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•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  ق�������ال 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الثالثني  اإن  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 
قوة  لتاأكيد  ي��وم  ه��و  نوفمرب  م��ن 
قيم  ولتعميق  ومتا�شكه  جمتمعنا 
ال�����والء واالن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن الذي 
قدموا  الذين  اأبنائه  ذك��رى  يخلد 
م�شيفاً  ع���ن���ه..  دف���اع���اً  اأرواح����ه����م 
�شموه يف هذا اليوم الذي ُيعلي فيه 
�شعبنا من قيم الت�شحية والفداء 
وتقديراً  اإج����الاًل  جميعاً  نقف   ..
ل�����ش��ه��داء ال���وط���ن ال���ذي���ن ج����ادوا 
اأن  �شبيل  ال��ط��اه��رة يف  ب��اأرواح��ه��م 
تظل راي��ة دول��ة االإم���ارات العربية 
ع��ال��ي��ًة خ��ّف��اق��ًة يف �شماء  امل��ت��ح��دة 

املجد.
له  ك��ل��م��ة  - يف  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
مب���ن���ا����ش���ب���ة ي������وم ال�������ش���ه���ي���د ال����ذي 
ي��واف��ق 30 م��ن ن��وف��م��رب م��ن كل 
اأن  االأب���رار  �شهداءنا  نعاهد   - ع��ام 
ذاكرة  ت�شحياتهم خالدة يف  تبقى 
االأجيال وم�شدراً للفخر واالعتزاز 
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الوزيرة الباك�شتانية خالل لقائها قادة طالبان يف كابول  )ا ف ب(

ات اأوكرانية رو�سيا.. تدمي مراكز قيادة واإ�سقاط م�سيرّ

دول الناتو تزيد دعمها الع�شكري لأوكرانيا وتتعّهد م�شاعدتها على تخّطي ال�شتاء
بتوجيهات رئي�س الدولة ورعاية �سندوق معاجلة الديون املتعرثة: 

17 بنكًا وم�شرفًا وموؤ�ش�شة تعفي 1214 
مواطنًا من اأكرث من ن�شف مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتابعة �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�شة .. اأعلن �شندوق معاجلة 
الديون املتعرثة .. قيام 17 بنكاً وم�شرفاً وموؤ�ش�شة 
من مديونياتهم  1214 مواطناً  اإعفاء  متويل على 
بقيمة اإجمالية تبلغ اأكرث من 536 مليوناً و 230 

األف درهم. 

وب����ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق�����ال م���ع���ايل ج����رب حم���م���د غامن 
ل�شندوق  العليا  اللجنة  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  ال�شويدي 
امل��ب��ادرة جت�شيد  ه��ذه  اإن   .. املتعرثة  الديون  معاجلة 
لنهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
م�شتوى  وحت�شني  امل��واط��ن  �شعادة  م��ن  يجعل  ال���ذي 
وتعزيز  م�شاكله  م��ع  االإي��ج��اب��ي  وال��ت��ف��اع��ل  معي�شته 
اأ�شباب اال�شتقرار االأ�شري واملجتمعي..اأولوية رئي�شية 
وهدفاً اأ�شا�شياً وذلك اإنطالقا من اإميان �شموه بالدور 
املحوري للمواطن يف حتقيق اأهداف الوطن التنموية 

وطموحاته و�شنع نه�شته.     )التفا�شيل �س9(

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 1530 نزياًل يف 
املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية مبنا�شبة عيد الحتاد

•• اأبوظبي- وام:

اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
باالإفراج عن 1530 نزياًل يف املن�شاآت االإ�شالحية والعقابية ممن �شدرت بحقهم 
ترتبت  التي  املالية  االل��ت��زام��ات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  خمتلفة  ق�شايا  يف  اأح��ك��ام 
االحتاد  بعيد  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت  مبنا�شبة  ..وذل���ك  االأح��ك��ام  لتلك  تنفيذاً  عليهم 

احلادي واخلم�شني.
النزالء  ه��وؤالء  اأم��ام  الفر�شة  الإتاحة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرة  وتاأتي 
لبدء حياة جديدة لبناء م�شتقبلهم وخدمة اأنف�شهم وجمتمعاتهم واإدخال ال�شرور 
على اأهلهم يف هذه املنا�شبة الوطنية العزيزة وبهدف احلفاظ على ا�شتقرار اأ�شرهم 
يحقق  م��ا  بكل  االهتمام  يف  ال��دائ��م  �شموه  نهج  اإط���ار  يف  وذل��ك  معاناتها  وتخفيف 

م�شلحة االإن�شان ويرتقي مب�شتوى حياته.

�ص 08

�ص 10

�ص 19

الرتبية والداخلية تعتمدان تقنية ب�صمة 

الوجه لت�صهيل العملية التعليمية للطلبة

اأخبار الإمارات

اإيكونومي�صت: اأمريكا تدعم 

اأوكرانيا.. على ح�صاب اأوروبا

عربي ودويل

مي�صي لإبقاء احللم 

وال�صعودية لتكرار اإجناز 1994 

الفجر الريا�صي

الإمارات حتتفي بيوم ال�سهيد

رئي�س الدولة: الثالثون من نوفمرب يوم لتاأكيد قوة جمتمعنا ومتا�شكه وتعميق قيم الولء والنتماء للوطن
حممد بن را�شد : دماء �شهدائنا وديعة يف �شدورنا واأف�شالهم �شعلة م�شيئة يف حا�شرنا وم�شتقبلنا

تعليقا على تاأجيل حمادثات القاهرة النووية 
مو�شكو: وا�شنطن ل ت�شعى لتقارب وجهات النظر

•• مو�سكو-الفجر:

قال نائب وزير اخلارجية الرو�شي، �شريغي ريابكوف، الثالثاء، اإن قرار 
تاأجيل اجتماع جلنة معاهدة �شتارت الذي كان مقررا عقده بالقاهرة  مت 

اتخاذه على امل�شتوى ال�شيا�شي.
واأ�شاف ريابكوف اأن رو�شيا والواليات املتحدة لديهما )انف�شال عميق( 
ب�شاأن تنفيذ معاهدة �شتارت، ووا�شنطن ال ت�شعى لتقارب وجهات النظر.
رو�شيا وما  اأولويات  اأخذ  "مل ترغب يف  املتحدة  الواليات  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأم��ام مو�شكو خيار �شوى  اإ�شارات بعني االعتبار، فلم يكن  به من  بعثت 

اإلغاء عمل جلنة �شتارت الثنائية.
وتابع: ترى رو�شيا اأن الواليات املتحدة تركز فقط على ا�شتئناف عمليات 
تفتي�س حتت مظلة �شتارت وهناك ق�شايا اأخرى متثل اأولوية بالن�شبة 

لرو�شيا.
ووعد باأن رو�شيا �شتقرتح قريبا على الواليات املتحدة مواعيد جديدة 
على  املتحدة  الواليات  مع  االتفاق  رو�شيا  تريد  �شتارت.  جلنة  الجتماع 
وا�شتبعد  املقبلة.  الثنائية  اللجنة  حم��ادث��ات  جلولة  م��ت��وازن  برنامج 
نهاية  قبل  �شتارت  ب�شاأن  الثنائية  اللجنة  اجتماع  ينعقد  اأن  ريابكوف 

العام، م�شددا على اأنه من ال�شابق الأوانه احلديث عن توقيت حمدد.

الباك�شتاين  اجلي�س  ق��ائ��د 
من�شبه مهام  يتوىل  اجلديد 

•• باك�ستان-رويرتز: 

ت���وىل اجل����رال ع��ا���ش��م م��ن��ري اأم�س 
الباك�شتاين  اجلي�س  ق��ائ��د  من�شب 
اجلديد، وهو تغيري رئي�شي للقيادة 
موؤثرا كبريا  دورا  تلعب  موؤ�ش�شة  يف 
نوويا.  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����دول����ة  ح��ك��م  يف 
ال�����ذي ع���ني قائدا  وي���ت���وىل م���ن���ري، 
جديدا االأ�شبوع املا�شي، زمام االأمور 
يف وق���ت اجن����رف ف��ي��ه اجل��ي�����س اإىل 
احلكومة  ب���ني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  م���واج���ه���ة 
ورئي�س الوزراء ال�شابق عمران خان.
واليته  املنتهية  ال��ع��ام  القائد  وق���ال 
اجل�����������رال ق����م����ر ج������اوي������د ب����اج����وا 
ال��ت�����ش��ل��ي��م يف مقر  م���را����ش���م  اأث����ن����اء 
مدينة  يف  للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
روالبيندي: اأنا متاأكد من اأن تعيينه 
اإي��ج��اب��ي��ا للجي�س  ���ش��ي��ك��ون  )م��ن��ري( 

والبالد.

امل���ان���ي���ا ت�����ش��ي��د ب��ات��ف��اق 
قطر  م���ع  امل�����ش��ال  ال���غ���از 

•• برلني -رويرتز: 

ع����رب وزي������ر االق���ت�������ش���اد االأمل������اين 
روبرت هابيك اأم�س الثالثاء عن 
التو�شل التفاق مدته  اإزاء  ر�شاه 
الغاز  لتوريد  مع قطر  عاما   15

الطبيعي امل�شال اإىل بالده.
م�����وؤمت�����ر  يف  ه�����اب�����ي�����ك  وق�������������ال 
�����ش����وؤال من  ع��ل��ى  ردا  ل���الأع���م���ال 
اأمر  ع��ام��ا   15 ال�شحفيني  اأح���د 
رائ���ع... مل اأك��ن الأع��ار���س عقودا 
مدتها 20 )عاما( اأو اأطول، لكن 
تعرف  اأن  ال�����ش��رك��ات  ع��ل��ى  يتعني 
اأملانيا  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ال���ط���رف  اأن 
اأردنا  اإذا  ما  �شيرتاجع يف مرحلة 

االلتزام باأهدافنا حلماية املناخ.
وقال وزير الطاقة القطري �شعد 
م��ع �شحيفة  م��ق��اب��ل��ة  ال��ك��ع��ب��ي يف 
بيلد االأملانية ن�شرت اأم�س الثالثاء 
اأق�����ش��ى لكمية  اإن����ه ال ي���رى ح���دا 
الغاز الطبيعي امل�شال التي ت�شتعد 

الدوحة ل�شحنها اإىل اأملانيا.

