  عقب  التعاونية  ال�سراكات  وتاأتي 
جمل�س  اإدارة  ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع  ان��ع��ق��اد  منذ  التكنولوجي  الب��ت��ك��ار 
اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يف �سهر اأغ�سط�س املا�سي. ويعّد مركز بحوث 
املتخ�س�سة يف معهد  ال�سبعة  الإولية  البحثية  املراكز  اأحد  املوجهة  الطاقة 

البتكار التكنولوجي. و�ست�سهم هذه ال�سراكات ال�سرتاتيجية يف دفع عجلة 
الكت�سافات يف جمال الطاقة املوجهة وتخ�س�ساتها الفرعية.

اأنظمة  البحوث حول  اإج��راء  بوخوم  رور يف  ال�سراكة مع جامعة  وتت�سمن 
م��ع جامعة  وبالعمل  الأر�����س.  لباطن  امل��خ��رتق  ال����رادار   وت�سمل  ال����رادار، 
تتعلق  مبتكرة  بحوث  يف  املركز  �سي�سرتك  بوغوتا،  يف  الوطنية  كولومبيا 
الأر�س  لباطن  املخرتق  ال��رادار  واأجهزة  ال�سواعق  باحلماية اخلفيفة من 
واإبطال مفعولها.  الألغام  الك�سف عن  اإن�سانية مثل  البحوث غايات  ولهذه 
عالوة على ذلك، �سي�سمل التعاون مع جامعتي هيلموت �سميت يف هامبورغ 
العددية  الو�سائل  على  العمل  ك��ل��ريم��ون-ف��ريان  يف  اأوف���ريين  كلريمون  و 

والإح�سائية ذات ال�سلة بالكهرومغناطي�سيات عالية الطاقة. 
ويف معر�س حديثه عن اإعالن ال�سراكات، قال الدكتور �سوقي قا�سمي، كبري 

ال�سراكات جانباً  "ت�سّكل  هذه  املوجهة:  الطاقة  الباحثني يف مركز بحوث 
مهّماً من خطتنا لن�سبح مركزاً رائداً للبحوث. للطاقة املوجهة اأثر ملمو�س 
يف جمالت �ستى، مبا فيها الرعاية ال�سحية والبنية التحتية واملواد والبيئة. 
ويلتزم املركز بت�سخري الفيزياء التي تقوم عليها اأنظمة الطاقة العالية ملا 

فيه م�سلحة للمجتمع". 
كلريمون  جامعة  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  للي�سري،  �سبا�ستيان  الدكتور  وق��ال 
اأنحاء  كافة  من  خ��رباء  املوجهة   الطاقة  بحوث  مركز  "يجمع  اأوف���ريين: 
يف  والكهرومغناطي�سية  ال�����س��وت��ّي��ة  امل���وج���ات  ق���وة  ت��وظ��ي��ف  لأج���ل  ال��ع��امل 
�سناعية  م�ساريع  بينها  من  النطاق،  وا�سعة  وع�سكرية  مدنية  ا�ستخدامات 
يعمل مركز بحوث  ري��ادي��ة،  برامج بحوث  خ��الل  وم��ن  دفاعية.  و  و طّبية 
الطاقة املوجهة على تطوير ا�ستخدام التقنيات عالية الطاقة من اأجل عامل 

اأكر اأماناً ".
اأن معهد البتكار التكنولوجي هو مركز عاملي رائد يخت�س بالبحث  يذكر 
اجلديد.  الع�سر  وتكنولوجيا  التطبيقية  الأبحاث  على  ويركز  والتطوير 
وي�سم املعهد حتت مظلته �سبعة مراكز بحثية اأولية متخ�س�سة يف جمالت 
الرقمي  والأمن  املتقدمة  واملواد  والت�سفري  امل�ستقلة  والروبوتات  الكوانتوم 
والطاقة املوجهة والأنظمة الآمنة. ومن خالل العمل مع بوتقة من اأف�سل 
املواهب العاملية واجلامعات املرموقة واملراكز البحثية املتطورة ونخبة من 
ال�سركاء العامليني، ميثل املعهد ملتقًى فكرياً فريداً وي�ساهم يف بناء منظومة 
البحث والتطوير يف اأبوظبي والإم��ارات. ويعمل املعهد على تر�سيخ مكانة 
اأو�سع يف  ي�ساهم على نطاق  اأبوظبي والإم��ارات كمركز عاملي لالبتكار كما 

تطور القت�ساد القائم على املعرفة.

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة قواتنا 
اإن  امل�سلحة �سياج منيع للحفاظ على مكت�سبات الوطن واأمنه وا�ستقراره..وقال 
الإمارات  دول��ة  م�سرية  يف  فارقة  عالمة  ي�سكل  ع��ام  كل  من  مايو  من  ال�ساد�س 
وترجمة ملبادئ را�سخة حر�س عليها القادة املوؤ�س�سون انطالقاً من اإميان مطلق 

باأهمية تعزيز ركائز الدولة كي توا�سل م�سرية البناء والتطور .
واأ�ساف �سموه يف كلمة وجهها عرب جملة " درع الوطن " مبنا�سبة الذكرى ال� 45 
لتوحيد القوات امل�سلحة اأن القرار الذي اإتخذه موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" بتوحيد قواتنا امل�سلحة حتت قيادة 

واحدة وعلم واحد ثبت اأركان دولة الحتاد وعزز مفهوم الوحدة الوطنية .
امل�سلحة وتطورها ما كانت لتتحقق لول وجود  اإن اجن��ازات قواتنا  واأك��د �سموه 
قيادة حكيمة تدرك اأهمية القوات امل�سلحة ودورها يف حماية الوطن ومكت�سباته 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  راأ�سها �ساحب  وحت�سينها وعلى 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة 

حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
املختلفة  مهماتها  يف  جناحات  من  امل�سلحة  قواتنا  حتققه  ما  اأن  �سموه  واأ�ساف 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأبناء  اإل جهود �سادقة يبذلها  الع�سكرية والإن�سانية ما هي 
اإميانا منهم باأهمية دورهم يف دعم م�سرية الوطن ونه�سته املباركة وتقدمه على 

م�ستوى املنطقة والعامل.
واأكد �سموه اأن قواتنا امل�سلحة ا�سبحت اليوم مفخرة ت�ساف اىل املفاخر العديدة 
يحمي  و�سيفا  ودرع��ا  وال��دويل  القليمي  ال�سعيدين  على  الدولة  حتققها  التي 
املتغريات  ظ��ل  يف  امل��ب��ارك��ة  الحت��ادي��ة  م�سريتنا  وي�����س��ون  الوطنية  مكت�سباتنا 
امل�سلحة  قواتنا  اأن  اإىل  .. م�سريا  العامل من حولنا  بها  التي ميوج  وامل�ستجدات 
�سابقت الزمن وهي مت�سي بكل جد يف تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها فاجتازت 
خالل فرتة ق�سرية مراحل مهمة وحققت اإجن��ازات �سهد بها القا�سي والداين 
فغدت رافدا من روافد التنمية التي ت�سهدها الدولة اإ�سافة اإىل اأنها باتت متلك 
ال�سورة  وعك�ست  والأ���س��دق��اء  لالأ�سقاء  واملعونة  امل�ساعدة  ي��د  م��د  على  ال��ق��درة 

حيث  والت�سامح  الإن�سانية  لقيم  ن�سرها  خ��الل  من  الم���ارات  لدولة  احلقيقية 
بتحقيق  الفاعلة  امل�ساركة  يف  ال�سالم  حفظ  عمليات  يف  مهامها  �سمن  جنحت 
مناطق  العديد من  للمحتاجني يف  العون  وتقدمي  وال�ستقرار  وال�سالم  الأم��ن 

ال�سراعات حول العامل.
ت�سحيات  واع��ت��زاز  فخر  بكل  "ن�ستذكر   : �سموه  ق��ال  الوطنية  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
اأرواحهم دفاعاً عن الوطن ونت�سرع اإىل اهلل عز  �سهدائنا الأب��رار الذين قدموا 
ال�سرب  وذوي��ه��م  اأهلهم  يلهم  واأن  وال�سهداء  ال�سديقني  م��ع  يتقبلهم  اأن  وج��ل 

وال�سلوان".
ورفع �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان يف ختام كلمته اأ�سمى اآيات التهاين 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب  والتربيكات 
"حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اإ�سحاب  اخوانهم  واإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

لالحتاد حكام الإمارات واإىل �سعب الإمارات بهذه املنا�سبة.

من�سور بن ز�يد : قو�تنا �مل�سلحة ركن �أ�سا�سي يف 
�لتحولت �مل�ستقبلية �لتي ت�ست�سرفها �لدولة

حمد �لرميثي : قو�تنا �مل�سلحة قدمت �سورة م�سرفة على �ل�ساحة �لدولية 

قائد عام �سرطة �أبوظبي: ذكرى توحيد �لقو�ت �مل�سلحة يوم جميد يف تاريخنا 

حممد �لبو�ردي : قو�تنا �مل�سلحة تاأ�س�ست على قيم 
ومبادئ م�ستمدة من فكر وتوجهات �لقيادة �لر�سيدة

حمد�ن بن ز�يد : قو�تنا �مل�سلحة �سياج منيع للحفاظ على مكت�سبات �لوطن و�أمنه و��ستقر�ره

فقد املدعو/ �سفاء عبداهلل 
حامد ن�سرالدين ، ال�سودان   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P05489903( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0561770489

فقدان  �سهادة  اأ�سهم تفقد�ن جو�ز �سفر
فقد ال�سيد/ ال�سيد ا�سحاق ال�سيد 
مرت�سى  ي��ع��ق��وب  ال�سيد  حم��م��د 
الها�سمي �سهادة اأ�سهم �سادرة عن 
للتاأجري  العاملية  ال��واح��ة  �سركة 
111876 وبعدد ا�سهم  بالرقم 
اإرجاعها  يجدها  من  على   271
اىل ال�سركة املذكورة او الإت�سال 

على الرقم 0505858011 

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ف��ق��دت ���س��ه��ادات ا���س��ه��م ����س���ادرة عن 
كل  ب���ا����س���م   ASMAK ����س���رك���ة 
ا�سحاق  ال�سيد  عائ�سة  ال�سادة/  من 
 1713951 رق��م  �سهادة  مرت�سى 
ا�سحاق  وال�سيد  �سهم   6000 بعدد 
ال�����س��ي��د حم��م��د ال�����س��ي��د ���س��ه��ادة رقم 
�سهم   3000 بعدد   1713954
و ع��ل��ى م���ن ي��ج��ده��ا اإرج���اع���ه���ا اىل 
على  الإت�����س��ال  او  امل��ذك��ورة  ال�سركة 

الرقم 0505858011 
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اإعــــــــــالن
اليحر  مزيون  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لزياء ال�سيدات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1112655 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل حممد عبداهلل حممد البلو�سى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف م�سعود حمدان على م�سعود العي�سائى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
الكهربائية  لالنظمة  ال�س�����ادة/الفهد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1145269 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اعتماد القاب�سة ذ.م.م

 .ETIMAD HOLDING L.L.C  من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / اعتماد القاب�سة ذ.م.م

ETIMAD HOLDING L.L.C من 90 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اعتماد لال�ستثمار ذ.م.م

 ETIMAD INVESTEMNT L.L.C.
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفهد لالنظمة الكهربائية ذ.م.م
AL FAHAD ELECTRICAL SYSTEMS L.L.C

اإىل/ الفهد لالنظمة الكهربائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL FAHAD ELECTRICAL SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -   

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفهد لالنظمه المنيه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1773192 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اعتماد القاب�سة ذ.م.م

 .ETIMAD HOLDING L.L.C من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / اعتماد القاب�سة ذ.م.م

ETIMAD HOLDING L.L.C من 90 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اعتماد لال�ستثمار ذ.م.م

ETIMAD INVESTEMNT L.L.C.
 تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفهد لالنظمه المنيه ذ.م.م
AL FAHD SECURITY SYSTEMS L.L.C

اإىل/ الفهد لالنظمه المنيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL FAHAD SECURITY SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املحارب للقرطا�سية

  رخ�سة رقم:CN 1951352 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�سم جتاري من/ املحارب للقرطا�سية

AL MOHARAB STATIONERY

اإىل / املحارب لالأدوات ال�سحية والكهربائية

  ALMOHARAB FOR SANITARY AND ELECTRICAL TOOLS

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة  4752006

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأدوات ال�سحية ومتديداتها - بالتجزئة  4752004

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الأدوات املكتبية واأدوات الكتابة والر�سم - باجلملة  4649018

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�ست�سفى الوطنى - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1015522 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير / اإ�سافة حممد عبداهلل را�سد عامر الرميثى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بنتا لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PENTA INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عناية لال�ستثمار ال�سحية مينا �س.ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف لينك�س ريجينال للو�ساطة التجارية ذ.م.م
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�ست�سفى الوطنى - ذ م م
NATIONAL HOSPITAL - L L C

اإىل/ امل�ست�سفي الوطني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NATIONAL HOSPTAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تكنو فيك�س لعمال التك�سية والر�سيات 

رخ�سة رقم:CN 2005110 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جابر حممد على جا�سم املرزوقى  %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عادل حممد على جا�سم املرزوقى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عادل حممد على جا�سم املرزوقى من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ تكنو فيك�س لعمال التك�سية والر�سيات

TECHNO FIX PLASTER &TILES WORKS
اإىل/ تكنو فيك�س للمقاولت و ال�سيانة العامة ذ.م.م

TECHNO FIX FOR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE . L.L.C  
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران 4330019

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوكليت 4 ا�س للحلويات

 رخ�سة رقم:CN 3790969 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوكليت 4 ا�س للحلويات

CHOCOLATE 4 US FOR SWEETS

اإىل / فريمنتك لل�سيانة العامة
  FERMENTEK GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت وال�سيانة والأعمال املتعلقة بها  50042
 تعديل ن�ساط / حذف البيع بالتجزئة  10009

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سوبر فيو الرجال ذ.م.م 

 رخ�سة رقم:CN 2714075 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل حبيب عبداهلل بنام احلمادى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل حبيب عبداهلل بنام احلمادى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمفوظ عامل حممد ادري�س مياه

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون �سوبر فيو الرجال ذ.م.م

SUPER VIEW GENTS SALON L.L.C

اإىل / �سالون �سوبر فيو للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SUPER VIEW GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فورتي فايف دجريز لل�سيانة العامه

  رخ�سة رقم:CN 3982415 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000 

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ فورتي فايف دجريز لل�سيانة العامه

FORTY FIVE DEGREES GENERAL MAINTENANCE

اإىل / فورتي فايف دجريز لل�سيانة العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

FORTY FIVE DEGREES GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  هاو�س  ال�س�����ادة/انرتنا�سونال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سية رخ�سة رقم:CN 3994117 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ انرتنا�سونال هاو�س لال�ست�سارات الهند�سية

INTERNATIONAL HOUSE ENGINEERING CONSULTANTS

اإىل  / انرتنا�سونال هاو�س لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

INTERNATIONAL HOUSE ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

بيزن�س كون�سلتينج
 رخ�سة رقم:CN 3861640 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

بريل لبيع الدواجن
 رخ�سة رقم:CN 2707886 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

عرو�س املدام لل�سيدات
 رخ�سة رقم:CN 1221313 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1970316 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة اميان عبداهلل �سالح عبداهلل اجلعيدى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد حممد احمد عبداهلل العبيدىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

لتلميع ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2816121 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل علوى عمر علوى العيدرو�س %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ي�سلم �سامل وقا�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيان لالإ�ست�سارات 

الهند�سية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2346824 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد عالق ح�سن عبداهلل احلمادى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف يو�سف عبدالرحمن يو�سف عبدالرحمن احلمادى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيه ال ان لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  رخ�سة رقم:CN 3892686 قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل حممد خليفه ثانى املهريى  %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد ال�سكران  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل حممد خليفه ثانى املهريى
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null * null اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ كيه ال ان لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية -  �سركة ال�سخ�س  الواحد ذ م م

KLN SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اىل/ كيه ال ان لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية ذ.م.م

KLN SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

كوتور
 رخ�سة رقم:CN 2774980 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

�سهد ال�سام
 رخ�سة رقم:CN 1119826 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
جراند  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ميلينيوم رخ�سة رقم:1171985 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /

اإ�سافة حممد طارق حاجا حمى الدين  %100
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�سافة �سهيل مطر عبداهلل �سيف ال�سكيلى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد عتيق خلفان �سامل املن�سورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دبا احل�شن-الفجر:

الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�س  ن��ظ��م 
دب����ا احل�سن  وال���ط���ال���ب���ات مب��دي��ن��ة 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ملجل�س  وال��ت��اب��ع 
حم��ا���س��رة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان " اأث���ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م الف���رتا����س���ي ع��ل��ى ج���ودة 
احلياة" وذلك م�ساء اأم�س الأول عرب 

من�سة زووم اللكرتونية .
املليح  املُقدم  عبداهلل حممد  قدمها 
الفزاري رئي�س ق�سم البحث العلمي  
ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
الغ�سيب  ع���ب���داهلل  اأح���م���د  واداره�������ا 
التطوير  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ن���ق���ب���ي  

والتميز يف املجل�س . 
الرم�ساين  املجل�س  تنظيم  وج��رى 
اأمور  اأولياء  اأن�سطة جمل�س  اإطار  يف 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف م��دي��ن��ة دبا 
احل�سن خالل �سهر رم�سان املبارك 
انطالقا من دعم مبادرة ارتقاء التي 
ال�سرتاتيجي  الهدف  �سمن  تتدرج 

ملجل�س ال�سارقة للتعليم.
األيات  امل���ب���ادرة واح����دة م��ن  وت�����س��ك��ل 
واملوؤ�س�سات  امل����دار�����س  ج���ه���ود  دع����م 
وتقدمي  ال�سارقة  ب��ام��ارة  ال��رتب��وي��ة 
امل�ساندة الالزمة لالرتقاء بالعملية 
احلد  اإىل  وال���رتب���وي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
مع  يتما�سى  وال��ذي  املمكن  الأق�سى 
اأفراد  بناء  يف  ال�سرتاتيجي  امل��ح��ور 
البتكار  من  عالية  ق��درات  ميتلكون 

والتميز 
اأولياء  م���ن  ع���دد  امل��ح��ا���س��رة  ح�����س��ر 

الأم��������������ور وال������رتب������وي������ني وط������الب 
املدار�س.

املجل�س  ت����ن����اول  الط�������ار  ه�����ذا  ويف 
الرم�ساين " اأثر التعليم الفرتا�سي 

اإىل عدد  ج��ودة احلياة" وع��رج  على 
الرتبوية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ح���اور  م���ن 
والتعليم  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح����ول 
الف��رتا���س��ي وت��اري��خ��ه��ا ب��داي��ت��ه��ا يف 

ال��ع��امل ودول����ة الإم�����ارات ودوره����ا يف 
ا�ستمرارية التعليم يف جائحة كوفيد 

.19
ال���ت���ط���رق اىل حم����ور ج���ودة  ث���م مت 
احلياة يف التعليم التي يت�سارك فيها 
اكر من عن�سر بني املدر�سة والهيئة 

التدري�سية والطالب وويل المر .
التحديات  اه����م  م��ن��اق�����س��ة  مت  ك��م��ا 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د واأث����ره����ا على 
املرحلة  ع���ل���ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  خم����رج����ات 
الدرا�سات  واه��م  والبعيدة  القريبة 
العاملية وانعكا�سها على جودة احلياة 
يف املنزل وعلى الوالدين والطالب .

ال�ست�سراف  الأخ��ري   املحور  وتناول 
واأنواعه  واأهميته  للتعليم  امل�ستقبلي 

لتحقيق اأهداف امل�ستقبل .

••  اأبوظبي-الفجر:

تفتخر ميديكلينيك م�ست�سفى بارك فيو بكونها اأول 
م�ست�سفى يف ال�سرق الأو�سط يعلن عن تقدمي من�سة 
الداخلي،  للتنظري  ال���س��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء  ت��ع��م��ل 
اأوليمبو�س اإندو-اأيد، والتي ميكنها الك�سف تلقائًيا 
عن الآفات والأورام احلميدة امل�سبوهة خالل وقت 

الفح�س مبا�سرة.
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  الآيل  ال��ت��ع��ل��م  تقنية  مت��ّك��ن 
على  ال�سوء  ت�سليط  م��ن  اإن��دو-اأي��د  اأوليمبو�س  يف 
املناطق التي قد حتتاج اهتمام الأطباء كلما ظهرت 
اآفة على �سا�سة الفيديو، وحتدد بذلك الأمور مثل 
ي�ستخدم  احلميدة.  والأورام  املحتملة  ال�سرطانات 
ع�سبية  �سبكة  الكمبيوتر  مب�ساعدة  الك�سف  نظام 
ميكن  والتي  اأوليمبو�س،  �سركة  طورتها  تالفيفية، 
القولون  اآف��ات يف  اإىل وج��ود  الإ���س��ارة  اأن ت�ساعد يف 
والأورام  اخلبيثة  والأورام  احلميدة  الأورام  مثل 
ال�سا�سة.  على  مبا�سرًة  متييزها  طريق  عن  الغدية 
مي��ك��ن ل��ل��دع��م امل��رئ��ي ال����ذي ت��وف��ره ه���ذه التقنية 
الورم احلميد  اأن يزيد من معدل اكت�ساف  املبتكرة 
يحقق  حيث  املبكر(  وال�سرطان  اللحمية  )ال��زوائ��د 

الفح�س  دقة  بتح�سني  الك�سوفات  جمال  يف  تطوراً 
ا من معدل  اأي�سً والوقاية من الأمرا�س. قد يقلل 
حيث  الإ���س��اف��ي��ة  للفحو�سات  امل��ط��ل��وب��ة  اخل��زع��ات 
ميكن ت�سخي�س الأورام احلميدة ب�سرًيا على الفور. 
الدكتور  قال  القيم  التنظريي  البتكار  وب�ساأن هذا 

مازن اجلبريي، ا�ست�ساري اأمرا�س اجلهاز اله�سمي 
"ميكن  ف���ي���و:   ب����ارك  م�ست�سفى  ميديكلينيك  يف 
�سرطان  عالمات  بع�س  اإىل  النتباه  ع��دم  لالأ�سف 
الداخلي،  والتنظري  الروتيني  الت�سوير  يف  املعدة 
املنخف�س  الإ���س��اب��ة  معدل  ذات  ال��ب��ل��دان  يف  خا�سة 
حالت  على  الطبيب  تدريب  يكون  وحيث  باملر�س 
مماثلة حمدوًدا. ولذلك اأ�ساف هذا البتكار قيمة 
هائلة اإىل اإجراء تنظري القولون لأنه زاد من الدقة 
عايل  معدل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرطان  اكت�ساف  يف 
التقاط  ذل��ك  يف  مب��ا  اللحمية،  ال��زوائ��د  لكت�ساف 
اكت�سافها  ي�سعب  التي  الأ���س��غ��ر  احلميدة  الأورام 
املريء  ل�سرطان  بالن�سبة  القولون.  يف  اأ�سرع  ب�سكل 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ملن�سة  ميكن  ب��اري��ت،  وم���ريء 
الدقيقة  الب�سرية  التغيريات  حتديد  يف  امل�ساعدة 
التن�سج )وج��ود خاليا  امل��ريء مع خلل  املوجودة يف 
غ��ري ط��ب��ي��ع��ي��ة(، ح��ي��ث ي��وج��د خ��ط��ر ل��ع��دم القدرة 
التنظري  يف  ال�سحيح  الت�سخي�س  اإىل  الو�سول  يف 
الذكاء  اأنظمة  توفره  ما  وهذا  التقليدي.  الداخلي 
رعاية  ج���ودة  لتح�سني  ف��ر���س��ة  وه���و  ال���س��ط��ن��اع��ي 
والآف����ات  ل��ل�����س��رط��ان  امل��ب��ك��ر  والت�سخي�س  امل��ر���س��ى 

حمتملة للت�سرطن ".

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�سن ينظم 
جمل�سه �لرتبوي عن �أثر �لتعليم �لفرت��سي على جودة �حلياة  

ميديكلينيك م�ست�سفى بارك فيو تقدم �أول جهاز يف �ل�سرق �لأو�سط ي�ستخدم �لذكاء �ل�سطناعي 
للم�ساعدة يف �لك�سف عن �لعالمات �ملحتملة ل�سرطان �لقولون و�سرطان �جلهاز �له�سمي

•• اأبوظبي-وام:

3 ماليني  بقيمة  الإماراتي تربعا ماليا وعينيا  الأحمر  الهالل  ت�سلمت هيئة 
ال��ث��ق��ايف لدعم  الإ���س��الم��ي  ب��ن عوي�سة  األ���ف دره���م، م��ن م��رك��ز �سهيل  و500 

براجمها وم�ساريعها الرم�سانية داخل الدولة وخارجها.
يف  املحلية  لل�سوؤون  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  العامري  الري�س  �سامل  �سعادة  واأ���س��اد 
التي  النداءات  الدائم مع  املركز وجتاوبه  الإماراتي، مببادرات  الأحمر  الهالل 
تطلقها الهيئة ل�سالح بع�س الق�سايا الإن�سانية العاجلة وامللحة داخل الدولة 
جلهود  الدائمة  وم�ساندته  لدعمه  الهيئة  وتقدير  �سكر  عن  معربا  وخارجها، 

الهيئة الإن�سانية والتنموية.
وقال : هذا التربع ال�سخي يوؤكد تفاعل املوؤ�س�سات الوطنية مع مبادرات الهالل 

لل�سرائح  الداخل واخل��ارج، ووقوفها بجانبها وم�ساندتها  الإن�سانية يف  الأحمر 
التي ت�ستهدفها الهيئة من حتركاتها امليدانية خا�سة يف هذا ال�سهر الف�سيل.

الإن�ساين،  املجال  الرائد يف  الدولة  دور  تعزز  امل��ب��ادرات  اأن مثل هذه   : واأ�ساف 
وتوفري  �سعفا  الفئات  اأ�سد  حياة  حت�سني  يف  اخل��رية  الهالل  توجهات  وتدعم 
رعاية اأكرب لهم، م�سريا اإىل اأن الهيئة �ستظل عند ح�سن ظن اجلميع بها من 

خالل تكثيف جهودها وترقية براجمها وم�ساريعها يف الداخل واخلارج.
واأو�سح العامري اأن الهيئة درجت على تبني املبادرات والأفكار التي تعمل على 
وبف�سل  الإن�سانية،  ال�سعوب  ق�سايا  ل�سالح  واملح�سنني  اخلريين  تاأييد  ح�سد 
التخطيط اجليد متكنت من اإقامة �سراكات هادفة وبناءة مع القطاع اخلا�س 
ت�ساهم يف توفري اإيرادات مالية متكنها من الإيفاء بالتزاماتها جتاه امل�ستهدفني 

من خدماتها داخل الدولة وخارجها.

3.5 مليون درهم من مركز �سهيل بن عوي�سة �لإ�سالمي �لثقايف دعما مل�ساريع �لهالل �لأحمر

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4101(

املنذر: نورية حممد علي الوزان - بوكالة املحاميان : اأحمد ك�سواين و ح�سن ك�سواين.
املنذر اإليه : جي ان جي ميدل اي�ست للتجارة العامة - �س ذ م م 

)جمهول حمل الإقامة(
املو�سوع : - 

 )177،608،00 �سداد مبلغ وق��دره )47.  ب�سرعة  اأول   : اليه مما يلي  ينبه املخطر املخطر 
درهم )مائة و�سبعة و�سبعون الفا و�ستمائة وثمانية دراهم( امل�ستحقة للمنذر يف ذمة املنذر اليه 
مقابل ايجار العني املذكور خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �ست�سطر املندرة اإىل 
اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سدكم على اأن تكون كافة الر�سوم وامل�ساريف ، واأتعاب املحاماة 

على عاتقكم وذلك لعدم تنفيد ما مت التفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4099(

املنذر: نورية حممد علي الوزان - بوكالة املحاميان : اأحمد ك�سواين و ح�سن ك�سواين.
املنذر اإليه : رارا ايفت�س خدمات تنظيف - �س ذ م م 

)جمهول حمل الإقامة(
املو�سوع : - 

اأول ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )209،121،00( درهم   : اليه مما يلي  ينبه املخطر املخطر 
)مائتان وت�سعة الف ومائة واحد وع�سرون درهما( امل�ستحقة للمنذر يف ذمة املنذر اليه مقابل 
ايجار العني املذكور  خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �ست�سطر املندرة اإىل اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية �سدكم على اأن تكون كافة الر�سوم وامل�ساريف ، واأتعاب املحاماة على 

عاتقكم وذلك لعدم تنفيد ما مت التفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4098(

املنذر: نورية حممد علي الوزان - بوكالة املحاميان : اأحمد ك�سواين و ح�سن ك�سواين.
املنذر اإليه : �سنادي لتجميل ال�ساحات 

)جمهول حمل الإقامة(
املو�سوع : - 

ينبه املخطر املخطر اليه مما يلي : اأول ب�سرعة �سداد مبلغ )52،997( درهم )اثنان وخم�سون 
ايجار  مقابل  اليه  امل��ن��ذر  ذم��ة  يف  للمنذر  امل�ستحقة  دره��م��ا(  وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمائة  الفا 
العني املذكور  خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �ست�سطر املندرة اإىل اإتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية �سدكم على اأن تكون كافة الر�سوم وامل�ساريف ، واأتعاب املحاماة على عاتقكم 

وذلك لعدم تنفيد ما مت التفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4100(

املنذر: نورية حممد علي الوزان - بوكالة املحاميان : اأحمد ك�سواين و ح�سن ك�سواين.
املنذر اإليه: دانيا خلدمات التنظيف ومكافحة احل�سرات.

)جمهول حمل الإقامة(
املو�سوع

125،411 دره��م )مئة وخم�سة  �سداد مبلغ وق��دره  اأول،  اإليه مبا يلي:  املخطر  املخطر  ينبه 
اإيجار  اليه مقابل  املنذر  امل�ستحقة للمنذر يف دمة  واأحد ع�سر درهما(  واأربعمائة  الفاأ  وع�سرون 
العني املذكور خالل ثالثون يوماً من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار اإذا مل يلتزم املنذر اإليه ب�سداد 
املبلغ املرت�سد يف ذمته يف غ�سون ثالثون يوما من تاريخ الإن��ذار الراهن فاإن املنذر �سي�سطر 
الإج���راءات  كافة  اإت��خ��اذ  اإىل  امل��ن��درة  �ست�سطر  واإل  �سدكم  القانونية  الإج����راءات  كافة  لتخاذ 
القانونية �سدكم على اأن تكون كافة الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم 

تنفيذ ما مت التفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4069(

املنذر :  تريفي فرينت�سر وردة ذ م م .
املنذر اليهما: 1/ بي اأي بي لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي ذ م م

اجلن�سية مغربية   - علوي  نبيلة  لال   /2
تنبه املخطرة على املخطر اإليهما مبوجب هذا الخطار وحثها على الوفاء بالتزاماتهما 
ب�سداد مبلغ 94،000 درهم )اربع وت�س�عون الف( م�س�افا اليه الفائدة القانونية %9 
من تاريخ اإ�ستحاق كل �سيك حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واإلزامه باملبلغ 
املذكور بالإ�سافة للر�سوم وامل�سروفات الق�سائية والفوائد القانونية حال ال�ستمرار يف 
اإ�ستالم  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  ال�سداد وذلك جميعه خالل مدة  الإمتناع عن 

املخطر اليها لهذا الإخطار قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3740(

املنذرة / تي دى للتجارة ذ م م
املنذر اليهما / 1- كيلى الهند�سية للحدادة ذ م م

اجلن�سية ايرلندي   - اوكيلى  فران�سي�س  جهون   -2
فاإن املنذرة حترر لكم هذا الإنذار القانوين لدفع اإجمايل املبلغ امل�ستحق 282،858،41 درهم 
وواحد  ام��ارات��ي  دره��م  وخم�سون  وثمانية  وخم�سمائة  األ��ف  وثمانون  واثنني  )مائتان  ام��ارات��ى 
واأربعون فل�س( والذي هو م�ستحق من قبلكم اإىل املنذرة يف غ�سون 7 اأيام من تاريخ اإعالن هذا 
الإن��ذار ومع هذا يف حال الإخفاق من جانبكم يف دفع اجمايل املبلغ امل�ستحق يف غ�سون 7 اأيام 
من تاريخ اإعالن هذا الإنذار �س�وف تبداأ املنذرة يف الإجراءات القانونية �سد املوقع على ال�سيك 
والإجراءات املدنية �سدكم من اأجل ا�سرتداد اجمايل املبلغ امل�ستحق بالإ�سافة اإىل تعوي�س عن 
كل الأ�سرار املبا�سرة وغري املبا�سرة وغرامة عن التاأخريات وكل التكاليف ور�سوم املحكمة وفائدة 

قانونية مبعدل 12% هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/4042(
املنذر : زينب حممود ال�سابط - لبنانية اجلن�سية

املنذر اليه : اأجمد عمر مطاوع القدره
املو�سوع/ انذار عدىل بالن�سر

 47 رق��م  �سيك  دره��م( مبوجب  ال��ف  درهم)�سبعون   70،000 وق��دره  اإليه مببلغ  املنذر  املنذره  تداين   -1
امل�سحوب على بنك دبي التجاري

اإرتد لعدم كفاية الر�سيد. الإ�ستحقاق  مبوعد  لل�سحب  الذكر  �سالف  ال�سيك  املنذره  وبتقدمي   -2
املبلغ قيمة ال�سيك  فقد كلفت املنذر اإليه بالوفاء خالل خم�سة  اأيام وفقا  حت�سيل  املنذرة  يهم  اأنه  وملا   -3

لأحكام القانون.. 
لذلك ، 

اإليه ب�سورة من هذا الإن��ذار وكلفته ب�سداد قيمة ال�سيك بادي الذكر ب�سدر الإنذار  فاإن املنذرة تنذر املنذر 
اأيام  دره��م( خ��الل خم�سة  ال��ف  دره��م )�سبعون    70،000 وق��دره  والتي يقدر مببلغ  ه��ذا  بالوفاء  بتكليف 
اأ�سفني لإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتمي حقوقها  من تاريخ ت�سلمه هذا الإن��ذار واإل �سن�سطر 

باملطالبة الق�سائية ومطالبتكم باملبلغ والفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/4045(
املنذر : مهران عبدالقادر خريبي 

املنذر اليه : اأجمد عمر مطاوع القدره
املو�سوع/ انذار عدىل بالن�سر

يداين املنذر املنذر اإليه مببلغ وقدره 243،000 درهم)مائتني ثالثة واربعون الف درهم( مبوجب �سيكني   -1
ارقام 46 & 48 امل�سحوبان على بنك دبي التجاري

اإرتد لعدم كفاية الر�سيد. الإ�ستحقاق  مبوعد  لل�سحب  الذكر  �سالفي  ال�سيكني  املنذره  وبتقدمي   -2
اأي��ام وفقا  بالوفاء خالل خم�سة   اإليه  املنذر  ال�سيكني  فقد كلفت  املبلغ قيمة  حت�سيل  املنذرة  يهم  اأن��ه  وملا   -3

لأحكام القانون.. 
لذلك ، 

فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليه ب�سورة من هذا الإنذار وكلفته ب�سداد قيمة ال�سيكني بادي الذكر ب�سدر الإنذار بتكليف 
اأيام  خم�سة  خالل  درهم(  الف  واربعون  ثالثة  درهم)مائتني  بالوفاء هذا والتي يقدر مببلغ وقدره 243،000 
من تاريخ ت�سلمه هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتمي حقوقه باملطالبة 

الق�سائية ومطالبتكم باملبلغ والفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4111(

املنذرة/ الإمارات ريت )�سي اإي اأي �سي( بي اإل �سي.
�سد املنذر اإليها الويل : كاريكتري بيوتي - فرع ل�سركة اإماراتية 

املنذراليه الثاين : جالل اأحمد العمور- �سوري اجلن�سية
مبل�غ وق�دره  629453،51 درهم  )�س��تمائة وت�س�عة وع�س�رون األف�ا  ل�ه�ا  ت�سدد  اليهم�ا  املن�ذر  عل��ى  تنب�ة  املن�ذر  ف�اإن    -1

واأربعمائ�ة وثالث�ة وخم�س�ون درهم�ا واج�د وخم�س�ون فل�ساً اإماراتياً(، قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمتها ل�سالح املنذرة،
الثاني�ة  ال��س�ف�وح  ب�ارك مبنطق�ة  اأوف��س  ببناي�ة  الكائن�ت�ان   CM04 و   CG04 امل�اأجورين رق�م�ي  ال�وح��دتني  اإخ�الء   -  2

)قطع�ة اأر�س رق�م : 56-0( وذل�ك ب��س�ك�ل ر�س�مي وت�سليم�ه�ا اإل�ى املنذرة خالية من كافة ال�سواغل والأفراد،
�س�هادة ب�راءة الذم�ة اخلا�س�ة بالكهرب�اء واملي�اه، و�س�هادة براءة الذم�ة م�ن �سركات الت�سالت عن فاتورة  املن�ذرة  ت�س��ليم   -  3
اإت�خ�اذ  اإل�ى  املنذرة  �ست�س�ط�ر  واإل  الإن�����ذار،  ه�ذا  ن�سر   تاريخ  من  يوم�ا   30 م�دة  خ�الل  وذل�ك  والإن��رتن��ت،  الأر�سي  الهاتف 
القيم�ة  �س�ريبة  اإل�ى  بالإ�س�اف�ة  ك�امل�ة  ذمته�ا  ف�ي  املرت�س�دة  املب�الغ  ب��س�داد  ق��س�اء  ومطالبته�ا  �س�ده�ا  القانوني�ة  الإج�راءات 
الإخ�الء  ت�اريخ  ح�ت�ى  وذل�ك  الإيج�ار  وقيم�ة  الإيج�ار،  بع�ق�د  عليه�ا  املن�س�و�س  التاأخريي�ة  بالغرام�ات  اإلزامه�ا  م�ع  امل�س�اف�ة 
وم�س�اريف  ر�س�وم  ف�ي�م�ة  اليهما  املن�ذر  حت�مي�ل  م�ع  القانوني�ة  ال�ف�وائ�د  اإل�ى  بالإ�س�افة  امل��اأج��ورة،  للع�ني  الف�ع�ل�ي  والت�س�لي�م 

التقا�سي ومقابل اأتعاب املحاماة

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4090(

املنذرة / فري�ست �سيكيورتي جروب )�س.ذ.م.م( 
املنذر اإليها/ تكنووات للكهروميكانيك �س.ذ.م.م

فاإن املنذرة تتوجه بهذا التكليف بالوفاء اإىل املنذر اليها لتنبه عليها وتنذرها وتكلفها ب�سرعة 
درهم   2،456،710،50 البالغ قدره  الإجمايل  املديونية  للمنذرة مبلغ  توؤدي  اأن   : و�سرورة 
 ، فل�سا(  وخم�سون   ، دره��م��ا  وع�����س��رة  و�سبعمائة   ، األ��ف��ا  وخم�سون  و�ستة  واأرب��ع��م��ائ��ة  )مليونان 
23753( احلا�سل  رقم  )الفاتورة  فاتورة  اأخر  اإ�ستحقاق  تاريخ  9% من  القانونية  وفوائده 
الإجرائي  الإع��الن  تاريخ  اأ�سبوع من  وذل��ك خالل   ... ال�سداد  2018/3/31 وحتى متام  يف 
�سوف  والإ   .. اإليها  املنذر  قانونا يف مواجهة  به ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء  بالوفاء  للتكليف 
لدى  املهدرة  حقوقها  بحفظ  الكفيلة  القانونية  الإج���راءات  كافة  لإتخاذ  اآ�سفة  املنذرة  ت�سطر 
املنذر اإليها ؛ ومنها اإ�ست�سدار اأمر اأداء �سدها وفقا لالإجراءات والن�سو�س القانونية املعمول بها 

يف هذا ال�ساأن ... مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4068(

املنذر :  ارامك�س المارات  �س ذ م م
 املنذر اليهما: 1- ترافريا�س لل�سحن �س ذ م م

�ساهروخ امري مبارك امري - باك�ستاين اجلن�سية  -2
تنب�ة املخطرة على املخطر اإليهما مبوجب هذا الخطار وحثها على الوفاء بالتزاماتهما 
9% من  اليه الفائدة القانونية  30،000 )ثالثون الف درهم( م�س�افا  ب�سداد مبلغ 
الإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت   2020/2/25 يف  احلا�سل  الإ�ستحقاق  ت��اري��خ 
والفوائد  الق�سائية  وامل�سروفات  للر�سوم  بالإ�س�افة  املذكور  باملبلغ  واإلزامه  القانونية 
اأق�ساها  م��دة  خ��الل  جميعه  وذل��ك  ال�سداد  عن  الإمتناع  يف  ال�ستمرار  ح��ال  القانونية 

خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستالم املخطر اليها لهذا الإخطار قانونا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 7795/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Tawqeer Ahmed Gaafar Indian Nationality - with an address at Emirate of  Dubai, 
Barsha, Jumira Village Villa No 12, JV Street, Mobile No: 0563863708 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 40989 
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED   
40989 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
28502

Registered at
Sharjah

Class
3

Colour
Black

Man year
2016

Model
Mercedes E 300

•• ذاأبوظبي-وام:

حيا �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة 
البطولية  واأدواره�����ا  ال�45  توحيدها  ذك���رى  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأب��وظ��ب��ي 
امل�سهودة التي �سجلها التاريخ مبداد من نور دعما لالأ�سقاء وحفظا لالأمن 
اأكمل  اأجنزتها على  التي  واملهام  والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني  وال�سالم على 

وجه دفاعا عن اأمن الوطن وم�سالح الإمارات العليا و�سعبها.
  وقال �سموه يف كلمة له بهذه املنا�سبة - - اإن قواتنا امل�سلحة كانت ول تزال 
املخاطر يف خمتلف  الأم��ام��ي يف مواجهة  الوطن وخ��ط دفاعه  اأم��ان  �سمام 
الظروف حافظة ل�سيادة الدولة واأمنها ومكت�سباتها التنموية امل�سهودة على 

مدى عقود.

بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س  للقائد  التاريخي  ب��ال��دور  �سموه    ونوه 
الهدف  وه��و  امل�سلحة  القوات  توحيد  ث��راه، يف  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �سلطان 
الذي اأ�سر عليه "رحمه اهلل " منذ قيام دولة الحتاد يف الثاين من دي�سمرب 
عام 1971 وعمل بداأب واإرادة قوية وب�سرية نافذة من اأجل حتقيقه على 
مدى �سنوات حتى كان له ما اأرد بعزمية ل تلني ، لت�سبح القوات امل�سلحة درع 

الوطن املنيع و�سيفه القاطع.
املخل�سة  باجلهود  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو    واأ�ساد 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  للقيادة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "حفظه  ال��دول��ة 
"رعاه اهلل" و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

نهج  على  �سريا  الإم���ارات  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات 
اأ�ساليب  اأحدث  امل�سلحة وبنائها وفق  القوات  زايد يف دعم  ال�سيخ  له  املغفور 

الت�سليح العاملية والتكنولوجية الع�سكرية املتقدمة.
اخلام�سة  بالذكرى  العام  ه��ذا  وه��ي حتتفل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  �سموه    واأكد 
والأربعني لتوحيد قواتها امل�سلحة ت�ستذكر بكل فخر ما قدمته من خدمات 
وما  ومنعة  وا�ستقرار  اأم��ان  �سمام  من  متثله  وم��ا  وامل��واط��ن  للوطن  جليلة 
و�سلت اإليه من تطور وحتديث واحرتافية وكفاءة يف كل فروعها وما تقوم 
به خدمة للتنمية ال�ساملة يف البالد وما تلعبه من اأدوار مهمة يف الدفاع عن 

الإمارات وجندة الأ�سقاء وحماربة الإرهاب، وحفظ ال�سالم وال�ستقرار .
  و قال �سموه : " بالرغم من اأن قرار توحيد القوات امل�سلحة يف ال�ساد�س من 
والبداية  قواتنا،  م�سار  يف  الأ�سا�سية  التحول  نقطة  كان   1976 عام  مايو 

�سبق  تاريخ طويل  لها  القوات  هذه  اأن  اإل  وتطورها  احلقيقية لنطالقتها 
انطلقت منها يف م�سرية تطورها  وقيم ومبادئ  ال�ساد�س من مايو وج��ذور 
.. وا�سفا قرار توحيد القوات امل�سلحة باأنه اأحد اأهم واأعظم القرارات التي 
مت اتخاذها يف م�سرية جتربة الوحدة الإماراتية نظرا لدوره الهام يف تعزيز 

م�سرية دولة الحتاد ".
اإكبار  حتية  كلمته  ختام  يف  نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو    ووجه 
واعتزاز ل�سهدائنا الأبرار الذين نذروا اأرواحهم ليحيا وطننا الغايل و�سعبه 
ع��زي��زا ك��رمي��ا و���س��ط��روا بدمائهم ال��ط��اه��رة اأع��ظ��م امل��الح��م وال��ب��ط��ولت يف 
ب��وا���س��ع رحمته  يتغمدهم  اأن  ت��ع��اىل  ���س��ائ��ال اهلل  وال���ف���داء  ال�����س��رف  ���س��اح��ات 
ور�سوانه واأن ي�سكنهم ف�سيح جناته واأن ينزلهم منازل ال�سهداء وال�سديقني 

وال�ساحلني .

حممد بن خليفة: قو�تنا �مل�سلحة �سمام �أمان �لوطن وخط دفاعه �لأمامي
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عربي ودويل

  مدريد قّدمت للرباط تف�سري�ت 
��ستقبالها زعيم بولي�ساريو 

•• مدريد-اأ ف ب

اأن  اأك��دت وزي��رة اخلارجية الإ�سبانية 
ا�ستقبال بالدها الأمني العام جلبهة 
تطّور  يف  غ��ايل،  ابراهيم  بولي�ساريو 
املغرب، مل يوؤّثر على  “�سخط”  اأثار 
ال��ب��ل��دي��ن، مو�سحة  ب���ني  ال��ع��الق��ات 
“التف�سريات  ل��ل��رب��اط  ق��ّدم��ت  اأّن���ه���ا 

املنا�سبة«.
الإ�سبانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  وق��ال��ت 
موؤمتر  يف  لي��ا  غونزالي�س  اأران��ت�����س��ا 
“قّدمنا للمغرب التف�سريات  �سحايف 
بنا  اأدت  التي  الظروف  املنا�سبة حول 
اإىل ا�ستقبال غايل يف اإ�سبانيا لأ�سباب 
الوزيرة  وت��اب��ع��ت  ب��ح��ت��ة«.  اإن�����س��ان��ي��ة 

اإ�سبانيا«.  غ��ايل  بالطبع  �سيغادر  الإن�سانية  الأ�سباب  ه��ذه  ت��زول  “عندما 
عمر،  الطالب  القادر  عبد  باجلزائر  ال�سحراوي  ال�سفري  ق��ال  جهته  من 
من  �سفائه  بعد  نقاهٍة  ف��رتة  يف  اإ�سبانيا  يف  “متواجٌد  غ��ايل  اإّن  الثالثاء، 
وهي  ال�سحراوّية.  الأن��ب��اء  وكالة  عنه  نقلت  ما  ح�سب  كورونا”،  فريو�س 
اإ�سبانيا.  يف  موجود  غايل  ب��اأّن  عالنيًة  ال�سحراوّيون  القادة  ُيقّر  مّرة  اأّول 
ال�ساقية  لتحرير  ال�سعبّية  “اجلبهة  انف�سالّيي  اإع��الن  على  يومني  وبعد 
احلمراء ووادي الذهب” )بولي�ساريو( اأّن زعيمهم يتلّقى العالج و”يتماثل 
ني�سان/اأبريل   24 يف  ال��رب��اط  ا�ستدعت  بكورونا،  اإ�سابته  بعد  لل�سفاء” 
ا�ست�سافة بالده  ب�سبب  “�سخطها”  للتعبري عن  لديها  الإ�سباين  ال�سفري 
زعيم جبهة بولي�ساريو لتلّقي العالج على اأرا�سيها. ولدى �سوؤالها عن هذه 
الق�سية التي اأحرجت مدريد احلري�سة على املحافظة على عالقات جّيدة 
�سددت  النظامية،  غري  الهجرة  مكافحة  يف  الأ�سا�سي  �سريكها  املغرب،  مع 
اإ�سبانيا واملغرب  “العالقات ال�سرتاتيجية بني  اأن  الوزيرة الإ�سبانية على 
بني  الوثيقة”  وال�سراكة  والتعاون  “ال�سداقة  على  و���س��ّددت  تتغرّي«.  مل 

البلدين.

 20 مليونا و�جهو� �أزمات غذ�ء يف 2020 
•• لندن-رويرتز

قرابة  اأن  الغذائية  الأزم��ات  ملكافحة  العاملية  ال�سبكة  اأ�سدرته  تقرير  ذكر 
ال�سراعات  ظل  يف  املا�سي  العام  غذاء  اأزمات  واجهوا  �سخ�س  مليون   20
العام  توقعات  اأن  الطق�س، م�سيفا  وتقلبات  امل�سلحة وجائحة كوفيد19- 
احلايل غري مب�سرة اأي�سا. وحذرت ال�سبكة، التي اأ�س�سها الحتاد الأوروبي 
تفاقم  احل��اد  الغذائي  الأم��ن  انعدام  اأن  2016، من  ع��ام  املتحدة  والأمم 
منذ 2017 وهو اأول عام ت�سدر فيه تقريرها ب�ساأن اأزمات الغذاء. وقال 
الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س “علينا فعل كل ما بو�سعنا 
القرن  يف  واجل��وع  للمجاعة  مكان  ل  املفرغة.  احللقة  ه��ذه  على  للق�ساء 
ال�سراعات واجل��وع على  اأن ينبغي معاجلة  واأ�ساف  والع�سرين”.  احل��ادي 

نحو م�سرتك لأن اأحدهما يعزز الآخر.

اإىل الإجتاهات، فاإن كارتر مل يتحدث 
معه مطلقاً.

اخلدمة  يف  ال�����س��اب��ق  العميل  وي��ق��ول 
“املرة  �سمولهوفر:  ج���ورج  ال�����س��ري��ة 
الوحيدة التي كنت اأرى ابت�سامة على 
اأمام  يكون  عندما  كانت  كارتر،  وج��ه 

الكامريات«.
للع�سكريني،  ت��ف��ادي��ه  ب�سبب  ورمب����ا 
رف�س كارتر ال�سماح مل�ساعد ع�سكري 
يف  بالبقاء  ال��ن��ووي��ة  احلقيبة  يحمل 

�ساحنة قريبة، عندما كان يزور منزله 
يف بالينز.

ويقول عميل �سابق يف اخلدمة ال�سرية: “كارتر مل يرد اأن تكون احلقيبة 
النووية يف بالينز. ومل يكن ثمة مكان للبقاء يف بالينز. اجلي�س اأراد �ساحنة 
اأن ميكث يف  كارتر رف�س. وتعني على حامل احلقيبة  لكن  للبقاء هناك. 

اأمريكو�س” البلدة التي تبعد 17 دقيقة بال�سيارة عن منزل كارتر.
ويف هذا املجال يعك�س بايدن اأفعال كارتر. وعندما كان بايدن نائباً للرئي�س 
ياأمر �سيارة  الأ�سبوع، فاإنه  اأكر من مرة يف  وي��زور منزله يف ويلمينعتون 
م�سافة  على  بالبقاء  النووية  احلقيبة  حتمل  التي  ال�سرية  اخلدمة  جهاز 

ميل من موكبه.
رمبا رف�س بايدن اأداء واجباته نائباً للرئي�س، لكنه على غرار كارتر، اأثبت 

اأنه بارع يف خداع ال�سعب الأمريكي.  

دعوى يف �أملانيا
 �سد نظام لوكا�سنكو 

•• برلني-اأ ف ب

لوكا�سنكو  األك�سندر  البيالرو�سي  الرئي�س  لنظام  معار�سني  ع�سرة  ق��دم 
اأعلنت  كما  مفرت�سة،  “تعذيب”  اأع��م��ال  ارت��ك��اب  بتهمة  اأملانيا  يف  دع��وى 

الأربعاء النيابة الفدرالية الأملانية التي �سجلت الدعوى.
البيالرو�سي  ال��ن��ظ��ام  ب��ه  ق���ام  ال���ذي  ال�����س��دي��د  ال��ق��م��ع  اىل  امل���دع���ون  ي�سري 
للجدل  املثرية  لوكا�سنكو  انتخاب  اإع��ادة  بعد   2020 �سيف  يف  وال�سرطة 
والتي ترقى بح�سب قولهم اىل اأعمال “تعذيب من جانب الدولة” وهي 
جرمية ميكن اأن توؤدي اىل اإطالق مالحقات من جانب الق�ساء الأملاين يف 

اإطار اخت�سا�سه العاملي.

وال�سلطات  واأ�سدقائه  عائلته  ونا�سد  يبدو،  ما  على  خيمة  داخ��ل  خ�سراء 
وكان ال�سحايف يرتدي  “بذل كل ما يف و�سعهم لالإفراج عني”.  الفرن�سية 
زًيا تقليدًيا زهريا وحليته م�سذبة بعناية ويتحدث ب�سوت حازم حمدقاً يف 

الكامريا. لكن حركات اأ�سابعه و�ساقه تعك�س �سيئاً من التوتر.
اختفاء  “نوؤكد  بر�س  لفران�س  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول  وقال 
ال�سيد اأوليفييه دوبوا يف مايل. نحن على ات�سال مع اأ�سرته ومع ال�سلطات 

املالية كذلك. وجنري عمليات التحقق الفنية املعتادة«.
ومل ترغب �سحيفة ليربا�سيون التي كان يرا�سلها بانتظام منذ ني�سان اأبريل 

2020 يف التعليق على الفور.
ومل يعد هناك اأي رهائن فرن�سيني يف العامل منذ الإفراج يف ت�سرين الأول 
 2016 اخُتطفت يف  التي  ال�سبعينية  2020 عن �سويف برتونان،  اأكتوبر 
على يد م�سلحني يف غاو كذلك حيث كانت تقيم منذ اأعوام وتعمل يف منظمة 

•• باماكو-اأ ف ب

ظهر �سحايف فرن�سي يدعى اأوليفييه دوبوا ويعمل مع و�سائل اإعالم عدة يف 
ت�سجيل فيديو جمهول امل�سدر مت تداوله على مواقع التوا�سل الجتماعي 
الأربعاء، موؤكدا اأنه خمطوف منذ مطلع ني�سان اأبريل من قبل متطرفني 

تابعني لتنظيم القاعدة يف مايل.
واأكد م�سوؤول يف وزارة اخلارجية الفرن�سية يف باري�س لوكالة فران�س بر�س 
“لوبوان  اإع��الم مثل جملة  و�سائل  املتعاون مع  دوب��وا  اأوليفييه  “اختفاء” 
حوايل  مدته  ق�سري  فيديو  مقطع  ويف  ليربا�سيون.  و�سحيفة  اأفريك” 
غاو  منطقة  يف  ني�سان/اأبريل   8 يف  ُخطف  اإن��ه  دوب��وا  ق��ال  ثانية،  ع�سرين 
من قبل جماعة ن�سرة الإ�سالم وامل�سلمني، التحالف املتطرف الرئي�سي يف 
قما�س  الأر���س فوق قطعة  على  الفيديو جال�ساً  وب��دا يف  ال�ساحل.  منطقة 

مل�ساعدة الأطفال. ومت حترير برتونان مع ال�سيا�سي املايل اإ�سماعيل �سي�سيه، 
ماكايل،  لويجي  وب��ي��ار  كياكيو  نيكول  هما  وايطاليني  لح��ق��ا،  ت��ويف  ال��ذي 

ا. اللذين اختطفهما املتطرفون اأي�سً
ورغم ال�سائعات، مل توؤكد احلكومة املالية قّط دفع فدية اإ�سافة اإىل الإفراج 

عن مئتي �سجني، بع�سهم متطرفون لقاء حترير هوؤلء الرهائن الأربعة.
يف ت�سرين الأول اأكتوبر 2020، علمت �سوي�سرا اأن اجلماعة املتطرفة قتلت 
 2016 الثاين/يناير  كانون  منذ  واملختطفة  املب�سرة  �ستوكلي،  بياتري�س 
يف متبكتو. يف اآذار/مار�س، اأعلنت وزارة اخلارجية ال�سوي�سرية العثور على 

جثتها والتعرف عليها ر�سمًيا.
يف  اأغرقها  البالد  �سمال  يف  للمتطرفني  �سعوداً   2012 منذ  مايل  ت�سهد 
اأزمة اأمنية امتّدت اإىل و�سط البالد، ثم اإىل البلدين اجلارين بوركينا فا�سو 

والنيجر.

فيديو ل�سحايف فرن�سي خمطوف يف مايل 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يعرفون  ال��ربي��ط��ان��ي��ون  ك����ان  اإذا 
اأذواق خطيبة  ع��ن  �سيء  ك��ل  ال��ي��وم 
ورق  بخ�سو�س  جون�سون  بوري�س 
يكت�س�����فون  ف��اإن��ه�����������������������م  احل���ائ���ط، 
واملوؤث������ر  املدّب�����ر  العقل  تدريجي������اً 
البالغة  ال�����س��اب��ة  اأ���س��ب��ح��ت��ه  ال����ذي 
غ�سون  يف  عاًم������ا   33 العمر  م��ن 
قامت  اإذا  لأن���ه  اأ�س�����هر.  ب�سع������ة 
التجديد  برعاية  �سيموند�س  كاري 
لرئي�س  اخل��ا���س��ة  ل��ل�����س��ق��ق  امل��ك��ل��ف 
الوزراء، والتي من املمكن اأن يدفع 
حزب املحافظني فاتورتها ال�سخمة 
البالغة 200 األف جنيه اإ�سرتليني 
)اأو حوايل 232 األف ي��ورو(، وهو 
ق���ان���وين واأث�����ار حتقيًقا  اأم����ر غ���ري 
م�����س��ت��ق��اًل -، ف����ان ال���ت���اأث���ري ال���ذي 
مت��ار���س��ه ع��ل��ى راأ������س ال�����س��ل��ط��ة هو 
على وجه اخل�سو�س،  يثري،  ال��ذي 
اه��ت��م��ام امل��راق��ب��ني وامل���واط���ن���ني ما 

وراء املان�س.

ن�ساأت يف 
ال�سحافة وال�سيا�سة

التفا�سيل  اأن  ال�����وا������س�����ح  م�����ن 
واحل���ك���اي���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ع���ن جتديد 
داون��ي��ن��غ ���س��رتي��ت ل��ذي��ذة ب��ق��در ما 
ذلك،  ومع  �سخ�سيتها.  عن  تك�سف 
فاإن فكرة اأن كاري �سيموند�س، هي 
ل��ل��م��و���س��ة، مبثابة  جم���رد ���س��ح��ي��ة 
اأ���س��ا���س اجل��ن�����س عادي  ع��ل��ى  متييز 

بقدر ما ينم عن جهل.

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، مت��ث��ل ���س��ه��ادة على 
موهبتها ومهاراتها.

الأقربون اأوىل باملنا�سب
 اليوم، اأ�سبحت معتقداتها البيئية 
م���ع���روف���ة، وخ��ا���س��ة ل�����س��ال��ح رفاه 
اأنها  ا  اأي�سً ُيعتقد  ولكن  احل��ي��وان، 
كانت موؤخًرا وراء الرحيل املفاجئ 
حملة  زعيم  كامينغز،  لدومينيك 
القوي  وامل�����س��ت�����س��ار  ال��ربي��ك�����س��ي��ت 

تكليف  اخ��ت��ي��اره��ا  اإن  ب��ال��ت��اأك��ي��د،   
امل�سممة لولو ليتل للقيام باأ�سغال 
الديكور يقول الكثري عن تطلعاتها. 
اإدوين  املعماري  الناقد  تو�ّسع  وقد 
يف  تاميز،  الفاينن�سال  يف  هيثكوت، 
حتليل منط الديكور الداخلي، من 
يف  مبا  الأقم�سة،  اإىل  احلائط  ورق 
اخلزيف:  وال�����س��ج��اد  امل�سابيح  ذل��ك 
تقابلها  ب��ال��ك��اد  زه���ري���ة  “مبالغة 
ل�سخ�سيات  ا���س��ت�����س��راق��ي��ة  ����س���ور 

��ا ح��ف��ي��دة ج���ون بيفان،  اأي�����سً وه���ي 
العمايل  الأوروب����ي  ال��ربمل��ان  ع�سو 
اأو�ساط  يف  ن�����س��اأت  ال�سبعينات.  يف 
ال�سحافة وال�سيا�سة، واختيارها اأن 
حلزب  ال�سحفي  ال�سكرتري  ت�سبح 
لي�س  الع�سرين  �سن  يف  املحافظني 
اأنها  وحقيقة  ال�سدفة.  قبيل  م��ن 
�سنوات  ع�����س��ر  غ�����س��ون  ���س��ع��دت يف 
الدائرة  رئي�س  من�سب  اإىل  فقط 
�سيا�سي  ح���زب  لأك����رب  الت�����س��ال��ي��ة 

وم�ساهد  فار�سية  واأ���س��ود  معّممة 
ت����ع����ود ل����زم����ن الإم������رباط������وري������ة. 
ومي��ك��ن ال��ق��ول، اإن ه��ذا ال��ن��وع من 
ال���زخ���رف���ة ي��ذك��رن��ا ب��اخل��ي��ام التي 
خالل  ال��ع��ث��م��ان��ي��ون  ين�سبها  ك���ان 
ل�ستقبال  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ح��م��الت��ه��م 
وال�سخ�سيات  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني 
قبل  اإعجابهم”.  واإث���ارة  الأجنبية 
�سيموند�س  ك��اري  ذوق  يلّخ�س  ان 
مزيج  “اإنه  املف�سلة:  وم�سممتها 

لويليام  فهم  �سوء  ال�ستعمار،  من 
موري�س، انتقائية �سناعية، واأقم�سة 
باخت�سار،  ج��دا...  وحمّملة  مثقلة 

اأق�سى درجات البذخ.«
ذل��ك، ما وراء احلكاية، تقدم  وم��ع 
م�ست�سار  وج���ه  ���س��ي��م��ون��د���س  ك����اري 
�سحفيني  اب��ن��ة  ال��ظ��ل.  يف  حقيقي 
ماثيو  وال����ده����ا  )�����س����ارك  ب����ارزي����ن 
�سحيفة  ت��اأ���س��ي�����س  يف  ���س��ي��م��ون��د���س 
الإندبندنت اليومية يف الثمانينات(، 

الواقع،  يف  ���س��رتي��ت.  داون���ي���ن���غ  يف 
اإلغوت من �سحيفة  تقول جي�سيكا 
املهمة  املنا�سب  “جميع  الغارديان، 
الآن  ي�سغلها  ���س��رتي��ت  داون��ي��ن��غ  يف 
اأ����س���دق���اء مقربون  وح��ت��ى  اأق������ارب 
�سيمون  خا�سة  �سيموند�س”.  من 
ن���ائ���ب م���دي���ر م��ك��ت��ب رئي�س  ف����ني، 
امل�ست�سار  نيومان،  ال��وزراء، وهرني 
اخلا�س لبوري�س جون�سون. ناهيك 
من  ال�سحفيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ن 
ال�سحافة املحافظة الذين تربطها 
وال����ذي����ن فتحت  �����س����داق����ات،  ب���ه���م 
ل��ه��م اأب����واب داون��ي��ن��غ ���س��رتي��ت على 

م�سراعيها حتى الوباء.
اذن، هي فاعل  �سيموندز،  كاري  اإن 
اآخ����ر،  ���س��خ�����س  اأي  ���س��ي��ا���س��ي م��ث��ل 
م���ع ا���س��ت��ث��ن��اء م��ل��ح��وظ ي��ت��م��ث��ل يف 
اأي  اأم���ام  للم�ساءلة  تعر�سها  ع��دم 
اأخ���رى، ه��ن��اك عقل  ك���ان... بعبارة 
الإعالم  و�سائل  على  يتعني  م��دّب��ر 

الربيطانية مراقبته بعناية.
عن لك�سربي�س

كاري اأنطوانيت:

تاأثري خطيبة بوري�س جون�سون يثري ف�سول �لإجنليز...!

هل هي العقل املدبر؟ رئي�س الوزراء امام 10 داونينغ �سرتيت مع �سريكته

 اإىل جانب ف�سيحة جتديد ال�سقة, قوة كاري 
�سيموند�س احلقيقية اأو املفرت�سة, هي التي ت�سغل البال

جميع املنا�سب الهامة يف داونينغ �سرتيت ي�سغلها 
اأقارب وحتى اأ�سدقاء مقربني من �سيموند�س

و��سنطن تاميز: بايدن وكارتر �لأكرث ت�سنعًا يف تاريخ �لروؤ�ساء �لأمريكيني
••وا�شنطن-وكاالت

الرئي�سني  “وا�سنطن تاميز”،  و�سف ال�سحايف رونالد كي�سلر يف �سحيفة 
الأمريكي جو بايدن والأ�سبق جيمي كارتر بالأكر ت�سّنعاً يف تاريخ الروؤ�ساء 

الأمريكيني.
حملته  يف  بها  ظهر  التي  املعتدل  الزعيم  �سورة  تغيري  اإىل  بايدن  وعمد 
ولية  عن  النائب  دفع  ما  ي�ساري،  رئي�س  وكاأنه  اليوم  ويحكم  الإنتخابية 
اأنه  منطلق  من  عليه  الإط���راء  اإىل  كورتز،  اأوكا�سيو  األك�سندريا  نيويورك 

جتاوز توقعات التقدميني.
عطوفاً  رج��اًل  نف�سه  ت�سوير  بعد  بالرئا�سة  كارتر  فاز  مماثل،  نحٍو  وعلى 
يهتم مبن ي�سمون �سغار النا�س ، لكنه كان يف الواقع رجاًل غريباً ذهب اإىل 
حد مطلبة رجال اخلدمة ال�سرية وال�سباط بالمتناع عن اأداء التحية له 

عندما يكون يف طريقه اإىل البيت الأبي�س.
وذك����ر ال��ك��ات��ب ب��ق��ول ك��ارت��ر يف خ��ط��اب ق��ب��ول��ه ت��ر���س��ي��ح امل���وؤمت���ر الوطني 
الأمريكيني  ينفطر على  “قلبي   :1980 ثانية يف  الدميوقراطي لولية 

الذين يعانون من امل�ساكل، الفقراء والعاطلني عن العمل واملنكوبني«.

ق�سة خمتلفة
اخلدمة  جهاز  عنا�سر  اأح��د  ويتذكر  خمتلفة.  فالق�سة  الكوالي�س،  يف  اأم��ا 
“كان كارتر ق�سرياً جداً، وفظاً يف معظم الأحيان...وكان  ال�سرية قائاًل: 
التحية  األقيت  واإذا  يراهم.  ل  باأنه  متظاهراً  اجلهاز  عمالء  مع  يتعاطى 

عليه، ينظر حواليه وكاأنك غري موجود، اأو كاأنك ت�سايقه«.

رجل  ب�سورة  ليوحي  م�سافراً  ي��ك��ون  عندما  حقائبه  يحمل  ك��ارت��ر  وك���ان 
 ،1976 يف  ك��ان مر�سحاً  وعندما  ذل��ك جم��رد متثيلية.  كل  لكن  ال�سعب، 
كان يحمل حقائبه عندما تكون ال�سحافة موجودة، وعندما تكون غائبة، 
يطلب من عمالء اخلدمة ال�سرية حملها. وكرر كارتر احليلة عندما توىل 

الرئا�سة.
عن  بارانوف�سكي،  كليف  ال�سرية  اخلدمة  جهاز  يف  ال�سابق  العميل  ويقول 
اأندروز  قاعدة  اإىل  ويطري  املروحية  يركب  ك��ان  ي�سافر،  “عندما  ك��ارت��ر: 
اجلوية لي�ستقل الطائرة الرئا�سية. كان ي�سّمر عن ذراعيه ويحمل حقيبته 

على ظهره، لكنها فارغة. اأراد اأن يعتقد النا�س اأنه كان يحمل حقيبته«.
كان كارتر ي�سل بانتظام باكراً اإىل املكتب البي�سوي ليلفت الإنتباه اإىل اأنه 

يعمل بجهد من اأجل ال�سعب الأمريكي.
�سرية  تفا�سيل  على  مطلعاً  ك��ان  ال��ذي  جونيور  �سوليمان  روب��رت  ويقول 
�سباحاً،  ال�ساد�سة  يف  البي�سوي  املكتب  اإىل  يدخل  “كان  الأ�سبق:  الرئي�س 
ال�ستائر وياأخذ قيلولة...وكان  �ساعة، ثم ي�سدل  ويعمل قلياًل مدة ن�سف 

فريقه يقول لل�سحافيني، اإنه يوؤدي عماًل«.
يكون  “عندما  ال�سرية:  اخلدمة  جهاز  يف  ال�سابقني  العمالء  اأح��د  ويقول 
كارتر يف مزاج �سيئ، ل ترغب يف اأن تقدم له �سيئاً...وكاأنه يفقد الثقة يف 

جميع من حوله«.

مل يتحدث قط
ورافق جون بيا�سيكي كارتر مدة ثالثة اأعوام ون�سف، كان من بينها �سبعة 
اأ�سهر قاد خاللها �سيارة الليموزين الرئا�سية. ويقول اإنه با�ستثناء اإر�ساده 

تقرير: طالبان قد تن�سف مكا�سب حقوق �لن�ساء يف �أفغان�ستان
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ال�سرية،  عنه  رفعت  الأمريكية  لال�ستخبارات  تقرير  حّذر 
من اأن عودة طالبان اإىل احلكم يف اأفغان�ستان تنطوي على 
خماطر من �ساأنها ن�سف املكا�سب التي حتققت على �سعيد 

حقوق الن�ساء منذ اإطاحة حكمهم قبل نحو عقدين.
الوطني  املجل�س  اأع��ده  الذي  ال�ستخباري  التقرير  وي�سري 
نظر  وجهات  اأن  اإىل  �سفحتني،  يف  والواقع  لال�ستخبارات 
املتمردين مل تتغرّي منذ اأن تولوا ال�سلطة يف العام 1996 

واإطاحتهم اإثر الغزو الأمريكي يف العام 2001.
ال�سلطة  توليها  ل��دى  فر�ست  ق��د  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  وك��ان��ت 

نظاما اأ�سوليا ومنعت الن�ساء من التعلم والعمل.
البالد،  م��ن  جنودها  �سحب  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��رار  واأث���ار 
ا�ستعادة  اأيلول �سبتمرب، خماوف من  اإجنازه بحلول  املقرر 
طالبان كامل قوتها. وجاء يف التقرير اأن حركة “طالبان ل 
تزال اإىل حد كبري ثابتة يف نهجها التقييدي حلقوق املراأة 
العقدين  احرز يف  الذي  التقّدم  بالكثري من  �ستطيح  وهي 
ويلفت  ال���ب���الد«.  ال�سلطة يف  ا���س��ت��ع��ادت  ح���ال  امل��ا���س��ي��ني يف 
التقرير اإىل اأن التغيري يف قيادة احلركة بقي حمدودا جدا 
قيودا  و”تفر�س  املفاو�سات  يف  “مت�سلبة”  ت��زال  ل  واأنها 

اجتماعية �سارمة يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها«. واأطلق 
املراأة،  تعّهدات باحرتام حقوق  قادة احلركة علنا  عدد من 
لل�سريعة،  الأ�سويل  طالبان  مفهوم  خالل  من  فقط  لكن 
عادت حركة طالبان  “اإذا  التقرير  وجاء يف  التقرير.  وفق 
قوة مهيمنة يف اأفغان�ستان، فاإن اأي اإمكانية للدفع ب�سيا�سات 
احلركة جتاه الن�ساء نحو العتدال �ستكون منوطة بقدرات 
الأقليات الإتنية على املحافظة على التنوع املحلي والتطور 
جعلت  التي  اخللوية  الهواتف  اإىل  م�سريا  التكنولوجي”، 

الأفغان اأكر انفتاحا على العامل.
ال�سنوات  يف  املحرز  التقّدم  ف��اإن  التقرير،  معّدي  وبح�سب 
ب�سكل كبري على  ويعتمد  ي��زال ه�سا  الأخ��رية ل  الع�سرين 
�سيكون  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سريا  ال��دول��ي��ة،  ال�سغوط 
مل  واإن  “حتى  الأجنبية  ال��ق��وات  ان�سحاب  بعد  “بخطر” 

تبذل طالبان جهودا لن�سفه«.
توؤدي دورا،  اأن  الدولية ميكن  ال�سغوط  اأن  التقرير  وتابع 
م�ساعدات  ع��ل��ى  للح�سول  ط��ال��ب��ان  “َتَطلُّع  اأّن  م�سيفا 
�سلوكها  ب�سكل طفيف  خارجية واكت�ساب �سرعية قد يعّدل 
اإىل ال�سلطة،  على مر الوقت«. لكن يف حال عادت احلركة 
�ستكون اأوىل اأولوياتها على الأرجح “تعزيز �سيطرتها وفق 

�سروطها اخلا�سة«.
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اأي��و���س��و يف  دي��از  اإي��زاب��ي��ل  ال�ساعدة  وزعيمته  الإ���س��ب��اين  اليمني  ف��از 
انتخابات منطقة مدريد، ما كّبد احلزب ال�سرتاكي بزعامة رئي�س 
ال��وزراء بيدرو �سان�سيز هزمية كربى، وفق نتائج جزئية. واأظهرت 
رئي�سة  اأن  الق����رتاع،  بطاقات  م��ن  باملئة   50 م��ن  اأك���ر  ف��رز  نتائج 
املنطقة املنتهية وليتها والع�سو يف احلزب ال�سعبي �ساعفت غّلتها 
 2019 اأي��ار/م��اي��و  يف  اأج��ري��ت  التي  املا�سية  بالنتخابات  مقارنة 
املحلي،  ال��ربمل��ان  منها  يتاألف   136 اأ���س��ل  م��ن  مقعدا   63 ون��ال��ت 
ال�سعبي  احل��زب  لكن  الأ���س��وات.  م��ن  باملئة   43 م��ن  اأك��ر  حا�سدة 
69 مقعدا، وهو بالتايل  اأي  مل يتمّكن من ح�سد الغالبية املطلقة 
م�سطر لت�سكيل ائتالف مع حزب “فوك�س” اليمني املتطرف )13 
مقعدا( والذي كان متحالفا مع دياز اأيو�سو على مدى عامني. من 
باملئة من   18 نحو  اأي  25 مقعدا  ال���س��رتاك��ي  احل��زب  ن��ال  جهته 
الأ�سوات وهو �سعى لتعبئة الي�سار ملوحا بفّزاعة اليمني املتطرف، 
بالنتخابات  مقارنة  مقعدا   11 بخ�سارته  كربى  نك�سة  تلقى  لكنه 
اأقل  اأي  59 مقعدا،  الي�سار جمتمعة  اأطياف  املا�سية. وح�سدت كل 

من مما نالته مر�سحة احلزب ال�سعبي مبفردها.
لكنه مل  النتخابات  ال���س��رتاك��ي يف  ف��از احل��زب   2019 ال��ع��ام  ويف 
ين�سج حتالفات تخّوله ت�سكيل ائتالف حاكم يف املنطقة التي بقيت 

على مدى 26 عاما معقال للحزب ال�سعبي.