غاز  احتاد  اإقامة  تبحث  رو�شيا 
واأوزبك�شتان قازاخ�شتان  مع 

•• مو�سكو-رويرتز:

اإنها  الثالثاء  اأم�س  رو�شيا  قالت 
تبحث اإم��ك��ان اإط���الق احت��اد غاز 
مع قازاخ�شتان واأوزبك�شتان لدعم 
الثالثة  ال�����دول  ب���ني  ال�����ش��ح��ن��ات 
من  للطاقة،  اآخ��ري��ن  وم�شرتين 

بينهم ال�شني.
ال���وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ي��ق��دم  ومل 
الذي  نوفاك،  األك�شندر  الرو�شي 
اأ�شار لل�شحنات اإىل ال�شني، مزيدا 

من التفا�شيل عن اخلطة.
واأو�شح املتحدث با�شم الكرملني 
دميرتي بي�شكوف اأنه مل يتم بعد 
اأن  اإال  مناق�شة تفا�شيل االتفاق، 
تن�شيق  ه���ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ك��رة 

خطط االإمداد.
و���ش��اق م��ث��اال ع��ل��ى ذل���ك ب�شمال 
الغاز  ت�شتورد  ال��ت��ي  قازاخ�شتان 
تدر�س حكومة  رو�شيا، حيث  من 
لتزويد  اأنابيب  خط  مد  اآ�شتانة 

املنطقة بالغاز املنتج حمليا.

قوات �شوريا الدميقراطية تطالب وا�شنطن مبوقف اأقوى جتاه تركيا
•• �سوريا-وكاالت:

قال قائد قوات �شوريا الدميقراطية، 
مظلوم عبدي، اأم�س الثالثاء، اإنه ال 
يزال يخ�شى هجوما بريا تركيا على 
االأمريكية،  التاأكيدات  م��ن  ال��رغ��م 
مطالبا بر�شالة اأقوى من وا�شنطن 
ب��ع��د ر����ش���د ت���ع���زي���زات ت��رك��ي��ة غري 

م�شبوقة على احلدود.
ويف مقابلة مع رويرتز عرب الهاتف، 
على  تعزيزات  هناك  اإن  عبدي  قال 
���ش��وري��ا يف مناطق  احل����دود وداخ����ل 
املتحالفة  الف�شائل  عليها  ت�شيطر 

مع تركيا.
تاأكيدات  ت��ل��ق��ى  اأن�����ه  ع���ب���دي  واأك�����د 
وا�شنطن  م����ن  ك����ل  م����ن  وا����ش���ح���ة 
وم��و���ش��ك��و ب��اأن��ه��م��ا ت��ع��ار���ش��ان غزوا 
يريد  اأن��ه  اأو���ش��ح  لكنه  تركيا،  بريا 
اأنقرة،  لكبح  اأك���رث  ملمو�شا  �شيئا 

على حّد و�شفه.
زل���ن���ا قلقني.  ي���ق���ول: م���ا  وم�����ش��ى 
اأق�����وى واأك����رث  ب��ي��ان��ات  ن��ح��ت��اج اإىل 
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مينح  الوطن  فخر  مكتب 
 30,000 م���ن  اأك�����رث 
للعاملني  ذهبية  اإق��ام��ة 
الأم��ام��ي��ة اخل��ط��وط  يف 

•• اأبوظبي -وام:

الوطن  فخر  مكتب  يوا�شل 
ت�����ق�����دمي ال������دع������م الأب�����ط�����ال 
االأمامية مبنحهم  اخلطوط 
لتحقيق  ال��ذه��ب��ي��ة  االإق���ام���ة 
املزيد من اال�شتقرار االأ�شري 

واالجتماعي لهم.
�شلطان  ال�شيخ  معايل  وق��ال 
بن طحنون اآل نهيان، رئي�س 
فخر  م��ك��ت��ب  اإدارة  جم��ل�����س 
االآن  اإن�����ه مت ح��ت��ى  ال���وط���ن، 
منح اأك��رث م��ن 30 األ��ف��اً من 
ال���ع���ام���ل���ني يف خ����ط ال���دف���اع 
الذهبية  االإق�����ام�����ة  االأول 
الكبرية  جل��ه��وده��م  ت��ق��دي��راً 
التي قّدموها يف �شبيل حماية 
االإم�����ارات من  دول���ة  جمتمع 
اأثناء  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني 

انت�شار جائحة كوفيد19-.
مكتب  ���ش��ي��وا���ش��ل  واأ�����ش����اف 
املوؤهلني  م��ن��ح  ال��وط��ن  ف��خ��ر 
من العاملني يف خط الدفاع 

االأول االإقامة الذهبية
)التفا�شيل �س2(

وزراء خارجية الناتو يوؤكدون على تعزيز الدعم الأوكرانيا خالل اجتماعهم يف بوخار�شت   )ا ف ب(

متظاهرون �شوريون اأكراد اأثناء احتجاجهم على تهديدات تركيا ملنطقتهم. 

•• عوا�سم-وكاالت:

 ، ال��رو���ش��ي��ة،  ال���دف���اع  وزارة  ك�����ش��ف��ت 
الرو�شي  اجل��ي�����س  عمليات  ح�شيلة 

على عدة حماور يف اأوكرانيا.
اإن  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
ق��وات��ه��ا اأح��ب��ط��ت حم���اوالت اجلي�س 
االأوك��راين تنفيذ هجمات على عدد 
م���ن امل����ح����اور، م����وؤك����دة م��ق��ت��ل نحو 
وتدمري  اأوك��������راين  ج���ن���دي   200

منظومات �شاروخية.
واأ���ش��ارت ال��وزارة اإىل اأن��ه مت اإ�شقاط 
اأوكرانية  طيار  دون  من  طائرات   9
لوغان�شك  يف  ع�������دة  م����ن����اط����ق  يف 
ودون���ي���ت�������ش���ك، م�����ش��ي��ف��ة اأن�����ه جرى 
لل�شواريخ  اأ�شلحة  م�شتودع  تدمري 
وامل��دف��ع��ي��ة ل��ل��ق��وات االأوك���ران���ي���ة يف 
دونيت�شك،  جبهة  وعلى  زابوريجيا. 
ال���رو����ش���ي هجوما  اجل��ي�����س  اأح���ب���ط 
على عدة بلدات، اإىل جانب هجمات 
اإفانوفكا  ب����اجت����اه  خ���ارك���ي���ف  م����ن 
وكوبيان�شك، اأ�شفرت عن مقتل اأكرث 
وتدمري  اأوكرانيا،  ع�شكريا   30 من 

مركبتني قتاليتني و�شاحنتني.
وجن���ح���ت ال����ق����وات ال���رو����ش���ي���ة وفق 
نظام  تدمري  يف  ال��دف��اع  وزارة  بيان 
امل�شاد  االأوك�������������راين  ال���������ش����واري����خ 
بلدة  م�����ن  ب����ال����ق����رب  ل����ل����ط����ائ����رات 

ين�شب  ال��ت��ي  امل���دى  بعيدة  املدفعية 
اإل��ي��ه��ا ت��غ��ري جم��ري��ات احل���رب التي 

ت�شنها رو�شيا.
اأوليك�شي  ال�����دف�����اع  وزي�������ر  وك����ت����ب 
»و�شلت  ت���غ���ري���دة  يف  ري���زن���ي���ك���وف 
اإىل  فرن�شا  م��ن  ���ش��واري��خ  راج��م��ات 
اأوك��ران��ي��ا! اجل��ي�����س االأوك�����راين بات 
التي  وال����راج����م����ات  اأق���������وى«.  االآن 
زودتها فرن�شا هي رابع نواع متطور 
بعد  ال�شواريخ،  اإط��الق  اأنظمة  من 
ومار�س11،  واإم270  ه��ي��م��ار���س 
التي ت�شلم اإىل اأوكرانيا. ويبلغ مدى 

تلك الراجمات نحو 70 كلم.
وحت�����ش��د ال����دول االأع�����ش��اء يف حلف 
الثالثاء  املجتمعة  االأطل�شي  �شمال 
الأوكرانيا  مل�����ش��اع��دة  ب��وخ��ار���ش��ت  يف 
االإعالن  مع  ال�شتاء،  ف�شل  لتخطي 
املرتقب عن م�شاهمة مالية "كبرية" 
من وا�شنطن ملواجهة االأ�شرار التي 
من�شاآت  يف  ال��رو���ش��ي  ال��غ��زو  �شّببها 

الطاقة االأوكرانية.
وق����ال االأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��ح��ل��ف ين�س 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اإّن  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ 
ا�شتخدام  ي��ري��د  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
اأوكرانيا  �شد  ح��رب  ك��شالح  ال�شتاء 
املن�شاآت  على  متعّمدة  هجمات  م��ع 
املدنية حلرمان البالد من التدفئة 

والكهرباء واملاء.

ماكيفكا يف لوغان�شك، ورادار م�شاد 
ل���ل���ب���ط���اري���ات اأم����ريك����ي ال�����ش��ن��ع يف 

نيكواليف بدونيت�شك.
واع��������رت���������س اجل�����ي�����������س ال�����رو������ش�����ي 
"اأوراغان"  ن��ظ��ام  م���ن  ����ش���اروخ���ني 
لل�شواريخ متعددة االإطالق بالقرب 

من نوفايا كاخوفكا يف خري�شون.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل اإع�����الم رو���ش��ي��ة عن 
اإيغور  الدفاع،  وزارة  با�شم  املتحدث 

اإف�������ادة  ك���ون���ا����ش���ي���ن���ك���وف، ق����ول����ه يف 
القوات  اإن  الثالثاء،  ام�س  �شحفية 
اجلو-ف�شائية والقوات ال�شاروخية 
دم�����رت خ����الل ال���ي���وم امل���ا����ش���ي 10 
للجي�س  ت����اب����ع����ة  ق�����ي�����ادة  م�����راك�����ز 

االأوكراين.
االأمريكية،  ال��دف��اع  وزارة  وت��در���س 
لتزويد  بوينغ  �شركة  م��ن  اق��رتاح��ا 
دق��ي��ق��ة �شغرية  ب��ق��ن��اب��ل  اأوك���ران���ي���ا 

ورخي�شة يتم تثبيتها على �شواريخ 
لكييف  ي�شمح  مم��ا  ب��ك��رثة،  متوفرة 
���ش��رب��ات خ��ل��ف اخلطوط  ب��ت��وج��ي��ه 
ال��ذي يبذل فيه  الوقت  الرو�شية يف 
الطلب  لتلبية  الغرب جهودا حثيثة 

على املزيد من االأ�شلحة.
اأنها  الثالثاء  اأوك��ران��ي��ا  اأعلنت  وق��د 
�شواريخ  راج���م���ات  اأن��ظ��م��ة  ت�شلمت 
من فرن�شا ت�شاف اإىل تر�شانتها من 

اأعلنت  لقد  ت��رك��ي��ا.  ل��وق��ف  �شالبة 
تركيا عن نيتها وهي ت�شتطلع االآن 
ب��داي��ة وق���وع غزو  االأم����ور. تتوقف 
الدول  ملواقف  حتليلها  كيفية  على 

االأخرى.
م��ن ج��ان��ب��ه ���ش��ّرح امل��ت��ح��دث با�شم 
ال��رئ��ا���ش��ة ال��رتك��ي��ة اإب��راه��ي��م كالن، 
العملية  اأن  ال�����ث�����الث�����اء،  اأم�����������س 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا �شد 

االإرهابية قد تنطلق يف  التنظيمات 
اأي وقت.

تنفيذ  ميكن  اأن��ه  املتحدث  واأ���ش��اف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ب���ع���دة ط���رق، 
موعدها  �شيحدد  م��ن  ه��ي  واأن���ق���رة 

وطريقة تنفيذها.
وت����اب����ع: ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
ال�شمال ال�شوري من �شاأنها املحافظة 

على وحدة االأرا�شي ال�شورية.

رئي�س الدولة ي�شتقبل ويل عهد دبي 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
جمل�س  يف  اأم�����س-  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو   - ال��ب��ح��ر  ق�شر 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير املالية.     )التفا�شيل �س2(

واأن يظل اأبناوؤهم واأ�شرهم وذووهم 
يتعهدهم   .. اأع��ن��اق��ن��ا  يف  اأم���ان���ة 
الوطن بالرعاية وتتوالهم الدولة 

بالعناية واملتابعة.
ق���ال ���ش��اح��ب ال�شمو  م���ن ج��ان��ب��ه 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإنه يف 
و�شعباً  قيادة  جنتمع  ال�شهيد  يوم 
ح����ول ذك�����رى ���ش��ه��دائ��ن��ا االأب������رار، 
لعطائهم  العايل  تقديرنا  وجن��دد 
و�شجاعتهم،  واإق��دام��ه��م  ال�شخي، 

وت�شحياتهم يف �شبيل حرية واأمن 
موؤكدا  و�شعبنا..  وطننا  وا�شتقرار 
اأن دماء �شهدائنا �شتظل وديعة يف 
�شعلة  اأف�شالهم  �شدورنا، و�شتظل 

م�شيئة يف حا�شرنا وم�شتقبلنا.
                )التفا�شيل �س3(

وزيرة الدولة الباك�شتانية لل�شوؤون اخلارجية جتتمع مع طالبان يف كابول 
•• كابول -رويرتز: 

لل�شوؤون  الدولة  وزي��رة  اجتمعت 
اخلارجية يف باك�شتان مع القائم 
باأعمال وزير خارجية اأفغان�شتان 
اأم�س الثالثاء يف كابول، يف اأحدث 
التي  للدولة  رفيع  مل�شوؤول  زي��ارة 
االأجنبية  احل��ك��وم��ات  ت��ع��رتف  ال 

بحكامها من حركة طالبان.
تتزايد  وق���ت  ال���زي���ارة يف  وت���اأت���ي 
املناطق  يف  االأمنية  املخاوف  فيه 
املتاخمة الأفغان�شتان بعدما قالت 
اأم�س  حركة طالبان الباك�شتانية 
ملتزمة  ت��ع��د  مل  اإن���ه���ا  االث���ن���ني 
امل�شتمر منذ  النار  اإط��الق  بوقف 

�شهور مع احلكومة الباك�شتانية. 
االأفغانية  طالبان  حركة  وكانت 
تعمل على ت�شهيل املحادثات بني 

وحكومة  الباك�شتانية  ط��ال��ب��ان 
اأواخ������ر العام  اب�����اد م��ن��ذ  اإ����ش���الم 

املا�شي.
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام:

ال�شهداء  بت�شحيات  اح��ت��ف��اًء  ال�شهيد"  "يوم  ال��ي��وم  االإم����ارات  دول���ة  حتيي 
الذين �شحوا باأرواحهم اأثناء اأداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها. 
وت�شتذكر االإمارات يف املنا�شبة التي ت�شادف ال� 30 من نوفمرب من كل عام 
بطوالت اأبناءها الربرة الذين بذلوا الغايل والنفي�س يف رفعة الوطن والذود 
الوفاء  ملعان  جت�شيد  يف  �شبيله،  يف  اأرواح��ه��م  وقدموا  و�شجاعة  باإقدام  عنه 
حول  وااللتفاف  وال��والء  الوطن  وحب  والفداء  الت�شحية  لقيم  واالمتنان 
للت�شامح  عنواناً  االإم���ارات  لتبقى  �شيء  كل  �شخرت  التي  الر�شيدة  القيادة 

وال�شالم واالإن�شانية.
ويف »يوم ال�شهيد« تقف االإمارات حكومة و�شعبا وقفة تقدير وفخر وامتنان 
لت�شحيات االأبطال امليامني الذين تخرجوا من مدر�شة »زايد اخلري« التي 

ظلت و�شتظل نا�شرة لل�شعيف، مغيثة لكل ملهوف.
ويحظى ملف دعم ورعاية اأ�شر ال�شهداء وتلبية احتياجاتهم باهتمام ومتابعة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل”،  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س 

االأعلى حكام االإمارات.
وعملت االإم��ارات على تنفيذ ا�شرتاتيجية متكاملة لدعم وتلبية متطلبات 
اأ�شا�شية،  حم���اور  اأرب��ع��ة  ت�شمنت  ال�شهداء  الأ���ش��ر  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ت��وف��ري 
�شملت دعم اال�شتقرار االأ�شري عرب برامج االإ�شكان وتوفري املنازل، وتعزيز 
حت�شيلهم  ومتابعة  التعليم  قطاع  يف  ال�شهداء  الأب��ن��اء  املقدمة  اخل��دم��ات 
متكاملة  ومنظومة  ال�شاملة،  ال�شحة  الرعاية  توفري  اإىل  اإ�شافة  العلمي، 
من مبادرات الدعم االجتماعي، ومبادرات تنمية املهارات احلياتية والعلمية 

والثقافية والريا�شية.
امل���ب���ادرات وفق  ال�����ش��ه��داء االإ����ش���راف على تلك  اأ���ش��ر  ���ش��وؤون  وي��ت��وىل مكتب 

االأ�شر  ومتطلبات  احتياجات  ودرا�شة  مبتابعة  االأول  امل�شار  يعنى  م�شارين، 
واأبناء ال�شهداء، فيما ت�شمن امل�شار الثاين تبني واعتماد املبادرات وامل�شاريع 

النوعية واالإ�شراف على تنفيذها.
و�شكل �شمان اال�شتقرار االأ�شري واالجتماعي الأبناء ال�شهداء وذويهم اأحد 
اأ�شر ال�شهداء على متابعة  اأولويات الدعم، حيث حر�س مكتب �شوؤون  اأبرز 
الإجراء  م�شتحقيها  مع  واملبا�شر  ال��دوري  والتوا�شل  املنازل  اإجن��از  مراحل 

الرتتيبات املتعلقة بت�شليمهم هذه البيوت يف اأ�شرع وقت ممكن.
�شعت  ال��ت��ي  ال��دع��م  منظومة  ت�شمنت  التعليمي،  ال��ق��ط��اع  م�شتوى  وع��ل��ى 
التي  املنا�شبة  الدرا�شية  البيئة  توفري  ال�شهداء،  اأب��ن��اء  م�شتقبل  ل�شمان 
تتيح لهم التفوق يف حت�شيلهم، وتوفري الفر�س املنا�شبة لهم ليكونوا قادة 
الطلبة  لتفقد  الدولة  مدار�س  وزي��ارة  املتابعة  عرب  امل�شتقبل،  يف  متميزين 

حت�شيلهم  �شري  على  واالطمئنان  درا�شتهم،  �شوؤون  ومتابعة  ال�شهداء  اأبناء 
والرعاية  الدعم  اأوج��ه  كل  وتاأمني  متابعة  على  والعمل  وتفوقهم،  العلمي 
"خطوات"  املهني  االإر�شاد والتوجيه  املكتب برنامج  واأطلق  واالهتمام بهم. 
اخليارات  الكت�شاف  ال�شهداء  اأبناء  من  درا�شياً  املتفوقني  الطلبة  م�شتهدفاً 
الربنامج دورات وور�س  امل�شتقبلي، حيث يت�شمن  املهني  املتعلقة مب�شارهم 
عمل وحما�شرات تهدف اإىل تزويدهم باملهارات الالزمة واالأ�ش�س العلمية 
ال�شحيحة، لتمكينهم من جتاوز التحديات وحتقيق اأهدافهم وطموحاتهم. 
ويف ال�شياق ذاته، �شكلت �شحة و�شالمة اأ�شر ال�شهداء وذويهم اأولوية خا�شة 
يتعلق  ما  كل  متابعة  على  حر�س  ال��ذي  ال�شهداء  اأ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  ل��دى 

ب�شوؤونهم ال�شحية ال�شيما فئات كبار ال�شن واأ�شحاب الهمم.
واأطلق املكتب مبادرة خميمات اأبناء الفخر التي تعد مبادرة نوعية موجهة 
االجتماعية وحتمل  وال��ع��الق��ات  ال��ق��درات  تنمية  ب��ه��دف  ال�����ش��ه��داء  الأب��ن��اء 
امل�شوؤولية لدى امل�شاركني عن طريق ا�شرتاك الفرد مع زمالئه يف الن�شاطات 
املتعددة وتعاونه معهم على اإجناز خمتلف االأعمال، باالإ�شافة اإىل تزويدهم 

مبعلومات وخربات جديدة تو�شع مداركهم وثقافاتهم واآفاق تفكريهم.

الإمارات حتتفي اليوم بيوم ال�شهيد

رئي�س الدولة ي�شتقبل ويل عهد دبي 

مكتب فخر الوطن مينح اأكرث من 30,000 اإقامة ذهبيه للعاملني يف اخلطوط الأمامية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو   - البحر  ق�شر  جمل�س  يف  اهلل" ام�س- 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية. وتبادل 
تتعلق مب�شرية  والتي  االأخوية  الودية  االأحاديث   - اللقاء  - خالل  �شموهم 
الوطن املباركة و�شوؤون املواطن   ما من �شاأنه االرتقاء بجودة حياة املجتمع 
و�شعادته.  ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعال نائب حاكم اأم 
القيوين ومعايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي و�شمو ال�شيخ 

ال�شيخ  العني و�شمو  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  طحنون بن حممد 
اآل  �شلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  واالإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�شة و�شمو  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 

اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�شيخ 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو 
العليا الأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
دبي للطريان املدين رئي�س موؤ�ش�شة مطارات دبي الرئي�س االأعلى والرئي�س 

التنفيذي ملجموعة طريان االإمارات. 