الأرب��ع والع�سرين  الهند وفيات قيا�سية بفريو�س كورونا يف  �سجلت 
�ساعة املا�سية بلغت 3780 وفاة بعد يوم من جتاوز العدد الإجمايل 
حلالت الإ�سابة يف البالد حاجز 20 مليونا لت�سبح ثاين دولة ت�سل 
ال�سحة  وزارة  بيانات  واأظهرت  املتحدة.  الوليات  بعد  الرقم  لهذا 
حالة   382315 اإىل  ارت��ف��ع  اليومية  الإ���س��اب��ات  ع��دد  اأن  الهندية 
اليوم  الإ�سابات  ذروة  بلوغ  اإىل  الأربعاء. وت�سري تقديرات احلكومة 
اأي اأبكر عدة اأيام عن املتوقع ب�سبب انت�سار الفريو�س ب�سرعة اأكرب. 
واأدى ارتفاع حالت الإ�سابة بال�ساللة الهندية ال�سديدة العدوى اإىل 
امتالء اأ�سرة امل�ست�سفيات عن اآخرها ونفاد الأوك�سجني وزيادة تدفق 
الإ�سعاف  �سيارات  الكثريون يف  امل�سارح واملحارق. وتويف  اجلثث على 
اأو  م�ست�سفى  يف  �ساغرا  �سريرا  ينتظرون  وه��م  ال�سيارات  وم��رائ��ب 
احلديدية  ال�سكك  وزي��ر  جويال  بيو�س  وق��ال  اأوك�سجني.  ا�سطوانة 
على تويرت اإن قطارين حمملني با�سطوانات الأوك�سجني و�سال اإىل 
دلهي اليوم الأربعاء. ونقل 25 قطارا حتى الآن الغاز املطلوب ب�سدة 
اإىل خمتلف اأرجاء الهند. وتزامن الرتفاع الكبري يف حالت الإ�سابة 
الإمداد  يف  م�سكالت  ب�سبب  اللقاحات  يف  ح��اد  نق�س  م��ع  الهند  يف 
والنقل. وتعر�ست حكومة رئي�س الوزراء ناريندرا مودي لنتقادات 
وا�سعة النطاق لعدم اتخاذها اإجراءات اأ�سرع لحتواء املوجة الثانية 
من التف�سي. فقد اجتذبت الحتفالت الدينية والتجمعات ال�سيا�سية 

ع�سرات الآلف يف فعاليات تنت�سر فيها العدوى �سريعا.

اأظهرت وثائق حمكمة اأن ديريك ت�سوفني، ال�سابط ال�سابق ب�سرطة 
حماكمة  باملدينة  قا�س  من  طلب  الأمريكية،  منيابولي�س  مدينة 
جديدة بعد اأ�سبوعني من اإدانته بثالث تهم بالقتل يف واقعة مقتل 
التي  اللتما�سات  من  �سل�سلة  و�سمن  فلويد.  ج��ورج  الأ�سود  الرجل 
نيل�سون  اإري���ك  املحامي  ق��ال  كاهيل،  بيرت  املحكمة  لقا�سي  ُق��دم��ت 
ت�سرف  �سوء  اأن هناك  ُحرم من حماكمة عادلة، م�سيفا  اإن موكله 
خالل  وقعت  قانونية  واأخطاء  املحلفني،  وهيئة  الدع��اء  جانب  من 
املدعون  يرد  ومل  للقانون.  خمالف  احلكم  اأن  اإىل  م�سريا  املحاكمة 
 20 ويف  ج��دي��دة.  حماكمة  ب��اإج��راء  املطالبة  اللتما�سات  على  بعد 
اأبريل ني�سان املا�سي، خل�ست هيئة املحلفني املكونة من 12 ع�سوا 
التي  ال��ث��الث  التهم  جميع  يف  مذنب  ع��ام��ا(   45( ت�سوفني  اأن  اإىل 
وجهت له بعد النظر يف اإفادات 45 �ساهدا على مدار ثالثة اأ�سابيع، 
مبا يف ذلك جمموعة من املارة وم�سوؤويل ال�سرطة وخرباء يف جمال 
الطب. ومثل هذا احلكم النادر �سد �سابط �سرطة عالمة فارقة يف 
لأ�سلوب  وا�ستنكارا  املليء مب�سكالت عرقية  املتحدة  الوليات  تاريخ 
معاملة اأجهزة اإنفاذ القانون للمواطنني ال�سود. يف مواجهة ظهرت 
املخ�سرمني  ال�سباط  م��ن  وه��و  ت�سوفني،  جثم  فيديو،  مقطع  يف 

البي�س يف هيئة ال�سرطة، بركبته على عنق فلويد.

عوا�شم

مدريد

نيودلهي

و��سنطن

 دبلوما�سي �إير�ين يقرر عدم 
�لطعن على حكم �سجنه ببلجيكا 

•• اأنتويرب -رويرتز

اإن��ه ق��رر ع��دم الطعن على حكم  اإي��راين الأرب��ع��اء   ق��ال حمامو دبلوما�سي 
واإنه  فرن�سا  لتفجري يف  بالتخطيط  بلجيكا لتهامه  عاما يف   20 ب�سجنه 
ب�سجناء غربيني  مبادلته  الدع��اء  وا�ستبعد ممثلو  �سيق�سي فرتة حب�سه. 
يف اإيران. واأُدين اأ�سد اهلل الأ�سدي مبحاولة ارتكاب عمل اإرهابي يف فرباير 
للمقاومة  الوطني  للمجل�س  اجتماع  اإحباط خمطط لتفجري  بعد  �سباط 
ب��ال��ق��رب م��ن باري�س  ال���ذي يتخذ م��ن فرن�سا م��ق��را،  امل��ع��ار���س،  الإي��ران��ي��ة 
م�سوؤول  فيها  ُيحاكم  م��رة  اأول  ه��ذه  وك��ان��ت   .2018 ح��زي��ران  يونيو  يف 
الإيرانية  الثورة  اأوروب��ا منذ  اإرهابي يف  ارتكاب عمل  اإي��راين لال�ستباه يف 
لل�سحفيني يف  الأ���س��دي  بيكو حمامي  وق��ال دمي��ي��رتي دي   .1979 ع��ام 
اأنتويرب التي �سدر فيها احلكم عليه يف الرابع من فرباير �سباط اإنه قرر 
عدم الطعن على احلكم. واأ�ساف “بالن�سبة يل الأمر ينتهي هنا. ل يعرتف 
الأ�سدي  اأن  وتابع  عليه«.  للحكم  البلجيكي  الق�ساء  باخت�سا�س  موكلي 
كان يتمتع بح�سانة دبلوما�سية نظرا لأنه كان القن�سل الثالث يف ال�سفارة 
الإيرانية يف فيينا.  لكن الق�ساة قرروا يف فرباير �سباط اأنه ما من ح�سانة 
الأ�سدي  يح�سر  ومل  ب��الإره��اب.  اتهامه  من  حتميه  اأن  ميكن  دبلوما�سية 
اأمن  لإج���راءات  خ�سعت  التي  احلكم  اإ�سدار  جل�سة  ول  حماكمته  جل�سات 

م�سددة ومل تكن علنية.

كريي مدين لل�سعب �لأمريكي بتف�سريين عن حمادثات مع �لإير�نيني

 �إير�ن متلك �ل�سو�ريخ و�لأقمار �ل�سناعية... وتفتقر �إىل �خلبز

 نتانياهو يف�سل يف ت�سكيل حكومة �ئتالف 
بعد انتخابات 23 اآذار/مار�س التي كانت رابع انتخابات غري 
اأقل من عامني. وميكن للرئي�س تكليف �سخ�سية  حا�سمة يف 

اأخرى اأو متديد املهلة لأ�سبوعني اإ�سافيني.
وفاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو باأكرب عدد من املقاعد يف 
اأن  اأو�سحت  النتائج  120 مقعدا، لكّن  الكني�ست الذي ي�سم 
تاأمني اأغلبية برملانية من 61 مقعًدا لي�س بالأمر ال�سهل هذه 
ا. على مدى ال�سابيع الربعة املا�سية امتالأت و�سائل  املرة اأي�سً
التي  املحتملة  ال�سفقات  ب�ساأن  بتكهنات  الإ�سرائيلية  الإع��الم 
ميكن اأن جتعل نتانياهو ميدد رقمه القيا�سي البالغ 12 عاما 

متتالية يف ال�سلطة .
العقبات  كانت  التكليف،  ف��رتة  انتهاء  م��ن  �ساعات  قبل  لكن 
الأ�سا�سية ل تزال اأمامه دون تغيري. ويتطلب ت�سكيل ائتالف 

حكومي من نتانياهو اأن يتحالف مع خ�سمه وم�ساعده ال�سابق 
نفتايل بينيت زعيم حزب ميينا املت�سدد.

ك��م��ا ي��ت��ط��ل��ب اإق���ن���اع ب��ت�����س��ال��ئ��ي��ل ���س��م��وت��ري��ت�����س رئ��ي�����س حزب 
ال�سهيونية الدينية بالن�سمام اإىل حكومة تدعمها “احلركة 
باأنه  ���س��م��وت��ري��ت�����س  اأع�������س���اوؤه���ا  و����س���ف  ال���ت���ي  الإ�سالمية” 
عبا�س  من�سور  بزعامة  الإ�سالمية  واحل��رك��ة  “عن�سري”. 

ح�سلت على اأربعة مقاعد.
حتالف  اإىل  الن�سمام  بعدم  الدينية  ال�سهيونية  حزب  تعهد 
اأوري��ت �سرتوك النائبة عن احلزب يف الكني�ست  كهذا. وقالت 
التي تعي�س يف م�ستوطنة يف اخلليل بال�سفة الغربية املحتلة، 
ال�سالمية  احلركة  مع  اجللو�س  اإن  الثالثاء  اجلي�س  لراديو 
اإ�سرائيل”  حكومة  اإىل  ط���روادة  ح�سان  “�سيجلب  اجلنوبية 

ويعني “نهاية ال�سهيونية«. وقال نتانياهو الإثنني اإنه عر�س 
التناوب،  م��ب��داأ  وف��ق  اأوًل  احلكومة  رئا�سة  ت��ويل  بينيت  على 

ليبقى اليمني يف ال�سلطة.
من�سب  نتانياهو  م��ن  يطلب  مل  ب��اأن��ه  ال��ف��ور  على  بينيت  ورد 
رئي�س احلكومة، “بل طلبت منه ت�سكيل ائتالف حكومي، وهو 

لالأ�سف ل ي�ستطيع ذلك«.
وقال اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة العربية غايل تال�سري 
نتانياهو  ب��ني  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  “اإن  بر�س  ف��را���س  لوكالة 
�سيتطلب دعم رئي�س  بالف�سل لأن ذلك  وبينيت حمكوم عليه 
املن�سق عن  بزعامة  اجل��دي��د(  )الأم���ل  “تكفا حد�ساه”  ح��زب 

الليكود جدعون �ساعر الذي فاز حزبه ب�ستة مقاعد«.
لكن �ساعر اأكد اأنه م�سمم على اإ�سقاط نتانياهو.

•• القد�س-اأ ف ب

بنيامني  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  لرئي�س  املمنوحة  املهلة  انتهت 
نتانياهو منت�سف ليل الثالثاء من دون اأن يتمكن من اإجناز 
اأمام  الباب  يفتح  ما  حكومة،  بت�سكيل  املتمثلة  ال�ساقة  املهمة 

مناف�سيه ال�ساعني اإىل اإزاحته من ال�سلطة.
وقال مكتب الرئي�س روؤوفني ريفلني يف بيان مقت�سب “قبيل 
منت�سف الليل، اأبلغ نتانياهو الرئا�سة بعدم قدرته على ت�سكيل 
اختيار  الآن  الإ�سرائيلية  الرئا�سة  على  ويتوجب  حكومة«. 

�سخ�سية اأخرى ملحاولة اإخراج البالد من الأزمة ال�سيا�سية.
الف�ساد  بتهمة  وي��ح��اك��م  ع��ام��ا   71 ال��ب��ال��غ  نتانياهو  وح�سل 
احلكومة  لت�سكيل  يوما   28 مدته  ريفلني  م��ن  تكليف  على 

•• وا�شنطن-وكاالت

ال�سوتي  الت�سجيل  ���س��دى  ي���زال  ل 
امل�����س��رب ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الإي���راين 
حم����م����د ج��������واد ظ����ري����ف ي��������رتدد يف 
وا�سنطن، خا�سًة اأنه اأعلن اأن نظريه 
يبلغه  ك�����ان  ك�����ريي  ج�����ون  الأ�����س����ب����ق 
املواقع  على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ب��ال��غ��ارات 

الإيرانية يف �سوريا.
وك���ت���ب وزي������ر اخل���ارج���ي���ة يف ولي����ة 
يف  راأي  مقال  بومبيو  مايك  ترامب 
فيه  ي��ع��رب  نيوز”  “فوك�س  ���س��ب��ك��ة 
كانت  لو  الواقعة  ه��ذه  عن قلقه من 

�سحيحة.
ذكر بومبيو اأن اإدارة اأوباما ان�سمت اإىل التفاق النووي 
رغبة  �سد  مهند�سيه،  اأح��د  ك��ريي  ك��ان  ال��ذي  الكارثي 

ال�سعب الأمريكي، ودون م�سادقة الكونغر�س.
من  حمقة  بطريقة  ان�سحبت  ت��رام��ب  اإدارة  اأن  وت��اب��ع 
التفاق موقفة اإر�سال الأموال اإىل اإيران التي �ساعدتها 
كما  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  والفو�سى  القتل  تغذية  على 
احتياطات  من   96% حمت  قا�سية  عقوبات  فر�ست 

اإيران اخلارجية يف �سنتني وح�سب.
جنحت حملة ال�سغط الأق�سى، فانخف�ست قدرة اإيران 
على متويل وكالئها وانخف�ست ن�سبة العنف والإرهاب، 
اندلع  الإي��راين، دون  النظام  امل�ساكل عند  زادت  بينما 

حرب.
و���س��دد ب��وم��ب��ي��و ع��ل��ى ����س���رورة م��ن��ع اإي�����ران امل��ط��ل��ق من 
خطراً  �سي�سكل  ال��ذي  ال��ن��ووي  ال�سالح  على  احل�سول 
املتحدة،  وال��ولي��ات  الأو���س��ط،  وال�سرق  اإ�سرائيل،  على 

و�سائر العامل.
لقد و�سعها التفاق النووي املعيب على طريق اكت�ساب 
ال�سالح النووي قبل اأن تدفعها حملة ال�سغط الأق�سى 

بعيداً عن تلك الطريق.

•• وا�شنطن-وكاالت

كتب الزميل الباحث يف جمل�س العالقات اخلارجية راي 
تاكيه يف �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” الأمريكية، 
الأمريكية  ال�سيا�سية  الدوائر  يف  احلزبي  النق�سام  اأن 
كان يطال حتى اإيران يف بع�س الأحيان، وذلك قبل اأن 
يجمع الدميوقراطيني واجلمهوريني على نطاق وا�سع 
على اأن التفاق النووي يف 2015، ، يحتاج اإىل اإعادة 
التفاو�س عليه ومتتني بنوده، اإل اأنه يحذر من جتاهل 
الن��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق الإن�����س��ان ال��ت��ي ي��ع��اين الإيرانيون 

منها ب�سكل وا�سع.
اإت��ف��اق حمتمل،  اأي  اأن  احل��زب��ني  م��ن  اأع�����س��اء  ويعتقد 
البالي�ستية  لل�سورايخ  اإي��ران  برنامج  يعالج  اأن  يجب 
ون�ساطاتها امل�سبوهة يف املنطقة، لكنهم يف اأحياٍن كثرية 
يف  الإن�سان  حقوق  ل�سجل  جدي  اعتبار  اأي  يقيمون  ل 
هم  الديني  النظام  �سحايا  اأك��ر  اأن  علماً  البلد،  ه��ذا 

الإيرانيون اأنف�سهم، لذلك ل يجب اإهمال حمنتهم.
ولطاملا لعبت حقوق الإن�سان دوراً مهماً يف الديبلوما�سية 
الأم��ري��ك��ي��ة. ف��خ��الل احل���رب ال��ب��اردة، ك��ان امل�سوؤولون 
الأم��ري��ك��ي��ون ي��ث��ريون دائ���م���اً م��ع ن��ظ��رائ��ه��م الرو�س، 
ال�سيا�سات القمعية لالحتاد ال�سوفياتي، ملواطنيه. ويف 
واف��ق الحتاد  ات��ف��اق هل�سنكي،  م��ن  1975، ويف ج��زء 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  اح��رتام  “على  ال�سوفياتي 
الأ���س��ا���س��ي��ة، مب��ا فيها ح��ري��ة الأف��ك��ار وال����راأي والدين 

والإعتقاد«.

اتفاقات هل�سنكي
الكتلة  ه��ل�����س��ن��ك��ي يف  ب�����رزت جم���م���وع���ات  ذل�����ك،  وب���ع���د 
ال�سوفياتية على �سكل نا�سطني يف املجتمع املدين، كانوا 

ي�ستخدمون تعهدات هل�سنكي �سد الكتلة.
واأكر من اتفاقات احلد من الت�سلح اأو تكدي�س ال�سالح، 
�ساهمت يف تخفيف  اتفاقات هل�سنكي تغيريات  اأطلقت 
و�سلطت  املن�سقني  التفاقات  وع��ززت  مو�سكو.  قب�سة 

ال�سوء على املمار�سات ال�سوفياتية املحلية ال�سيئة.

ال�سرق  اأوباما  اإرث �سيا�سات  بالتحديد مع الإيرانيني. 
اأو�سطية هو الف�سل.

اأنف�سهم الذين  لقد عاد اإىل ال�سلطة اليوم الأ�سخا�س 
بايدن  ممثل  كريي  مثل  ال�سيا�سات  تلك  على  اأ�سرفوا 
اخلا�س ملكافحة التغري املناخي، ويندي �سريمان نائب 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة، روب���رت م��ايل ممثل ب��اي��دن لل�سوؤون 
ل�سوؤون  بايدن  م�ست�سار  �سوليفان  وجايك  الإي��ران��ي��ة، 

الأمن القومي.
ويبدو اأنهم ملتزمون بتكرار اأخطائهم ال�سابقة. لي�ست 
م�سار  موا�سلة  بل  الأمريكي  ال�سعب  �سالمة  اأهدافهم 
عك�س  بب�ساطة  ي��ري��دون  لأن��ه��م  اإم��ا  اإي����ران،  ا�سرت�ساء 
اأو لأن��ه��م ل  ت��رام��ب اخل��ارج��ي��ة،  جميع م��ب��ادئ �سيا�سة 
ت�سوبه  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  ب���اأن  الع����رتاف  ي�ستطيعون 

العيوب القاتلة وفق بومبيو.

�سمات اإدارتي بايدن واأوباما؟
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن��اق�����س��ة  ع��رب  ال��ك��ات��ب،  ح�����س��ب 
الإ�سرائيلية يف �سوريا، ا�ستخدم كريي القنوات اخللفية 
املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  حليف  اأق���رب  اإ���س��رائ��ي��ل،  لتقوي�س 
ورمب���ا ك���ان ه���ذا ال��ه��دف ه��و الأك����ر ت��ن��ا���س��ق��اً يف اإدارة 

عمل كريي مبوازاة عمل بومبيو
كان ميكن اأن يحتفل كريي بتجفيف كامل للح�سابات 
وباإبرام  ال��ع��امل،  ح��ول  ل��الإره��اب  راٍع  لأك��رب  امل�سرفية 
ذلك،  وعو�س  وجريانها،  اإ�سرائيل  بني  �سالم  اتفاقات 
اإدارة  جهود  تقوي�س  على  �سرية  بطريقة  ك��ريي  عمل 
ترامب بالجتماع مع كبار القادة الإيرانيني يف الولية 
ال�سابقة وت�سجيعهم على النتظار ملا بعد انتهائها، اأي 
التفاق،  وقعوا  الذين  اأوباما  م�سوؤويل  عودة  اإىل حني 

اإىل ال�سلطة.
اأمنوا  امل�����س��وؤول��ني  ه����وؤلء  اأن  الأم��ري��ك��ي��ون  ع��ل��م  والآن 
حليف  ع��ن  ل��الإي��ران��ي��ني  قيمة  ا�ستخبارية  م��ع��ل��وم��ات 

الوليات املتحدة.
حني  اأن���ه  ج���داً  املحتمل  “من  ي��ق��ول:  بومبيو  وم�سى 
كنُت اأطِلع الرئي�س ترامب على العمليات الإيرانية يف 
�سوريا، كان كريي يطلع وزير اخلارجية جواد ظريف 
اآخ���ري���ن ع��ل��ى العمليات  اإي��ران��ي��ني ك���ب���اراً  وم�����س��وؤول��ني 

الع�سكرية هناك«.

التزام بتكرار الأخطاء
يدين جون كريي لل�سعب الأمريكي بتف�سري ملا ناق�سه 

الوليات  ح��وار مع  النخراط يف  تخلف احلكومة عن 
اأن  ن���رى  اأدن�����اه،  امل��وق��ع��ون  “نحن  امل��ت��ح��دة وج���اء فيها 
امل��ب��ا���س��ر وال��ر���س��م��ي وال�����س��ف��اف م���ع الوليات  احل�����وار 
املتحدة، �سيعود بالفائدة على ال�سالم الإقليمي والعاملي 

و�سيح�سن رفاهية وحرية اإيران والإيرانيني«.

انهار يف النهاية
وذه���ب ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��اب��ق م�سطفى تاج 
اأبعد  اأبرز الأ�سوات الإ�سالحية  زاده، الذي يعترب من 
من ذلك، عندما غرد يف الربيع املا�سي قائاًل: “ميكن 
�سيئاً  وال�سواريخ  ال�سناعية  الأقمار  �سناعة  تكون  اأن 
ثقة  اكت�ساب  م��ع  م��رتاف��ق��ة  تكن  مل  اإذا  لكنها  ب��دي��ع��اً، 
املوقع  يف  �سنكون  فاإننا  الإق��ت�����س��اد،  وحت�سني  ال�سعب، 

اإي������ران، اأن امل���ح���ادث���ات حول  ول��ع��ل اإح�����دى م��ف��ارق��ات 
يف  تعقيداً  اأك��ر  اأحياناً  تكون  الإ�سالمية  اجلمهورية 

طهران منها يف وا�سنطن.
اأولويات  ح��ول  مهمة  نقا�سات  يف  اإي��ران��ي��ون  وينخرط 
حكومتهم، وحتى عن قابلية النظام لالإ�ستمرار. ويثري 
دين  ورج��ال  ومثقفون  �سابقون  حكوميون  م�سوؤولون 
ت�ساوؤلت  “�سرق”،  مثل  اإ�سالحية  و�سحف  من�سقون 

عن جدوى الكثري من مظاهر احلكم الإ�سالمي.
ومن املمكن اأن يكون هوؤلء بعيدين عن ال�سلطة حالياً، 

لكنهم ل يزالون يتحكمون يف منرب وطني.
اإدارة املر�سد علي خامنئي للعالقات  وتعر�ست طريقة 
 100 نحو  ووّق��ع  لذع.  لهجوم  الإي��ران��ي��ة،  اخلارجية 
ينتقدون فيها   2018 ر�سالة مفتوحة يف  نا�سط على 

اأوباما.
لل�سعب  ب���ت���ف�������س���ري  ك�������ريي  ي����دي����ن 
ع����ن �سبب  اأي�������س���اً  الأم����ري����ك����ي ه���ن���ا 
حلليف  ع�سكرية  عمليات  مناق�سته 
ع����دوة للوليات  اأم��ري��ك��ي م��ع دول����ة 

املتحدة، وراعية لالإرهاب.
اإن اأن�سطة جون كريي هي �سمة من 
�سمات اإدارتي اأوباما وبايدن القائمة 
العاديني،  الأمريكيني  احتقار  على 
الد�ستورية  احل����دود  جت��اه��ل  وع��ل��ى 
الأن�سطة  ه��ذه  وتتحد  ل�سلطاتهم. 
�سد رغبة ال�سعب الأمريكي والأمن 
اأمن  اإىل  اإ�سافة  الأمريكي  القومي 

حلفاء الوليات املتحدة.

توقعات خائبة
ق���ال ك���ريي اإن���ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��ال��ك “اأبداً” ���س��الم بني 
اتفاق  اإىل  التو�سل  قبل  الأو���س��ط  وال�����س��رق  اإ���س��رائ��ي��ل 

�سامل بني اإ�سرائيل وفل�سطني.
اأثبتت اإدارة ترامب عرب التفاقات الإبراهيمي اأن كالم 
كريي خاطئ. حذر كريي وم�سوؤولون اآخرون من اإدارة 
اأوباما من اغتيال قا�سم �سليماين، حتى ل تقوم حرب 

مع اإيران، وو�سفوا فريق ترامب مبتهور واأحمق.
مل ت��ن��دل��ع احل����رب، وت��خ��ل�����س ال��ف��ري��ق م��ن اأح����د اأبرز 
اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  الأو���س��ط،  ال�سرق  الإرهابيني يف 
�سغط  فر�س  واإىل  وحلفائهم  الأمريكيني  حياة  اإنقاذ 

خانق على اإيران، دون قتال.
اأ�س���������اف بومبيو اأنه لو مل يكن كي�����ري يق��������دم م�سورته 
التو�سل  من  ترامب  اإدارة  متكنت  لرمب��ا  لالإيرانيني، 
ذلك  عو�س  الإي���راين.  ال�س�������عب  مع  اأ�سمل  اتفاق  اإىل 
اتفاق  اإىل  للتو�سل  �ست�سعى  باي��������دن  اإدارة  اأن  يبدو 
الأمريكي  ال�سعَب  اخلا�سر  و�سيكون  اإي����ران،  ب�سروط 

وحلفائه.

الف�ساء  الذي غزا  ال�سوفياتي  الذي كان فيه لالحتاد 
اأ�سواأ  املطاف. ويف  نهاية  اإنهار يف  ولكنه  ال��ذرة،  و�سطر 
متلك  ال��ت��ي  ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ث��ل  �سنكون  احل����الت، 

ال�سواريخ وتفتقر اإىل اخلبز«.
هذه الأفكار تغلغلت يف خميلة الراأي العام، وظهرت يف 

حركات الحتجاج يف الأعوام الأخرية.
ومل تنُج امل�ساكل الداخلية للنظام الديني من الإنتقاد. 
فاجلمهورية الإ�سالمية يف ماأزق، لأنها غري راغبة يف 
ق��ادرة على تلبية  الوقت الذي تبدو غري  اإل�سالح، يف 

مطالب ال�سعب الإيراين.
يتمتع  ال��ذي  الإي���راين عبا�س عبدي  ال�سحايف  وجت��راأ 
اجلمهورية  مقارنة  على  ال��ق��راء،  م��ن  وا�سعة  بقاعدة 
 .1979 يف  �سقطت  التي  ال�ساه  بحكومة  الإ�سالمية 
وكتب “كل جمتمع يكون �سفافاً ومينح حرية التعبري، 
�سبيل  وعلى  فيه.  اخللل  مكامن  يك�سف  اأن  ي�ستطيع 
واحلرية،  لل�سفافية  ال�سابق  احلكم  فقدان  ف��اإن  املثال 

جعله غري قادر على روؤية العنا�سر اخلطرية �سده«.

منع الفو�سى
وانتقد اآية اهلل حممد مو�سوي خوئينها، وهو من اجليل 
املر�سد،  املا�سي  ال�سيف  يف  مفتوحة  ر�سالة  يف  القدمي 
ال�سلطة  ع��ات��ق  ع��ل��ى  اأن  ي��ف��رت���س  “ال�سعب  اإن  ق��ائ��اًل 
الثقافية والقت�سادية  الأعلى يف البالد منع الفو�سى 

والإجتماعية التي تواجهها البالد اليوم«.
املجتمع  ع��ن��ا���س��ر  ك���ل  ع����ربت  الأخ�������رية،  الأع�������وام  ويف 
يعتقد  ك��ان  التي  العاملة  الطبقة  فيها  مبا  الإي���راين، 
من  ال�ستياء  عن  الإ�سالمية،  اجلمهورية  دعامة  اأنها 

خالل التظاهرات.
اإدارة  و���س��وء  ال�سيا�سي،  القمع  اأن  اإىل  تاكيه  وخل�س 
والف�ساد  الإقت�سادي  وال��رك��ود  ك��ورون��ا،  وب��اء  مكافحة 

امل�ست�سري، كل ذلك، اأدى اإىل تغريب معظم ال�سكان.
والأق�����ل ظ���ه���وراً ه���م ن��ا���س��ط��و امل��ج��ت��م��ع امل����دين الذين 
الإحتجاج. ولكن يف  الثقايف حلركات  الأ�سا�س  يوفرون 

مقدور اأمريكا حماية وتعزيز اأ�سوات التغيري.  

ق�سة �أقدم �سحافية �سجينة يف تركيا •• عوا�شم-وكاالت

و���س��ف��ت ه��ات��ي�����س دوم�������ان، اأق����دم 
���س��ح��اف��ي��ة ت��رك��ي��ة ���س��ج��ي��ن��ة لدى 
ال����ن����ظ����ام ال�����رتك�����ي اج����راءات����ه����ا 
القانونية التي ا�ستمرت 18 عاًما، 
م�سوؤولون  كتبها  ب�”م�سرحية” 
ق�����س��ائ��ي��ون اأ�����س����دروا اأوام����ره����م 

باإبقائها خلف الق�سبان.
لها  اأر���س��ل��ت��ه��ا  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  ورداً 
 ،»Jailed Journos« منظم 
وه����ي م��ن��ظ��م��ة م�����س��ت��ق��ل��ة تهدف 
امل�سجونني  ال�سحافيني  مل�ساعدة 
ق�س�سهم،  اإي�سال  على  تركيا  يف 
للن�ساء  ب���اك���ريك���وي  ���س��ج��ن  اإىل 
امل��غ��ل��ق يف ا���س��ط��ن��ب��ول ح��ي��ث تقبع 
“عندما  دوم�����ان:  ق��ال��ت  ح��ال��ي��اً، 

اإىل املحاكمة التي تعر�ست  اأنظر 
ق�سيتي  اأن  اأج��د  ع��ام،  ب�سكل  لها 
وُت�سبه  م��ف��رغ��ة،  حلقة  يف  ت���دور 
ال�18 م��ن الإج����راءات  ال�����س��ن��وات 
القانونية، عر�ساً م�سرحياً. هناك 
قرارات ت�سدر من وراء الكوالي�س 
يف  من ِقبل من هم يف ال�سلطة”، 
اإ���س��ارة اإىل ق��ي��ادات ح��زب العدالة 

والتنمية احلاكم يف تركيا.
ال�ستار،  ُيرفع  “وعندما  واأ�سافت 
ذاته.  ب��ال��ق��رار  امل�سرحية  تنتهي 
القانوين يف  النظام  هذا ملخ�س 

تركيا«.
ن�سره  ال������ذي  ال���ت���ق���ري���ر،  وذك������ر 

مينيت”،  “تريك�س  م�����وق�����ع 
ذمة  ع���ل���ى  ����ُس���ج���ن���ت  دوم��������ان  اأن 
امل��ح��اك��م��ة ل�������س���ن���وات، ب���ن���اًء على 
لحقاً،  عنها  تراجع  �ساهد  اإف��ادة 
بال�سجن  عليها  ُي��ح��ك��م  اأن  ق��ب��ل 
على   ،2011 يف  احل���ي���اة  م����دى 
مبحاولة  تتعّلق  اتهامات  خلفية 
وان�سمامها  باحلكومة،  الإطاحة 
املارك�سي  ال�سيوعي  احل���زب  اإىل 
ي�سارية  ج��م��اع��ة  وه���و  ال��ل��ي��ن��ي��ن��ي 

حمظورة يف اأنقرة.
املحكمة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����اف 
ال�ستئنافية العليا يف تركيا اأيدت 
حكم املحكمة املحلية يف 2012. 

املحكمة  ح��ك��م��ت   ،2015 ويف 
اأحكامها  تعترب  التي  الد�ستورية، 
م��ل��زم��ة جل��م��ي��ع امل��ح��اك��م الأدن����ى 
ورّدت  دوم�������ان  ل�����س��ال��ح  درج�������ة، 
ومع  امل��ح��اك��م��ة.  لإع����ادة  الق�سية 
ذلك، جتاهلت املحكمة املحلية يف 

ا�سطنبول الأمر.
ويف 2020، حكمت املحكمة العليا 
ال�سحافية  ل�سالح  اأخ����رى  م���رة 
من   ،2003 م���ن���ذ  امل�������س���ج���ون���ة 
حماكمة  يف  ح��ّق��ه��ا  اأن  م��ن��ط��ل��ق 
املحكمة  اأن  اإل  انُتهك.  قد  عادلة 
تنفيذه.  ترف�س  ت��زال  ل  املحلية 
ل�����س��وء معاملة  ت��ع��ّر���س��ه��ا  وح����ول 

اإن��ه من  يف ال�سجن، قالت دوم��ان 
�سرد كل هذه احلوادث  امل�ستحيل 
التي واجهتها يف ال�سنوات ال� 18 
اأن  اإل  ت�ستطع  مل  واإنها  املا�سية، 

تتحدث عن بع�سها.
“تعّر�ست  عنها  ال��ت��ق��ري��ر  ون��ق��ل 
للتفتي�س عارية عند دخول �سجن 
جبزي يف اإقليم كوغايل، حيث قام 
10 حّرا�س على الأقل بتجريدي 
من مالب�سي يف غرفة ل حتتوي 

على كامريات للمراقبة«.
الأخرية،  الفرتة  يف  اأنه  واأ�سافت 
وم���ع ت��ف�����س��ي وب����اء ك���ورون���ا، “مل 
الإج�����راءات  م��ن  يكفي  م��ا  يتخذ 

ل��ك��ب��ح ان��ت�����س��ار ال����وب����اء«. واأب�����رزت 
التي  امل���ق���اوم���ة  اأه���م���ي���ة  دوم�������ان 
ُي�����ب�����دي�����ه�����ا ع����������دد �����س����غ����ري من 
املعار�سني يف تركيا،  ال�سحافيني 
موؤكدة اأنها “ت�سعر بالفخر لأنها 
املقاومة، لأن هذا  ه��ذه  ج��زء من 
يعزز الكفاح من اأجل التغّلب على 
ال��ع��ق��ب��ات، يف رح��ل��ة ال��ب��ح��ث عن 

احلقيقة«.
ووف����������ق����������اً ل�������ق�������اع�������دة ب�����ي�����ان�����ات 
امل�سجونون،  “ال�سحافيون، 
التابعة  تركيا”  يف  وامل��ط��ل��وب��ون 
يقبع  للحريات،  �ستوكهومل  ملركز 
خلف  ح���ال���ي���اً  ����س���ح���اف���ي���اً   174
اأن  ح��ني  يف  ت��رك��ي��ا،  يف  الق�سبان 
املنفى،  اإم��ا يف  هم  167 مطلوباً 

اأو ل يزالون طليقني. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 344077 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 90139712، 2020/08/26، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي���ة  دي��رتوي��ت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 امل��وط��ن: 

الأمريكية
وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 12

اأثاث املركبات، اأغطية املقاعد املجهزة للمركبات، مقاعد املركبة.
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة EARTHLUXE مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 344070 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 921566328، 2020/12/10، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املوطن: 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 9
قابلة  بطارية  تتكون من مداخن  التي  الكهربائية  املركبات  لت�سغيل  بطاريات معياري  نظام  وح��دات 

للتهيئة ولإعادة ال�سحن؛ بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن لت�سغيل املركبات الكهربائية. 
الالتينية  باللغة  منمنم  مكتوبة بخط   ULTIUM الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 

باللون الأزرق بجوار ت�سميم ل�سكل منمق باللونني الأزرق والفريوزي )اأو الرتكوازي(.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 344051 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 921558457، 2020/12/09، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي���ة  دي��رتوي��ت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 امل��وط��ن: 

الأمريكية
وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 9

ذات  الربية  املركبات  يتجزاأ من  كعن�سر ل  تباع  والتي  للمركبات  الإلكرتونية  ال�سالمة  اأنظمة 
املحرك.

 PERISCOPE كلمة  على  يحتوي  مميز  �سكل  عن  عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
مكتوبة باللغة الالتينية منمقة يعلوها قو�س، واجلميع ب�سكل مميز بدرجات اللون الزرق.

ال�سرتاطات: ل يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43555
 باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ: 2003/04/16 وامل�سجلة حتت الرقم: 43555 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/25 

وحتى تاريخ: 2031/07/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160256
 با�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع

وعنوانه: : �س.ب. 37725 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/06/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 160256 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :31
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/21 

وحتى تاريخ: 2031/07/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 344078 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 90139760، 2020/08/26، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي���ة  دي��رتوي��ت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 امل��وط��ن: 

الأمريكية
وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 12

اأثاث املركبات، اأغطية املقاعد املجهزة للمركبات، مقاعد املركبة.
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة INTELUXE مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 344071 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 921566190، 2020/12/10، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي���ة  دي��رتوي��ت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 امل��وط��ن: 

الأمريكية
وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 9

بطارية  مداخن  من  تتكون  التي  الكهربائية  املركبات  لت�سغيل  معياري  بطاريات  نظام  وح��دات 
قابلة للتهيئة ولإعادة ال�سحن؛ بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن لت�سغيل املركبات الكهربائية. 

و�سف العالمة: ت�سميم ل�سكل مميز ومنمق باللونني الأزرق والفريوزي )اأو الرتكوازي(.
ال�سرتاطات: ل يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 344044 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 920665551، 2020/09/03، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي���ة  دي��رتوي��ت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 امل��وط��ن: 

الأمريكية
وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 12

ذات  الربية  املركبات  من  يتجزاأ  ل  كعن�سر  تباع  والتي  للمركبات  امليكانيكية  ال�سالمة  اأنظمة 
املحرك.

و�سف العالمة: العالمة هي كلمةPERISCOPE مكتوبة باللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156562
 باإ�سم : �س�ييارام �س�يلك ميلز ليمتد

وعنوانه: بي/5 ، تريد وورلد ، كامال �س�يتي ، �س�يناباتي بابات مارج ، لور باريل ، مومباي 013 
400 ، الهند.

- العنوان: بي/5 ، تريد وورلد ،  كامال �س�يتي ، �س�يناباتي
بتاريخ: 2012/02/23 وامل�سجلة حتت الرقم: 156562 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/05/01 

وحتى تاريخ: 2031/05/01

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160303
 باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ: 2012/04/15 وامل�سجلة حتت الرقم: 160303 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/24 

وحتى تاريخ: 2031/07/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 344072 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 90148333، 2020/08/31، الوليات املتحدة الأمريكية،

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املوطن: 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 9
ذات  الربية  املركبات  تباع كجزء ل يتجزاأ من  والتي  التكيفية للمركبات  الإلكرتونية  الراحة  اأنظمة 

املحرك.
مكتوبة   MODUS BIOMETRIC SYSTEM عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 

باللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 335465:تاريخ: 2021/04/01

بيانات الأولوية: 
ال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة     

   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

خدمات الرتفيه حتديداً توفري األعاب الكمبيوتر عرب الإنرتنت ، اخلدمات الرتفيهية حتديداً توفري األعاب 
تنظيم   ، الإلكرتونية  الريا�سات  مرافق  توفري   ، الإلكرتونية  الريا�سات  تدريب   ، الإنرتنت  عرب  الفيديو 
م�سابقات الريا�سات الإلكرتونية ، اإنتاج اأحداث الريا�سات الإلكرتونية ، تنظيم فعاليات واأن�سطة الريا�سات 
اإنتاج   ، احلية  الريا�سات  اأح��داث  اإج��راء   ، الإلكرتونية  بالريا�سات  املتعلقة  الرتفيه  ، خدمات  الإلكرتونية 
معلومات   ، الإلكرتونية  بالريا�سات  املتعلقة  املعلومات  توفري   ، للتلفزيون  الإلكرتونية  الريا�سات  اأح��داث 
التذاكر وخدمات احلجز لأحداث الريا�سات الإلكرتونية ، الأداء وامل�ساركة واملناف�سة يف األعاب الكمبيوتر عرب 
الإنرتنت واأحداث �سباقات ال�سيارات عرب الإنرتنت وم�سابقات ال�سباقات عرب الإنرتنت وغريها من اأحداث 

الريا�سات الإلكرتونية ، فريق �سباق الريا�سات الإلكرتونية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي YAS HEAT   باللغة الإجنليزية  .

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 344048 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 920665721، 2020/09/03، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي���ة  دي��رتوي��ت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 امل��وط��ن: 

الأمريكية
وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 12

ذات  الربية  املركبات  من  يتجزاأ  ل  كعن�سر  تباع  والتي  للمركبات  امليكانيكية  ال�سالمة  اأنظمة 
املحرك.

مكتوبة   PERISCOPE PROTECTION عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160254
 با�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع

وعنوانه: : �س.ب. 37725 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم: 160254`بتاريخ: 2012/06/04

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/07/21 وحتى تاريخ: 2031/07/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 344052 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 921558430، 2020/12/09، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املوطن: 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 12
اأنظمة ال�سالمة امليكانيكية للمركبات والتي تباع كعن�سر ل يتجزاأ من املركبات الربية ذات املحرك 

PERISCOPE مكتوبة  و�سف العالمة: العالمة هي عبارة عن �سكل مميز يحتوي على كلمة 
باللغة الالتينية منمقة يعلوها قو�س، واجلميع ب�سكل مميز بدرجات اللون الزرق.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 335964:تاريخ: 2021/04/01
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ريتايل ورلد ليمتد وعنوانه: ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتول ، 
اجلزر العذراء الربيطانية.

�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SunBurn باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم لدائرة 
بداخلها ر�سم تعبريي ل�سم�س م�سرقة.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 344046 بتاريخ: 2021/01/28
بيانات الأولوية: 920665640، 2020/09/03، الربازيل

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املوطن: 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييزال�سلع واخلدمات الواقعة: 9
اأنظمة ال�سالمة الإلكرتونية للمركبات والتي تباع كعن�سر ل يتجزاأ من املركبات الربية ذات املحرك.

باللغة  مكتوبة   PERISCOPE PROTECTION عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�سف 
الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160255
 با�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع

وعنوانه: : �س.ب. 37725 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/06/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 160255 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/07/21 وحتى تاريخ: 2031/07/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 6 مايو 2021 العدد 13234

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/واتر �سلو�سن لتنقيه املياه

رخ�سة رقم:CN 2284448 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ واتر �سلو�سن لتنقيه املياه

WATER SOLUTION FOR WATER TECHNOLOGY

اإىل/ واتر �سلو�سن لتنقيه املياه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WATER SOLUTION FOR WATER TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -  

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

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

احللو للنقليات العامه
 رخ�سة رقم:CN 2063320 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

EAT 158817 EAT 159299

EAT 54411 EAT 55985 EAT 57960 EAT 57961

EAT 57962 EAT 58402
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عربي ودويل
�سباق ق�سر الليزيه:

فرن�سا تنحدر برفق نحو �نتخاب مارين لوبان...!
•• الفجر -غايل برو�شتيه 

ترجمة خرية ال�شيباين 
تقّيم درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة جان جوري�س, امكانية 
انتخابات  من  الثانية  اجلولة  يف  لوبان  مارين  فوز 
هذه  وتوّقع  موجودة,  المكانية  هذه   .2022 عام 

الفر�سية ل يعني التنبوؤ بانت�سارها, لكن يف املقابل, 
جتعلها  التي  املختلفة  والعوامل  الوقائع  حتليل  اإن 

ممكنة, ت�ستحق النكباب عليها بعناية.
 لقطة من فيلم رميوند ديباردون, “جزء من حملة”, 
يظهر فالريي جي�سكار دي�ستان وعدد قليل من بارونات 
يف  ريفويل  �سارع  يف  جمتمعني  امل�ستقلني  اجلمهوريني 

اليوم التايل للجولة الأوىل من النتخابات الرئا�سية 
“اإذا ل نرتكب �سيًئا, ف�سيكون الفوز”,   .1974 لعام 
امل�ستقبلي.  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سا�سي  ب�سكل  يقول 
ال�سرتاتيجي  اخلــيــار  هــذا  اأن  العتقاد  وميكننا 
حزبها,  فتاريخ  اليوم.  لوبان  مارين  متاًما  ينا�سب 
على  يحر�سان  رمبا  الأوروبيني,  �سركائها  منوج  كما 

ذلك, بقدر ما يثريه الو�سع ال�سيا�سي والجتماعي يف 
فرن�سا.

الأوروبي  اليمني  اأحزاب  تغرّيت  ع�سرّية,  مدى  على 
اأ�سكال  هي  الأحــزاب  هذه  ما,  مبعنى  الراديكايل. 
متحّورة ملا كانت عليه, قبل ع�سرين اأو ثالثني عاًما, 

الحزاب املوجودة يف ذلك الوقت.

لفرتة طويلة، جل�ست اجلبهة الوطنية 
يف الربملان الأوروبي، على �سبيل املثال، 
مع اأحزاب تعي�س على هام�س اأنظمتها 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ك���ان ذاك ه��و احل����ال مع 
احل����رك����ة الج���ت���م���اع���ي���ة الإي���ط���ال���ي���ة 
حركة  م���ع  ث���م   )1989-1984(
اليونانية،  الأرثوذك�سي  ال�سعب  اإن��ذار 

على وجه اخل�سو�س.
البلدان  ع���رب  ب��ج��ول��ة  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ي��ن��ا 
ل��ن��اأخ��ذ مب�سافة  الأخ�����رى  الأوروب����ي����ة 
وال�سنوات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الجت�����اه�����ات 
اأوروبا  املحورية لليمني الراديكايل يف 
ال��وط��ن��ي��ة. جميع الأح����زاب  واجل��ب��ه��ة 
الأوروبية ال�سديقة للجبهة الوطنية، 
ويف  ال�سلطة،  اىل  ال�سعود  الآن  تنوي 
ال��غ��ال��ب، ت��ق��دمي ت���ن���ازلت ���س��ك��ل��ي��ة اأو 
ات�سمت  كما  الغر�س،  لهذا  مو�سوعية 
 ،2010 ع���ام  م��ن��ذ  مبنهجية.  اأي�����س��ا 
غ�������رّيت ت�����ي�����ارات ال���ي���م���ني الأوروب���������ي 
باأزمة  يتعلق  فيما  مقاربتها  املتطرفة 
تتفكك  ب���ي���ن���م���ا   2009-2008
املجتمع  ذل�����ك  يف  مب����ا  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، 

الفرن�سي.

جتربة هوفر
يختلفان.  وف��رن�����س��ا  ال��ن��م�����س��ا  د���س��ت��ور 
الد�ستوري  ال����دور  ورغ����م  ذل����ك،  وم���ع 
النتخابات  اإج��������راء  ي���ت���م  امل���خ���ت���ل���ف، 
املبا�سر.  ال��ع��ام  ب���الق���رتاع  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
خ������الل الن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���ا����س���ي���ة يف 
رئا�سة  ك��ان��ت   ،2016 ع����ام  ال��ن��م�����س��ا 
اجل��م��ه��وري��ة م��ط��م��ع��ا م���ن ق��ب��ل حزب 
اعتربها  ال����ذي  ال��ن��م�����س��اوي،  احل��ري��ة 
واكد  امل�ست�سارية.  اإىل  ال�سعود  مفتاح 
األك�سندر فان دير بيلن، يف وقت مبكر، 
كري�ستيان  هاينز  اأب����ًدا  ي��ع��نّي  ل��ن  اإن���ه 
ك���ان الرهان  ���س��رتاخ��ه، م�����س��ت�����س��اًرا... 

�سخما.
كانت   ،2021 عام  فرن�سا  عك�س  على 
ن�سبًيا  اأف�����س��ل  ب�سكل  ج��اه��زة  النم�سا 
مل��واج��ه��ة ال��ع��ا���س��ف��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة التي 
الأوىل،  اجل���ول���ة  يف  الأف������ق.  يف  ت��ل��وح 
وع���ل���ى ع��ك�����س ك����ل ال���ت���وق���ع���ات، حقق 
وطنية  نتيجة  اأف�سل  هوفر  ن��ورب��رت 
ح�سل عليها حزب احلرية النم�ساوي. 
لغة  م��ع  “�سل�سة”،  تعترب  �سخ�سية 
اأقل و�سوًحا  اأكر، وفجوات  م�سقولة 
ه���وف���ر نتيجة  ����س���رتاخ���ه، ح��ق��ق  م���ن 

مفاجئة يف اجلولة الأوىل.
 يف اجلولة الثانية، وحده �سد اجلميع، 
اإ���س��ايف، ح�سل  اأي دع��م  لأن���ه مل يتلق 
ثم  ب��امل��ائ��ة،   7 49 فا�سل  ه��وف��ر على 
46 فا�سل 6 باملائة يف اجلولة الثانية 
املنظمة ب�سبب خمالفات طفيفة ن�سبًيا. 
النم�ساوي  احلرية  ح��زب  عك�س  وعلى 
 ،)1990-1980( ه��اي��در  ع��ه��د  يف 
النم�ساوي  احل����ري����ة  ح�����زب  خ��ف�����س 
ميزانيته املخ�س�سة لالحتادات املحلية 
يعادل  وه���ذا  املتخ�س�سة.  واملنظمات 
ذات  ا�سرتاتيجية  اخ��ت��ار  ب��اأن��ه  ال��ق��ول 
التوا�سل  نحو  موجهة  �سغرية  بنية 
والدعاية. فبالتخلي عن الرغبة يف اأن 
يكون “فولك�س بارتي” )حزب ال�سعب( 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  مثل احلزب 
النم�ساوي،  ال�سعب  وح��زب  النم�ساوي 
النم�ساوي من  احل��ري��ة  ح��زب  اق���رتب 
لعام  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��وز 

.2016
ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى اجلبهة  ال�����س��يء  ن��ف�����س 
التجمع  اأ���س��ب��ح��ت،  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة، 
ا�سرتاتيجية  كانت  ح��ني  يف  الوطني. 
الدوائر  ب��ت��ك��اث��ر  تق�سي  الت�سعينات 
من  الأول  اجل�����زء  وك�����ان  ال���وط���ن���ي���ة، 
التجمعات  تنظيم  هو   2010 �سنوات 
واملهنية  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  يف 
التي كانت م��رتددة حتى ذلك احلني، 
التجمع  اأن  ي���ب���دو  امل���ع���ل���م���ني،  م���ث���ل 
النتخابات  على  الآن  ي��رك��ز  ال��وط��ن��ي 
الرئا�سية وحدها، وت�سخري موارده يف 

قّمة احلزب.

لوبان, �سالفيني و / اأو غريللو؟
عليها  ي����ح����اف����ظ  ال�����ت�����ي  ال�����ع�����الق�����ة 
مع  تتوافق  امل�ستقبل،  مع  الفرن�سيون 
عالقة الإي��ط��ال��ي��ني. وك��ث��ريا م��ا يقال 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الظواهر  اإن 
التي حتدث يف اإيطاليا ت�سبق ظهورها 
املتطابق يف فرن�سا بخطوة واحدة. واإذا 
كان ل بد من اإجراء مقارنة مع احلياة 
باأمان،  نقول  اأن  فيمكننا  ال�سيا�سية، 
اللوبينية اجلديدة تتوافق  املعادلة  اأن 
اإيطاليا  دي  وف��رات��ل��ي  ال��راب��ط��ة،  م��ع 
من  مييني  وج��زء  الفا�سية(  بعد  )م��ا 
فيها  تختلط  جرعة  جن��وم.   5 حركة 
الهجرة،  وانتقاد  وال�سعبوية،  الهوية 
والن����ف����ت����اح ب���ال���ن���ق���د ال���دمي���ق���راط���ي 
جمتمعانا  يقدم  وبروك�سل.  لباري�س 
�سمات مت�سابهة وي�سلطان ال�سوء على 
منها  اأك��ر  مت�سابهة  ونتائج  امكانات 

جوهرية ملختلف الت�سكيالت اليمينية 
اأو ال�سعبوية الراديكالية.

ال��و���س��ط هو  ي�����س��ار  ب���دا   ،2018 ع���ام 
اخلا�سر الأك��رب يف الق��رتاع. ت�سدرت 
وح�سلت  اليميني،  الئتالف  الرابطة 
ح��رك��ة 5 جن���وم ع��ل��ى اأك����ر م���ن 32 
الرابطة  �سكلت  النهاية،  ويف  ب��امل��ائ��ة، 

وحركة 5 جنوم حكومة ائتالفية.
ق��ب��ل ب�����س��ع ����س���ن���وات، ك����ان م��ث��ل هذا 
ذل��ك فقط  وك��ان  وارد،  التحالف غري 
اجلمهورية  يف  املهيمنة  الأح���زاب  لأن 
الثانية – احلزب الدميقراطي وفورزا 
املالية  ل��ل��ق��ي��ود  -خ�����س��ع��ت  اإي���ط���ال���ي���ا 
املرتبطة باإطار عمل الحتاد الأوروبي. 
احلياة  يف  غ���ال���ًب���ا  احل������ال  ه����و  وك���م���ا 
مل  الإيطالية،  والربملانية  ال�سيا�سية 
يدم حتالف حركة 5 جنوم / الرابطة، 
واأدى ظهور  و�سقطت حكومة كونتي. 
دراغ��ي، كرئي�س حلكومة ت�سّم  ماريو 
حزب  اأم��ام  املجال  ف�سح  اإىل  الرابطة، 
اليميني  احل��زب  اإيطاليا،  دي  فراتلي 

الراديكايل الآخر.

مارين لوبان تتخلى 
عن “البل�سفية البي�ساء »

املا�سي،  القرن  ثالثينات  اإيطاليا  يف   
النظام  ع���ن  م�������س���وؤول���ون  ه���ن���اك  ك����ان 
“البل�سفية  ن��ح��و  ال��ت��ط��ور  ي��خ�����س��ون 
البي�ساء” لهذا الأخري، اأي نحو �سكل 
نتذكر  القومي.  التعا�سد  اأ�سكال  من 
“اليمني  ع���ن  ال�������س���ادرة  الن���ت���ق���ادات 
مثل  و���س��خ�����س��ي��ات  اجلدران”،  خ����ارج 
الذي  زم���ور،  اإري���ك  اأو  بيزييه،  ع��م��دة 
لوبان  م��اري��ن  ي���رى  ان  ي����رتدد يف  مل 
ثم التفت حول  الي�سار”.  “من  امراأة 
موؤثرة  زمرة  لوبان  ماري�سال  ماريون 
اأق�سى  من  املنا�سلني  اأو  املثقفني  من 
املتطرف،  ال���ي���م���ني  م����ن  اأو  ال���ي���م���ني 
للتعبري عن غ�سبهم لنحراف مارين 

لوبان “اإىل الي�سار«.
ف��ي��ل��ي��ب��و، فقط،  ف���ل���وري���ان  ي���دف���ع  مل 
“رجل  باعتباره  الزائفة  �سمعته  ثمن 

رغم  �سّناع  انهم  احل���زب.  م��ن  ذاك  او 
ه��ذه. ول  ال�سيطنة”  “الغاء  ل�  انفهم 
التجمع  يزال هناك معار�سون حلزب 
ال��وط��ن��ي ي��اأ���س��ف��ون ل��ذل��ك ب�����س��دة. ان 
امل�ساجرات البيزنطية حول ما اإذا كان 
التجمع الوطني ل يزال هو ال�سيطان، 
اأم اأن هذا الأخري قد تركه، متنح هذا 
املغنم للحزب: الرد على مواقفه بدًل 
مل�ساكل  ح��ل��ول��ه  وت��ق��دمي  �سياغة  م��ن 
ث��الث��ني عاًما،  ال��زم��ن احل��ا���س��ر. قبل 
تر�ّسح  ي��ت�����س��در  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ك����ان 
كانتون  لنتخابات  الوطنية  اجلبهة 
الأخ���ب���ار. ويتذكر  ع��ن��اوي��ن  ب�����س��ي��ط��ة، 
فيلوربان  ك��ان��ت��ون  ان��ت��خ��اب��ات  البع�س 
ل��ه��ا بيري  1990 وال��ت��ي ت��ر���س��ح  ع���ام 
فيال، الأمر الذي اأثار ن�سيبا من ردود 
ال�سحفية  والتغطية  الوطنية  الفعل 
غري العادية لنتخابات من هذا النوع. 
فيال،  املر�سح  اأن  اىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
اأ�ستاذ تاريخ الع�سور الو�سطى يف ليون 
3، وثني معلن، وموؤ�س�س حركة الأر�س 
ل���ه ط��ري��ق��ة لتحية  وال�����س��ع��ب، ك���ان���ت 
الجتماعات  م��ن�����س��ة  م���ن  اجل���م���ه���ور 
تركت النا�س حذرين. ومن ال�سعب يف 
الوقت احلا�سر العثور على �سخ�سيات 
كربيتية مثل فيال اأو برنارد اأنتوين اأو 
كارل لنغ، الذين، كل منهم بطريقته 
على  امل��راه��ن��ة  ميكن  بالكاد  اخل��ا���س��ة، 

جانبهم املطمئن.
تفوز   ،1995 ع���ام  م��ن��ذ  م���رة  ولأول 
الوطني،  التجمع   / الوطنية  اجلبهة 
 100 عن  �سكانها  ع��دد  يزيد  مبدينة 
األف ن�سمة. قبل خم�سة وع�سرين عاًما، 
واأوراجن  ط��ول��ون  يف  الن��ت�����س��ارات  اأدت 
ومارينيان ثم فيرتولي�س، اإىل حدوث 

“زوبعة” جديدة بعد فوز درو.
القرار  وي��ب��ق��ى  ����س���يء.  امل�����رة، ل  ه���ذه 
الأك�����ر رم���زي���ة ال����ذي ات���خ���ذه لوي�س 
هو  اجل��دي��د،  بربينيان  عمدة  األ��ي��وت، 
هذا  ويتناق�س  امل��ت��اح��ف.  ف��ت��ح  اإع����ادة 
للجبهة  الثقافية  ال�سيا�سة  �سورة  مع 
ال��وط��ن��ي��ة، وال��ت��ي ك���ان م��ع��ر���س كتاب 

خالل  م���ن  اك��ت�����س��ب��ه��ا  )ال���ت���ي  ي�سار” 
حركة  مع  ما�سيه  عن  كاذبة  تاأكيدات 
��ا ث��م��ن خط  ���س��وف��ن��م��ان(، ول��ك��ن اأي�����سً
�سخه  ال���ذي  املتكاملة”،  “ال�سيادية 
على  وي��رف�����س��ه  ال��وط��ن��ي،  التجمع  يف 
الناخبني  ج��م��ه��ور  اخل�����س��و���س  وج���ه 
ال�����س��ع��ب��ي��ني احل���ري�������س���ني ع���ل���ى عدم 
لرتك  املبا�سرة  العواقب  ف��ات��ورة  دف��ع 
ال���ي���ورو، وج���زء م��ن ال��ي��م��ني املتطرف 
احل�سارة  ع��ن  ال��دف��اع  على  احلري�س 

الأوروبية -اإن مل يكن الغرب.
ال���وط���ن���ي تدوير  ال��ت��ج��م��ع  ك����ان ع��ل��ى 
ي�سطدم  ل  حتى  الأوروب����ي  برناجمه 
العام.  والإن��ف��اق  امل��ال  ب��ج��دار  مبا�سرة 
لقد اأدركت مارين لوبان -اأو مت اإقناعها 
النتقادات  ح���دة  تخفيف  -ب�����س��رورة 
�سد  املتوقعة  والأوروب��ي��ة  القت�سادية 

واإ�سفاء  �ستريبوا،  بيري  قبل جان  من 
كانت  الأيديولوجية  والدقة  احلرفية 
من قبل برونو ميغريه ... بعد رحيل 
على  ال�ستار  اأ���س��دل  فيليبو،  ف��ل��وري��ان 
ع�����س��ر ال���رج���ل ال���ث���اين. وع���ل���ى غ���رار 
التجمع  اإن  النم�ساوي،  احلرية  ح��زب 
ال��وط��ن��ي ه��و ه��ي��ك��ل م��ن��ح�����س��ر، يتقدم 
من خالل ال�سورة والإعالم، اأكر من 

ح�سد “اجلنود ال�سيا�سيني«.
�سربة  ال�سيطنة”،  “الغاء  اخرتاع  اإن 
معار�سي  م��ن  يجعل  اإن���ه  ع��ب��ق��ري��ة... 
التجمع الوطني منتجني م�ساركني يف 
تغيري �سورة احلزب. ويظهر �سكل من 
اأ�سكال احلوار ال�سريايل عندما يطالب 
ي�سارية  و�سحف  �سيا�سيون  معار�سون 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  م��ن  ذل���ك،  اإىل  وم���ا 
هذا  ا�ستبعاد  الوطني”  “التجمع  ل��� 

خ����الل حملة  ���س��ي��م��ا  ول  ب��رن��اجم��ه��ا، 
من  جل��زء  فبالن�سبة  الثانية.  اجلولة 
اليمني الراديكايل، لي�ست التظاهرات 
اأن ت�سر  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ي�����س��اري��ة ه���ي 
بالتجمع الوطني واليمني الراديكايل، 
الت�سريحات  م��ن  �سل�سلة  ه��ي  وامن���ا 
املحمومة من البنك املركزي الأوروبي 
ال�سركاء  اأو  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأو 
الليزيه  وي�����س��ت��ح��ق   ... الأوروب����ي����ني 

اإقامة قدا�س لالأرثوذك�سية املالية.
وميكن ان نالحظ اأن الرهان بالن�سبة 
ج��م��ع اجتاهني،  ه���و  ل����وب����ان،  مل���اري���ن 
وال�سعبوية،  -الأم�����ن�����ي�����ة  ال����ه����وي����ة 
�سًنا  الأك������رب  ال��ن��اخ��ب��ني  م���ع ط���م���اأن���ة 
الناخبني  حت��ف��ي��ز  م����ع  وامل���ع���ت���دل���ني، 
حركة  يف  ينخرطون  قد  املن�سبطني، 
خطبها  وتبنوا  حمتملة،  احتجاجية 

الإليزيه  اإىل  ال��ط��ري��ق  ان  الأخ�����رية. 
مزروع باملزالق.

التجمع الوطني, عامل 
ال�سمت اأو ا�سرتاتيجية احلرباء

ق��د ُطلب  اأن����ه  ن��ف��ك��ر يف  اأن  ب��الإم��ك��ان 
يتعهد  اأن  الوطني  التجمع  ح��زب  من 
مر�سحته.  ت��ويل  انتظار  يف  بال�سمت 
الرجل  ه���ن���اك،  ي��ع��د  مل  ال����واق����ع،  يف 
الثاين، يف احلزب. لعقود من الزمان، 
بوريغارد  جوزيف  رواي��ت��ه  اأح�سن  كما 
ونيكول ليبورغ جيًدا وحّلاله يف كتاب 
قام هذا ال�سنف  “يف ظل ال لوبان”، 
ببناء اجلهاز  ل��وب��ان  ال��رج��ل عند  م��ن 

ولكنهم غالًبا ما يختفون ب�سرعة.
القالب الأ�سلي ل� “اجلبهة الوطنية” 
يعود لفران�سوا دوبرا، وبناء احلزب مّت 

تولون )الذي يديره حينها �سريج دي 
ا �سلبًيا. بيكيت�س( عر�سً

هناك  ك����ان����ت  ال���ت�������س���ع���ي���ن���ات،  خ������الل 
م���ت���ط���رف���ة، منها  ����س���ح���اف���ة مي��ي��ن��ي��ة 
ري���ف���ارول، وب���ري���زان، وم��ي��ن��وت، التي 
ل ت��زال م��وج��ودة، و�سحف اأخ���رى مل 
التحالف  )ال��ف��رن�����س��ي،  م��وج��ودة  ت��ع��د 
ال�سعبي، برييه باقات(. وبينما جتتذب 
املواقع اليمينية املتطرفة العديد من 
مل  الوطنية،  اجلبهة  م��ع  املتعاطفني 
املتطرفة  اليمينية  ال�سحافة  ت�ستفد 
اجلبهة  ت�����س��وي��ت  يف  الزده���������ار  م����ن 
ويهرب  الوطني.  التجمع   / الوطنية 
ب��ورب��ون، ول  ج���ريوم  م��ن  املتعاطفون 

يهتمون مبقالت “بريزان«.
اجلبهة  م���وؤمت���ر  ك����ان   ،1997 ع����ام 
حد  يف  كافياً  �سرتا�سبورغ  يف  الوطنية 
والي�سار  ال��ث��ق��اف��ة  ع���امل  لتعبئة  ذات���ه 
وم���وك���ب ك��ب��ري م���ن ع�������س���رات الآلف 
يف  الف�سح  عيد  عطلة  يف  ال��ن��ا���س  م��ن 
األ��زا���س��ي��ة ف���ارغ���ة وحمالت  ع��ا���س��م��ة 
التجمع  اجتماعات  مغلقة. ل جتتذب 
م�سادين،  م��ت��ظ��اه��ري��ن  اأي  ال��وط��ن��ي 
ول تقدم املوؤمترات اأي م�سامني على 

لوحات ا�سهارية عمالقة.
ل��ق��د اأ���س��ب��ح ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ناعما 
ي�����س��ب��ح عدمي  اأن  ت��ق��ري��ًب��ا م���ع خ��ط��ر 
�سعاره،  تغيري  واإن  وال��رائ��ح��ة.  ال��ل��ون 
الجتماعية  احل�����رك�����ة  ����س���ع���ل���ة  م�����ن 
رمز  هو  منمقة،  �سعلة  اإىل  الإيطالية 
م�ساعف: ابتعاد جمايل عن الأ�سول، 
واعتماد �سعار، رغم انه لي�س براقا، ل 

يثري تراكيب مل�سقات عنيفة.
باروكية،  التذكارية  التجّمع  اختيارات 
وغ���ال���ًب���ا م���ا ت��ت��ع��ار���س م���ع ت��ل��ك التي 
ث��الث��ني عاًما:  ق��ب��ل  ك��ان��ت م���وج���ودة 
اإي��ل دي �سني، اجل��رنال ديغول،  بحارة 
 ... ت�ستح�سر جان جوري�س  مل�سقات 
ابتكر ح��زب احلرية  اأخ���رى،  م��رة  هنا 
النم�ساوي من خالل تقدمي مو�سيقى 
بطل  فيجل،  ليوبولد  اع��ت��ذاري��ة  راب 
من�ساوي، ومرّحل �سابق اإىل ماوتهاوزن، 
واأول م�ست�سار ما بعد احلرب، للرتويج 
ل��ق��ائ��م��ت��ه يف الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة. 
اإىل  مرّحل  من�ساوي  كاثوليكي  وطني 
حزب  مواقف  عن  للدفاع  م��اوت��ه��اوزن 
... يجب  اأمل���ان���ي���ة  ق��وم��ي��ة  ج�����ذور  ل���ه 

التفكري يف ذلك.

اأخف جهاز �سيا�سي
موؤ�س�سي  جميع  تقريًبا،  ال��ي��وم،  ت��ويف   
وترك   .1972 عام  الوطنية  اجلبهة 
اجل��ي��ل ال��ت��ايل، يف ال��غ��ال��ب، احل���زب اأو 
اإيف  م��ث��ل ج���ان  ه��ام�����س��ه،  ع��ل��ى  يعي�س 
التي  النق�سامات  تعد  ومل  ج��ال��و.  ل��و 
املا�سية  عاًما  الع�سرين  خالل  حدثت 
واأخ��ذت معها حر�س  �سيا�سًيا  موجودة 
ال��ذي، من خ��الل ترك  لوبان القدمي 
املوؤ�س�س  م��ع  يعتز  ال��وط��ن��ي��ة،  اجلبهة 
�سائدة  كانت  التي  القومية  بالت�سوية 
نف�س  ن�سادف  نعد  مل  وباملثل،  زم��ان. 
الأل����ق����اب ال���ت���ي ك���ان���ت م����وج����ودة قبل 
ع�����س��ري��ن اأو ث��الث��ني ع���اًم���ا: ل��ي��دي��و ، 
�سابياين ، هرنيو ، مالغوتي ، من بني 

اآخرين.
يف  امل��ط��روح��ة  احل��زب��ي��ة  ال�سخ�سيات 
التجمع  �سابق من  وزي��ر  الواجهة هي 
م��ن اأج���ل اجل��م��ه��وري��ة، ون��ائ��ب �سابق 
اأجل  م��ن  التجمع  م��ن  �سابق  وقا�سي 
اأن هذا  ال��وا���س��ح  اجل��م��ه��وري��ة. وم���ن 
ال�سيادية  الكفاءة  عن  النطباع  يعزز 
ل� “التجمع الوطني”، وحمامي قدير 
ك���ان ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه ���س��اب��ًق��ا ع��ل��ى اأن���ه من 
كبرية  مدينة  وع��م��دة  ال��و���س��ط،  ي�سار 
يكرهها املعادون لل�سامية، اإلخ. وميكن 
الوطني”  “التجمع  ا���س��م  ي���ذّك���ر  اأن 
بالنفتاح عام 1986 اأمام �سخ�سيات 
وفران�سوا  دورمي�سون،  اأوليفييه  مثل 

با�سلو، واإيفون بريان...
 اإن التجمع الوطني هو جهاز �سيا�سي 
ب��ك��ل م��ا حتمله  اأح��ي��اًن��ا  خفيف ج����ًدا، 
العديد  وم���ث���ل  م��ع��ن��ى.  م���ن  ال��ك��ل��م��ة 
من  املا�سي  بقايا  األ��ق��ى  �سركائه،  م��ن 
يكون  اأن  على  عزمه  وي��ب��دي  �سرفته، 
بلد  ومطالب  لغ�سب  احلكيم  ال��وع��اء 
باأزمة. ويف هذا املجال، ل يحتاج  مير 
النقا�س ال�سيا�سي اىل نبوءة وتوقعات، 
الملام  اإىل  امل��ق��اب��ل،  يف  ي��ح��ت��اج،  وامن����ا 
بانتخاب  ���س��ت�����س��م��ح  ال���ت���ي  ب��ال��ع��وام��ل 
ما  للجمهورية.  رئي�سة  لوبان  مارين 
اأن���ه يف ال��وق��ت احلايل،  ه��و م���وؤك���د، و 
تتجه فرن�سا برفق نحو هذه النتيجة 

املحتملة.
ع�سو مر�سد الراديكاليات ال�سيا�سية يف 
العلوم  يف  باحث  جوري�س,  جان  موؤ�س�سة 
ال�سيا�سية, متخ�س�س يف اليمني والأبعاد 
من  العديد  وموؤلف  لل�سيا�سة,  الثقافية 
غرام�سي”  اللقاء  “اىل  منها  البحوث 

)من�سورات �سارف 2015(. 

اخرتاع »اإلغاء ال�سيطنة« يجعل معار�سي التجمع الوطني منتجني م�ساركني يف تغيري �سورة احلزب
موؤ�س�س ورئي�س اجلبهة الوطنية ال�سابق جان ماري لوبان )على اليمني( وبيري فيال، مر�سح 1990 يف فيلوربانفلوريان فيليبو دفع الثمن م�ساعفا

لقد �أ�سبح �لتجمع �لوطني ناعما تقريًبا 
مع خطر �أن ي�سبح عدمي �للون و�لر�ئحة

 �لتحدي �لذي يو�جه مارين لوبان هو 
�جلمع بني �جتاهني, �لهوية-�لأمنية و�ل�سعبوية

ماريون ماري�سال ...مناف�سة خارج ال�سوار

مارين لوبان... الليزيه على مرمى حجرجان اإيف لو جالو... جيل على الهام�س

مر�سح احلزب للرئا�سية النم�ساوية نوربرت هوفر وهاينز كري�ستيان �سرتاخيه

 �لتجمع �لوطني, هيكل يتقدم من خالل �ل�سورة و�لإعالم �أكرث من ح�سد »�جلنود �ل�سيا�سيني«
ب�سكل غري حم�سو�س وبهدوء, تلتقي �سروط دخول مارين لوبان �إىل �لإليزيه و�حدة تلو �لأخرى

 على مدى ع�سرّية كاملة, تغرّيت اأحزاب اليمني الأوروبي الراديكايل
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عربي ودويل

اأبـــــريـــــل,   30 يف 
اأ�ـــســـدر حـــوايل 30 
م�سهوًرا,  دولًيا  عاملًا 
مــنــهــم فــرنــ�ــســيــون, 
اإىل  مفتوحة  ر�سالة 
ملنظمة  العام  املدير 
العاملية,  الــ�ــســحــة 
ــوم  ــان تــيــدرو�ــس اأده

غيربي�سو�س. 