رئي�س الدولة ي�شتقبل وزير الداخلية الرتكي 
•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

"حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
اأم�س يف جمل�س ق�شر البحر معايل �شليمان 
تركيا  جمهورية  يف  الداخلية  وزير  �شويلو 

ال�شديقة يرافقه الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن زاي����د 
ال����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة.  ورح���ب �شاحب 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ب��ال��وزي��ر الرتكي 
�شموه حتيات فخامة رجب  اإىل  نقل  ال��ذي 
الرتكية  رئي�س اجلمهورية  اأردوغ��ان  طيب 
وال�شعادة  بال�شحة  ل�شموه  اأمنياته  واأطيب 
واالزدهار..  التقدم  دوام  االإم���ارات  ولدولة 
فخامة  اإىل  حتياته  نقل  �شموه  حمله  فيما 
اأردوغ������ان ومتنياته  ال��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب 
لرتكيا و�شعبها ال�شديق مزيدا من التطور 

والرخاء. 
���ش��ل��ي��م��ان �شويلو  ���ش��م��وه وم���ع���ايل  وب���ح���ث 
عالقات التعاون بني دولة االإمارات وتركيا 

و�شبل تعزيزها. 

•• اأبوظبي -وام:

يوا�شل مكتب فخر الوطن تقدمي الدعم الأبطال اخلطوط االأمامية مبنحهم 
االإقامة الذهبية لتحقيق املزيد من اال�شتقرار االأ�شري واالجتماعي لهم.

وقال معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة مكتب 
فخر الوطن، اإنه مت حتى االآن منح اأكرث من 30 األفاً من العاملني يف خط 
يف  قّدموها  التي  الكبرية  جلهودهم  تقديراً  الذهبية  االإقامة  االأول  الدفاع 
انت�شار  اأثناء  ومقيمني  مواطنني  من  االإم���ارات  دول��ة  جمتمع  حماية  �شبيل 

جائحة كوفيد19-.
خط  يف  العاملني  من  املوؤهلني  منح  الوطن  فخر  مكتب  �شيوا�شل  واأ���ش��اف 
ملنح  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الذهبية  االإقامة  االأول  الدفاع 
االإقامة الذهبية للمهنيني املتميزين من اأبطال اخلطوط االأمامية، الذين 
اجلائحة،  فرتة  خالل  كوفيد19-  ملر�شى  ومتميزة  مبا�شرة  رعاية  قّدموا 
والذين مّت تر�شيحهم لنيل هذه االإقامات التي تبلغ مدتها 10 �شنوات، من 

قبل اجلهات املُنّظمة التي يتبعون لها.
ويعمل مكتب فخر الوطن عن كثب مع الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية 
واجلمارك واأمن املنافذ يف تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة، ملنح املزيد من 
، والذين ما زالوا  العاملني يف خط الدفاع االأول االإقامة الذهبية  املوؤهلني 

يوا�شلون العمل والبذل ب�شكل يومي حلماية جمتمع االإمارات من مواطنني 
ومقيمني، وا�شتعدادهم الدائم للت�شّدي الأي حالة طوارئ.

وحتر�س قيادة دولة االإمارات من خالل هذه املبادرات االن�شانية اإىل تعزيز 
الأبطال  وتقديراً  املجتمع  اأطياف  ملختلف  واالجتماعي  االأ���ش��ري  اال�شتقرار 
االإن�شانية واملتميزين يف جهودهم اال�شتثنائية الداعمة حلماية االأفراد خالل 

جائحة “كوفيد19”.
واأعرب العديد من العاملني يف اخلطوط االأمامية عن �شكرهم وتقديرهم 
اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  للدعم الذي يقدمه �شاحب 
الدولة "حفظه اهلل"، للعاملني يف اخلطوط االأمامية مبا ينعك�س على تعزيز 
اإىل  ودفعهم  معنوياتهم  ورف��ع   ، واالجتماعي  واالأ���ش��ري  املهني  ا�شتقرارهم 
بذل املزيد من اجلهد والتفاين حلماية جمتمع االإمارات يف اأوقات الطوارئ 

واالأزمات .
وعربوا عن ارتياحهم ملبادرات مكتب فخر الوطن مبنح املزيد من العاملني 
يف اخلطوط االأمامية االإقامة الذهبية والتي تاأتي يف اإطار الدعم املتوا�شل 

الذي تقدمه الدولة اإليهم.
االأ�شعة  طبية  اإدارة  مدير  القطي�س  ال��دي��ن  جمال  الدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
وبا�شم  با�شمي  “ اأتقدم  ت��وام:  الدماغية يف م�شت�شفى  التداخلية واجللطات 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل  واالمتنان  ال�شكر  بجزيل  الطبي  ال��ك��ادر 

املبادرة ملنح االإقامة الذهبية،  “ ومكتب فخر الوطن على هذه  ”حفظه اهلل 
التي عززت اال�شتقرار والطماأنينة يف النفو�س”.

اإدارة طبية،  زيد مدير  اأب��و  اأحمد  زيد  اأب��و  هالة  الدكتورة  قالت  من جانبها 
اأق�شام العناية املركزة الطبية اجلراحية يف م�شت�شفى توام: “لقد وجدت كل 
الدعم والرعاية والتقدير اأثناء حماربة اجلائحة، كوين من �شمن منظومة 
مل��ح��ارب��ة ه���ذا الوباء،  امل��ق��دم��ة  ال��ذي��ن ك��ان��وا يف  االأط���ب���اء وال��ق��ط��اع ال�شحي 
وم�شاعدة اأهل دولة االإمارات، هذا الدعم الذي مكنني من متابعة عملي بكل 
اأمان وراحة نف�شية .. اأ�شكر قيادة وحكومة االإمارات لتقدمي االإقامة الذهبية 

خلط الدفاع االأول”.
طب  اإ�شت�شاري  طبي،  ق�شم  مدير  ال�شبلي  عمار  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ناحيته  م��ن 
االأطفال يف م�شت�شفى توام: “ اأتوجه بخال�س ال�شكر واالمتنان اإىل �شاحب 
اآل نهيان والقيادة الر�شيدة على هذه املبادرة  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
�شعرنا  لقد  جل��ه��وده��م،  تكرمياً  الذهبية  االإق��ام��ة  االأط��ب��اء  ملنح  االإن�شانية 
وطننا  يف  باال�شتقرار  �شعورنا  وازداد  االمتياز  هذا  على  بح�شولنا  بالتقدير 

الثاين”.
من جهته قال حممد علي، ممر�س يف وحدة العناية املُرّكزة يف مدينة ال�شيخ 
�شخبوط الطبية بال�شراكة مع مايو كلينك: " كّل ال�شكر والتقدير اإىل مكتب 
االإقامة  على  ح�شويل  عند  ج��داً  جميل  اإح�شا�س  انتابني  لقد  الوطن.  فخر 

ارتباطي  ق��ّوة  م��ن  زادت  التي  املكرمة  بهذه  عائلتي  م��ع  و�شعدت  الذهبية، 
باالإمارات التي بّت اأعتربها بلدي الثاين".

�شي  اإم  اإن  م�شت�شفى  يف  �شيدالنية  ���ش��وري��ن��دران،  �شميتا  قالت  جانبها  م��ن 
مب�شتقبل  متّتعي  يعني  الذهبية  االإق��ام��ة  على  ح�شويل  "اإن  �شي:  التخ�شّ
واملبادئ  بالقيم  التم�ّشك  على  الر�شيدة  الدولة  قيادة  حُتّفزنا  حيث  ُم�شرق، 
االإن�شانية النبيلة التي ت�شود جمتمع االإمارات. اأ�شكر القيادة الر�شيدة ومكتب 

فخر الوطن على تكرميي مع عائلتي".
والتمري�س يف  ال�شريرية  االإ�شعافية  ق�شم  بيالرمينو،  األفريدو  قال  وبدوره 
حلمي  يتحّقق  اأن  قّط  بايل  على  يخطر  "مل  اأبوظبي:  كليفالند  م�شت�شفى 
تقدمي  يف  اأ�شتمّر  يجعلني  ال��ذي  االأم���ر  الذهبية،  االإق��ام��ة  على  باحل�شول 
كبري يف حياتهم.  اإيجابي  اأث��ر  واإح��داث  للمر�شى،  االآمنة  ال�شحية  الرعاية 
الوطن على هذه  االإم��ارات ومكتب فخر  اإىل قيادة  بال�شكر والتقدير  اأتقّدم 

الهدية الرائعة".
"لقد  �شي:  التخ�شّ �شي  اإم  اإن  م�شت�شفى  تخدير يف  فني  بوبي،  نيمي  وقالت 
ُذهلت عند ح�شويل على االإقامة الذهبية لع�شر �شنوات، االأمر الذي يجعلني 
اأتطلع اإىل م�شتقبل �شعيد اأمتكن من خالله حتقيق اأحالمي واآمايل، والعمل 
الر�شيدة  للقيادة  �شكراً  االإم����ارات.  جمتمع  خلدمة  االإخ��ال���س  م��ن  مبزيد 

ومكتب فخر الوطن من االأعماق".
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اأخبـار الإمـارات

يف كلمة ل�سموه مبنا�سبة يوم ال�سهيد 

رئي�س الدولة: الثالثون من نوفمرب يوم لتاأكيد قوة جمتمعنا ومتا�شكه وتعميق قيم الولء والنتماء للوطن

اأكد اأن قواتنا امل�سلحة ومعها اأجهزتنا الأمنية واأجهزة احلماية املدنية، اأثبتت اأنها لوطننا درع منيع

حممد بن را�شد : دماء �شهدائنا وديعة يف �شدورنا واأف�شالهم �شعلة م�شيئة يف حا�شرنا وم�شتقبلنا