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت 
-ترجمة خرية ال�شيباين

حتليل اخباري

يريد �لعلماء وبع�س �لبلد�ن ب�سكل خا�س 
معرفة ما �إذ� كان هناك حادث خمترب �أم ل

هذ� هو �لند�ء �لثاين خالل �سهر من �أجل 
ت�سليط �ل�سوء على جذور كوفيد19- يف �ل�سني

تركيا تعلن مقتل �ألف مقاتل كردي منذ يناير�لبنتاغون يتعقب �ساروخًا �سينيًا خرج عن �ل�سيطرة
الف�ساء  م��راق��ب��ة  ���س��رب  اأن  الإع�����الم،  و���س��ائ��ل  واأ���س��اف��ت 
الأمريكي الثامن ع�سر �سيوفر حتديثات يومية عن موقع 

.Space Track ال�ساروخ عرب موقع
اإىل حمطة  وح���دة  ليحمل  ال�����س��اروخ  ال�����س��ني  واأط��ل��ق��ت 

ف�سائية ت�سيدها بكني يف الف�ساء.
يف  حت���رتق  الف�سائي  احل��ط��ام  اأج�����س��ام  معظم  اأن  ورغ���م 
ال��غ��الف اجل����وي، ف���اإن ح��ج��م ال�����س��اروخ، 22 ط��ن��ا، اأثار 
ال��ك��ربى الغالف  اأج��زائ��ه  اأن بع�س  خم���اوف م��ن دخ���ول 
اأ���س��اب��ت مناطق  اإذا  اأ���س��رار  والت�سبب يف  اجل��وي جم���دداً 
م��اأه��ول��ة. وم��ع ذل���ك، اأو���س��ح اخل��ب��ري يف م��رك��ز الفيزياء 
الفلكية بجامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، ل�سبكة �سي 

•• وا�شنطن-وكاالت

تتعقب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون �ساروخاً �سينياً 
�سخماً خارج نطاق ال�سيطرة، �سيعود اإىل الغالف اجلوي 
لالأر�س يف نهاية هذا الأ�سبوع، ما يثري خماوف من مكان 

�سقوط حطامه.
اأن  املتوقع  م��ن  اأمريكية،  اإع���الم  و�سائل  لتقارير  ووف��ق��اً 
الغالف  ال�سيني  بي”   5 م��ار���س  “لونغ  ���س��اروخ  ي��دخ��ل 
اجلوي لالأر�س يوم 8 مايو تقريبا ، ح�سب بيان املتحدث 
با�سم وزارة الدفاع الأمريكية، مايك هوارد، الذي قال اإن 

“قيادة الف�ساء الأمريكية تتعقب م�سار ال�ساروخ«.

“لي�س نهاية العامل«. وقال:  اأن الو�سع  اإن الأمريكية  اإن 
“ل اأعتقد اأن على النا�س اتخاذ الحتياطات، خطر ال�سرر 
اأو اإ�سابة اأحد �سئيل للغاية. اإنه لي�س اأمراً م�ستبعداً، قد 
اأخ�سر  لن  للغاية.  به �سئيل  اإ�سابتك  لكن خطر  يحدث، 

ثانية من نومي ب�سبب هذا«.
اإليه  يتجه  ق��د  ال��ذي  امل��ك��ان  حتديد  اأن  ماكدويل  وك�سف 
احلطام يكاد يكون م�ستحياًل يف هذه املرحلة ب�سبب �سرعة 

ال�ساروخ.
اأمانا  الأك��ر  الرهان  الهادئ  ي��زال املحيط  ذل��ك، ل  وم��ع 
ل�سقوط احلطام، على حد قوله، ملجرد اأنه ي�سغل معظم 

�سطح الأر�س.

  •• اأنقرة-وكاالت

قتل  اأي  “حّيد”،  اجلي�س  اأن  الرتكية  اأعلنت احلكومة 
اأو اأ�سر 953 من مقاتلي امليلي�سيات الكردية يف �سوريا 
يناير  منذ  اإرهابيني،  تركيا  تعتربهم  الذين  وال��ع��راق 

)كانون الثاين( املا�سي.
وقال وزير الدفاع الرتكي خلو�سي اأكار يف اجتماع مع 
اأدمريالت: “من 1 يناير)كانون ثان( اإىل اليوم، ُحيد 

953 اإرهابيا يف �سمال العراق و�سوريا«.
اأبريل   23 يف  عمليتني  بداية  منذ  اأن��ه  الوزير  واأو�سح 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ال���ع���راق، متكنت  ���س��م��ال  )ن��ي�����س��ان( يف 

اإرهابياً«. وحتتج بغداد بني احلني  “حتييد” 68  من 
والآخر على الق�سف الرتكي الدوري يف �سمال العراق، 

حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكرد�ستاين. 
وقال الوزير: “املهم هو حتييد كل اإرهابي اآخر. نحرتم 
بلد  وه��و  العراق  خا�سة  جرياننا  جميع  و�سيادة  ح��دود 
الوحيد  ذل��ك. هدفنا  ي�سك يف  اأن  ولي�س لأح��د  �سديق 

هو حماربة الإرهاب«.
البالد  ���س��م��ال  م��ن��اط��ق يف  ث���الث  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  وت�سيطر 
وحدات  �سد  قتال  بعد  منها  اثنتني  احتلت  �سوريا،  يف 
تعتربها  �سورية  كردية  ميلي�سيا  وهي  ال�سعب،  حماية 

اأنقرة الذراع املحلي حلزب العمال الكرد�ستاين.

ط��ل��ب��وا م��ن��ه م��وا���س��ل��ة ال��ب��ح��ث عن 
وجه  وع���ل���ى  كوفيد19-،  اأ����س���ل 
اأط��روح��ة حادث  ج��رد  اخل�سو�س، 
العلماء  ه������وؤلء  وذّك������ر  امل���خ���ت���رب. 
اأدىل  بت�سريح  اأده��ان��وم  ت��ي��درو���س 
اأن  اأعتقد  “ل  م��ار���س:   30 يف  ب��ه 
حمتمل  خمترب  حل���ادث  التقييم  
م���ن ق��ب��ل ال��ف��ري��ق امل�����س��رتك  كان 
�ستكون  الكفاية.  فيه  مب��ا  �ساماًل 
من  م����زي����د  اإىل  ح����اج����ة  ه����ن����اك 
والدرا�سات  وامل��ع��ط��ي��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
اأكر  ا���س��ت��ن��ت��اج��ات  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
اإ�سافية  م���ه���ام  م���ع   ... ���س��الب��ة 
واأنا  متخ�س�سني،  خ���رباء  ت�سمل 
بالن�سبة  لإر�سالهم.  ا�ستعداد  على 
مل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة، تظل 
جميع الفرتا�سات مطروحة على 
الطاولة.  ...  مل نعر على م�سدر 
الفريو�س بعد، ويجب اأن ن�ستمر يف 
م�سلك  اأي  نهمل  وال  العلم،  اتباع 
م��ع ا���س��ت��م��رار ال��ت��ح��ق��ي��ق....  ومن 
اإىل مزيد  ب��ح��اج��ة  اأن��ن��ا  ال��وا���س��ح 
من البحث يف جمموعة كاملة من 
املجالت، والتي �ست�سمل املزيد من 

الزيارات امليدانية. »
الر�سالة  ع��ل��ى  امل��وّق��ع��ون  وي��ع��ت��زم 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  اح������راج 

ت�سريحه،  على  باملوافقة  العاملية 
وت���ذك���ريه  ف���ي���ه،  ورد  م����ا  وت���ب���ّن���ي 
بوعوده. ما هي امل�سارات حتى الآن؟ 
م�����س��ار واحد  ه��ن��اك  يف احل��ق��ي��ق��ة 
بعد   ،2012 اأب���ري���ل  “يف  ف��ق��ط: 
منجم  يف  اخلفافي�س  ذرق  تنظيف 
م��ه��ج��ور يف م��وج��ي��ان��غ )ي���ون���ان(، 
رئوي  بالتهاب  رج��ال  �ستة  اأ�سيب 
حاد مع اأعرا�س م�سابهة لأعرا�س 
جميعا  اإر�سالهم  مت  كوفيد-19. 
حيث  ك��ومن��ي��ن��غ،  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل 
كما  النهاية،  منهم يف  تويف ثالثة 
قال العلماء يف ر�سالتهم املفتوحة.  
اإر�سال عينات غري حمددة من  مت 
ووهان  معهد  اإىل  املر�سى  ه���وؤلء 
ل��ع��ل��م ال���ف���ريو����س���ات، واي�������س���ا اإىل 
 .2012 ع����ام  اأخ�����رى  خم���ت���ربات 
حتى الآن، جاءت جميع فريو�سات 
����س���ار����س- اإىل  الأق���������رب  ك�����ورون�����ا 
موجيانغ  م��ن��ج��م  م����ن  كوف-2 
هذا. وبع�س العلماء الذين اأخذوا 
م�سادرة  مت���ت  امل��ن��ج��م  يف  ع��ي��ن��ات 
اإىل  الو�سول  وال��ي��وم،  عيناتهم”. 
فاملدخل  م�����س��ت��ح��ي��ل،  امل��ن��ج��م  ه���ذا 
بينما طرق  ب��ال��ك��ام��ريات،  م��راق��ب 

الو�سول اليه مغلقة.
هذا هو النداء الثاين من العلماء 
خالل �سهر من اجل اإلقاء ال�سوء 
على جذور كوفيد-19 يف ال�سني. 
يف 4 مار�س، �سجبت جمموعة من 
26 عاملًا دولًيا نق�س الفر�س التي 
ال�سحة  منظمة  ملحققي  ات��ي��ح��ت 
ال��ع��امل��ي��ة يف ووه����ان يف وق���ت �سابق 
م��ن ه���ذا ال��ع��ام، وح��ث��ت ع��ل��ى عدم 

ا�ستبعاد حدوث ت�سرب عر�سي.

م�ست�سفى  يف  الفرانكفوين  ال�ساب 
�سانت لوي�س، يف ق�سم ي�سرف عليه 
الأ�ستاذ  اأق��ارب جاك �سرياك،  اأحد 

لوران ديغو�س.
ع��ن��دم��ا خ��ل��ف ه��و ج��ي��ن��ت��او، جيانغ 
زمي���ني، ذه���ب ج���ان ب��ي��ري راف����اران 
اأكتوبر  يف  ث���م،  ال��ط��ب��ي��ب.  مل��ق��اب��ل��ة 
بكني،  اإىل  رح��ل��ة  خ���الل   ،2004
ع��ق��د ج����اك ����س���رياك حت���ال���ًف���ا مع 
البلدان  وق����رر  ال�����س��ي��ن��ي.  ن��ظ��ريه 
الأمرا�س  توحيد اجلهود ملكافحة 
هذه  اأن  وي��ب��دو  النا�سئة.  امل��ع��دي��ة 
ال�سراكة كانت �سرورية للغاية لأن 
اإنفلونزا  ف��ريو���س  اآخ����ر،  ف��ريو���س��ا 
قد �سرب  الطيور، “اإت�س5اإن1”، 

ال�سني حينها.
بناء  ف��ك��رة  ظ��ه��ور  اإىل  ذل���ك  اأدى 
ووهان،  P4 يف  النوع  خمترب من 
ف���رن�������س���ا. مبعنى  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ب��ي��ول��وج��ي��ة عالية  ���س��الم��ة  اآخ�����ر، 
امل�سببة  الفريو�سات  لدرا�سة  ج��ًدا 
والتي ل  املعروفة  لالأمرا�س غري 

يوجد لقاح �سدها.
تراأ�س   ،2017 ف���رباي���ر   23 يف 
ال���وزراء  ك��ازي��ن��وف، رئي�س  ب��رن��ارد 
اعتماد  حفل  ماتينيون،  فندق  يف 
خمترب P4 يف ووهان. “اإن فرن�سا 
يف  �ساهمت  لأنها  و�سعيدة  فخورة 
عايل  بيولوجي  خمترب  اأول  ب��ن��اء 
�سّرح  ال�سني”،  يف   P4 الأم�����ان 
هولند،  فران�سوا  حكومة  رئي�س 
املتطورة  الأداة  ه��ذه  ت�سميم  ومت 
م���ن ق��ب��ل خ�����رباء ف��رن�����س��ي��ني، ثم 
 ،2011 ع���ام  ووه����ان  يف  انطلقت 
اأ���س��ا���س��ي يف حتقيق  وه���ي ع��ن�����س��ر 

وكانت اأ�سرتاليا هي الدولة الأوىل 
 2020 يناير  يف  علًنا  دع��ت  التي 
م�سدر  يف  دويل  حتقيق  ف��ت��ح  اىل 

كوفيد-19. 
املتمثلة  غا�سبة من هذه اخلطوة 
ت��ع��داد �سكانه  ي��ب��ل��غ  ب��ل��د  يف مت����ّرد 
 1.4 ع��ل��ى  ن�سمة  م��ل��ي��ون   25.6
مليار �سيني، اأطلقت بكني �سل�سلة 
النتقامية  الأع���م���ال  م��ن  ط��وي��ل��ة 
كان  ق��رار  التجارية.  والتهديدات 
التي  اأ�سرتاليا  جانب  من  �سجاًعا 
�سادراتها  جميع  ال�سني  متت�س 

الرت�سانة البيولوجية
ال��ق�����س��ي��ة اأخ����ط����ر مم����ا ت����ب����دو... 
من  الأول  ال���ع���ق���د  يف  ل���ن���ت���ذّك���ر: 
تو�ّسع  والع�سرين،  احل��ادي  القرن 
ال���ت���ع���اون ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��ي��ن��ي يف 
ال���ط���ب���ي. عام  امل���ج���ال  ووه������ان يف 
اللتهاب  م��ر���س  ���س��رب   ،2003
ال��رئ��وي احل��اد )���س��ار���س( ال�سني. 
امل�ساعدة.  اإىل  بحاجة  البلد  ك��ان 
ال���رئ���ي�������س ج���ي���ان���غ زمي������ني، ال����ذي 
تنتهي وليته، هو �سديق للدكتور 
ت��ك��وي��ن هذا  وق���د مت  ت�����س��و،  ت�سني 

املثال  اأع���ق���اب  ول��ك��ن يف  ت��ق��ري��ًب��ا. 
اأخ����رى  دول  ح����ذت  الأ������س�����رتايل، 
حذوها، منها الوليات املتحدة، ول 
اإدارة  ذل��ك. وق��د طالبت  غرابة يف 
مبداأ  بقبول  ال�سني  م��رارا  بايدن 
حماولة  يف  ووه����ان  اإىل  ال��ب��ع��ث��ات 
جدوى.  دون  ال�����س��وء...  لت�سليط 
وتريد هذه البلدان، ب�سكل خا�س، 
ه��ن��اك حادث  ك���ان  اإذا  م��ا  م��ع��رف��ة 

خمترب اأم ل.
ال���ع���ل���م���اء ال���ف���رن�������س���ي���ون ال���ذي���ن 
عددهم  املفتوحة  الر�سالة  وّق��ع��وا 

�سبعة: ع��امل احل��ي��وان ه��رني كاب 
)ت��ول��وز(، ع��امل ال��ف��ريو���س��ات جان 
اإيك�س  )جامعة  كالفريي  مي�سيل 
العلوم  اج��ت��م��اع  ع���امل  مر�سيليا(، 
بوردو  )ج��ام��ع��ة  كولومبو  ف��اب��ي��ان 
الوراثة فريجيني  مونتني(، عامل 
ك���ورت���ري )م��ع��ه��د ج����اك م���ون���ود / 
العلمي(  للبحث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
اإتيان ديكرويل  وعامل الفريو�سات 
العلمي(  للبحث  الوطني  )امل��رك��ز 
ماي�سرت  دي  رودول���ف  واملهند�سان 

وفران�سي�سكو اإيه دي ريبريا.

 2004 التفاقية احلكومية لعام 
ال�سيني  الفرن�سي  التعاون  ب�ساأن 
املعدية  الأم��را���س  من  الوقاية  يف 
هل �ستظل فرن�سا  ومكافحتها”... 

فخورة اىل اليوم؟
عندما مت التوقيع على التفاقية، 
كان اخلرباء الفرن�سيون يف احلرب 
البكرتيولوجية مرتددين. نحن يف 
فرتة ما بعد 11 �سبتمرب، وتخ�سى 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع والأم����ن 
اأن ي��ت��ح��ول خمترب  ال��وط��ن��ي، م��ن 
P4 اإىل تر�سانة اأ�سلحة بيولوجية. 
ي�����س��اف اإىل ه���ذا ت��ظ��ّل��م اخ���ر من 
ال�سني  ت��رف�����س  ف��رن�����س��ا.  ج���ان���ب 
للمختربات  ح���دث  مب��ا  اإخ��ب��اره��ا 
التي   P3 امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
وباء  بعد  راف���اران  حكومة  مولتها 
حما�س  “ ف����رت  ل���ق���د  ال�������س���ار����س. 
ب�سبب  ال�سيء  بع�س  الفرن�سيني 
غياب ال�سفافية لدى ال�سينيني”، 
اإي��زام��ب��ارد، موؤلف  اأن��ط��وان  يو�سح 
اخلطرة”،  ال����ع����الق����ات  كتاب” 
ب�ساأن  غام�سة  تف�سرياتهم  ظلت 
خمابر  من  وا�ستفادتهم  ا�ستخدام 
الإدارة  يف  البع�س  واعتقد   .P3
�ست�ستخدم  ال�سني  اأن  الفرن�سية، 
مماثل...  ب�����س��ك��ل   P4 ب��ال��ت��اأك��ي��د 

واأثار هذا الكثري من املخاوف«.
الفرن�سي  ال�سيني  التعاون  توقف 
الفرن�سيون  ال��ع��ل��م��اء  اأدرك  ح��ي��ث 
اإىل  الو�سول  ي�ستطيعون  ل  اأنهم 
ويف  ال�سينيني.  زم��الئ��ه��م  اأع��م��ال 
التحرير  جي�س  �سيطر  ال��ن��ه��اي��ة، 
ال�سعبي على الأبحاث التي جترى 

يف خمترب ووهان.
من  اأك���ر  ال��وب��اء  قتل  الآن،  حتى 
جميع  يف  �سخ�س  م��ل��ي��ون   3.19
اأنحاء العامل. ول يزال خارج نطاق 
ال�����س��ي��ط��رة يف ال��ه��ن��د وال���ربازي���ل 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان الأخ����رى. 
فهل �سيعرف العامل يوًما ما حدث 
P4؟ ل �سيء موؤكد...  يف ووه��ان 
ال�سني  الدويل على  ال�سغط  لكن 

�سيت�ساعد.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سني واليابان والتبت 
الآ�سيوية  والتحديات  والهند 
ن�سر   ,2020 ــام  ع الرئي�سية. 
حموره,  العاملية  “الزعامة  كتاب 
والوليات  ال�سني  بني  ال�سدام 

املتحدة” عن من�سورات لوب. 

بيرت بن مبارك )يف الو�سط( رئي�س فريق التحقيق مبنظمة ال�سحة العاملية يزور ووهان

هل كان معهد ووهان لعلم الفريو�سات م�سرًحا حلادث ت�سبب يف جائحة كوفيد-  19؟
وباء هز العامل ويفتك به

الوفد الممي مل ي�سل اىل نتائج مقنعة

تذكري ملنظمة ال�سحة العاملية

اأ�سول كوفيد-19 وحادث املخترب يف ال�سني:

ند�ء جديد من �لعلماء �إىل منظمة �ل�سحة �لعاملية...!
هل �سيعرف العامل يوًما ما حدث يف ووهان؟ ل �سيء موؤكد اإل اأن ال�سغط الدويل على ال�سني يت�ساعد
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•• لندن-اأ ف ب

جمموعة  خارجية  وزراء  يناق�س 
يف  كوفيد  ل��ق��اح��ات  ال�سبع  ال���دول 
وقت تواجه دولهم الغنية �سغوطا 
خمزوناتها  مل�������س���ارك���ة  م���ت���زاي���دة 
وخ����ربات����ه����ا م����ع ال��������دول الأف����ق����ر 
مواجهة  يف  ال��رك��ب  ع��ن  املتخّلفة 

الوباء.
بريطانيا  خارجية  وزراء  ويختتم 
واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  وك��ن��دا 
املتحدة ثالثة  والوليات  واليابان 
اأيام من املحادثات التي اأجروها يف 
حتدد  اأن  �ساأنها  وم��ن  لندن  و�سط 
الدول  جمموعة  ق��ادة  قمة  اأجندة 
ال�سبع ال�سهر املقبل يف كورنوول يف 

جنوب اإنكلرتا.
وب����ع����د ي�������وم رّك��������ز ع����ل����ى اإظ����ه����ار 
ج��ب��ه��ة م���وّح���دة مل��ج��م��وع��ة ال���دول 
م���واج���ه���ة  يف  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 
امل�سوؤولني  كبار  �سي�سارك  ال�سني، 
النهائية  اجلل�سات  يف  التنمية  عن 
حتديات  اإىل  التطّرق  �سيتم  بينما 
كوفيد-19  وب��اء  فيها  مبا  عاملية 

والتغري املناخي.
ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين 
اإن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  راب  دوم��ي��ن��ي��ك 
تركيبة  م���ن  ح��ق��ا  ق��ّي��م��ا  “جزءا 
بالتفكري  يتمثل  ال�سبع  جمموعة 
نحتاج  ال���ذي  م��ا   -- �سامل  ب�سكل 
اإل���ي���ه م���ن اأج�����ل م�����س��اع��دة ال����دول 

الأ�سعف حول العامل؟«.
اأهمية  الأغ���ن���ى  ال������دول  وم��ن��ح��ت 

كوفاك�س  اأه��م��ي��ة  على  راب  و���س��دد 
اإ�سايف مفاده  اأ�سار اإىل �سوؤال  لكنه 
ال��ف��ائ�����س يف  ب�����س��اأن  ن��ف��ع��ل  “ماذا 

الإمدادات حمليا؟«.
ودعت بريطانيا الهند اإىل حمادثات 
جمموعة ال�سبع يف م�سعى لإ�سراك 
حليف دميوقراطي يلعب دورا بالغ 
باملحادثات  يتعّلق  م��ا  يف  الأه��م��ي��ة 
ال�سرر  ب��ال�����س��ني، رغ���م  امل��رت��ب��ط��ة 

الذي تواجهه جّراء كوفيد.
ت��ع��ّه��دت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة باأكر 

توزيع  يف  جوهرية”  “قيم  ع��ل��ى 
مع  مبطن  تناق�س  يف  اللقاحات، 
ال�سني. واأفاد “لن نبادل اللقاحات 
باخلدمات ال�سيا�سية. يتعّلق الأمر 

باإنقاذ حياة اأ�سخا�س«.
اأن  اإىل  ي�����س��ريون  النا�سطني  لكن 
امل��ت��ح��دة وغريها  ال���ولي���ات  ع��ل��ى 
املزيد من  ب��ذل  الغنية  ال��دول  من 

اجلهود.
ب�����������دوره، دع�������ا رئ����ي���������س ال����������وزراء 
ال�����ربي�����ط�����اين ال���������س����اب����ق غ�������وردن 

من اأربعة ماليني دولر كم�ساهمة 
تعّهد  اأك������رب  وه�����و  ك���وف���اك�������س،  يف 
تقّدمه اأي دولة للربنامج، واأفادت 
�ستو�سل  اأن���ه���ا  امل��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع 
اأكر  بقيمة  ال��ه��ن��د  اإىل  اإم�����دادات 
من مئة مليون دولر مل�ساعدتها يف 

مواجهة اأزمة الوباء.
الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ل��ك��ن 
ج����و ب����اي����دن جت���اه���ل���ت ال����دع����وات 
الفكرية  امللكية  ق��واع��د  لتخفيف 
لقاحات  بتوفري  ال�سماح  اأج��ل  من 

ب��اأ���س��ع��ار م��ن��خ��ف�����س��ة، وال���ت���ي دعا 
امل�سّنعة  وال��ه��ن��د،  نا�سطون  اإليها 

للقاحات.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وتعّهد 
يف  ي�سارك  ال���ذي  بلينكن،  اأن��ت��وين 
حمادثات لندن، ال�سهر املا�سي باأن 
يف  قريبا  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�سبح 
موقع ي�سمح لها بتوفري اللقاحات 
يف اخل����ارج ب��ع��د ح��م��ل��ة ن��اج��ح��ة يف 

الداخل.
وقال بلينكن حينها اإن بلده �سي�سر 

ب��راون ال��ذي ق��اد جمموعة الدول 
الع�سرين يف 2009 خالل الأزمة 
فوري  حت��ّرك  اإىل  العاملية،  املالية 
الأ���س��ب��وع م��ن قبل جمموعة  ه��ذا 

ال�سبع.
ال�سبع..  ملجموعة  “اأقول  واأف����اد 
ل��دي��ك��م ال�����س��ل��ط��ة وال����ق����درة على 
و�سمان  التكاليف  ثلثي  نحو  دف��ع 
حت��ق��ي��ق اخ��������رتاق ت���اري���خ���ي عرب 
التفاق على معادلة عادلة مل�ساركة 

الأعباء«.

ل��ربن��ام��ج ك��وف��اك�����س امل���دع���وم من 
اللقاحات  مل�ساركة  املتحدة  الأمم 

مع الدول الأفقر.
مع  تناف�ست  ال��غ��ن��ي��ة  ال����دول  ل��ك��ن 
اأبرمت  اإذ  ال��ب��داي��ات  يف  ك��وف��اك�����س 
�سركات  م���ع  اخل��ا���س��ة  ات��ف��اق��ات��ه��ا 
على  وا�ستحوذت  الأدوي����ة  ت�سنيع 
ح�سة الأ���س��د م��ن اأك���ر م��ن 1،2 
مليار جرعة من اللقاحات امل�سادة 
يف  �سخها  مت  ال��ت��ي  لكوفيد-19 

العامل.

اأن  يجب  التحقيقات  اإن  �سحفي 
ت�����س��ري ب�����س��رع��ة م���ع ����س���رورة عدم 

اإخفاء اأي �سيء عن اجلمهور.
واأ�ساف “ل ح�سانة لأحد«.

التحقيقات  اإن  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 
العام  امل���دع���ي  م��ك��ت��ب  ���س��ي��ج��ري��ه��ا 

ومراجع ح�سابات من اخلارج.
الإنقاذ  اإن جهود  ال�سلطات  وقالت 
بعد  توقفت  الناجني  والبحث عن 
ف���رتة وج��ي��زة م��ن احل����ادث خوفاً 
من �سقوط املزيد من الأنقا�س اأو 

عربات املرتو على ال�سارع.
وع��ر���س��ت ق��ن��اة ت��ل��ف��زي��ون حملية 

ل���ق���ط���ات لن���ه���ي���ار اجل�������س���ر ف���وق 
�سيارات كانت ت�سري على طريق يف 
اأوليفو�س يف  الأ�سفل قرب حمطة 
ال�ساعة  يف  العا�سمة  �سرق  جنوب 

10:30 م�ساء بالتوقيت املحلي.
اأخرى  م�سورة  مقاطع  واأظ��ه��رت 
وو�سائل  تلفزيونية  ق��ن��وات  بثتها 
التوا�سل الجتماعي عربتي قطار 
اجل�سر،  م��ن  معلقتني  الأق���ل  على 
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ط����واق����م ال����ط����وارئ 
ت�ستخدم  والإط�������ف�������اء  ال���ط���ب���ي���ة 
ال�����س��المل امل��ت��ن��ق��ل��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 
العربات. وقالت �سلطات املدينة اإن 

79 �سخ�ساً اأ�سيبوا بجروح بينهم 
ث��الث��ة اأط���ف���ال. وُب��ن��ي خ��ط املرتو 
رق��م 12 ال���ذي مي��ر ف��وق اجل�سر 
قبل نحو ع�سر �سنوات عندما كان 
اإب���رارد  مار�سيلو  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 

رئي�ساً لبلدية مك�سيكو �سيتي.
وقال اإبرارد على تويرت “ما حدث 
ماأ�ساة  امل������رتو  خ����ط  ع���ل���ى  ال����ي����وم 
م��روع��ة، واأع���رّب ع��ن ت�سامني مع 
واأ�ساف  واأ�سرهم”.  ال�����س��ح��اي��ا 
�سبب  يف  التحقيق  يجب  “بالطبع 
احل�����ادث وحت���دي���د ع��ل��ى م���ن تقع 

امل�سوؤولية«.

•• مك�شيكو �شيتي-وكاالت

املك�سيك  اإن  احل����ك����وم����ة  ق����ال����ت 
�ستك�سف امل�سوؤول عن انهيار ج�سر 
على  �سخ�ساً   23 اأ�سفر عن مقتل 

الأقل واإ�سابة الع�سرات.
وُنقل  ح��ت��ف��ه��م  ال�����س��ح��اي��ا  ول���ق���ي 
امل�ست�سفيات  اإىل  امل�سابني  ع�سرات 
عندما انهار جزء من ج�سر علوي 
ملرتو العا�سمة و�سقط على طريق 

مزدحم م�ساء الثنني.
اأندري�س  املك�سيكي  الرئي�س  وق��ال 
اأوب��رادور يف موؤمتر  مانويل لوبيز 

اأنهم  ع�����س��ك��ري��ان  م�������س���دران  واأف�������اد 
اإىل  اأدى  ما  للجي�س  قاعدة  هاجموا 
اأ���س��ف��رت عن  ان����دلع م��ع��ارك عنيفة 
مقتل خم�سة جنود و15 عن�سرا من 

امليلي�سيات املناه�سة للمتطرفني.
عنا�سر  اأن  ع�سكرية  م�سادر  وذك��رت 
التنظيم هاجموا ذات القاعدة الأحد 
بينما  مدنيني  و�ستة  قائدها  وقتلوا 
اجلنود  وع��اد  اأ�سلحة.  على  ا�ستولوا 
ع�سكري  وق��ال  الأح���د.  القاعدة  اإىل 
لفران�س بر�س “خ�سرنا خم�سة جنود 
و15 عن�سرا من )ميلي�سيا( جي تي 

اإف املدنية يف املواجهة«.
ع�سرة  م��ق��ت��ل  اإىل  امل�������س���در  واأ�����س����ار 

مدنيني خالل العملية.
باأعداد  الإره��اب��ي��ون  “قدم  واأ���س��اف 
 20،45 ال�������س���اع���ة  ح������واىل  ك���ب���رية 
قتال  يف  وانخرطوا  غ(  ت   19،45(

مع اجلنود دام ل�ساعات«.

مافا  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال�������س���ك���ان  وف�����ر 
ع�سكري  م�����س��در  وذك�����ر  ال���ق���ري���ب���ة. 
تبلغ  ال�����س��ح��اي��ا  “ح�سيلة  اأن  اآخ����ر 
امل�سّلحون  وا���س��ت��وىل  �سخ�سا«.   30
الهجوم  خالل  �ساحنات  خم�سة  على 
اإحداها مزودة باأ�سلحة ر�سا�سة، وفق 

امل�سدر الثاين.
الثالثاء، قتل  وعلى �سعيد منف�سل 
خم�سة مدنيني واأ�سيب �سبعة بجروح 
بلغم  مركبتهم  ا���س��ط��دم��ت  ع��ن��دم��ا 
القريبة  ران  بلدة  خ��ارج  زرع  اأر���س��ي 
الكامريون، بح�سب  من احل��دود مع 
ما اأفاد �سكان. وقالوا اإن املركبة كانت 
ق���ادم���ة م���ن ب��ل��دة غ��ام��ب��ورو عندما 
اأر�����س����ي يف قرية  ب��ل��غ��م  ا���س��ط��دم��ت 
توم�سي، على بعد 10 كلم عن ران. 
و�سّرح وليد عبداهلل، اأحد �سكان ران، 
املركبة.  “انفجرت  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 
�سبعة  واأ�سيب  اأ�سخا�س  خم�سة  قتل 

بجروح خطرية«. واأكد اإبراهيم عمر 
م��ن غ��ام��ربو رواي����ة ع��ب��د اهلل قائال 
“من الوا�سح اأن الإرهابيني زرعوها 
لالنتقام بعد اخل�سارة التي تعّر�سوا 
عنا�سر  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال�سبت”،  لها 

“تنظيم داع�س يف غرب اإفريقيا«.
تعّر�س  ع�سكرية،  م�سادر  وبح�سب 
عندما  هزمية  اإىل  التنظيم  عنا�سر 
عليهم  ورّد  ران  يف  ق��اع��دة  ه��اج��م��وا 
اجلي�س باإطالق نريان املدفعية التي 
ما  ل��ه��م  تابعتني  �ساحنتني  اأ���س��اب��ت 

دفع باقي العنا�سر اإىل الفرار.
غرب  يف  داع�����س  “تنظيم  وان��ف�����س��ل 
حرام  ب��وك��و  ج��م��اع��ة  ع��ن  اإفريقيا” 
2016 وب��ات ميّثل ق��وة مهيمنة  يف 
ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ي�����س��ن هجمات 
كمائن  وينّفذ  ع�سكرية  قواعد  �سد 
عرب  م�����س��اف��ري��ن  وي��خ��ط��ف  للجي�س 

اإقامة نقاط تفتي�س زائفة.

•• كانو-اأ ف ب

بينهم  �سخ�سا   35 متطرفون  قتل 
م�سّلحا  عن�سرا  و15  جنود  خم�سة 
من املجموعات املناه�سة للمتطرفني 
بورنو  ولي���ة  ا�ستهدفا  هجومني  يف 
يف ���س��م��ال ن��ي��ج��ريي��ا، وف���ق م��ا اأف���ادت 

م�سادر فران�س بر�س .
وكّثف م�سّلحون على ارتباط بتنظيم 
مع�سكرات  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات��ه��م  داع�������س 
اجل��ي�����س يف الأ����س���اب���ي���ع الأخ�������رية يف 
اأودى  اإط��ار مت��ّرد م�ستمر منذ عقد 
ب�36 ال��ف �سخ�س واأج��رب اأك��ر من 

مليونني على الفرار من منازلهم.
“تنظيم داع�س  وو�سل مقاتلون من 
عدة  م��ن  ع��ل��ى  اإفريقيا”  غ���رب  يف 
ر�سا�سة  ب��اأ���س��ل��ح��ة  م�����زّودة  ���س��اح��ن��ات 
اأج������ريي يف وقت  ب���ل���دة  واق���ت���ح���م���وا 

متاأخر الثنني.

واإ�سافة اإىل النق�س احلايل، يحتاج 
اإ���س��ايف ق���دره ما  ال��ع��امل اإىل مبلغ 
العام  دولر  مليار  و45   35 ب��ني 
البالغني  اأن معظم  ل�سمان  املقبل 
بح�سب  اللقاح،  تلقوا  العامل  حول 

منظمة ال�سحة العاملية.
ك��م��ا ت���اأم���ل ب��ري��ط��ان��ي��ا ب����اأن تكّثف 
جهودها  ال�سبع  ال���دول  جمموعة 
قبيل قمة  املناخي  التغري  ملكافحة 
مرتقبة  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  م��ه��م��ة 
يف غ��ال���س��ك��و يف ت�����س��ري��ن ال��ث��اين/

تعزيز  اإىل  وت�����ه�����دف  ن����وف����م����رب 
اتفاقية  يف  وردت  التي  التعّهدات 

باري�س للمناخ عام 2015.
ل���ك���ن ح���ك���وم���ة رئ���ي�������س ال���������وزراء 
جون�سون  ب���وري�������س  ال���ربي���ط���اين 
بدرجة  ط��م��وح��ات��ه��ا  �سقف  رف��ع��ت 
انبعاثات  بخف�س  متعّهدة  كبرية 
الكربون بن�سبة 78 يف املئة بحلول 
عام  مب�ستوياتها  مقارنة   2035
اأن بريطانيا من  ويذكر   .1990
ب��ذل مزيد  تعّهدت  ع��دة  دول  ب��ني 
من اجلهود يف وقت يتفاقم القلق 
بعد ت�سجيل درجات حرارة قيا�سية 
على مدى �سنوات متتالية وازدياد 

الكوارث الطبيعية.
قمة  املا�سي  ال�سهر  ب��اي��دن  ت��راأ���س 
املناخي  التغري  تناولت  افرتا�سية 
وت���ع���ّه���د ب�����اأن ت��خ��ف�����س ال���ولي���ات 
الغازات  م��ن  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
باأكر من  امل�سببة ملفعول الدفيئة 
مقارنة   2030 بحلول  الن�سف 

مب�ستويات 2005.