•• اأبوظبي-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ومتا�شكه  جمتمعنا  ق��وة  لتاأكيد  ي��وم  ه��و  نوفمرب  م��ن  الثالثني  اإن  اهلل 
الذين  اأبنائه  ذك��رى  ال��ذي يخلد  للوطن  ال��والء واالنتماء  ولتعميق قيم 
قدموا اأرواحهم دفاعاً عنه.. م�شيفاً �شموه "يف هذا اليوم الذي ُيعلي فيه 
�شعبنا من قيم الت�شحية والفداء .. نقف جميعاً اإجالاًل وتقديراً ل�شهداء 
راي��ة دولة  اأن تظل  �شبيل  الطاهرة يف  ب��اأرواح��ه��م  ال��ذي��ن ج���ادوا  ال��وط��ن 

االإمارات العربية املتحدة عاليًة خّفاقًة يف �شماء املجد".
30 من  واأ�شاف �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي يوافق 
نوفمرب من كل عام - “نعاهد �شهداءنا االأبرار اأن تبقى ت�شحياتهم خالدة 
واأ�شرهم  اأبناوؤهم  للفخر واالعتزاز واأن يظل  يف ذاكرة االأجيال وم�شدراً 
وذووهم اأمانة يف اأعناقنا .. يتعهدهم الوطن بالرعاية وتتوالهم الدولة 

بالعناية واملتابعة”.
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبنا�شبة 

يوم ال�شهيد..
نقف  وال��ف��داء،  الت�شحية  قيم  �شعبنا من  فيه  ُيعلي  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  يف 
جميعاً اإجالاًل وتقديراً ل�شهداء الوطن، الذين جادوا باأرواحهم الطاهرة 
املتحدة عاليًة خّفاقًة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة  راي��ة  اأن تظل  �شبيل  يف 
�شماء املجد .. معاهدين �شهداءنا االأبرار اأن تبقى ت�شحياتهم خالدة يف 
واأ�شرهم  اأبناوؤهم  يظل  واأن  واالع��ت��زاز،  للفخر  وم�شدراً  االأجيال،  ذاك��رة 
وذووهم اأمانة يف اأعناقنا .. يتعهدهم الوطن بالرعاية وتتوالهم الدولة 

بالعناية واملتابعة.
ون�شتذكر بكامل الثناِء والتقدير اأخي فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان "رحمه اهلل" الذي وّجه بتخ�شي�س الثالثني من �شهر نوفمرب 
من كل عام .. يوماً الإحياء ذكرى �شهدائنا الذين �شطروا بدمائهم الزكية 
ال�شرف، دفاعاً  اأَْعلى منازل  الت�شحية والب�شالة، واعتلوا  اأعظم �شفحات 
عن دولة االحتاد، التي اأ�ش�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

واإخوانه اآباوؤنا املوؤ�ّش�شون على قيم البذل والعطاء.
ومتا�شكه  جمتمعنا  قوة  على  للتاأكيد  يوم  هو  نوفمرب،  من  الثالثني  اإن 

وت�شامن اأبنائه ولتعميق قيم الوالء واالنتماء للوطن الذي يخلُِّد ذكرى 
واأجياله  الوطن  �شباب  داع��ني  عنه،  دف��اع��اً  االأرواح  قدموا  الذين  اأبنائه 
ال�شاعدة اإىل اأن يتمثلوا القيم النبيلة لل�شهادة واأن يتخذوا من ال�شهداء 
املعارف  حت�شيل  يف  واالإخ���ال����س  ال��واج��ب  وت��ق��دي�����س  للت�شحية  م��ث��ااًل 
نحلم  التي  امل�شتقبل  فاإمارات  العمل،  اأداء  يف  والتمّيز  املهارات  واكت�شاب 
املخل�س،  اجل��اد  بالعمل  اإاّل  ُتبنى  ال  اأجلها،  ونعمل من  لها  ونخطط  بها 

والت�شحيات الكربى.
امل�شّلحة،  قواتنا  وق��ادة  و�شباط  جنود  الوطنية  املنا�شبة  هذه  يف  ونحيي 
واأجهزتنا االأمنية كافة املرابطني يف ميادين ال�شرف حمايًة للوطن واإعالًء 
لرايته ودفاعاً عن �شيادته .. والتحية مو�شولة اإىل اأبناء وطننا وبناته يف 

جميع ميادين العطاء والعمل االإن�شاين داخل الدولة وخارجها.
حفظ اهلل تعاىل دولتنا، وتغّمد برحمته اأرواح �شهدائنا واأ�شكنهم الفردو�س 
اأهلهم  رف��ي��ق��اً..وج��زى  اأول��ئ��ك  وح�شن  يقني  وال�شد  النبيني  مع  االأع��ل��ى 

وذويهم خرياً واأدام على دولتنا نعم االأمن واالأمان واال�شتقرار.
وال�شالُم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

•• دبي-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اإنه يف يوم ال�شهيد جنتمع 
ت��ق��دي��رن��ا العايل  ح���ول ذك���رى �شهدائنا االأب�����رار، وجن���دد  ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��اً 
حرية  �شبيل  يف  وت�شحياتهم  و�شجاعتهم،  واإقدامهم  ال�شخي،  لعطائهم 
واأمن وا�شتقرار وطننا و�شعبنا.. موؤكدا اأن دماء �شهدائنا �شتظل وديعة يف 

�شدورنا، و�شتظل اأف�شالهم �شعلة م�شيئة يف حا�شرنا وم�شتقبلنا.
يوم  ال��وط��ن مبنا�شبة  درع  ع��رب جملة  كلمة وجهها  - يف  �شموه  واأ���ش��اف 
قواتنا  اأثبتت  "لقد   - ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب   30 ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد 
امل�شلحة ومعها اأجهزتنا االأمنية واأجهزة احلماية املدنية، اأنها لوطننا درع 
دائماً  واأب��دت  الزمان،  وعاديات  االأخطار  قوية حتميه من  منيع، ومظلة 
جاهزية وا�شتعداداً لتنفيذ املهام التي تكلف بها، ونفذتها بكفاءة واقتدار 
وكان لقواتنا امل�شلحة وما زال دور كبري يف دعم �شناعاتنا الع�شكرية، التي 
باتت تلبي جزءاً مهماً من ت�شليح قواتنا، وتزيد اقت�شادنا حجماً وتنوعاً؛ 
هذا ف�شاًل عن م�شاهمتها الفعالة يف تعزيز جمتمعنا العلمي االإماراتي 

ورفده بالكفاءات.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ..
اأيها االإماراتيون واالإماراتيات ..

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
جنتمع اليوم قيادة و�شعباً حول ذكرى �شهدائنا االأبرار، وجندد تقديرنا 

�شبيل  وت�شحياتهم يف  و�شجاعتهم،  واإقدامهم  ال�شخي،  لعطائهم  العايل 
حرية واأمن وا�شتقرار وطننا و�شعبنا.

ويف اجتماعنا اليوم نتوجه بال�شكر والعرفان لقواتنا امل�شلحة البا�شلة، فقد 
ال�شهداء من بني كوادرها، وقدموا �شهادة على مناقبية من�شوبيها،  جاء 
وعمق والئهم وانتمائهم، و�شدق التزامهم بق�شم اجلندية، وا�شتعدادهم 

الدائم لتلبية نداء الواجب يف كل زمان واأي مكان.
احلماية  واأج��ه��زة  االأم��ن��ي��ة  اأجهزتنا  ومعها  امل�شلحة  قواتنا  اأثبتت  لقد 
االأخطار  م��ن  حتميه  ق��وي��ة  وم��ظ��ل��ة  منيعة،  درع  لوطننا  اأن��ه��ا  امل��دن��ي��ة، 
وعاديات الزمان، واأبدت دائماً جاهزية وا�شتعداداً لتنفيذ املهام التي تكلف 
بها، ونفذتها بكفاءة واقتدار ..اإ�شافة لذلك كان لقواتنا امل�شلحة وما زال 
مهماً من  تلبي ج��زءاً  باتت  التي  الع�شكرية،  دور كبري يف دعم �شناعاتنا 
ت�شليح قواتنا، وتزيد اقت�شادنا حجماً وتنوعاً؛ هذا ف�شاًل عن م�شاهمتها 

الفعالة يف تعزيز جمتمعنا العلمي االإماراتي ورفده بالكفاءات.
واإذ خ�ش�س هذا اليوم لتكرمي �شهدائنا، فاإن التكرمي مو�شول الأ�شرهم 
ووجهتهم  العليا،  الوطنية  القيم  على  تن�شئتهم  اأح�شنت  التي  الكرمية 

للخدمة يف ال�شلك الع�شكري، ونذرتهم الأنبل مهمة واأ�شرف غاية.
ورباطة  االأ�شر من �شرب  اأبدته هذه  ما  ذاك��رة وطننا  يف  �شيظل حمفوراً 
جاأ�س، وت�شليم بق�شاء اهلل وقدره، واإميان باأن ال�شهداء اأحياء عند ربهم 
يرزقون ..ولعل اخلدمات التي يقدمها مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء تخفف 
عنها م�شابها، وجت�شد لها عرفان قيادة وجمتمع االإمارات بت�شحياتها، 
وتقديرهم ملا حتمله االآباء واالأمهات والزوجات واالأبناء واالإخوة واالأقارب 

من لوعة فراق اأحبتهم.

وهنا اأتوجه بال�شكر اجلزيل الأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اهلل"  "حفظه  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
احتياجاتها  تاأمني  على  وحر�شه  ال�شهداء،  الأ�شر  الدائمة  رعايته  على 
وتعليم اأبنائها ..وهذا جزء ي�شري مما قدمه ويقدمه �شموه لوطننا على 

ال�شعيدين املدين والع�شكري.
اأيها املواطنون واملواطنات ..