 جمموعة �ل�سبع تناق�س �للقاحات بعد منا�سد�ت مل�ساعدة �لدول �لأفقر 

�ملجتمع �لدويل يدين �لقمع يف كولومبيا 
•• كايل-اأ ف ب

دانت الأمم املتحدة والحت��اد الأوروب��ي والوليات املتحدة ومنظمات غري 
حكومية “ال�ستخدام املفرط للقوة” من جانب قوات الأمن يف كولومبيا 
خالل الحتجاجات وخا�سة يف كايل يف غرب البالد حيث اأطلقت الر�سا�س 

احلي.
ا واأ�سيب زهاء 846 بجروح يف كولومبيا يف اأعمال  وُقتل نحو 19 �سخ�سً
عنف خالل اأّيام من التظاهرات التي خرجت احتجاًجا على م�سروع اإ�سالح 
�سريبي قّدمته احلكومة اليمينّية، يف وقٍت قّدم وزير املال ا�ستقالته الثنني. 
دوكي  اإيفان  املحافظ  الرئي�س  اأعلن  ال�سخمة،  التظاهرات  �سغط  وحتت 

م�ساء الأحد �سحب م�سّودة الإ�سالح ال�سريبي قيد الدر�س يف الربملان.
املنّظمة  والنقابات  املعار�سة  واع��ت��ربت  ���س��دي��دة،  ان��ت��ق��ادات  امل�����س��روع  واأث���ار 
للتحّرك، وكذلك ممّثلون عن احلزب احلاكم، اأّنه يوؤّثر كثرًيا على الطبقة 
الو�سطى واأّنه يف غري حمّله بظّل جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة 

القت�سادّية.
اأن يخرج  “ل يوجد ما يربر  اإيفان دوك��ي يف خطاب متلفز  وق��ال الرئي�س 
لكي   - التظاهر  للمواطنني يف  امل�سروعة  الرغبة  - حتت غطاء  م�سلحون 

يطلقوا النار على الأ�سخا�س العزل ويهاجموا �سباط �سرطتنا بق�سوة«.
الإن�سان  حلقوق  املّتحدة  الأمم  مفّو�سية  با�سم  الر�سمّية  املتحّدثة  وقالت 
التطورات  بالغ حيال  بقلق  “ن�سعر  لل�سحافيني يف جنيف  هورتادو  مارتا 

واأ�ساف “نعول على املوؤ�س�سات الكولومبية لإجراء حتقيق وتقدمي مرتكبي 
انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات اإىل الق�ساء«.

جانب  م��ن  النف�س  �سبط  درج���ات  “اأق�سى  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ودع���ت 
ال�سرطة لتجنب املزيد من اخل�سائر يف الأرواح«.

التي �سهدتها خالل الليل مدينة كايل يف كولومبيا، حيث فتحت ال�سرطة 
كمالذ  اإل  لنارية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  ميكن  ل  متظاهرين..  على  ال��ن��ار 

اأخري«.
ودعت اإىل التهدئة قبيل تظاهرات جديدة مرتقبة . واأ�سافت “ما ميكننا 
قوله بو�سوح وفقا للمعلومات التي بحوزتنا، ولدينا �سهود، اأطلقت قوات 

الأمن الر�سا�س احلي و�سربت متظاهرين«.
ويعمل  لل�سحايا  الدقيق  العدد  من  كولومبيا  يف  مكتبنا  “يتحقق  وقالت 
اإىل  م�سرية  كايل”،  يف  الفظيعة  احل��ادث��ة  ه��ذه  وقعت  كيف  حتديد  على 
للتهديد  تعّر�سهم  عن  بّلغوا  البالد  يف  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  اأن 

وامل�سايقة.
وال�سرطة  اجلي�س  عنا�سر  يتوىل  بينما  ال�سديد  للتوتر  “نظرا  وتابعت 
ال�سلطات  و”نذّكر  التهدئة”  اإىل  التظاهرات، ندعو  ال�سيطرة على  مهمة 
ا�ستخدام  يجب  “ل  اأن��ه  على  و�سددت  الإن�سان”.  حقوق  حماية  ب�سرورة 

الأ�سلحة النارية اإل كمالذ اأخري«.
وك�سفت ح�سيلة ر�سمية عن �سقوط ما ل يقل عن 19 قتيال بينهم �سرطي. 
ويف بروك�سل، اأعلن املتحدث با�سم وزير خارجية الحتاد الأوروبي جوزيب 
اأعمال  يدين  الأوروب���ي  “الحتاد  اأن  اليومي  ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  يف  بوريل 

العنف«.
تابع املتحدث بيرت �ستانو “اإن الأولوية هي احلد من هذا الت�سعيد للعنف 

وجتنب اأي ا�ستخدام غري متنا�سب للقوة من قبل قوات الأمن«.

وطالبت منظمة العفو الدولية غري احلكومية باإنهاء “قمع التظاهرات” 
و”ع�سكرة املدن«. و�ساء الو�سع يف كايل م�ساء الثنني، و�سجل مكتب الأمن 
املحلي خم�سة قتلى و33 جريًحا خالل هذا اليوم يف املدينة التي ينت�سر 

فيها اجلي�س منذ اجلمعة.

% من �لر��سدين باجلرعة �لأوىل    �ل�سني ت�سجل �سبع حالت بايدن ي�سعى �ىل تلقيح 70 
�إ�سابة جديدة بكوفيد

•• بكني-رويرتز

البالد  اإن  الأربعاء  ال�سني  لل�سحة يف  الوطنية  اللجنة  قالت 
يوم  كوفيد-19  مبر�س  جديدة  اإ�سابة  ح��الت  �سبع  �سجلت 
الرابع من مايو اأيار مقارنة مع 17 حالة قبلها بيوم. وقالت 
اإن كل احل��الت اجلديدة واف��دة من اخلارج.  اللجنة يف بيان 
وانخف�س عدد احلالت اجلديدة التي ل تظهر عليها اأعرا�س، 
والتي ل ت�سنفها ال�سني حالت موؤكدة، اإىل ع�سر حالت من 
20 حالة قبلها بيوم.  وبلغ العدد الإجمايل حلالت الإ�سابة 
 90721 ال�سيني  الرئي�سي  ال��رب  يف  بكوفيد-19  امل��وؤك��دة 

بينما ظل عدد الوفيات دون تغيري عند 4636.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حدد الرئي�س الأمريكي جو بايدن هدفا جديدا على �سعيد التلقيح �سد 
كوفيد-19 يف الوليات املتحدة، يق�سي باإعطاء جرعة واحدة على الأقل 
ل�سبعني يف املئة من الرا�سدين بحلول العيد الوطني يف الرابع من متوز/
يوليو. ويف كلمة من البيت البي�س، اعلن بايدن اأي�سا ال�سعي اىل تلقيح 

160 مليون اأمريكي يف �سكل تام بحلول التاريخ نف�سه.
واكد اأن حتقيق هذا الهدف �سيغري يف �سكل كبري كيفية مت�سية المريكيني 

لف�سل ال�سيف.
وبعد م�ستويات قيا�سية من  وقال “ال�سوء يف اآخر النفق بات اأكر قوة”. 
التلقيح، تراجع العدد اليومي لالفراد الذين يتلقون اجلرعة الوىل من 
اللقاح يف الوليات املتحدة، المر الذي اأجرب ال�سلطات على اإعادة النظر 

مراكز  من  وب��دل  وامل�سككني.  الالمبالني  لإقناع  �سعيا  ا�سرتاتيجيتها  يف 
على  اأك��رب  �سكل  يف  تركز  ال�سلطات  باتت  امل��الع��ب،  يف  امل��رتام��ي��ة  التلقيح 
�سكن  اأماكن  من  القريبة  التطعيم  نقاط  تكثيف  وعلى  النقالة  العيادات 
الأمريكيني. واإذ تطرق اىل هذه “املرحلة اجلديدة”، اعلن بايدن ا�ستعداد 
الوليات املتحدة لطالق حملة تلقيح ت�سمل الفتيان يف حال اأجازت لهم 

ال�سلطات ال�سحية تلقي لقاح فايزر.
م�سيفا  القرار”،  ه��ذا  �ستتخذ  المريكية  الدوي��ة  وكالة  “وحدها  وق��ال 
اأن��ه حني ي�سدر هذا  الآب���اء والم��ه��ات المريكيون  اأن يعلم  اري��د  “ولكن 

العالن، �سنكون م�ستعدين للتحرك فورا«.
واأ�سار اإىل اأن 20 األف �سيدلية �ستكون قادرة على تطعيم املراهقني على 

الفور، و�سيتم بعد ذلك اإر�سال جرعات لأطباء الأطفال.
ما  “باأ�سرع  الأم��ر  �ستدر�س  اإنها  الأمريكية  وال���دواء  الغذاء  اإدارة  وقالت 

ميكن وب�سفافية قدر الإمكان«.
وع���رّب ب��اي��دن ع��ن رغبته يف ال��رتك��ي��ز خ��الل ه��ذه امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة على 
جمموعتني اأخريني هما “الأ�سخا�س الذين واجهوا �سعوبة يف العثور على 

و”اأولئك الذين يحتاجون اإىل مزيد من الإقناع«. مكان لتلقي جرعة” ، 
يف  اليومي  التلقيح  معدل  يف  التباطوؤ  مواجهة  اإىل  اجلهد  ه��ذا  ويهدف 

البالد، بعد اأن كان بلغ ذروته يف اأوائل ني�سان/اأبريل.
تلقى حوايل %56 من البالغني يف الوليات املتحدة جرعة لقاح واحدة 
على الأقل )اأكر من 145 مليون �سخ�س(، لكّن احلكومة تواجه حاليا 

حتديات يف الو�سول اإىل بع�س ال�سكان و�سكوًكا ُيعرّب عنها بع�س اآَخر.
اأقل رغبًة” يف احل�سول  اأن نوفر اللقاح ملن هم  “الآن علينا  وتابع بايدن 
�سوى  يحتاجون  الذين ل  الأمريكيني”  “ماليني  هناك  اإن  وق��ال  عليه. 

“اإىل قليل من الت�سجيع«.

دعو�ت �أمريكية حتث بايدن على م�ساعدة �ليمنرئي�س �ملك�سيك بعد كارثة �جل�سر: ل ح�سانة لأحد

 35 قتيال جّر�ء هجومني �إرهابيني يف نيجرييا 

لتفادي  ال���الزم  ال��ق��وي  التمويل  وت��وف��ري  للتحدي  الت�سدي  ع��ن  الغالب 
وجني  موريف  كري�س  الدميقراطيني  من  الر�سالة  واأ�سارت  الكارثة«.  هذه 
�ساهني واجلمهوريني تود يوجن وجيف موران اإىل اأن منا�سدة الأمم املتحدة 
2020 مل يتم تلبية �سوى خم�سني يف املئة  3.4 مليار دولر يف  لتقدمي 
منها فقط، ومل يتم تلبية منا�سدتها لتقدمي 4.2 مليار دولر اإل بن�سبة 

87 يف املئة يف 2019.
ويف هذا العام مل يتم الوفاء اإل بنحو 34 يف املئة فقط من منا�سدة الأمم 

املتحدة.
الرئي�سيني،  املانحني  ح�سد  على  بلينكن  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�����س��اء  وح��ث 
التربعات  جمع  جهود  تقودان  اللتني  وال�سويد،  �سوي�سرا  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

لليمن، دعتا اإىل عقد موؤمتر اآخر.

•• وا�شنطن-رويرتز

ح��ث��ت جم��م��وع��ة م��ن اأع�����س��اء جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ الأم��ري��ك��ي م��ن احلزبني 
الدوليني  املانحني  دفع  على  اخلارجية  وزارة  واجلمهوري،  الدميقراطي 
الأزمة  م��ن  للتخفيف  امل�����س��اع��دات  يف  دولر  مليار   2.5 يبلغ  نق�س  ل�سد 
الإن�سانية يف اليمن. واأكدت هذه اخلطوة القلق امل�ستمر يف الكونغر�س ب�ساأن 

اآثار احلرب الدائرة هناك.
وقال اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ يف ر�سالة اإىل وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن 
“اليوم، يعي�س ما يقرب من 50000 �سخ�س يف اليمن يف ظروف �سبيهة 
باملجاعة، كما اأن هناك خم�سة ماليني اآخرين على بعد خطوة واحدة من 
ال��دويل حتى الآن يف  2018 فقد تقاع�س املجتمع  ذل��ك. على عك�س عام 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

�سركة  ال���ع���ق���اري���ة،  ُم�����دن  اأب����رم����ت   
يف  املتخ�س�سة  ال��ع��ق��اري  التطوير 
وريا�سية  ترفيهية  وجهات  تطوير 
متجّددة، مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة 
الأوملبياد اخلا�س الإماراتي  ببهدف 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا���س��ت�����س��اف��ة 
ذوي  من  الهمم  باأ�سحاب  اخلا�سة 
مرافق  وت��وف��ري  الذهنية،  الإع��اق��ة 
ريا�سية ذات م�ستوى عاٍل، تتنا�سب 
امللهمة  الفئة  ه��ذه  احتياجات  م��ع 
من �سبابنا وبناتنا، الأمر الذي من 
الإمارات  دولة  مكانة  تر�سيخ  �ساأنه 
اأ�سحاب  متكني  يف  ع��امل��ي��اً  ال��رائ��دة 

الهمم يف املجتمعات املحلية. 
اإىل تعزيز  وتهدف مذكرة التفاهم 
الطرفني،  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اأوا�����س����ر 
يتعلق  ف���ي���م���ا  امل����ع����رف����ة  وت������ب������ادل 
لأ�سحاب  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��الأن�����س��ط��ة 
الذهنية.  الإع��اق��ة  ذوي  من  الهمم 
�سيتعاون  الت���ف���اق���ي���ة،  ومب���وج���ب 
الطرفان يف تنفيذ برامج وم�ساريع 
منطقة  يف  م�����س��رتك��ة  وم�����ب�����ادرات 
احل���دي���ري���ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة، اأح����دث 
ومبا  اأبوظبي،  يف  "ُمدن"  م�ساريع 
من  الهمم  اأ���س��ح��اب  متتع  ي�سمن 
وعائالتهم  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي 
مواقع  ف��ري��دة ومم��ي��زة يف  بتجربة 
ومن  خمتلفة.  وريا�سية  ترفيهية 
خ����الل ت���وف���ري امل���راف���ق والأم���اك���ن 

تعك�س  الهمم،  لأ�سحاب  الريا�سية 
�سركة  ج���ه���ود  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ة 
لتوفري  املتوا�سلة  ال��ع��ق��اري��ة  م��دن 
الفر�س  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، و���س��م��ان توفري 

جتارب مثالية و�ساملة ممتعة.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، 
اأك��������دت ����س���رك���ة ُم�������دن ال���ع���ق���اري���ة، 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  "نحر�س 
التزامنا  جت�ّسد  عالية   ج��ودة  ذات 
بتعزيز رفاهية املجتمع وخلق بيئة 
الهمم  لأ�سحاب  و�سديقة  داجم��ة 

يف جميع م�ساريعنا".
واأ�سافت: "نتطلع من خالل العمل 
مع الأوملبياد اخلا�س الإماراتي اإىل 

الأن�سطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�ست�سافة 
لتمكني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل������ب������ادرات 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م، واحل���ف���اظ على 
اأبوظبي  اأه�����داف  ب��دع��م  ال��ت��زام��ن��ا 
الرامية اإىل تبوء مركزاً ريادياً على 
وتعزيز  متكني  يف  العاملي  ال�سعيد 
ال���ه���م���م �سمن  اأ�����س����ح����اب  ق�������درات 

املجتمع املحلي". 
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ���س��ع��ادة طالل 
ال����ه����ا�����س����م����ي، امل������دي������ر ال����وط����ن����ي 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة الأومل���ب���ي���اد 
تعاوننا  "بداأ  الإم���ارات���ي:  اخل��ا���س 
املثمر مع �سركة ُمدن العقارية مع 
ب��رن��ام��ج تعلم ركوب  اإط���الق  جن��اح 
 ،2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ال���دراج���ة يف 

اأ�سحاب  ل��ت��ع��ل��ي��م  ي���ه���دف  وال������ذي 
الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الهمم 
الأ�سا�سية  احل��ي��ات��ي��ة  امل���ه���ارة  ه���ذه 
احلديريات  ج��زي��رة  اأج����واء  و���س��ط 
الإعالن  ي�سعدنا  واليوم  اخلالبة. 
مبا  �سراكتنا  يف  ال��ت��و���س��ع  ه���ذا  ع��ن 
امل�سرتك  ال���ت���خ���ط���ي���ط  ي��ت�����س��م��ن 
ريا�سية  ف���ع���ال���ي���ات  ل���س��ت�����س��اف��ة 
اأ�سحاب  اإث��راء حياة  متنوعة تدعم 
ممار�سة  على  وت�سجيعهم  الهمم، 
امل��راف��ق يف  اأرق���ى  اأح���د  الريا�سة يف 

العا�سمة".
من جهتها اأو�سحت �سعادة الدكتورة 
ب�سرى املال املدير التنفيذي لقطاع 
تنمية  دائ��رة  يف  املجتمعية  التنمية 

التفاهم  م����ذك����رة  اأن  امل���ج���ت���م���ع، 
اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  تتما�سى مع  
اطالقها  مت  التي  الهمم  لأ�سحاب 
قبل  م���ن   ،2020 امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
الو�سول  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة 
اإىل جمتمع دامج وممّكن لأ�سحاب 
الو�سول  تتيح  بيئة  وخ��ل��ق  الهمم 
واخلدمات  للحقوق  لهم   املتكافئ 
احلياة  مراحل  جميع  يف  والفر�س 
على  ال�سرتاتيجية  ت�سمل  حيث   ،
حمور  م��ن��ه��ا  رئ��ي�����س��ي��ة  حم����اور   6

الو�سول ال�سامل ، لذا فان املذكرة 
مبثابة ت�سريع للمحور الذي ي�سعى 
الربامج  اإىل  الو�سول  ت�سهيل  اإىل  
الريا�سية ، ف�ساًل عن حتقيق مبداأ 
مدى  وغ��ر���س  للجميع،   الريا�سة 
اأهميتها لأ�سحاب الهمم ودورها يف   

رفع  جودة احلياة.  
�سينظم  التفاهم،  اإط��ار مذكرة  ويف 
الأوملبياد اخلا�س الإماراتي فعاليات 
واأن�سطة ريا�سية جمتمعية واأن�سطة 
تناف�سية على مدار العام با�ستخدام 
م������راف������ق م���ن���ط���ق���ة احل�����دي�����ري�����ات 
"ُمدن"  �ستوفر  فيما  الرتفيهية. 
ملوؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
الو�سول  اإمكانية  الهمم  واأ�سحاب 

ا�ستثنائية  م��راف��ق  جم��م��وع��ة  اإىل 
تنظيمها،  املزمع  الأن�سطة  لتنفيذ 
 "321 ال��ري��ا���س��ي��ة  "القرية  م��ث��ل 
وم��الع��ب احل��دي��ري��ات مب��ا يف ذلك 
م����الع����ب ك������رة ال�����ق�����دم وم���الع���ب 
ال��ت��ن�����س اخل��ارج��ي��ة وم���الع���ب كرة 
الري�سة  ك�����رة  وم����الع����ب  ال�������س���ل���ة 
مل�سافة  الدراجات  �سباق  وم�سماري 
كيلومرتات  و10  كيلومرتات   5
مل�سابقات  احل����دي����ري����ات  و����س���اط���ئ 
وال�سباقات  وال���دراج���ات  ال�سباحة 
والثالثية  )ال��دي��ات��ل��ون(  الثنائية 

)الرتياتلون(.
ت���������س����ّك����ل م���ن���ط���ق���ة احل�����دي�����ري�����ات 
للريا�سات  اآخاذاً  الرتفيهية مركزاً 

وامل��غ��ام��رات، وُت��ع��ّد اإ���س��اف��ة جديدة 
ال�سياحّية  امل��ح��ف��ظ��ة  اإىل  م��ت��م��ّي��زة 
افتتاحها  اأبوظبي، جرى  للعا�سمة 
هذه  ت���ق���ع   .2020 ن���وف���م���رب  يف 
ال��وج��ه��ة ال��ن��اب�����س��ة ب��احل��ي��اة على 
ال�ساحل الغربي لأبوظبي، وحتيط 
بها مناظر ح�سرية لأفق العا�سمة. 
لأعلى  وف���ق���اً  اجل����زي����رة  ب���ن���اء  ومت 
املعايري الدولية، وتتميز بتقدميها 
التجارب  م����ن  وا����س���ع���ة  مل��ج��م��وع��ة 
الثقافية والرتفيهية بالإ�سافة اإىل 

جوانبها البيئية الفريدة.
زيارة  يرجى  املعلومات،  م��ن  ملزيد 
https://www. امل�����وق�����ع 

/hudayriyatisland.ae

•• دبي-الفجر:

اأمني عام  بحث �سعادة �سعيد حارب 
جمل�س دبي الريا�سي و�سعادة اأن�س 
العتيبة رئي�س الحتادين الإماراتي 
ال�ستعدادات  للمالكمة  والآ�سيوي 
للمالكمة  اآ�سيا  بطولة  ل�ست�سافة 
ال��ت��ي ينظمها  ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات 
بدعم  للمالكمة  الإم������ارات  احت����اد 
جمل�س دبي الريا�سي خالل الفرتة 
م��ن 21 اإىل 31 م��اي��و اجل���اري يف 

فندق مرييديان بدبي.
ومت خالل اللقاء الذي عقد يف مقر 
جمل�س دبي الريا�سي الطالع على 
بح�سور  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال����س���ت���ع���دادات 
اأمني  اآل رحمة م�ساعد  اأمان  نا�سر 
وح�سن  الريا�سي،  دبي  عام جمل�س 
الإمارات  احتاد  عام  اأمني  احلمادي 
اإدارة  مدير  العور  وخالد  املالكمة، 
باملجل�س،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
البطولة، ومت  الكندي مدير  وعمر 
الفرق  و�سول  موعد  على  التاأكيد 
وعلى تطبيق الإجراءات الحرتازية 
ل��ت��ك��ون ال��ب��ط��ول��ة مب�����س��ت��وى م��ا هو 

معروف عن دولة الإمارات العربية 
املتحدة من ح�سن تنظيم.

مالكمني  ال��ب��ط��ول��ة  يف  وي�������س���ارك   
دول����ة وهي:   25 م���ن  وم���الك���م���ات 
اندوني�سيا،  البحرين،  اأفغان�ستان، 
الأردن،  ال����ع����راق،  اإي�������ران،  ال���ه���ن���د، 
كوريا،  ق��رق��ي�����س��ت��ان،  ك��ازاخ�����س��ت��ان، 
منغوليا،  م���ك���او،  لو������س،  ال��ك��وي��ت، 
ن��ي��ب��ال، ب��اك�����س��ت��ان، ال��ف��ل��ب��ني، قطر، 
تايالند،  �����س����وري����ا،  ����س���ريي���الن���ك���ا، 
ط����اج����ك���������س����ت����ان، ت���رك���م���ن�������س���ت���ان، 
اىل  بالإ�سافة  واليمن  اأوزبك�ستان، 

المارات العربية املتحدة.
وت��ع��د ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة الأق����وى على 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل مل���ا ت��ت�����س��م��ن��ه من 
م�ساركة اأقوى الالعبني وامل�سنفني 
الأوائل على م�ستوى العامل، وتعترب 
املحطة ال�ستعدادية والأخرية قبل 
 ،2021 طوكيو  لأومل��ب��ي��اد  التوجه 
وع�������ربا اأم�������ني ع������ام جم���ل�������س دب���ي 
الآ�سيوي  الريا�سي ورئي�س الحتاد 
ال�ستعدادات  مب�ستوى  الر�سى  عن 
القارة  يف  الأه���م  البطولة  لتنظيم 
الآ�سيوية رغم تويل دولة الإمارات 

ال��ب��ط��ول��ة يف وق����ت ق�سري  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�ست�سافة  عن  الهند  اعتذار  بعد 
نتيجة ما متر به الهند من ظروف 
�سحية وبيئية �سعبة جراء جائحة 

كوفيد 19.
حيث اأكدت دولة الإمارات دائًما على 
قدرتها لتنظيم الأحداث والبطولت 
بكفاءة  الريا�سية  وغري  الريا�سية 

الوطنية  ال�����ك�����وادر  ت���وف���ر  ن��ت��ي��ج��ة 
الكبرية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  اخل����ربة  ذات 
وج��م��ي��ع م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ن��ج��اح من 
وريا�سة  وفندقية  �سياحية  من�ساآت 
وجن������اح الإج�����������راءات الح����رتازي����ة 
والربوتوكولت اخلا�سة يف ت�سهيل 
وان�سيابية  ب��اأم��ان  ح��دث  اأي  تنظيم 

تامني.

واأك����د ح����ارب ع��ل��ى اأن جم��ل�����س دبي 
الريا�سي حري�س على التعاون مع 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة والحت����ادات 
الوطنية والقارية والدولية لتعزيز 
مكانة الريا�سة يف الدولة وامل�ساهمة 
العاملي،  امل�ستوى  على  تطويرها  يف 
ان��ط��الًق��ا م��ن دع��م ورع��اي��ة القيادة 
الريا�سي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ر����س���ي���دة 

وامل��ك��ان��ة ال��ت��ي حتتلها ال��ري��ا���س��ة يف 
اليومية  احلياة  ويف  املجتمع  حركة 

جلميع اأفرادها.
ال��ع��ت��ي��ب��ة �سكره  اأن�������س  ق����دم  ف��ي��م��ا 
الريا�سي  دب����ي  مل��ج��ل�����س  وت���ق���دي���ره 
ع��ل��ى ال�����دور ال��ق��ي��ادي ال����ذي يقوم 
ن�����س��ر ممار�سة  ل���دع���م  امل��ج��ل�����س  ب���ه 
وا�ست�سافة  وت��ط��وي��ره��ا  ال��ري��ا���س��ة 

الكربى  وال����ب����ط����ولت  الأح����������داث 
واأث����ر  اإرث م��ه��م  ل��ه��ا  ي���ك���ون  ال���ت���ي 
الريا�سة  ه��ذه  ممار�سي  على  كبري 
ال���دول���ة ورف���ع م�����س��ت��واه��ا الفني  يف 
حم��ل��ًي��ا وق����ارًي����ا ودول����ًي����ا، ك��م��ا اأكد 
الإج���راءات  كافة  تطبيق  �سيتم  اأن��ه 
الح��رتازي��ة وال��ربوت��وك��ولت التي 
الريا�سي  دب�����ي  جم��ل�����س  و���س��ع��ه��ا 

�سيتم  ح��ي��ث  ال���ري���ا����س���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
اإجراء فح�س كوفيد 19 كل يومني 
البطولة  امل�ساركة يف  الوفود  لكامل 
م���ن لع���ب���ني وم����درب����ني واإداري�������ني 

وفنيني وحكام.
وا�سطحب �سعادة �سعيد حارب رئي�س 
والآ�سيوي يف  الإم��ارات��ي  الحتادين 
الريا�سي  دبي  جمل�س  مبقر  جولة 
طبيعة  ع��ل��ى  ال�سيف  ت��ع��رف  ح��ي��ث 
العمل والأق�سام الإدارية واخلدمات 
م��ق��ره بحي  ي��ت��م تقدميها يف  ال��ت��ي 

دبي للت�سميم. 
جائزة  م��ق��ر  ال��ع��ت��ي��ب��ة  اأن�������س  وزار 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع 
ال��ري��ا���س��ي اإح���دى م��ب��ادرات حممد 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية التي تعد 
واأهما جلوائز من حيث عدد  اأك��رب 
فئاتها وقيمة جوائزها، وا�ستمع اإىل 
وفئاتها  اجل��ائ��زة  عمل  ح��ول  ���س��رح 
احلادية  ل����ل����دورة  وال����س���ت���ع���دادات 
الرت�سح  يتوا�سل  التي  منها  ع�سرة 
املقبل  �سبتمرب   15 ي��وم  حتى  لها 
و�سيتم تكرمي الفائزين فيها خالل 

�سهر يناير 2022.

•• اأبوظبي-الفجر

�سالم  ج��ران��د  ك����ازان  ب��ط��ول��ة  ت�سهد 
ال��رو���س��ي��ة ل��ل��ج��ودو ب��ع��د ظ��ه��ر اليوم 
لالعب  الأوىل  امل����ب����اراة  اخل��م��ي�����س 
�سكرتوف  فيكتور  للجودو  منتخبنا 
وزن  يف  الربونزية  بامليدالية  الفائز 

اآ�سيا  ب���ط���ول���ة  يف  ك���ج���م   73 حت����ت 
التي  للجودو  الكربى  واأوقيانو�سيا 
بي�سكيك  مدينة  يف  م��وؤخ��را،  اأقيمت 
يقابل  حينما  وذلك  قرغيز�ستان،  يف 
يون�س  الأردين  م���ب���اراة  م��ن  ال��ف��ائ��ز 
خومول  والأوك������راين  �سلمان  ع��ي��ال 
يف  امل�ساركني  ع��دد  اأ�سبح  بعد  ارتيم 

 45 ب��دل من  44 لعبا  الفئة  تلك 
ان�����س��ح��اب لع����ب ب�سبب  لع��ب��ا ب��ع��د 

الإجراءات الحرتازية امل�سددة.
مبقر  الأول  اأم�س  البعثة  تلقت  وقد 
اإقامتها يف عا�سمة الريا�سة الرو�سية 
كازان ات�سال هاتفي من �سعادة حممد 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احت���اد 

على  لالطمئنان  واجل��ودو  امل�سارعة 
خلو�س  اجليد  وال�ستعداد  �سحتهم 
التي  البطولة  يف  الفتتاحية  املباراة 
408 لع��ب��ني ولع���ب���ات من  ت�����س��م 
دولة من بينها 10 دول عربية،   79
ال��الع��ب فيكتور وامل���درب  وق���د ع��رب 
بهذا  �سعادتهم  ع��ن  ب��اأك��ال  اجل��دي��د 

الت�سال الذي �سيكون حافزا لهم يف 
تلك البطولة والبطولت القادمة.

وا�سح  ن��ق�����س  ال���ب���ط���ول���ة  و����س���ه���دت 
امل�����س��ارك��ة ب�سبب  امل��ن��ت��خ��ب��ات  يف ع���دد 
الإجراءات ال�سحية الحرتازية التي 
ي�سدد عليها الحتاد الدويل للجودو 
ب��ع��د ان خ�سعت  ب��ط��ولت��ه،  ك��اف��ة  يف 

و�سولها  فور  امل�ساركة  البعثات  كافة 
 ،"PCR" ال���ك���ورون���ا  ل��ف��ح��و���س��ات 
وه���و ���س��رط اأ���س��ا���س��ي مل�����س��ارك��ة كافة 
بدء  قبل  احل��ال  كذلك  الريا�سيني، 
بجانب لعبنا  وي�سارك    .. املباريات 
 73 حتت  وزن  مناف�سات  يف  فيكتور 
كجم، 3 لعبني عرب من ال�سعودية 

فيكتور  ويتقدمهم  والأردن  وم�سر 
ال����ع����ام على  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ت���رت���ي���ب  يف 
والذي  وال��ع��امل،  البطولة  م�ستوى 
تاأتي م�ساركته �سمن برنامج العداد 
وال���س��ت��ع��داد ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل التي 
بوداب�ست  املجرية  العا�سمة  يف  تقام 
طوكيو  دورة  ثم  املقبل،  يونيو   6 يف 

التي  الأومل��ب��ي��ة  الريا�سية  ل��الأل��ع��اب 
ت��ق��ام خ��الل ال��ف��رتة م��ن 23 وحتى 

القادم.  2021 يوليو   31

�ليوم.. منتحبنا للجودو يد�سن 
م�ساركته يف كاز�ن جر�ند �سالم 

مذكرة تفاهم بني »ُمدن« والأوملبياد اخلا�س الإماراتي ل�ست�سافة الفعاليات الريا�سية لأ�سحاب الهمم

�ملذكرة تهدف �إىل توحيد �جلهود �مل�سرتكة بني �لطرفني لتطوير  بيئة د�عمة لأ�سحاب �لهمم من ذوي �لإعاقة �لذهنية 

جمل�س دبي �لريا�سي يبحث �ل�ستعد�د�ت لتنظيم بطولة �آ�سيا للمالكمة
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الدوري  يف  حمتمل  انكليزي  نهائي  اأم��ام  عقبة  ال�سباين  فياريال  يقف 
يحّل  عندما  واأر�سنال،  يونايتد  مان�س�سرت  ليغ" بني  "يوروبا  الوروب��ي 
اخلمي�س على النادي اللندين يف ملعب الإمارات يف اإياب ن�سف النهائي، 

اآمال اأن يحافظ على تقدمه 2-1 من لقاء الذهاب.
بدا وكاأن مو�سم اأر�سنال اجلريح �سينتهي عند عتبة املربع الذهبي بعد اأن 
ا بع�سرة لعبني منذ الدقيقة 57 اإثر طرد ال�سباين  وجد نف�سه منقو�سً
اأن هدًفا غالًيا  اإل  رد،  �سيابيو�س عندما كان متاأخًرا بهدفني دون  داين 
بلوغ  اآم��ال��ه حية يف  على  اأب��ق��ى  بيبي  نيكول  العاجي  م��ن  ال��دي��ار  خ���ارج 

النهائي.
مواجهتني  القاريتني  امل�سابقتني  يف  النهائيتان  امل��ب��ارات��ان  ت�سهد  وق��د 
اإنكليزيتني، على غرار العام 2019، بعد اأن بلغ مان�س�سرت �سيتي نهائي 
دوري البطال على ح�ساب باري�س �سان جرمان الفرن�سي الثالثاء فيما 
يدخل ت�سل�سي مواجهته يف لندن الربعاء اأمام ريال مدريد بعد اأن فر�س 
التعادل 1-1 يف العا�سمة ال�سبانية. اأما القطب الآخر من مان�س�سرت، 
يونايتد، فو�سع قدًما يف نهائي يوروبا ليغ باكت�ساحه روما الإيطايل 2-6 

اخلمي�س. الوملبي  امللعب  على  لقائهما  قبل  يف "اأولد ترافورد" ذهاًبا، 
ح�ساب  على   2019 ع��ام  ال�سمى  للم�سابقة  بطال  ُت��ّوج  ليفربول  وك��ان 

توتنهام، فيما �سقط ار�سنال اأمام ت�سل�سي يف نهائي امل�سابقة الرديفة.
غري  وم��ن  املو�سم،  ه��ذا  املمتاز  ال���دوري  يف  التا�سع  املركز  اأر�سنال  يحتّل 
بلقب  ال��ف��وز  نهايته، لكن  م��ع  الوروب��ي��ة  املقاعد  اأح��د  اأن يحتل  امل��رج��ح 
يوروبا ليغ �سيعيده اإىل دوري البطال للمرة الوىل منذ مو�سم 2016-

.2017
املو�سم  املحلية  الكاأ�س  لقب  ارتيتا  ميكيل  ال�سباين  امل��درب  فريق  حقق 
املا�سي، اإل اأنه ف�سل يف البناء عليه حيث �سينهي ال�"برمريليغ" للمو�سم 

اخلام�س توالًيا خارج مراكز الربعة الوائل.
وحتّدث اأرتيتا ال�سهر الفائت اأن على اأر�سنال املعتاد على التواجد يف دوري 
البطال يف عهد مدربه ال�سطوري الفرن�سي اأر�سني فينغر، "م�سوؤولية" 

اللعب يف اأوروبا املو�سم املقبل.
وكانت اآمالهم �سئيلة عندما تقدم فياريال -2�سفر عرب مانو تريغريو�س 
وراوول األبيول يف ال�سوط الول وطرد �سيبايو�س بعد قرابة ال�ساعة من 
اإل ان ركلة جزاء من بيبي قبل ربع �ساعة من النهاية  انطالق املباراة. 

اأحيت اأكر حظوظهم ببلوغ النهائي الثاين يف ثالث �سنوات.
ويعود املدرب اوناي اميري اإىل ملعب المارات حيث ام�سى فيه مو�سم 
واربعة ا�سهر قبل اإقالته يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2019 وكان اف�سل 

اإجناز له قيادة املدفعجية اىل النهائي عام 2019.

ا يف ال��دوري الوروب��ي، بعد اأن حقق اللقب يف  ويعترب اميري متخ�س�سً
ثالثة اعوام متتالية )2014-2016( مع اإ�سبيلية الإ�سباين.