�شتظل دماء �شهدائنا وديعة يف �شدورنا، و�شتظل اأف�شالهم �شعلة م�شيئة 
خ�شال،  من  �شعبنا  يف  ما  اأف�شل  اأظ��ه��روا  ..فقد  وم�شتقبلنا  حا�شرنا  يف 
وجدان  يف  احلا�شرة  العطاء  قيم  اأ�شمى  بذلوا  التي  باأرواحهم  وق��دم��وا 
�شعبنا، واملمتدة جذورها يف عقيدتنا وتراثنا وثقافتنا، كما اأكد ال�شهداء 
اأظهر  ال��ذي  اإجن���ازات وطننا يكمن يف بناء االإن�����ش��ان االإم��ارات��ي  اأك��رب  اأن 
ويظهر كفاءة عالية يف كل املجاالت املدنية الع�شكرية، واأنه با�شل و�شجاع 
ومقدام يلبي النداء، وال يرتدد يف مواجهة االأخطار، وانه معطاء يف كل 

واقع العمل، وانه ملتحم بقيادته وم�شتلهم لروؤاها وطموحاتها.
ال�شهادة  معنى  ال�شاعدة  اأجيالنا  تعلموا  اأن  وطني  وبنات  اأبناء  اأدعوكم 
�شعبنا  واأن  كلها،  ال�شنة  الأي��ام  رمز  ال�شهيد هو  يوم  واأن  ال�شهيد،  ومكانة 
باأن  الطاهرة،  بدمائهم  املكتوبة  ال�شهداء  بر�شالة  االإمي��ان  على  مفطور 
الغايل  ب��ذل  وبناته  اأبنائه  من  ي�شتحق  واأن��ه  منلك،  ما  اأغلى  هو  وطننا 
ال�شاعدة  اأجيالنا  رايته خفاقة، وحريته م�شانه، علموا  لتظل  والنفي�س 
اأن ر�شالة ال�شهداء تدعو اأي�شاً اإىل االجتهاد على مقاعد الدرا�شة، والتزام 
و�شمعتها  االإم���ارات  ا�شم  على  واحلر�س  العمل،  واتقان  االأخ��الق،  مكارم 

العطرة.

نعاهد �شهداءنا الأبرار اأن تبقى ت�شحياتهم خالدة يف ذاكرة الأجيال وم�شدرًا للفخر والعتزاز واأن يظل اأبناوؤهم واأ�شرهم وذووهم اأمانة يف اأعناقنا

اأ�شاأل املوىل عز وجل اأن يجازي �شهدائنا خري اجلزاء، واأن ي�شمل برعايته 
وعنايته وكرمه وطننا و�شعبنا، واأن يدمي على بالدنا االأمن واال�شتقرار 

والتقدم واالزدهار.

حاكم ال�شارقة: �شهداء الوطن �شطروا اأ�شماءهم باأحرف 
من نور يف �شجل الفخر

حاكم عجمان: الثالثون من نوفمرب منا�شبة وطنية جليلة لتخليد ذكرى �شهداء الوطن
•• ال�سارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأك������د 
ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
حاكم ال�شارقة اأن الثالثني من 
�شهداء  لن�شتذكر  ياأتي  نوفمرب 
ال��ذي��ن دافعوا  االأب�����رار  ال��وط��ن 
ع���ن ت����راب وع����زة وك���رام���ة هذا 

الوطن.
واأ�����ش����اف ���ش��م��وه ����� يف ك��ل��م��ة له 
الوطن  درع  جملة  ع��رب  وجهها 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم ال�����ش��ه��ي��د ال���ذي 
نوفمرب  من  الثالثني  ي�شادف 
الوطن  �شهداء  اأن   �� من كل عام 
من  ب��اأح��رف  اأ�شماءهم  �شطروا 
وال�شرف،  الفخر  �شجل  يف  ن��ور 
اأج��م��ل ���ش��ور العطاء  م��ق��دم��ني 

والِفداء للوطن واإعالء رايته.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

نوفمرب  من  الثالثني  ي�شادف 
لن�شتذكر  ال�شهيد،  ي��وم  ذك���رى 
ف��ي��ه��ا ���ش��ه��داء ال���وط���ن االأب�����رار 
ال��ذي��ن داف��ع��وا ع��ن ت���راب وعزة 

•• عجمان-وام:

بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
يف  اإن  ع���ج���م���ان  ح����اك����م  االأع�����ل�����ى 
ال���ث���الث���ني م����ن ن���وف���م���رب م����ن كل 
عام حتل علينا ذكرى يوم ال�شهيد 
وطنية  منا�شبة  وه���ي  االإم���ارات���ي 
�شهداء  ذك������رى  ل��ت��خ��ل��ي��د  ج��ل��ي��ل��ة 
�� يف كلمة  ال��وط��ن. واأ���ش��اف �شموه 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ع���رب  وج��ه��ه��ا 
مب���ن���ا����ش���ب���ة ي������وم ال�������ش���ه���ي���د ال����ذي 
م���ن نوفمرب  ال��ث��الث��ني  ي�����ش��ادف 
يوم  ن�شتذكر يف  اأننا   �� ع��ام  من كل 
ال�شهيد ماآثر االأبطال الذين روت 
دم��اوؤه��م م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال �شد كل 
ح��اق��د وع����دو ح��ا���ش��د ك����اره للحق 

معاٍد لكل خري.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

كل  م��ن  نوفمرب  م��ن  الثالثني  يف 
عام حتل علينا ذكرى يوم ال�شهيد 
وهي منا�شبة وطنية جليلة لتخليد 
واأ�شمائهم  ال��وط��ن  �شهداء  ذك��رى 
�شجلوا  التي  املباركة  وت�شحياتهم 
بها تاريخا م�شرفا مبداد من نور، 

وفخر وعزة واإباء.
ماآثر  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  يف  ن�����ش��ت��ذك��ر 
دم���اوؤه���م  روت  ال���ذي���ن  االأب����ط����ال 

، حتى  ال����وط����ن  ه�����ذا  وك����رام����ة 
����ش���ه���داء،  رب����ه����م  اإىل  ارت�����ق�����وا 
ن��ور يف  ب��اأح��رف م��ن  م�شطرين 
�شجل الفخر وال�شرف اأ�شماءهم 
اأجمل  ومقدمني  وت�شحياتهم، 
���ش��ور ال��ع��ط��اء وال��ِف��داء للوطن 

واإعالء رايته.
�شتبقى يف ذاكرة التاريخ ال�شرية 
العطرة ملن قدم اأغلى ما ميلك 
يف �شبيل الدفاع عن وطنه وعن 
كلمة احل��ق ب��دون اأي ت���ردد، بل 
و�شهدت لهم امليادين بال�شجاعة 
وقد  البطولة،  و�شور  والب�شالة 
اختار لهم اهلل هذه املكانة التي 
ت�����ش��اب��ه��ه��ا م��ك��ان��ة م���ن حيث  ال 
وعلو  العظيم  وال���ث���واب  االأج����ر 

الدرجات ومغفرة الذنوب.
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  اإن 
ي����وم����ا عن  ت���ف���ت���اأ  امل����ت����ح����دة مل 
مد  االإن�������ش���ان���ي���ة يف  ر����ش���ال���ت���ه���ا 
امل�شت�شعفني  اإىل  ال���ع���ون  ي���د 
امللهوفني  واإغ��اث��ة  وامل��ظ��ل��وم��ني 
ق�شاياهم  يف  االأ���ش��ق��اء  ون�����ش��رة 
ال����ع����ادل����ة، وق�����د ق�����دم اأب���ن���اوؤه���ا 

م���ي���ادي���ن ال���ق���ت���ال ���ش��د ك���ل حاقد 
وعدو حا�شد كاره للحق معاٍد لكل 
اأن�����ش��ار احل���ق و�شعلة  خ���ري، ف��ه��م 
اخلري ون��ور العدالة ورم��ز الفخر 
وت�شحياتهم  االإن�شانية  والكرامة 
املباركة منارة ت�شت�شيء بها االأمم 
واالأجيال ومت�شي بهم اإىل طريق 
املحتاج  ون�شرة  واالإن�شانية  اخلري 
امل��ل��ه��وف واإع���ان���ة املكروب  واإغ���اث���ة 
كما  ال��ط��اه��رة  اأرواح���ه���م  و�شتبقى 
الوطن  ���ش��م��اء  يف  ال�����ش��م�����س  ن����ور 
الت�شحية  ق���ي���م  ف���ي���ن���ا  ف��ت�����ش��م��و 
والفداء وتتعزز يف النفو�س معاين 
ت�شحية  لكل  والتبجيل  االح��رتام 
ق��دم��ه��ا اأب���ن���اء االإم�������ارات االأع�����زاء 

وجنودنا البوا�شل.
حمطة  امل���ج���ي���د  ال����ي����وم  ه�����ذا  اإن 
ت��اري��خ��ي��ة ف��ارق��ة يف م�����ش��رية دولة 
االحت����������اد ف���ت�������ش���ح���ي���ات اأب���ن���ائ���ن���ا 
ال�شهداء زرعت يف النفو�س معاين 
وال�شمود وع��ززت من فكرة  القوة 
اإكرام  االحتاد ولبنته االأ�شا�شية يف 
اأمنه  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ  االإن���������ش����ان 
ورد  املجتمعات  وا�شتقرار  واأم��ان��ه 
وحما�شبة  اأ�شحابها  اإىل  احلقوق 
ك���ل م���ع���اٍد وج���ائ���ر ب�����ش��الح العدل 
ت��اري��خ��ا نا�شعا  ف��اأب��ط��ال��ن��ا ر���ش��م��وا 
للعامل  وبينوا  والفداء  املحبة  من 

�شبيل  يف  اجلليلة  الت�شحيات 
حتقيق هذه الغاية النبيلة، كما 
�شبيل  يف  البوا�شل  جنودها  قدم 
ال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن اأرواح���ه���م 
على  ي�شكن  م��ن  ك��ل  ينعم  ل��ك��ي 
باالأمن  ال��ط��ي��ب��ة  االأر������س  ه���ذه 

واالأمان.

ن��ال��وه من  م��ا  ل��ل�����ش��ه��داء  هنيئا 
����ش���رف ال�����ش��ه��ادة وال����دف����اع عن 
باأبناء  للوطن  وهنيئاً  ال��وط��ن 
يقدمون اأرواحهم لرفعته، رحم 
واأ�شكنهم  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء  اهلل 
ف�������ش���ي���ح ج����ن����ات����ه، وح����ف����ظ اهلل 

االإمارات ومن يعي�س عليها.

ال��وط��ن وع�شق  اأج��م��ع معنى ح��ب 
ترابه والذود عنه باأغلى ما ميلكه 

االإن�شان، حياته ونف�شه وروحه.
االأب����رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا  ذك����رى  �شتبقى 
م�شرفا  و�شاما  الزمان  طال  مهما 
يحمله اأبناء الوطن على �شدورهم 
للقوة  جم���ي���دا  رم�����زا  و���ش��ي��ب��ق��ون 
وال�������ش���الم وال�����ش��ج��اع��ة واالإق������دام 

واملحبة ال�شادقة والعدالة النرية.
اأم  ل��ك��ل  ن���ق���ول  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  ويف 
اإن  �شهيدا  ف��ارق��وا  واأخ��ت  واأخ  واأب 
�شهيدكم هو ابننا وحبيبنا ونحزن 
وندعو  عليهم  ونرتحم  الأحزانكم 
اأعلى  يف  اأرواح���ه���م  يتغمد  اأن  اهلل 
وال�شديقني  النبيني  م��ع  اجل��ن��ان 

وال�شاحلني.

دائرة الثقافة وال�شياحة اأبوظبي ومريال تعلنان اكتمال 25 % من الأعمال الإن�شائية لتيم لب فينومينا 
•• اأبوظبي-وام: 

ال��رائ��دة يف جمال  وم��ريال،  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت 
تطوير ال��وج��ه��ات وال��ت��ج��ارب ال��غ��ام��رة يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ن اك��ت��م��ال 25٪ 
منطقة  يف  اأبوظبي  فينومينا  الب  تيم  لتجربة  االإن�شائية  االأعمال  من 
اأبوظبي ثمرة ال�شراكة  ال�شعديات الثقافية.  وي�شكل تيم الب فينومينا 
من  تتخذ  التي  التخ�ش�شات  متعددة  الفنية  املجموعة  الب"،  "تيم  مع 
عام  ا�شتكماله يف  املقرر  لها، حيث من  اليابانية طوكيو مقراً  العا�شمة 
مع  الفن  فيها  يلتقي  وغ��ام��رة،  ملهمة  فنية  م�شاحة  ليوفر   2024
التكنولوجيا الإثارة الف�شول واخليال واالإبداع لدى جميع الزوار. ويعد 
الثقافية،  ال�شعديات  اأحدث عرو�س منطقة  اأبوظبي  تيم الب فينومينا 
اأعمال  مربع،  مرت  األ��ف   17 م�شاحته  تبلغ  ال��ذي  املبنى،  �شي�شمل  حيث 

�شتكون  والتطوير  البحث  وا�شعة من  نتائج عملية  على  قائمة  تركيبية 
االأكرث تفرداً يف اأبوظبي.  وقال �شعادة �شعود عبد العزيز احلو�شني وكيل 
االرتقاء  ح��ول  روؤيتنا  "تتمحور  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
مبكانة اأبوظبي كوجهٍة عاملية مرموقة، واإلهام االأجيال القادمة خلو�س 
جتارب غنية باالبتكار واال�شتك�شاف. وي�شكل م�شروع تيم الب فينومينا 
اإجنازاً فريداً ي�شاف اإىل م�شرية التقدم واالبتكار التي تتميز بها اأبوظبي، 
ويعك�س جهودنا امل�شتمرة لالرتقاء بح�شور االإمارة كمركز عاملي رائد يف 
�شراكتنا مع  خ��الل  م��ن  ون��ه��دف  وال��رتف��ي��ه.  والثقافة  الفنون  جم��االت 
مريال وتيم الب ومنظومة املقاولني اإىل تقدمي جتربة مدرو�شة بعناية 
ووجهة ثقافية و�شياحية مميزة وم�شاركتها مع العامل اأجمع، مما يعزز 
العامل".  ومن جانبه،  الثقافية على م�شتوى  ال�شعديات  مكانة منطقة 
قال حممد عبد اهلل الزعابي، الرئي�س التنفيذي ملريال: "يعك�س تطوير 

اإثراء  م��ريال اجلوهري يف  دور  اأبوظبي عن  فينومينا  تيم الب  م�شروع 
مبتكرة  تكنولوجية  جتربة  امل�شروع  ويعك�س  الأبوظبي.  الثقايف  امل�شهد 
لتقدمي وتف�شري الظواهر البيئية من مفهوٍم جديد، كما ميثل امل�شروع 
بت�شميمه الهيكلي الفني وعمارته االأيقونية م�شاحة جتريبية خم�ش�شة 
منظوراً  ل��ل��زوار  لتقّدم  حولها  م��ن  الفريدة  الهند�شية  باملعامل  ترتقي 
جديداً يف كل زيارة، مما مينح الزوار جتربة فريدة ال ُتن�شى يف اأبوظبي".  
باالإ�شافة اإىل ذلك، قامت مريال بال�شراكة مع دائرة الثقافة وال�شياحة - 
اأبوظبي بتعيني جمموعة األيك للهند�شة واملقاوالت الرائدة والتي تتخذ 
من االإم��ارات كمقر لها لبناء هذا امل�شروع ال�شخم.  ومتنح هذه املن�شة 
االإبداعية اجلديدة فر�شة للزوار لل�شفر عرب رحلة فنية يطلقون فيها 
للعامل  جديداً  منظوراً  لهم  وتقدم  واالإبداعية  الفنية  ملخيلتهم  العنان 
ال�شوء  لت�شليط  واالبتكار  االإب��داع  بني  فنية جتمع  بطريقة  من حولنا 

على الظواهر البيئية. و�شتكون االأعمال الفنية التي �شيعر�شها تيم الب 
فينومينا اأبوظبي، يف م�شاحة ت�شتلهم فيها الهند�شة املعمارية جماليات 
الفن خللق اإمكانيات غري حمدودة، ا�شتثنائية ومتطورة با�شتمرار، اأ�شبه 
النا�شئة  والعواطف  وامل�شاعر  الظواهر  و�شتكون  نف�شها،  احلياة  بتطور 
اإىل مكان  ال���زوار  و�شيتعرف  ح��دة  زائ��ر على  لكل  ف��ري��دة  التجربة،  ع��ن 
ي�شتك�شفون فيه حدود خيالهم.  ت�شهم الثقافة ب�شكل فاعل يف دعم جهود 
العا�شمة  اأ�شبحت  حيث  اأبوظبي،  يف  واالقت�شادية  االجتماعية  التنمية 
مركزاً عاملياً لالإبداع واالبتكار، ومنِتجاً رائداً للمحتوى، ومن�شة دولية 
جاذبة للمهارات االإبداعية، توؤمن مبا للثقافة من دور كمحرك رئي�شي 
نطاق  تو�شيع  اإىل  اأبوظبي  وت�شعى  واالقت�شادية.  االجتماعية  للتنمية 
بربنامج  وزواره���ا  جمتمعها  تزويد  خ��الل  من  والثقايف  الفني  التعبري 

ثقايف متنوع م�شمم الإلهام االإبداع وتنمية املعرفة. 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد من 
نزلء املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية بالإمارة 

•• اأم القيوين -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين باالإفراج عن عدد من 
ويق�شون  والغرامة  باحلب�س  اأحكام  بحقهم  �شدرت  ممن   ، القيوين  باأم  والعقابية  االإ�شالحية  املن�شاآت  نزالء 
عقوبات متفاوتة ، واأثبتوا ح�شن ال�شرية وال�شلوك خالل فرتة ق�شائهم العقوبة ، وذلك مبنا�شبة عيد االحتاد 
بالعودة  عنهم  للمفرج  متنياتة  عن  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب    . للدولة  واخلم�شني  ال��واح��د 

ال�شاحلة اىل املجتمع واحلياة العامة . 
وياأتى اأمر االفراج عن النزالء يف اإطار حر�س �شموه على اإعطاء النزالء املفرج عنهم فر�شة بدء حياة جديدة 

واإدخال ال�شرور اإىل نفو�شهم واأ�شرهم وعائالتهم ب�شفة عامة . 

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 417 نزياًل من املوؤ�ش�شة الإ�شالحية 
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة، باالإفراج عن 417 نزياًل من املوؤ�ش�شة االإ�شالحية والعقابية يف راأ�س اخليمة 
وذلك  خمتلفة  ق�شايا  يف  اأح��ك��ام  بحقهم  و���ش��درت  متفاوتة،  عقوبات  يق�شون  ممن 

مبنا�شبة احتفاالت الدولة بعيد االحتاد ال��51 . 
وياأتي هذا االأم��ر حر�شاً من �شاحب ال�شمو حاكم راأ���س اخليمة على التخفيف من 
ال�شمل مع عائالتهم وذويهم، ومنح املفرج عنهم فر�شة للعودة  اأ�شرهم ومل  معاناة 

اإىل احلياة الطبيعية. 
ووجه �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س 
راأ�س  ال�شمو حاكم  اأمر �شاحب  جمل�س الق�شاء، باتخاذ االإج��راءات الالزمة لتنفيذ 

اخليمة باالإفراج عن امل�شمولني بالعفو من نزالء املوؤ�ش�شة االإ�شالحية والعقابية يف 
راأ�س اخليمة وبالتن�شيق مع القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة يف اأ�شرع وقت. 

اأن مكرمة  راأ���س اخليمة،  الإم��ارة  العام  النائب  �شعيد حميمد،  امل�شت�شار ح�شن  وق��ال 
راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  �شقرالقا�شمي،  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اخليمة، بالعفو عن بع�س املحكوم عليهم تاأتي من حر�س �شموه على منح امل�شمولني 

بالعفو الفر�شة ملعاودة االندماج يف ن�شيج املجتمع. 
وتوجه النائب العام بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي على 
االلتقاء  تنتظر  التي  االأ�شر  نفو�س  يف  وال�شعادة  البهجة  اأدخ��ل  ال��ذي  ال�شامي  اأم��ره 
بذويها.. كما توجه بال�شكر اإىل �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�شاء 
راأ�س  يف  والق�شاء  العامة  للنيابة  يوليها  وال��ت��ي  وامل�شتمرة  ال��دائ��م��ة  متابعته  على 

اخليمة. 