اوباميانغ  بيار-اميرييك  الغابوين  �ست�سكل عودة  بالن�سبة لأر�سنال،  اأما 
الذهاب،  ل��ق��اء  ع��ن  غيابه  بعد  معنوية  دف��ع��ة  امل��الري��ا  م��ن  �سفائه  بعد 
حيث �سجل هدفه الول منذ اآذار/مار�س الفائت يف الفوز -2�سفر على 

نيوكا�سل يف الدوري الحد.
واعترب ارتيتا ان املباراة كانت حت�سرًيا مثالًيا ملواجهة فياريال "نعم لأننا 
�سباكنا  نظافة  على  وحافظنا  هدفني  �سجلنا  ومقنًعا.  قوًيا  اأداءا  قدمنا 

وح�سدنا النقاط الثالث وقدم بع�س الالعبني اداء فردًيا قوًيا...امل�سكلة 
الوحيدة كانت خ�سارة دافيد )الربازيلي لوي�س ل�سابته يف املباراة( لننا 

نعرف كم هو مهم، اأعتقد اأننا خ�سرناه اليوم".
يف حني يرتقب م�سجعو ار�سنال وفياريال اأم�سية ع�سيبة، يجد مان�س�سرت 
نهائي  بلوغ  من  قو�سني  قاب  بات  اأن  بعد  ن�سبًيا  مرتاًحا  نف�سه  يونايتد 

امل�سابقة التي توج بلقبها عام 2017 بعد اكت�ساحه روما 6-2 ذهاًبا.
على   1-2 ت��اأخ��روا  م��اأزق عندما  "ال�سياطني احلمر" اأنف�سهم يف  وج��د 
اأداًء  اأن  اإل  ال��ف��ائ��ت،  ال���س��ب��وع  الول  ال�����س��وط  يف  ت���راف���ورد  اأول����د  ملعب 
ك��اف��اين والربتغايل  اإدي��ن�����س��ون  ال��ث��اين بقيادة الوروغ���وي���اين  خ��ارًق��ا يف 
برونو فرناندي�س الذي حقق كل منهما هدفني ومتريرتني حا�سمتني، 

والفرن�سي بول بوغبا، قلب الطاولة على فريق العا�سمة اليطالية.
واأكد املدرب الرنوجي اأويل غونار �سول�ساير بعد الفوز اأن املهمة مل تنته 
بعد ولكنه بات قريًبا من طرد �سبح ن�سف النهائي بعد اأن خرج من هذا 
راأ���س اجلهاز  م��رات يف م�سابقات خمتلفة منذ و�سوله اىل  اأرب��ع  ال��دور 
الفني، مبا فيها ن�سف نهائي امل�سابقة ذاتها العام املا�سي اأمام ا�سبيلية، 
حيث قد يبلغ النهائي الول مع الفريق الذي لعب يف �سفوفه )1996-
وتوج معه بلقب البطولة القارية الم يف العام 1999 عندما   )2007
التاريخي  النهائي  ال�سائع يف  بدل  الوقت  يونايتد يف  اأح��د هديف  �سجل 

امام بايرن ميونيخ الملاين )1-2(.
اأمام الغرمي التقليدي  اأن تاأجلت مواجهته  ويدخل يونايتد املباراة بعد 
ليفربول يف الدوري املمتاز الحد الفائت بعد اأن اقتحم منا�سروه ملعب 
المريكية  "غاليزر"  عائلة  �سيا�سية  على  احتجاًجا  ترافورد"  "اأولد 

املالكة للنادي.
اأما روما �سابع الدوري املحلي، فيدخل املواجهة بعد يومني من الإعالن 
عن و�سول املدرب الربتغايل "اجلديل" جوزيه مورينيو اىل راأ�س جهازه 
مع  فون�سكيا  باولو  مواطنه  رحيل  اإث��ر  املقبل  املو�سم  اعتباًرا من  الفني 

نهاية احلايل.

كان  الذي  العام  املدعي  تنحية  �سوي�سرية  حمكمة  اأعلنت 
علنية  ت�����س��ري��ح��ات  ب�سبب  اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و،  ج���اين  م��ع  يحقق 
القدم  ل��ك��رة  ال�����دويل  الحت�����اد  رئ��ي�����س  ���س��د  "متحيزة" 

)فيفا(.
فتح �ستيفان كيلر اإجراءات �سد اإنفانتينو يف متوز/يوليو 
الرئي�س  مع  ر�سمية  غري  اجتماعات  ثالثة  ب�ساأن  املا�سي 
اآذار/مار�س،  ويف  ال�سوي�سري.  العام  املدعي  ملكتب  ال�سابق 
بداأ التحقيق يف ق�سية ا�ستخدام اإنفانتينو لطائرة خا�سة 

دفع تكاليفها الحتاد الدويل للعبة.

مل ي��ك��ن ك��ي��ل��ر ق���د ب�����داأ ب��ع��د الإج����������راءات ال��ر���س��م��ي��ة يف 
امل�ساألتني.

اأنها  بيلينزونا  يف  الفيدرالية  اجلنائية  املحكمة  وق��ال��ت 
كيلر  �ستيفان  �سد  املقدم  اإنفانتينو  جاين  طلب  "قبلت 
على  وُن�سر  املا�سي  اجلمعة  اتخذته  ق��رار  يف  للتنحي"، 

موقعها الأربعاء.
ورك���ز احُل��ك��م ع��ل��ى اأرب��ع��ة ات�����س��الت �سحفية وب��ي��ان اإىل 
تقّدم  اإنها ل  املحكمة  جملة قانونية من قبل كيلر قالت 
للم�سلحة  و�سحيحة  وحمايدة  مو�سوعية  "معلومات 

العامة".
وجاء يف القرار "بدا وا�سًحا اأنه مل يكن هناك فقط جمرد 
انحياز حمتمل، بل كان يف الواقع منحاًزا جتاه ال�سخ�س 

الذي تقدم بالطلب".
حت����ّدث ك��ي��ل��ر يف م��ن��ت�����س��ف ك���ان���ون الول/دي�������س���م���رب عن 
"الإدارة  اإنفانتينو كان مذنًبا ب�سبب  اأن  "موؤ�سرات" تفيد 
من  بتمويل  خا�سة  ط��ائ��رة  ل�ستخدامه  العادلة"  غ��ري 
الهيئة الريا�سية لل�سفر بني �سورينام و�سوي�سرا يف العام 

.2017

التهام  يف  كيلر  �ستيفان  "اأ�سلوب  اأن  م��ن  فيفا  وا�ستكى 
اإثباتات  اإعالمية بدون  والت�سهري من خالل ن�سر بيانات 
قبل  م��ن  ال��ع��ب��ارات  باأ�سد  مرفو�س  ال�سخ�سية،  واغتيال 

فيفا ورئي�سه".
الفيدرالية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  ت��ن��ظ��ر  مل  ذل�����ك،  وم����ع 
مت  ال��ت��ي  الإج�����راءات  "بطالن  طلب  يف  بعد  ال�سوي�سرية 
تنفيذها حتى الآن". لذا �سي�ستمر التحقيق مع اإنفانتينو 
ال�سلطة"  ا���س��ت��خ��دام  اإ����س���اءة  ع��ل��ى  "التحري�س  ب��ت��ه��م��ة 
الإج�������راءات  و"عرقلة  الر�سمية"  ال�����س��ري��ة  و"انتهاك 

اجلنائية"، يف انتظار تعيني قا�ٍس جديد لتويل الق�سية.
مت تعيني كيلر "مدعًيا ا�ستثنائًيا" يف متوز/يوليو املا�سي 
العام  وامل���دع���ي  ف��ي��ف��ا  ب���ني  ت���واط���وؤ  ���س��ب��ه��ات  يف  للتحقيق 
التحقيقات على  ال�سابق مايكل لوبر. ركزت  ال�سوي�سري 
و2017 بني   2016 �سرية عقدت يف  اجتماعات  ثالثة 
لوبر واإنفانتينو. ا�ستقال لوبر ال�سيف املا�سي بينما بّراأت 
جلنة الأخالقيات يف فيفا اإنفانتينو، حيث اأراد الخري اأن 
يظهر لالوبر التغيريات الكبرية التي حدثت يف الحتاد 

بالتر. الدويل منذ رحيل �سلفه "الفا�سد" �سيب 

ا�ست�ساف اأول ملعب ن�سائي للبادل 
زعبيل  ب���ن���ادي  ال����دول����ة  يف  ت��ن�����س 
يف  الأوىل  ال��ع��امل  بطلة  لل�سيدات 
األيخاندرا  الأ�سبانية  تن�س  البادل 
�سالزار وذلك بتن�سيق مع مالعب 
ب����ادل ب��وي��ن��ت وب��دع��م م��ن جمل�س 

دبي الريا�سي.
األ��ي��خ��ان��درا لع��ب��ة حمرتفة  ت��ع��د 
التي  ت��ن�����س  ال���ب���ادل  ري��ا���س��ة  يف يف 
مت ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا ك��اأف�����س��ل لع���ب���ة يف 
املدريدية  ال��الع��ب��ة  وت��ع��د  ال��ع��امل. 
35 عاًما  ال��ع��م��ر  م���ن  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي 
العاملية  ال�سخ�سيات  اأب���رز  اإح���دى 
فيها  ب��داأت  التي  الريا�سة  ه��ذه  يف 
الثانية  �سن  ففي  مبكرة  �سن  منذ 
ع�سرة، ح�سلت على منحة درا�سية 
توؤهلها للعب يف احتاد البادل تن�س 
ع�سر،  اخلام�سة  �سن  ويف  مبدريد. 
جناحاتها  اأول  ح�����س��دت  اأن  ب��ع��د 
امل�ستوى  ع��ل��ى  النا�سئني  ف��ئ��ات  يف 
الوطني، بداأت األيخاندرا بالتفكري 
يف اإمكانية تكري�س نف�سها احرتافياً 

لهذه الريا�سة. 
ومنذ لك اليوم، وا�سلت األيخاندرا 
م�سريتها  يف  الح��������رتاف  رح���ل���ة 
درا�ستها  ب��ني  جتمع  بينما  املهنية 
�سالزار  ح�����س��ل��ت  ح��ي��ث  و���س��غ��ف��ه��ا 
الكيانات  اإدارة  يف  ماج�ستري  على 
جناحاتها  ذروة  وبلغت  الريا�سية. 
 2009 ع��ام  يف  حمرتفة  كالعبة 

يف  الأول  امل���رك���ز  اح��ت��ل��ت  ع��ن��دم��ا 
املركز  وه��و  العاملية،  ال��ب��ادل  جولة 
ا���س��ت��ع��ادت��ه جم�����دداً يف عام  ال�����ذي 
يف  احل��ال��ي��ة  �سريكتها    .2016
م��ب��اري��ات ال���ب���ادل ت��ن�����س ه��ي جيما 
موؤخراً  معها  ف���ازت  ال��ت��ي  ت��ري��اي، 
ببطولة البادل العاملية املفتوحة يف 

األيكانتا 2021.    
بتكرميها  ال���س��ت�����س��اف��ة  ا���س��ت��ه��ل��ت 
جمل�س  اإدارة  من  تقديرية  ب��دروع 
زعبيل  ون�������ادي  ال���ري���ا����س���ي،  دب�����ي 
بتاأدية  ق���ام���ت  ك���م���ا  ل���ل�������س���ي���دات. 

لنخبة  خ��ا���س��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ح�����س��ة 
والالتي  ال��دول��ة  يف  الالعبات  من 
من  ال�ستفادة  فر�سة  على  حظني 
لالرتقاء  العاملية  الالعبة  مهارات 
لريا�سة  امل��ح��ل��ي  الأداء  مب�ستوى 
الالعبة  قامت  كما  تن�س.   ال��ب��ادل 
ا�ستعرا�سية  مباراة  بتاأدية  العاملية 
من  تن�س  ال��ب��ادل  باأبطال  جمعتها 
اأكادميية بادل بوينت وهم روبريتو 
رودري�������غ�������ز، وج�����اك�����وب ك����ي����رنون، 

وغابرييل اإ�سبيليتا. 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  وي��ح��ر���س 

على ا�ست�سافة ريا�سيني وريا�سيات 
الريا�سات  خم��ت��ل��ف  يف  ع���امل���ي���ني 
وذل��������ك ب����ه����دف ال�����س����ت����ف����ادة من 
الرتقاء  يف  للم�ساهمة  خ��ربات��ه��م 
الدولة،  يف  امل��راأة  ريا�سة  مب�ستوى 
من  املحليات  لعباتنا  ميّكن  حيث 
الطالع على م�ستويات عاملية ذات 
ت��ق��ن��ي��ات اح��رتاف��ي��ة ع��ال��ي��ة الأم���ر 
الذي من �ساأنه اأن ي�سقل مهاراتهن 
يف  مب�ستوياتهن  للتقدم  ويوؤهلهن 

ريا�سة البادل تن�س.
ويعمل نادي زعبيل لل�سيدات على 

متكاملة  ريا�سية  منظومة  اإيجاد 
مب�ستوى  ت��رت��ق��ي  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
يف  الن�سائية  تن�س  ال��ب��ادل  ري��ا���س��ة 
ت��وف��ري املالعب  ال���دول���ة ح��ي��ث مت 
كخطوة  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
على  ال����رتك����ي����ز  ث�����م  وم������ن  اأوىل 
ت���ق���دمي ال���ت���دري���ب امل��ت��خ�����س�����س يف 
اأي��دي مدربات  على  الريا�سة  هذه 
حمرتفات كما هو احلال يف ملعب 
البادل  يف  لل�سيدات  زعبيل  ن���ادي 
ت��ن�����س ح��ي��ث ت��ق��وم ب��ال��ت��دري��ب فيه 
الالعبة  ت���ع���د  حم���رتف���ة  م����درب����ة 

تن�س  ال����ب����ادل  ري���ا����س���ة  يف  الأوىل 
وتعد  اأ����س���ت���ون���ي���ا.  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
عامليات  بطالت  ا�ست�سافة  خطوة 
�سالزار   األ��ي��خ��ان��درا  الالعبة  مثل 
التكاملية  املنظومة  لهذه  تتويجاً  
مب�ستوى  الرت����ق����اء  ت���دع���م  ال���ت���ي 
يف  الن�سائية  تن�س  ال��ب��ادل  ري��ا���س��ة 

الدولة.
ن�سائي  ملعب  اأول  اف��ت��ت��اح  ج���اء  و 
ل��ري��ا���س��ة ال����ب����ادل ت��ن�����س يف دول���ة 
بنادي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
زعبيل لل�سيدات باكورة تعاون مثمر 

بني اإدارة النادي و امل�سروع ال�سبابي 
الرائد اأكادميية بادل بوينت للبادل 
مبجهود  تاأ�سي�سها  مت  ال��ت��ي  تن�س 
عليها  ي�������س���رف  ال���ت���ي  و  ال�������س���ب���اب 
الإماراتيني  ال�����س��ب��اب  م���ن  ن��خ��ب��ة 
ال���ذي���ن مي����ت����ازون مب���ه���ارات���ه���م يف 
بتمثيل  يقومون  و  الريا�سة  ه��ذه 
البادل  الإم���ارات يف بطولت  دول��ة 
تن�س داخ��ل و خ��ارج ال��دول��ة، حيث 
اأحد موؤ�س�سي  ال�سام�سي  اأكد خالد 
الأك���ادمي���ي���ة اأن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
املنطقة  يف  الريا�سة  ه��ذه  ح��داث��ة 

اأننا  اإل  الأو���س��ط  وال�سرق  العربية 
الإقبال  ي��وم  بعد  يوماً  نلم�س  بتنا 
امل��ل��ح��وظ م��ن ���س��ري��ح��ة ال�����س��ب��اب و 
ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى مم��ار���س��ت��ه��ا و تعلم 
اأ�سا�سيتها، و تعد خطوة ا�ستقطاب 
مثل  العامليات  البطالت  نخبة من 
�سالزار   األ��ي��خ��ان��درا  ال��ع��امل  بطلة 
ريا�سات  مل�����س��ت��وى  ه���ام���ة  خ���ط���وة 
تاأكيداً  و  ال��دول��ة  يف  تن�س  ال��ب��ادل 
لدور دولة الإم��ارات البارز يف دعم 
اأعلى  ال�����س��ب��اب��ي��ة وف���ق  ال��ري��ا���س��ات 

امل�ستويات العاملية.

قال احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم "كومنيبول"، اإن احتجاجات يف كولومبيا 
ت�سببت يف نقل مباراتني هذا الأ�سبوع يف كاأ�س ليربتادوري�س اإىل باراغواي.

وقال الرئي�س الكولومبي اإيفان دوكي، اإنه م�ستعد لإجراء حوار وطني بعد اأيام 
20، واإط��الق حتذيرات  اأ�سفرت عن مقتل ما يزيد على  من الحتجاجات التي 

دولية حول ا�ستخدام ال�سرطة للقوة املفرطة.
ومت الدعوة اإىل الحتجاجات، املنتظر ا�ستمرارها اأم�س الأربعاء، يف البداية من 
اأجل معار�سة اإ�سالحات �سريبية اأُلغيت الآن لكنها حتولت اإىل حترك �سد الفقر 

وما تقوله جمموعات حقوقية ومتظاهرون اإنه عنف ال�سرطة.
وقال "كومنيبول" يف بيان اإن القرار اتخذ "ب�سبب الفتقار اإىل ال�سمانات الأمنية 
من قبل ال�سلطات" يف كولومبيا. واأ�ساف "كومنيبول" اأن مواجهتي اإندبندينتي 

�سانتايف �سد ريفر بليت واأتلتيكو نا�سيونال �سد اأرجنتينو�س جونيورز �ستقامان 
بني  اأخ��رى  مباراة  ُنقلت  كما  اخلمي�س.  اليوم  ب��اراغ��واي  عا�سمة  اأ�سون�سيون  يف 
اأي�ساً  املباريات  وتقام  باراغواي.  اإىل  �سودامريكانا  كاأ�س  يف  ولنو�س  اإكويداد  ل 
اأنحاء القارة وا�ست�سهد امل�سوؤولون  و�سط ارتفاع يف حالت كوفيد19- يف جميع 

الكولومبيون بهذا العامل يف قرار نقل املباريات.
اإندبندينتي  اآخر هو  اأرجنتيني  ناد  من  11 ع�سواً  احتجاز  بعد  املباريات  وتاأتي 
واإعادتهم اإىل بالدهم من قبل ال�سلطات الربازيلية بعد تاأكد اإ�سابتهم بفريو�س 
�ساعة   20 من  لأك��ر  معاملتهم  "اأ�سيء  لعبيه  اإن  اإندبندينتي  وق��ال  ك��ورون��ا. 
�سمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  لكن  باهيا"  ولي���ة  يف  ال�سحية  ال�سلطات  بوا�سطة 

مناف�سات كاأ�س �سودامريكانا �ستقام كما هو مقرر يوم الثالثاء.

برو�سيا  فريق  لع��ب  موكوكو،  يو�سوفا  امل��وه��وب  ال�ساب  يكون  ل��ن 
اأمم  للعب للمنتخب الأمل��اين يف نهائيات بطولة  دورمتوند، جاهزاً 

اأوروبا حتت 21 عاماً بنهاية ال�سهر اجلاري.
رور  ل�سحيفة  ك��ي��ل،  �سيب�ستيان  دورمت���ون���د  م�����س��وؤويل  اأح���د  وق���ال 
ناخري�ستني اأم�س الأربعاء، اإن موكوكو مل يتغلب ب�سكل كامل على 

اإ�سابته يف القدم والتي اأبعدته عن املالعب لفرتة.
اأمل���ان���ي���ا يف دور  وك����ان م��وك��وك��و )16 ع���ام���اً( ج�����زءاً م���ن م��ن��ت��خ��ب 

املجموعات
 بالبطولة ولكن الإ�سابة حرمته من اللعب.

وذكر كيل: "لن يتمكن يو�سوفا من ال�سفاء حتى اليورو، �سيكون هذا 
التاأهيل يف دورمتوند  اإعادة  اأن ي�ستكمل  للغاية، اخلطة هي  مبكراً 

ليكون جاهزاً مرة اأخرى لتدريبات ما قبل املو�سم".
وانق�سمت بطولة اأمم اأوروبا حتت 21 عاماً لن�سفني، ب�سبب وباء 
فريو�س كورونا، وي�ستكمل املنتخب الأملاين مبارياته فيها مبواجهة 

املنتخب الدمناركي يوم 31 مايو )اأيار( يف دور الثمانية.
"بوند�سليغا" يف  الأمل��اين  ال��دوري  اأ�سغر لعب يف  واأ�سبح موكوكو 
اأ�سغر  اأن��ه  كما  ع�سر،  ال�ساد�س  عيد ميالده  ي��وم من  بعد  اخلريف 

لعب ي�سجل اأهداف يف الدوري.

فياريال عقبة �أمام نهائي �نكليزي حمتمل يف يوروبا ليغ

موكوكو يغيب عن بطولة �أمم �أوروبا حتت 21 عامًانقل مباريات �إىل بار�غو�ي ب�سبب �حتجاجات كولومبيا

دبي ت�ست�سيف بطلة �لعامل �لأوىل يف �لبادل تن�س

 حمكمة �سوي�سرية ُتنّحي �ملدعي �لعام �لذي يحقق مع �إنفانتينو 
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الفجر الريا�ضي

بالن�سبة  ج���دي���د  م���و����س���م  ان���ت���ه���ى 
الفرن�سي    ج��رم��ان  ���س��ان  ل��ب��اري�����س 
دوري  ل���ق���ب  اإىل  ال���و����س���ول  دون 
اأب��ط��ال اأوروب����ا يف ك��رة ال��ق��دم، مبا 
اأغلى  ع��ق��دت  ال��ت��ي  اإدارت����ه  ير�سي 
على  لت�سعه  التاريخ  يف  �سفقتني 

راأ�س الهرم القاري.
الثنائي،  ه�����ذا  ط�����ريف  اأح������د  ل���ك���ن 
املهاجم ال�ساب كيليان مبابي، غاب 
الثالثاء  النهائي  ن�سف  اإي��اب  عن 
الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  اأم���ام 
الربازيلي  غ����رار  ع��ل��ى  لإ���س��اب��ت��ه، 
2018 و2019 يف دور  نيمار يف 
اأمام ريال مدريد الإ�سباين  ال�16 

ومان�س�سرت يونايتد الإنكليزي.
ك���ان امل����درب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي اجلديد 
م��اوري�����س��ي��و ب��وك��ي��ت��ي��ن��و ي���اأم���ل يف 
الب����ق����اء ع��ل��ى اآم����ال����ه اإي�����اًب�����ا، بعد 
 ،2-1 ذه��اًب��ا  اأر���س��ه  على  اخل�سارة 
اجلزائري  م��ن  �سريًعا  ه��دًف��ا  لكن 
ري��ا���س حم���رز ال���ذي ح��ق��ق لحقا 
باإدخال  املخاطرة  جّنبه  الثنائية، 
يف  قليلة  ل��دق��ائ��ق  ل��و  حتى  مبابي 

نهاية املباراة.
النهائي  ج���رم���ان  ����س���ان  ي��ب��ل��غ  ل���ن 
للمو�سم الثاين توالًيا، فيما يتابع 
زح��ف��ه ب��ني ك��ب��ار ال���ق���ارة، اأم����ال يف 
الهائلة  ال����س���ت���ث���م���ارات  ت���رج���م���ة 
العام  م���ن���ذ  ال���ق���ط���ري���ني  مل��ال��ك��ي��ه 
 400 اإن��ف��اق  وخ�سو�سا   ،2011
مليون يورو )480 مليون دولر( 
ل�سم نيمار من بر�سلونة الإ�سباين 

ومبابي من موناكو.
ب��ث��الث��ي��ة يف مرمى  م��ب��اب��ي  ت���األ���ق 
بايرن  ���س��د  وث��ن��ائ��ي��ة  ب��ر���س��ل��ون��ة 
ث��م��ن وربع  ال���دوري���ن  م��ي��ون��ي��خ يف 
النهائي هذا املو�سم، لكن ال�سابة 
الإيطايل  بديله  ك��ان  فيما  خانته، 
اإيكاردي بعيًدا عن م�ستوى  ماورو 
اأن  ل��درج��ة  �سيتي،  دف���اع  م��واج��ه��ة 
اإ�سابة  ع��ن  عجز  العا�سمة  فريق 
م��رم��ى احل���ار����س اإي���در����س���ون منذ 

الدقيقة 28 ملباراة الذهاب.
اأع�����س��اب��ه��م يف نهاية  ف��ق��د لع��ب��وه 
ع���ل���ى ملعب  اجل���ل���ي���دي���ة  امل�����ب�����اراة 
الحتاد، مع طرد الرجنتيني اأنخل 

الربازيلي  على  لدو�سه  م��اري��ا  دي 
قبل  اآخ��ري��ن،  واإن����ذار  فرناندينيو 
ني احلكم  ان ي�سطف لعبوه متهّمّ

بيورن كايربز باإهانتهم.
اأخفق  ج���رم���ان  ���س��ان  اأن  ���س��ح��ي��ح 
اأزاح  ل��ك��ن��ه  ���س��ي��ت��ي،  اأم������ام  م���رت���ني 

النهائي  ن�����س��ف  اإىل  ط��ري��ق��ه  يف 
ال���ع���م���الق���ني ب���ر����س���ل���ون���ة وب���اي���رن 
م��ي��ون��ي��خ ح���ام���ل ال���ل���ق���ب، م���ا دفع 
م����دي����ره ال���ري���ا����س���ي ال���ربازي���ل���ي 
اأم  "اأر  لقناة  ال��ق��ول  اإىل  ل��ي��ون��اردو 
اأندية كانت قادرة  "اأق�سينا  �سي": 

على التتويج، مثلنا نحن".
الفوز،  ه��و  ال���دائ���م  "هدفنا  ت��اب��ع 
اأعتقد  ولي�س بلوغ ن�سف النهائي. 
ان م�ستوانا يف اآخر مو�سمني يظهر 
قدرتنا على التناف�س بني الأقوياء 

لإحراز اللقب".

يبقى ال�سوؤال عن امل�ستقبل القريب 
يف ف��ري��ق ال��ع��ا���س��م��ة. ي��ت��ع��نّي على 
اإ���س��اف��ة ن��وع��ي��ة جديدة  ل��ي��ون��اردو 
يف  ا  خ�سو�سً ونيمار،  مبابي  لدعم 

مركز الظهري.
ل���ك���ن الأه���������م ه�����و الإب������ق������اء على 
ا����س���ت���م���رار  ظ������ل  ال����ن����ج����م����ني، يف 

املفاو�سات لتمديد عقديهما.
نتابع،  اأن  "يجب  ليوناردو  اأ�ساف 
نبقي الأ�س�س التي اأر�سيناها. لي�س 
ال���وق���ت م��ت��اًح��ا ال���ي���وم ل��ت��ق��ري��ر اأو 
اأن نفخر  �سيء. ميكننا  اأي  اإع��الن 
مب���ا ح��ق��ق��ن��اه. ل�����س��ن��ا را����س���ني عن 
لكن  النهائي،  ن�سف  يف  اخل�����س��ارة 
اأم����ام ف��ري��ق مثل  ه���ذا ق��د يح�سل 

مان�س�سرت �سيتي".
اأردف لعب الو�سط الدويل ال�سابق 

"اأنا متفائل للم�ستقبل".
بوكيتينو،  م��ع  امل�ستقبل  ���س��ي��ك��ون 
الثاين/يناير  ك���ان���ون  يف  ال���ق���ادم 
توما�س  الأمل���اين  م��ن  ب��دل  املا�سي 
النهائي  عتبة  على  الواقف  توخل 

مع فريقه اجلديد ت�سل�سي.

ل�ستحقاقاته  ال��ف��ري��ق  و�سيتفّرغ 
الثاين  املركز  يحتل  حيث  املحلية، 
راهنا يف ال��دوري بفارق نقطة عن 
مباريات  ث��الث  قبل  املت�سدر  ليل 

على نهاية املو�سم.
توتنهام  م��ن  الآت���ي  بوكيتينو  ق��ال 
ونعّد  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  "فلرنّكز 
الفريق للفوز يف املباريات. الطريقة 
التي خ�سنا فيها املباراتني متنحنا 
الأمل للم�ستقبل، للعودة واملحاولة 

جمددا".
كان  ف��ري��ق��ه  اأن  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  وراأى 
اخل�سارة  م��ن  "اأف�سل"  ي�ستحق 
املباراتني،  حّللتم  "اإذا  �سيتي  اأم��ام 
ي�سعب  ف����ري����ق  ع���ل���ى  ����س���ي���ط���رن���ا 
اإىل  ال�سيطرة عليه، لكنك بحاجة 
للت�سجيل  اأحياًنا  ن�سبة من احلظ 

يف حلظات حا�سمة".
"اأنا  ع���اًم���ا  ال�49  ���س��اح��ب  ت���اب���ع 
ك��ن��ا ن�ستحق  اأن���ن���ا  اأع��ت��ق��د  ف���خ���ور. 
ح�سما،  اأك���ر  ك��ان��وا  لكنهم  اأك����ر، 
احتاجوا  ال��ت��ي  الأه�����داف  ���س��ّج��ل��وا 

اليها".

كما افتقد �سان جرمان لالن�سباط 
املباراة  ان��ه��ى  عندما  واي��اب��ا  ذه��اب��ا 
�سد   10 "لعبنا  لع��ب��ني  ب��ع�����س��رة 
 40-35 مل��دة  واي��اب��ا،  ذه��اب��ا   11
دق��ي��ق��ة، ه���ذا خ��ل��ل ك��ب��ري. مل يكن 

يومنا".
وق������ال لع�����ب و����س���ط���ه الإ����س���ب���اين 
الفريق  كنا  "اأعتقد  هرييرا  اأن��در 
حاولنا  دقيقة،   70 مل��دة  الف�سل 
كل �سيء، لعبنا، هاجمنا، احتفظنا 

بالكرة... نخرج براأ�س مرفوعة".
����س���ان جرمان  ق��ل��ب دف�����اع  و����س���رح 
ماركينيو�س  ال��ربازي��ل��ي  وق���ائ���ده 
املختلفتني  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ني 
فريق  "مان�س�سرت  وفريقه  ل�سيتي 
بالكرة  يحتفظ  كيف  ي��ع��رف  ب���ارع 
ويجرب لعبينا على الدوران. نحن 
جدا،  ���س��ر���س��ني  ن��ك��ون  اأن  ح��اول��ن��ا 
ن�سرق الكرة باأ�سرع وقت ممكن كي 

ل يقومون بتدوير الكرة".
هي  ه������ا  ل����ك����ن  "جنحنا،  ت�����اب�����ع 
كل  يف  ك��م��ا  ال�����س��غ��رية،  التفا�سيل 

املباريات الكربى، ت�سنع الفارق".

القدم،  اأوروب��ا يف كرة  اأبطال  اأ�سباح دوري  بعد نحو عقد من اخليبات، طرد جوزيب غوارديول 
عندما قاد مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي الثالثاء اإىل النهائي الأول يف تاريخه، على ح�ساب باري�س 

�سان جرمان الفرن�سي.
يف معركة بني ناديني ل حدود لقدراتهما املالية وطاحمني لباكورة األقابهما يف امل�سابقة القارية 
باري�س  املولود يف  النجم اجلزائري  الإ�سباين فوزه )2-1 ذهابا( بهدفني من  املدرب  كّرر  الأم، 

ريا�س حمرز على اأر�س جليدية يف مان�س�سرت.
اإماراتية على راأ�س النادي الإنكليزي بداأت  جاء بلوغ �سيتي النهائي الأول مبثابة تتويج حلقبة 
يف عام 2008 وي�ستعد يف اليام املقبلة ل�ستقبال لقب خام�س يف الدوري الإنكليزي يف غ�سون 

ع�سرة اأعوام.
كان �سيتي يف املا�سي القريب "اجلار املزعج" ملان�س�سرت يونايتد، بح�سب 

مدرب الأخري ال�سابق ال�سري ال�سكتلندي األيك�س فريغو�سون 
اإّبان فرتة جناحاته اخلارقة حملًيا. لكن الآية انقلبت 

الآن، فاأ�سبح الطرف الأزرق يف مان�س�سرت هو الأقوى، 
امل�سابقة  لقب  يناف�سون على  �سياطينه احلمر  تاركا 

الأوروبية الرديفة "يوروبا ليغ".
ويف نهاية ال�سهر اجل��اري، ينتظر املدرب الإ�سباين 
وريال  الإن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي  م��واج��ه��ة  م��ن  امل��ت��اأه��ل 

م��دري��د الإ���س��ب��اين )1-1 ذه��اب��ا( الرب��ع��اء، ليحقق 
مبتغى اإدارته الإماراتية.

ق���ال غ���واردي���ول ال����ذي اأخ��ف��ق يف ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب دوري 
الأبطال مع بايرن ميونيخ بني 2013 و2016 ثم مع 

قدوم  منذ  كثرية  اأم���وال  ن�ستثمر  "بالطبع  �سيتي 
ل  لكن  ن��ه��ي��ان(،  اآل  زاي��د  )ب��ن  من�سور  ال�سيخ 

يقت�سر الأمر على ذلك".
باللقب  بر�سلونة  م��ع  امل��ت��ّوج  امل����درب  ت��اب��ع 

"بلوغ  و2011   2009 الأوروب���ي يف 
نهائي دوري البطال ي�ساعدنا 

على فهم ما حققناه يف 

ال�سنوات الأربع الأخرية. ما حققناه يف اأربع �سنوات ل ُي�سّدق".
الرابطة وواح��د يف  األقاب يف كاأ�س  اأربعة  اإىل  اإنكلرتا، قاد غوارديول �سيتي  بعد بداية �سعبة يف 

الكاأ�س، فيما يبدو على م�سافة قريبة من لقب ثالث يف الدوري خالل اأربع �سنوات.
لكن حتى الآن، مل ين�سحب النجاح املحلي على اأوروبا، حيث اخفق يف تخطي ربع النهائي �سابًقا، 

يف م�سهد مماثل مل�سواره مع بايرن ميونيخ حيث وّدع ثالث مرات من ن�سف النهائي.
يف  ح�سل  ذل��ك  لأن  �سنة،  ك��ّل  النهائي  بلوغ  علي  يتعني  ان��ه  النا�س  "يعتقد  غ��واردي��ول  اأ���س��اف 

املا�سي".
تابع املدرب البالغ 50 عاما "هذا لي�س من�سفا لأن التنا�سق الذي اأظهره هوؤلء ال�سبان لفت يف 

كل م�سابقة �ساركوا بها يف اآخر اأربع اأو خم�س �سنوات".
اإهدار   :2020 ال�سياطني يف مواجهته مع �سان جرمان و�سيف ن�سخة  الكثري من  طرد �ستيي 

للفر�س، قرارات حتكيمية جدلية ودفاع متهّور اأحيانا، اأدى اإىل اق�سائه يف ال�سنوات املا�سية.
اإلغاء ركلة ج��زاء حمت�سبة لكرة  اآر" يف  ايه  "يف  امل�ساعد  الفيديو  �ساهم حكم  امل��رة،  لكن هذه 
األك�سندر زينت�سنكو، كان حمرز قاتال  تبني انها ارتدت من كتف ظهريه الأي�سر الأوك��راين 
بت�سديدتني، فيما لعب دفاعه دور �سّد منيع اأمام هجوم فرن�سي غاب عنه النجم امل�ساب 

كيليان مبابي.
قال غوارديول بعد املباراة ال�31 دون اأن تهتز �سباكه هذا املو�سم "كانوا جيدين جدا يف 

ال�سوط الأول، لكننا دافعنا جيدا. دافعنا �سويا، �ساعدنا بع�سنا البع�س".
تابع املدرب الذي ميلك دكة رائعة من البدلء "من ال�سعب جدا اأن تبلغ نهائي هذه 
جاأ�س  برباطة  تتمتع  اأن  يجب  الالعبني.  نوعية  حيث  م��ن  الأ�سعب  ه��ي  امل�سابقة. 

وتعاين يف حلظات �سعبة. لقد جنحنا بذلك".
�سي�سع غوارديول �سمن  اأيار/مايو،  التا�سع والع�سرين من  فوٌز وحيٌد يف 
لئحة �سغرية من املدربني املتوجني ثالث مرات بلقب دوري الأبطال، 
اأن�سيلوتي  كارلو  الإيطايل  بايزيل،  بوب  الإنكليزي  جانب  اإىل 

والفرن�سي زين الدين زيدان.
12 مو�سما  خ���الل  ر���س��ي��ده  ل��ق��ب��ا يف   25 م��ع 
مع بر�سلونة، بايرن و�سيتي، ميكن لبيب 
وتر�سيخ  م��ن��ت��ق��دي��ه  ك���ل  اإ����س���ك���ات 
ا���س��م��ه ب��ني اأف�����س��ل امل���درب���ني يف 
فائزا  بحال خروجه  التاريخ 
ا�سطنبول  م����وق����ع����ة  يف 

املنتظرة.

كان اجلزائري ريا�س حمرز بطل تاأهل فريقه مان�س�سرت 
�سيتي النكليزي اإىل النهائي الأّول يف دوري اأبطال اأوروبا 
الفوز  التقّدم ذهاًبا وهديف  بت�سجيله هدف  القدم،  يف كرة 
ب�سمة  ت��ارًك��ا  الفرن�سي،  ج��رم��ان  ���س��ان  ب��اري�����س  اإي��اًب��ا على 

موجعة يف م�سقط راأ�سه.
ُولد حمرز يف �سواحي العا�سمة باري�س عام 1991، ويف 
الالعبني  اأف�سل  بني  لي�سبح  حت��ّول  هوليوودي  �سيناريو 

العامليني.
من  كيلومرتات  بعد  على  بران�س"،  دي  "بارك  ملعب  يف 
مع  اإفريقيا  بطل  اأطلق  النور،  فيها  اأب�سر  التي  �سار�سيل 
منتخب بالده �سربة حّرة ارتدت من الدفاع ماًنحا �سيتي 

هدف الفوز ذهابا )2-1( يف امل�سابقة القارية املرموقة.
النهائي،  الثالثاء، جعله جنم ن�سف  لكن ما كان ينتظره 
)-2�سفر(  الباري�سيني  مرمى  يف  هدفني  �سّجل  عندما 
وحرما  �سيتي  ت��اري��خ  يف  نهائي  اأول  نحو  ال��ط��ري��ق  ع��ّب��دا 

باري�س يف املقابل من بلوغ النهائي الثاين توالًيا.
"مّرة  �سبورت":  ت��ي  "بي  ل��ق��ن��اة  امل���ب���اراة  ب��ع��د  ق���ال حم���رز 
جديدة، مل نبداأ ب�سكل جّيد، مل يكن ال�سوط الأول جيًدا، 

بعدها  وكنا  الهدف  هذا  �سجلنا  لكننا 
على �سجيتنا".

لعبنا  الثاين،  ال�سوط  "يف  تابع 
اأف�������س���ل ب��ك��ث��ري، ح�����س��ل��ن��ا على 
مبقدورنا  وك��ان  كثرية،  فر�س 
يفقدون  ب��داأوا  املزيد.  ت�سجيل 
اأع�������س���اب���ه���م وي���رك���ل���ون���ن���ا. من 

اجليد انهم ح�سلوا على بطاقة 
الأرجنتيني  حمراء" للجناح 

اأنخل دي ماريا.

 ،1-2 ج��رم��ان  �سان  دار  عقر  يف  ذه��اًب��ا  بتقدمه  ًنا  متح�سّ
خ��اط��ر م����درب ���س��ي��ت��ي الإ����س���ب���اين ب��ي��ب غ����واردي����ول برتك 
ال��ف��رن�����س��ي، كي  ل��ل��ف��ري��ق  م�����س��اح��ات ق��ري��ب��ة م��ن منطقته 

ي�ستفيد من قوته الرهيبة يف الهجمات املرتدة.
وك����ان حم���رز م��ن الأ���س��ل��ح��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة ال��ف��ت��اك��ة يف هذا 

التكتيك الالفت من مدربه.
اآذار/م��ار���س املا�سي عن الالعب الذي  ق��ال غ��ورادي��ول يف 
يتمتع بقدرة عالية يف املراوغة بالقدمني "هو �ساب يرق�س 

على امللعب".
ه��ذا م��ا اأظ��ه��ره على ال���رواق الأمي���ن مرهًقا دف��اع باري�س 
من خالل لياقة بدنية لفتة يف هذه الفرتة املتاأخرة من 

املو�سم.
القدم  ك��رة  �ساحة  على  طويلة  لفرتة  مهَمال  حم��رز  بقي 
الدولية. بداأ مع كيمبري يف الدرجة الفرن�سية الرابعة ثم 
بدايته  كانت  حيث  املان�س  بحر  قطع  الثانية.  يف  لوهافر 

الفعلية مع لي�سرت �سيتي.
مل يكن لي�سرت معروًفا على ال�ساحة العاملية عندما ان�سّم 
اليه يف 2014، لكنه �ساهم يف و�سعه على اخلارطة بتتويج 
املدرب  اإدارة  حت��ت   2016 ع���ام  ال����دوري  بلقب  م��ف��اج��ئ 
الإي���ط���ايل ك���الودي���و ران���ي���ريي، رغ��ًم��ا ع��ن الأندية 
الكبرية يف الربميريليغ وفاز بجائزة باأف�سل لعب 

يف الدوري.
ي�سبح  اأن  ك��ٌر  يتوقع  مل  �سيتي،  اإىل  ق��دوم��ه  بعد 
لغوارديول،  ال�سبورة  الإدارة  ظل  يف  لكن  اأ�سا�سًيا. 
�سكوى  دون  دوؤوب  عمل  خ��الل  من  م�ستواه  ارتقى 

ا على التطّور. وكان دائًما حري�سً
يف مباراة الإياب، وجد نف�سه مرتني يف املكان املنا�سب. 
الأوىل بعد ت�سديدة مرتدة للبلجيكي كيفن 
دي ب���روي���ن م��ت��اب��ًع��ا ب��ي��م��ن��اه م���ن زاوي����ة 
الثاين  ال�����س��وط  يف  والثانية  �سيقة، 
مرتجًما  خاطفة  مرتدة  هجمة  من 

عر�سية ال�ساب فيل فودن.
رغ����م م�����س��رية م��ل��ي��ئ��ة ب��ال�����س��ع��اب يف 
التحاقه  وع����دم  ب��اري�����س  ���س��واح��ي 
مب���رك���ز ل��ل��ت��ن�����س��ئ��ة، اأ����س���ب���ح حمرز 
ع��ل��ى ق��م��ة ال��ك��رة امل�����س��ت��دي��رة. اآمن 
�سخ�سيته  ل���ق���وة  ن����ظ����ًرا  ب��ن��ف�����س��ه 
وج���ن���ون���ه وه���و����س���ه ب����ك����رة ال���ق���دم 
ل  ثقة  ميتلك  اأ���س��دق��ائ��ه.  بح�سب 
ت��ت��زع��زع، ح��ت��ى يف خ���الل مواجهة 
كان يريد  ال�سعبة. وملن  الأوق��ات 
ال�ستماع اإليه، كان ال�ساب حمرز 
اأعرف  ل  "�ساأ�سل،  ق��ائ��اًل  ي����رّدد 
كيف ولكن اأريد اأن األعب يف كاأ�س 
الرّد  لياأتي  العامل يف الربازيل"، 
"ولكن ل  امل�����س��رف��ني ع��ل��ي��ه  م��ن 
ميكنك حتى اللعب مع )فريق( 
�سديقه  ي��روي  �سار�سيل" كما 

حممد كوليبايل.
�ساب  ك��ل  حلم  حم��رز  يج�ّسد 
م����ن ال�������س���واح���ي، وه�����و على 
الفوز  م��ن  قليلة  خ��ط��وات  ُبعد 
بعد  الأوروبية  الكوؤو�س  باأجمل 

م�سرية غري عادية.

�سان جرمان يتح�ّسر على غياب مبابي و�لن�سباط 

مواجهة  اأدار  ال��ذي  ك��اي��ربز  ب��ي��ورن  الهولندي  احلكم  اأق���دم 
اياب  يف  جرمان  �سان  وباري�س  الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
اإهانة  على  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�سف 
لعبا  اأك��د  م��ا  وف��ق  الفرن�سية،  العا�سمة  فريق  م��ن  لعبني 

الو�سط اليطايل ماركو فرياتي وال�سباين اأندر هرييرا.
وقال هرييرا يف حديث مع قناة "اأر اأم �سي �سبورت" اإثر خروج 
فريقه من امل�سابقة "اأريد اأن اأقول �سيًئا: نتحدث عن الحرتام 
مع احلكام، لكنه قال: +اأغرب عن وجهي+ )با�ستخدام عبارة 
نحن  قلنا  اإذا  باريدي�س.  لياندرو  )الرجنتيني(  اإىل  نابية( 

ذلك، ُنعاقب لثالث اأو اأربع مباريات".

ا �سمعته، قال يل +اللعنة عليك+.  فيما اأكد فرياتي "اأنا اأي�سً
اإذا قلُت اأنا ذلك، �ساأعاقب لع�سر مباريات".

كّما عّلق الربازيلي ليوناردو املدير الريا�سي يف �سان جرمان 
اأنكم  اأعتقد  ذل���ك،  ع��ن  "حتدثنا  بالقول  امل�ساألة  ه��ذه  على 
اأعّلق  ل��ن  اأن��ن��ي  ل��درج��ة  وا�سحة  اإن��ه��ا  امل�ساهد.  على  ع��رمت 
اأن نربط خروجنا بالتحكيم  اأري��د  اإن��ه لأم��ر خم��ز، ل  حتى. 
لكني اأعتقد اأنه كان هناك الكثري من املواقف التي رمبا مل 

يتم التعامل معها ب�سكل جيد".
اأهمية  فيما مل يوِل املدرب الرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو 
"فرياتي واأن�����در حت���ّدث���ا ع���ن ذل���ك على  ل��ل��م��و���س��وع  ك���ربى 

اأن ن�سّدق ما ق��اله لنا. لكن الأه��م اليوم هو  التلفاز، يجب 
البدلء.  مقاعد  من  �سيًئا  اأ�سمع  مل  النهائي.  يف  ل�سنا  اأننا 
الحتاد الوروبي للعبة �سيفتح حتقيًقا رمبا ولكن ذلك لي�س 

عذًرا )خل�سارتنا(".
م��ل��ع��ب الحت�������اد يف  ع���ل���ى  ف����ائ����ًزا -2�سفر  ���س��ي��ت��ي  وخ������رج 
يف  ال��ذه��اب  م��ن   1-2 تقدًما  معه  حمل  اأن  بعد  مان�س�سرت، 
النادي.  تاريخ  يف  الول  النهائي  ليبلغ  الفرن�سية  العا�سمة 
يف  ال�سيوف  جانب  من  ماريا  دي  اأنخل  الرجنتيني  وُط��رد 
الربازيلي  رج��ل  على  ق�سد  عن  ده�س  اأن  بعد   69 الدقيقة 

فريناندينيو.

فري�تي وهريير�: �حلكم �أهان لعبي �سان جرمان

غو�رديول يطرد �أ�سباح دوري �لأبطال 
وينتظر موقعة ��سطنبول 

حمرز �بن �ل�سو�حي يحرم 
باري�س من �لنهائي 

  هوفنهامي يعلن غياب نوردفايت 
ودبور لنهاية �ملو�سم

نوردفايت  هافارد  الفريق  لعبي  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�س  القدم  لكرة  الأمل��اين  هوفنهامي  ن��ادي  اأعلن 
وموؤن�س دبور �سيغيبان عن الفريق يف اآخر ثالث مباريات من املو�سم.

وذكر هوفنهامي اأن نوردفايت يتعافى من اإ�سابة يف القدم واأن دبور �سافر اإىل مدينته النا�سرة 
مبنطقة اجلليل يف اإ�سرائيل لأ�سباب �سخ�سية.

الإل��زام��ي يف  ال�سحي  دخ��ول احلجر  �سيتعني عليه  ال��ذي  الفريق  الالعبان �سمن  يتواجد  ولن 
بع�سرة  بعدها  املو�سم  نهاية  )اأي��ار( وحتى  مايو   12 بداية من  كورونا  بفريو�س  املتعلق  الفندق 

اأيام.



»�ساروخ �ل�سني �خلطري«..
 عامل ف�ساء ي�سرح �لتفا�سيل

ي�سرح عامل الف�ساء امل�سري الدكتور اأ�سامة �سلبية، وهو مدير مركز اأبحاث الف�ساء 
5 بي”  “لونغ مار�س  ال�سيني  ال�ساروخ  واأبعاد خروج  تفا�سيل  القاهرة،  بجامعة 
و�سط  املا�سي،  اخلمي�س  يوم  ال�سني،  اأطلقته  الذي  ال�ساروخ  وهو  ال�سيطرة،  عن 
خماوف من �سقوطه على منطقة ماأهولة بال�سكان. ويف حديث خا�س مع موقع 
يقول �سلبية، اإنها لي�ست الواقعة الأوىل من نوعها، م�سرياً  “�سكاي نيوز عربية”، 
اإىل وقائع �سابقة من بينها �سقوط اأجزاء من �ساروخ فالكون 9 من تطوير �سركة 
امل�سري  الف�ساء  عامل  ويو�سح  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  اإك�س”  “�سبي�س 
اإىل  ا�ستخدامات حمطة الف�ساء الدولية، وت�سعى  “ال�سني تواجه قيوداً على  اأن 
لروادها  دائ��م  تواجد  تاأمني  اأج��ل  ثم ومن  لها حمطتها اخلا�سة، ومن  يكون  اأن 
اجلزء  واأطلقت  اخلا�سة،  الف�سائية  حمطتها  على  العمل  يف  ب��داأت  الف�ساء،  يف 
5 بي(«. ت�ستمر عملية بناء  الأ�سا�سي للمحطة على من ال�ساروخ )لونغ مار�س 
املحطة وجتميعها ملدة اأكر من عام، وذلك عرب ع�سر مهمات رئي�سية، من بينها 
اأربع رحالت ماأهولة. وي�سري مدير مركز اأبحاث الف�ساء بجامعة القاهرة، اإىل اأن 
املحطة ال�سينية حتتاج اإىل جتميع الأجزاء الرئي�سية اأو اخلا�سة بها، وبالتايل يتم 
اإطالق �سواريخ حتمل هذه الأجزاء وو�سع تلك  ال� Modules  يف املدار اخلا�س 
بها؛ لبناء املحطة، متهيداً لالإعالن عن اكتمال البناء يف2022 اأو 2023 على 
حد اأق�سى، لتكون هي الوحيدة التي تعمل حول الأر�س بعد انتهاء حمطة الف�ساء 
العام  الدولية يف  الف�ساء  الأوىل ملحطة  الأج��زاء  اإر�سال  2024 )مت  الدولية يف 

1998، وم�ستقبلها يظل م�سموناً ب�سكل ر�سمي حتى العام 2024 فقط(.

بريطانيا تخترب بذلة حتّلق بجنودها عاليا
الع�سكرية تطورا مت�سارعا، واأحدث البتكارات  ت�سهد الخرتاعات ذات الأهداف 
يف هذا املجال “بذلة نفاثة طائرة«. تعاون م�ساة البحرية امللكية الربيطانية مع 
�سفينة  من  انطالقا  النفاثة،  البذلة  جتربة  يف  اإند�سرتيز”،  “غرافيتي  �سركة 
على  البذلة  اختبار  وج��رى  املتحدة.  للمملكة  اجلنوبي  ال�ساحل  قبالة  ع�سكرية 
الربيطانية،  امللكية  البحرية  م�ساة  من  ف��ردا   42 ومب�ساركة  اأي��ام،  ثالثة  م��دار 
ملعرفة قدراتها يف العمليات البحرية. وح�سبما ذكر موقع “ما�سابل” املتخ�س�س 
بالأخبار التقنية، فاإن ال�ستخدام الأبرز لهذه البدلة �سيكون دعم جنود البحرية 
العملية  ه��ذه  �ستتم  حيث  ال��ق��وارب،  م��ن  الكبرية  احلربية  ال�سفن  �سعود  على 
ب�سرعة ومرونة اأكرب. و�سبق ل�سركة “غرافيتي اإند�سرتيز” اأن تعاونت مع خدمة 
مب�سعفني  والإنقاذ  البحث  عمليات  دعم  لختبار  الربيطانية،  اجلوية  الإ�سعاف 
طائرين. وجنحت وقتها الختبارات، حيث متّكن امل�سعفون من الو�سول للمر�سى 
ا�ستجابة  �سرعة  من  ثانية  ب�90  اأق�سر  بزمن  العوائق،  ذات  ال�سعبة  املواقع  يف 

طائرات الهليكوبرت.
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كارد��سيان تثري بلبلة 
باإطاللتها باملايوه 

ل��ف��ت��ت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال����واق����ع  
متابعيها  اأن��ظ��ار  كاردا�سيان   ك��ي��م 
باأحدث ظهور لها ب�سورة ن�سرتها 
موقع  على  اخلا�سة  �سفحتها  يف 
فيها  ظهرت  الجتماعي  التوا�سل 
ر�ساقتها  وا�ستعر�ست  بيج  مبايوه 
من�سدل  ب�����س��ع��ر  م��ث��رية  ب��اإط��الل��ة 
�سورتها  واأح���دث���ت  كتفيها،  ع��ل��ى 
اأبدوا  ال��ذي��ن  متابعيها  ب��ني  بلبلة 
اإطاللتها  يف  ال��ك��ب��ري  اإع���ج���اب���ه���م 

ور�ساقتها.
ف���اج���اأت موؤخراً  ق���د  ك��ي��م  وك���ان���ت 
جديدتني  ب�����س��ورت��ني  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا 
اخلا�سة  �سفحتها  يف  ن�سرتهما 
ال���ت���وا����س���ل، وظهرت  م���وق���ع  ع��ل��ى 
ب�سعر  خمتلف  ب��ل��وك  ك��اردا���س��ي��ان 
بلون  م�سبوغة  وح��واج��ب  اأ���س��ق��ر، 
م���ا غ���ري م��الحم��ه��ا ب�سكل  ف����احت 
كما  متابعيه،  اإع��ج��اب  واأث���ار  كبري 
�ساركت �سديقتها م�سممة الأزياء 
والع�سو ال�سابقة يف فرقة �سباي�س 
غريلز، فيكتوريا بيكهام، احتفالها 
ولي���ة  يف  ال�47  م��ي��الده��ا  ب��ع��ي��د 

فلوريدا. 

  بلجيكي يعّدل �حلدود مع فرن�سا... لتو�سيع �أر�سه 
فرن�سا،  مع  للحدود  متاخمة  اأر�سا  بلجيكي ميلك  ع��ّدل 
حتديدا  مو�سوعة  ك��ان��ت  �سخرية  كتلة  مو�سع  اأخ���ريا 
اإىل  عمليا  اأدى  ما  البلدين،  بني  الفا�سلة  النقطة  عند 
عائدة  دولية  املر�سمة وفق معاهدة  البالد  ح��دود  اإزاح��ة 
اأكد  ات�سال مع وكالة فران�س بر�س،  ويف   .1820 للعام 
ي�سكنها  التي  اإرك��ل��ني  منطقة  بلدية  رئي�س  لف��و  داف��ي��د 
مالك الأر�س، املعلومات الواردة يف و�سائل اإعالم حملية 
يف �سمال فرن�سا. واأراد هذا البلجيكي الذي امتلك اأخريا 
هكتارات عدة على حدود غابة بوزينيي الفرن�سية، الإفادة 
بح�سب  اأر���س��ه،  لتو�سيع  املكان  �سكون  من  يبدو  ما  على 
الكتلة  مو�سع  “اإبعاد  لفو  دافيد  وق��ال  البلدية.  رئي�س 
اأر�سه  م�ساحة  يكرّب  �سنتيمرتا  و20  مرتين  ال�سخرية 
بال �سك«. واأ�ساف “ما مل يكن يتوقعه هو اأن هذه الكتلة 
كانت حمددة جغرافيا بدقة كبرية �سنة 2019. لذا كان 

من ال�سهل اإثبات حتريكها من مكانها«.
وح�����س��ل ه���ذا الك��ت�����س��اف ق��ب��ل �سهر ت��ق��ري��ب��ا م��ن جانب 
فرن�سيني مولعني باملعامل التاريخية املرتبطة بالعالقة 

بني فرن�سا وبلجيكا واحلدود بني البلدين.

يف مفاجاأة.. �مر�أة ت�سع 9 تو�ئم بدل من 7
اأجن��ب��ت ام����راأة م��ن م���ايل ت�سعة اأط��ف��ال وه���و ع���دد اأكرب 
مب��ول��ودي��ن مم��ا ر���س��ده الأط��ب��اء داخ���ل رحمها املزدحم، 
ت�سعة  و�سعن  الن�ساء  م��ن  ن���ادرة  جمموعة  اإىل  لتن�سم 
توائم. وفجر حمل حليمة �سي�سيه )25 عاما( حالة من 
انتباه  اأفريقيا وجذب  بغرب  الواقعة  الدولة  الذهول يف 
زعمائها. وعندما قال الأطباء يف مار�س اإن �سي�سيه بحاجة 
املغرب  اإىل  ال�سلطات جوا  اإىل رعاية متخ�س�سة، نقلتها 
ال�سحة يف مايل  وزي��رة  وقالت  حيث و�سعت مواليدها. 
فانتا �سيبي يف بيان “املواليد اجلدد )خم�س اإناث واأربعة 
�سي�سيه  تلد  اأن  املتوقع  م��ن  وك���ان  ب��خ��ري«.  والأم  ذك���ور( 
ال�سوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات  للفح�س  وف��ق��ا  اأط��ف��ال،  �سبعة 
ال��ذي اأج���ري يف امل��غ��رب وم��ايل وال���ذي مل ير�سد اثنني 
من الأجنة. وو�سعت �سي�سيه كل مواليدها خالل عملية 
اإذ  اأمر يف غاية الندرة،  قي�سرية. واإجناب ت�سعة مواليد 
بهذا  مولود  من  اأك��ر  لو�سع  الطبية  امل�ساعفات  تعني 

ال�سكل اأن بع�س الأجنة ل تكمل فرتة احلمل.

كيف �ستق�سم ثروة بيل غيت�س بعد طالقه من زوجته؟
تق�سيم  عملية  اأك���رب  غيت�س  وم��ي��ل��ي��ن��دا  ب��ي��ل  ط���الق  ي��ك��ون 
يف  ماكنزي  وزوجته  بيزو�س  جيف  انف�سال  منذ  لالأ�سول 
منت�سف عام 2019. وتقدر ثروة عائلة غيت�س بنحو 130 
مليار دولر، مما يجعلها رابع اأغنى �سخ�س يف العامل، خلف 
الفرن�سي  الفاخرة  ال�سلع  ومالك  ما�سك  واإي��ل��ون  بيزو�س 
اأرن��و. واأعلن الزوجان طالقهما يوم الثنني، حيث  برنارد 
قالت ميليندا اإن الزواج مت اإنهاوؤه ب�سكل ل رجعة فيه، مما 
يك�سف عن عدم وجود اتفاق م�سبق بني الزوجني. وعندما 
2019، احتفظ  ب��ي��زو���س يف ع��ام  مت الن��ت��ه��اء م��ن ط��الق 
اأمازون  امل�سرتكة يف  املائة من ح�سته  75 يف  بن�سبة  جيف 
144 مليار دولر، تارًكا ملاكنزي ربع  وتقدر قيمتها بنحو 

احل�سة بقيمة 35.8 مليار دولر.

كويكبان عمالقان يقرتبان من �لأر�س
اأن كويكبني  اأكد مركز درا�سات الأج�سام القريبة من الأر�س »CNEOS«، التابع لوكالة الف�ساء الأمريكية “نا�سا”، 
فاإن حجم الكويكب الواحد،  عمالقني، �سيقرتبان من الأر�س هذا الأ�سبوع. وح�سبما ذكر املركز التابع ل�”نا�سا”، 

يعادل ملعب كرة قدم، وباأنهما �سيمران من الأر�س، خالل دورانها حول ال�سم�س.
AE4«، يف جمال قريب من كوكبنا “ن�سبيا”، على بعد م�سافة تقارب  HC3« و”2021  و�سيمر الكويكبان “2021 

18 �سعف تلك التي تف�سلنا عن القمر، وفق ما ذكرت جملة “نيوزويك” الأمريكية.
ورغم اأن الكويكبان �سيكونان على بعد 4.3 مليون ميل منا، اإل اأن مركز درا�سات الأج�سام القريبة من الأر�س، اأ�سار 

اإىل احتمال مالحظة �سطوع �سادر عنهما.
HC3« قد يبلغ 984 قدما، اأي اأنه اأكرب من ملعب كرة  وت�سري تقديرات العلماء اإىل اأن قطر الكويكب “2021 

بينما يتمتع الكويكب “AE4 2021« بقطر يبلغ 853 قدما. قدم ومبنى “اإمباير �ستيت”، 
غبار  م��ن جزيئات  ويتكون معظمها  يوميا،  الف�ساء  م��ن  القادمة  امل���واد  م��ن  ط��ن   100 ح��وايل  الأر����س  وجت��ذب 

�سغرية.
ومن النادر جدا اأن ي�سرب كويكب ذو حجم كبري الأر�س، اإل اأن مركز درا�سات الأج�سام القريبة من الأر�س كان قد 

حذر من احتمال حدوث ت�سادم كويكب عمالق بالأر�س كل 10 اآلف عام.
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كلب ويف يف مهمة �إنقاذ بطولية
ظهر  موؤثرة  حلظة  �سكني  مبنى  فناء  يف  املراقبة  كامريات  وثقت 
�سديقه  ينقذ  وه��و  “لبرادور”  ف�سيلة  م��ن  اأ���س��ود  كلب  خاللها 
هذا  وحظي  ال�سباحة.  حو�س  يف  �سقط  ال���ذي   الأب��ي�����س  ال�سغري 
املقطع امل�سور للحادث �سعبية كبرية على الإنرتنت وح�سل على ما 
يقرب من 4 ماليني اإعجاب، و20 مليون م�ساهدة. وُيظهر امل�سهد 
كيف �سقط يف املاء فجاأة كلب �سغري اأبي�س اللون، كان ي�سري بالقرب 
من حو�س امل�سبح. وتبني اأن الكلب اأ�سغر من اأن يخرج مبفرده من 
احلو�س دون م�ساعدة، وبعد حماولت يائ�سة، بداأ الكلب ال�سغري 
يفقد قوته تدريجيا. يف هذه الأثناء، �ساهد الكلب الكبري ما يحدث 
وبداأ يف النباح ليلفت اأنظار اأ�سحابه ليهبوا لنجدة الكلب ال�سغري 
الذي يكاد اأن يغرق. ومع ذلك، حني مل  يهرع اأحد للم�ساعدة، توىل 
واأم�سك  امل��اء،  من  ال�سغري  الكلب  �سحب  يف   و�سرع  بنف�سه  املهمة 
برقبته بني فكيه وثبته مبخلبه حتى ل ي�سقط مرة اأخرى يف املاء. 
وبعد م�ساهدة اللقطات من كامريات املراقبة، وعد اأ�سحاب الكلبني 

برتكيب غطاء واق على امل�سبح لتجنب تكرار مثل هذا املوقف.

�أوروبا ت�سمح بـ»خناف�س �لدقيق« كغذ�ء لالإن�سان
ن��وع م��ن احل�����س��رات يف  �سمح الحت���اد الأوروب����ي للمرة الأوىل بطرح 
قال  خطوة  يف  ذل��ك  ياأتي  لالإن�سان.  الغذائي  لال�ستهالك  الأ���س��واق 
اإنها تدعم “النتقال اإىل نظام غذائي اأكر ا�ستدامة«. وكانت الهيئة 
الأوروبية ل�سالمة الأغذية خل�ست يف منت�سف كانون الثاين/يناير 
دون  من  الدقيق  خناف�س  با�سم  ُتعرف  ح�سرات  ا�ستهالك  اإمكان  اإىل 
خطر على �سحة الإن�سان، “�سواء على �سكل ح�سرة كاملة جمففة اأو 
م�سحوق«. واإثر هذه املوافقة، اأعلنت املفو�سية الأوروبية، وهي ال�سلطة 
التنفيذية يف الحتاد، الثالثاء اأن الدول الأع�ساء ال�27 وافقت على 
اقرتاحها “بال�سماح با�ستخدام خناف�س الدقيق املجففة كنوع غذائي 
ا�ستخدامها  ميكن  اخلناف�س  هذه  اأن  اإىل  املفو�سية  ولفتت  جديد«. 
“كح�سرة جمففة كاملة على �سكل وجبة خفيفة اأو كمكّون لنوع من 
املنتجات الغذائية، على �سكل م�سحوق يف منتجات غنية بالربوتينات 
اأو يف الب�سكويت اأو البا�ستا«. وميكن للمنتجات امل�سنعة من احل�سرات 
)وهي غنية بالربوتينات واملعادن والفيتامينات والألياف والأحما�س 
يف  ت�ساعد  اأن   ،)3 واأوم��ي��ج��ا   6 اأوم��ي��ج��ا  ن��وع  م��ن  ال�سحية  الدهنية 

الوقاية من النق�س يف املغذيات، وفق �سركات عاملة يف القطاع.

بريطانيا ت�سعى �إىل ��ستقطاب �لفائزين بجو�ئز عاملية
للعلماء  العمل  ت��اأ���س��ريات  منح  بت�سهيل  الربيطانية  احلكومة  ت��ب��داأ 
والفنانني واملو�سيقيني احلائزين على جوائز، عماًل ب�سيا�سة جديدة 
للهجرة قائمة على املهارات، اعتمدتها لندن بعد خروجها من الحتاد 
الأوروبي. و�سيتمكن الفائزون بجوائز مثل نوبل وغرامي والأو�سكار 
وغولدن غلوب، وجائزة تورينغ لعلماء الكمبيوتر من العي�س والعمل 
اعتمدتها  التي  الإ�سالحات  لهذه  وفقاً  بريطانيا  يف  اأك��رب  ب�سهولة 
بجوائز  الفائزين  اأي�ساً  اجل��دي��دة  القواعد  وتعني  الداخلية.  وزارة 
الجتماعية  والعلوم  والعمارة  والأزي���اء  الرق�س  جم��الت  يف  معينة 
هوؤلء  ح�سول  اإج���راءات  تب�سيط  اإىل  الربيطانية  ال�سلطات  وب��ادرت 
اأن هذه  على تاأ�سرية عمل واإىل ت�سريعها. واأو�سحت وزارة الداخلية 
الإجراءات متوافقة مع نظام الهجرة اجلديد القائم على “النقاط” 
جذب  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  الربيك�ست  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة  و�سعته  ال���ذي 
“اأف�سل “املواهب” اإىل بريطانيا على اأ�سا�س املهارات” التي يتمتعون 

كما هي احلال راهناً. بها، “ل على اأ�سا�س جن�سيتهم”، 
زرافة النيجر البالغة من العمر ثالثة اأ�سهر »كانو«  تاأكل بجوار والدتها »ديوين« 17 عاما، ووالدها »اأوزول« يف حديقة احليوان، �سمال غرب فرن�سا »ا ف ب« 

جمل�س �لإ�سر�ف على في�سبوك 
ي�سدر قر�ره ب�ساأن ح�ساب تر�مب 

بعد اأربعة اأ�سهر على تعليق ح�سابه، 
من  ت��رام��ب  دون��ال��د  �سيتمكن  ه��ل 
في�سبوك؟  ل����س���ت���خ���دام  ال�����ع�����ودة 
الإ�سراف  جمل�س  ي�����س��دره  ال��ق��رار 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات  ع���م���الق  ع���ل���ى 
ال�ساعة  عند  الأرب��ع��اء  الجتماعي 
ترقب  م��و���س��ع  وه���و  غ  ت   13،00
���س��دي��د ب��اع��ت��ب��اره حل��ظ��ة م��ه��م��ة يف 

تاريخ املن�سات ودورها ال�سيا�سي.
مديرة  رينريي�س  اإليزابيث  قالت 
يف  التكنولوجيا  اأخ��الق��ي��ات  ق�سم 
جامعة نوتردام اإن “منطق املجل�س 
و�سع  يف  ف��ع��ال  ي�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
رقمية  و���س��ب��ك��ات  في�سبوك  ق��واع��د 
مع  التعامل  طريقة  ب�ساأن  اأخ���رى 
وال�سخ�سيات  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة 
حظر  امل�������س���ت���ق���ب���ل«.  يف  الأخ���������رى 
الرئي�س  م��ن�����س��ت��ه  ع���ن  ف��ي�����س��ب��وك 
ترامب  دون��ال��د  ال�سابق  الأم��ريك��ي 
مبنى  اأن�����������س�����اره  اق����ت����ح����ام  غ�������داة 
الثاين/يناير  كانون  يف  الكونغر�س 
خالل جل�سة امل�سادقة على فوز جو 
يف  الرئا�سية  النتخابات  يف  بايدن 

ت�سرين الثاين/نوفمرب 2020.
الكاليفورنية  امل��ج��م��وع��ة  وك���ان���ت 
ت��ت�����س��ام��ح ح���ت���ى ذل�����ك احل�����ني مع 
امللياردير  ر����س���ائ���ل  م����ن  ال���ع���دي���د 
اإ�سكالية  اعتربت  التي  اجلمهوري 
من قبل �سرائح كربى من املجتمع 
ح���ت���ى داخ�������ل ح�����زب�����ه. ل���ك���ن يف 7 
ال�سبكة  الثاين/يناير علقت  كانون 
املر�سح  ح�ساب  اآخر”  اإ�سعار  “حتى 
اخلا�سر لنتهاكه قواعدها اخلا�سة 
بالتحري�س على العنف وخ�سو�سا 
�سريط فيديو  ورد يف  ما  اأعقاب  يف 
عرب فيه عن دعمه ملثريي ال�سغب.

 

دميي لوفاتو تتلقى
 لقاح فريو�س كورونا

لوفاتو  عن  ال��ع��امل��ي��ة  دمي���ي  ال��ن��ج��م��ة  ك�����س��ف��ت 
�سورة  ون�سرت  كورونا ،  لقاح  فريو�س  تلقيها 
ذلك،  فيها  وّثقت  اخلا�سة  �سفحتها  على  لها 

وعّلقت عليها بالقول:
بالآثار اجلانبية  املخاطرة  اأف�سل  “ بب�ساطة   
املحتملة للقاح بدًل من املخاطرة باحلياة عن 

طريق الإ�سابة بالفريو�س اأو ن�سره«.
عند  احل���ذر  ت��وخ��ي  الطبيعي  :”من  وت��اب��ع��ت 

ظهور �سيء جديد.
جي��������د  اأم��ر  املزي��������د  معرفة  يف  الرغب��������ة  اإن   
على  ت��ك��ون  اأن  تري���������د  اأن������ك  تعني  ف��ه��ي   -

اطالع«.
على  قا�سياً  وكانت �سنت دميي لوفاتو هجوماً 
متجر “لنب مثلج” موقعه يف لو�س اأجنلو�س، 
اإذ  وذلك مبن�سور كتبته يف �سفحتها اخلا�سة، 
كتبت مو�سحًة اأنها وجدت �سعوبة يف طلب ما 

تريد نظراً ل�سخامة “الطعمة احلمية«.

وتداولها  خل�سة  التقاطها  مت  ���س��ور  ت�سببت 
ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي مب�سر 
ب��ا���س��ت��دع��اء ج����دة وجنلها  ال�����س��رط��ة  ق��ي��ام  يف 
ليتبني  طفلة  خطف  بتهمة  معهم  للتحقيق 
اأن الطفلة حفيدتها من جنلها  التحقيق  من 

الذي مت التحقيق معه كذلك.
واأو�سح م�سدر اأمني ملوقع �سكاي نيوز عربية 
اأن جم��م��وع��ة م��ن ال���س��خ��ا���س ت���داول���وا �سور 
الطفلة وهي نائمة على كتف جدتها مرة ويف 
الأخرى على كتف والدها مدعني اأن الطفلة 

خمدرة وخمطوفة ويجب اإنقاذها.
واأ�سار اإىل اأن ق�سايا خطف الأطفال من اأكر 
نفو�س  يف  والفزع  الرعب  تثري  التي  الق�سايا 
ومت  كبرية  بلبلة  حالة  يف  ت�سبب  مم��ا  النا�س 
الأمر  م��الب�����س��ات  ك�سف  اأم��ن��ي  ف��ري��ق  ت�سكيل 
وافرتا�سات  ت��خ��م��ي��ن��ات  ك��ان��ت  اأن���ه���ا  ليت�سح 
به  �سعر  م��ا  ع��ن  ف�سال  بلبلة  حالة  يف  ت�سبب 
اهل الطفلة من اإحراج كبري بالطبع وخا�سة 
حينما وج��دوا نف�سهم متهمني بخطف طفلة 

هي جنلتهم يف الأ�سا�س.
ال�سور  اأن  اإىل  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  وت��و���س��ل��ت 
بالدقهلية  ط��ل��خ��ا  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��ق��اط��ه��ا  مت 
وبالفح�س متكنت الأجهزة الأمنية مبديرية 
وال�سيدة  الطفلة  حتديد  من  الدقهلية  اأم��ن 

وال�سخ�س امل�سار اإليهم،
وتبني اأن ال�سخ�س الذى ظهر بال�سورة بجانب 
ظهرت  التى  ال�سيدة  واأن  والدها،  هو  الطفلة 

بال�سورة بجوارها هى جدتها لوالدها.
اإن���ه���ا توجهت  وب��اإ���س��ت��دع��ائ��ه��م ق��ال��ت ج��دت��ه��ا 
ل�سرف املعا�س اخلا�س بها من اإحدى البنوك 
بدائرة ق�سم �سرطة اأول املن�سورة، وعقب ذلك 
بدائرة  ات�سالت  �سركة  ف��روع  لأح��د  توجهت 
بهاتفها  ر�سيد  “ل�سحن  طلخا  �سرطة  مركز 

املحمول” ..
 اإل اأنها وجدت زحاما بالفرع فقامت بالت�سال 
بنجلها “والد الطفلة” والذى ح�سر ملقابلتها 
العقار  مب��دخ��ل  جميعاً  وج��ل�����س��وا  طفلته  م��ع 

املجاور للفرع.

�سورة تت�سبب باتهام جدة بخطف حفيدتها للت�سول بها

تايلور �سويفت ت�سل �إىل 19 مليار م�ستمع
مليار م�ستمع من   19 اإىل  ت�سل  اأن  �سويفت   الأمريكية  تايلور  واملمثلة  املغنية  ا�ستطاعت 

خالل اأغنيتها  Spotify ، وهو رقم �سخم مل ي�سل اإليه كر من الفنانني العامليني.
وكانت تعر�ست تايلور �سويفت )32 عاماً( ملحاولة اقتحام منزلها يف مدينة مانهاتن من 
قبل �سخ�س مهوو�س بها وقامت ال�سرطة باإلقاء القب�س عليه، ثم ما لبث اأن اأفرج عنه بناء 

على تعهده اخلا�س.
واملعجب املرتب�س ب� تايلور �سويفت يدعى هانك�س جون�سون )52 عاما( دخل مبنى تريبيكا 
ال�سرطة  الذي تتواجد فيه �سقة �سويفت،  دون ح�سوله على ت�سريح، ح�سب ما ذكرت 
قال  �سده،  املرفوعة  اجلنائية  ال�سكوى  وبح�سب  املا�سي  ال�سبت  يوم  اإفادتها،  يف 
جون�سون لل�سرطة عن تايلور �سويفت: “اإنها تعلم اأنني قادم اإىل هنا، نحن 

اأ�سدقاء«.