حاكم الفجرية: يوم ال�شهيد يوٌم للتقدير والوفاء لأبطال الإمارات املخل�شني

حاكم راأ�س اخليمة: ي�شمو الوطن باإخال�س وعطاء �شهدائنا الأبطال

•• الفجرية-وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  بن حممد 
االأعلى حاكم الفجرية اإننا ن�شتذكُر 
اأبطال  ن��وف��م��رب  ال��ث��الث��ني م��ن  يف 
االإم����ارات واأب��ن��اءه��ا ال���ربرة الذين 
���ش��رب��وا اأع��ظ��م االأم��ث��ل��ة يف معاين 
مكت�شباته  و�شون  للوطن،  ال��والء 
ال�شاخمة، واحلفاظ  وراية احتاده 

على القيم االإن�شانية املخل�شة.
وجهها  كلمة  يف   ���� �شموه  واأ���ش��اف 
مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب 
ي�شادف  ال��������ذي  ال�������ش���ه���ي���د  ي������وم 
ال���ث���الث���ني م����ن ن���وف���م���رب م����ن كل 
�شطروا  االإم���ارات  �شهداء  اأن   �� عام 
وبطوالتهم  ت�شحياتهم  بدمائهم 
على  مُت��ح��ى  وال  تن�شى  ال  ح��روًف��ا 
مر التاريخ ..واإن يوم ال�شهيد، يوٌم 

للتكرمي والتقدير والوفاء.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

يف الثالثني من نوفمرب، ن�شتذكُر 

اأب��ط��ال االإم����ارات واأب��ن��اءه��ا الربرة 
ال��ذي��ن ���ش��رب��وا اأع��ظ��م االأم��ث��ل��ة يف 
و�شون  ل���ل���وط���ن،  ال������والء  م���ع���اين 
مكت�شباته وراية احتاده ال�شاخمة، 
االإن�شانية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

املخل�شة.
يف احلياة �شفحاٌت ال ُتطوى، وقد 
بدمائهم  االإم����ارات  �شهداء  �شّطر 
وت�شحياتهم وبطوالتهم حروًفا ال 
التاريخ  تن�شى وال مُتحى على مر 
للتكرمي  ي��وٌم  ال�شهيد،  ي��وم  ..واإن 
�شعب  والوفاء يقف فيه  والتقدير 
ك���ب���اًرا و���ش��غ��اًرا بقلوب  االإم������ارات 
بالّدعاء،  وتلهُج  بالعرفان،  تتوّجه 
لرجاٍل �شدقوا ما عاهدوا به اهلل، 
واأثبتوا اأّن كرامة االإن�شان يف الدفاع 
عن اأر�شه وبذل الغايل يف �شبيلها. 
تقف  واالمتنان،  ال�شكر  كلمات  اإّن 
الوطني  امل����ق����ام  ه�����ذا  يف  ع����اج����زًة 
ال�شجاعة  مواقف  وتبقى  املُ�شّرف، 
واالإقدام يف ميدان الكرامة �شاهدًة 
اأبناوؤنا  ق���ّدم���ه  م���ا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اري��خ 

ينعم  اأن  ���ش��ب��ي��ل  يف  امل��خ��ل�����ش��ون، 
باالأمن  ال��ك��رمي،  و�شعبنا  ال��وط��ن، 

واالأمان واال�شتقرار.
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ون��وؤك��د 
اأن دول���ة  ال���ع���زي���زة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا، 
اأخ�����ي �شاحب  ب���ق���ي���ادة  االإم���������ارات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل”، واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
�شتظل  االإم����ارات،  واإخ����واين حكام 
منوذًجا للمبادئ االإن�شانية، ووطًنا 

للعزة والرفعة وال�شموخ.
كما نتّوجه بكلمات ال�شكر والفخر 
الرب  يف  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  الأب���ط���ال 
وال���ب���ح���ر واجل������و، وامل���راب���ط���ني يف 
على  وال�شاهرين  امليادين  �شاحات 
حدود دولتنا الغالية، لننعم يف ظل 
عزميتهم ال�شادقة واإخال�شهم يف 
حتت  واالأم���ان  باال�شتقرار  العمل 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
االأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اإن 
اأرواحهم  ب��ذل��وا  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء 
ودم�����اءه�����م ال���غ���ال���ي���ة دف����اع����اً عن 
وقيمها  االإم������������ارات  م��ك��ت�����ش��ب��ات 
وم���ب���ادئ���ه���ا االإن�������ش���ان���ي���ة، ون�����ذروا 
احتادنا،  م�شرية  ملوا�شلة  حياتهم 
ل��ت��ظ��لَّ راي��ت��ن��ا خ��ف��اق��ة ���ش��اخم��ة يف 

�شاحات العز وميادين الواجب.
وجهها  كلمة  يف   ���� �شموه  واأ���ش��اف 
مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب 
ي�شادف  ال��������ذي  ال�������ش���ه���ي���د  ي������وم 
الثالثني من نوفمرب من كل عام 
االإم����ارات  ���ش��ه��داء  ت�شحيات  اأن   ����
منها  ت�شتلهم  �شامية  قيماً  �شتظل 
اأجيالنا درو�س التفاين واالإخال�س 
خل��دم��ة ال��وط��ن ورف��ع��ت��ه واإع���الء 

�شاأنه.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

وعطاء  ب��اإخ��ال���س  ال��وط��ن  ي�شمو 
بذلوا  ال��ذي��ن  االأب��ط��ال،  �شهدائنا 
دفاعاً  الغالية  ودماءهم  اأرواح��ه��م 
وقيمها  االإم�����ارات  مكت�شبات  ع��ن 
وم���ب���ادئ���ه���ا االإن�������ش���ان���ي���ة، ون�����ذروا 
احتادنا،  م�شرية  ملوا�شلة  حياتهم 
ل��ت��ظ��لَّ راي��ت��ن��ا خ��ف��اق��ة ���ش��اخم��ة يف 

�شاحات العز وميادين الواجب.
ل��ق��د ح��ب��ا اهلل ع��ز وج���ل االإم����ارات 
عهدهم  يف  �����ش����ادق����ني  ب�����اأب�����ن�����اء 
الدفاع  يف  ل���وع���ده���م  وم��ن��ف��ذي��ن 
حماية  ويف  و�شعبهم،  دولتهم  عن 
ث���رى وطنهم،  ت���راب م��ن  ذرة  ك��ل 
ب��ك��ل غ���اٍل  ي���ف���دوه  اأن  واأق�������ش���م���وا 
منارة  االإم������ارات  لتبقى  ون��ف��ي�����س 

لل�شالم، واال�شتقرار، والتطور.
ل�شهداء  واإك����رام����اً  اإج������الاًل  ن��ق��ف 
والكرامة  االنتماء  رم��وز  الوطن، 

ال���ن���ور التي  وال����ف����داء، وم�����ش��اع��ل 
..اإن  التنموية  م�شريتنا  ت�شيء 
�شتظل  االإمارات  �شهداء  ت�شحيات 
قيماً �شامية ت�شتلهم منها اأجيالنا 
درو�س التفاين واالإخال�س خلدمة 

الوطن ورفعته واإعالء �شاأنه.
منه  ن�شتمد  ي���وم  ال�����ش��ه��ي��د..  ي���وم 
جندد  وف��ي��ه  واالإرادة،  االإ�����ش����رار 
ال���ع���زم مل��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية اخلري 
والنماء والبذل والتقدم واالزدهار 
..يف هذا اليوم نحيي بوا�شل قواتنا 
الوطن..  اأم����ان  ���ش��م��ام  امل�����ش��ل��ح��ة، 
نحيي دروع دولتنا، وحماة احتادنا، 
ال�شاهرة، ونبعث الأمهات  وعيوننا 
وذويهم  االأب�����رار  �شهدائنا  واأ���ش��ر 

حتية تقدير وعرفان.
اأبطال  ال��وط��ن،  �شهداء  اهلل  رح��م 
احلق والواجب، واأدع��و اهلل تعاىل 
نعمة  االإم���������ارات  ع��ل��ى  ي����دمي  اأن 

االأمن واالأمان//.

اأعينهم ال�شاهرة.
رحم اهلل �شهداء االإمارات االأبطال، 

واأ�شكنهم ف�شيح جناته مع ال�شهداء 
واالأبرار وال�شديقني.

ويل عهد ال�شارقة: �شهداوؤنا قدموا اأغلى ما ميلكون يف �شبيل الوطن والدفاع عن العر�س والأر�س

ويل عهد عجمان: ت�شحيات �شهداء الوطن �شتبقى عالمة خالدة وم�شيئة يف تاريخ الإمارات

•• ال�سارقة-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة اإن بالدنا حتتفي يف الثالثني من 
نوفمرب من كل عام بيوم مهم، خ�ش�س لل�شهداء الذين مل 
يتوانوا عن تقدمي اأغلى ما ميلكون يف �شبيل الوطن والدفاع 

عن العر�س واالأر�س.
���� يف كلمة وج��ه��ه��ا ع��رب جم��ل��ة درع الوطن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
نوفمرب  من  الثالثني  ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة 
من كل عام �� اأنه البد لنا وبالدنا تنعُم بكافة مقومات احلياة، 
والتقدم واالزده��ار، اأن نذكر ب�شيء من الوفاء الذين خطت 
اأ�شماوؤهم و�شريهم باأحرف من نور يف �شجل الفداء للوطن 

وقدموا اأرواحهم يف �شبيل رفعته والذود عن حيا�شه.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

حتتفي ب��الدن��ا يف ال��ث��الث��ني م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام بيوم 
اأغلى  تقدمي  عن  يتوانوا  مل  الذين  لل�شهداء  خ�ش�س  مهم، 

واالأر�س،  العر�س  والدفاع عن  الوطن  �شبيل  ما ميلكون يف 
نرتحم عليهم جميعاً يف كافة ميادين العمل والعطاء، وندعو 
اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم ف�شيح 

جناته مع ال�شديقني وال�شهداء وح�شن اأولئك رفيقا.
الب���د ل��ن��ا وب���الدن���ا ت��ن��ع��ُم ب��ك��اف��ة م��ق��وم��ات احل���ي���اة، والتقدم 
واالزدهار، اأن نذكر ب�شيء من الوفاء الذين خطت اأ�شماوؤهم 
وقدموا  للوطن  الفداء  �شجل  يف  ن��ور  من  باأحرف  و�شريهم 
اأبطااًل  وال��ذود عن حيا�شه فكانوا  �شبيل رفعته  اأرواحهم يف 
احلق  على  والثبات  ال�شجاعة  باملواقف  امليادين  لهم  ت�شهد 

وتقدمي عمل اخلري واملبادرات االإن�شانية.
تقدمها  ال��ت��ي  العظيمة  وال��ر���ش��ال��ة  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  نثّمن 
وتهتم  ت�شعى  الوطن، وهي  اأبناء  كافة  اإىل  الر�شيدة  قيادتنا 
وجتود وُتكّرم وحتفظ هذه الت�شحيات التي قدمها ال�شهداء 
جانب  اإىل  لل�شهيد  ي��وم  تخ�شي�س  ع��رب  وذل��ك  ب�شالة،  بكل 
ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة وااله��ت��م��ام وال��دع��م الأب��ن��اء وب��ن��ات وذوي 

ال�شهداء.

•• عجمان-وام:

اإن يوم  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�شيخ عمار بن حميد  قال �شمو 
�شهداء  والعرفان  واالعتزاز  الفخر  بكل  فيها  نذكر  منا�شبة  ال�شهيد 
واحلق  والوطن  الدين  �شبيل  يف  باأرواحهم  �شحوا  الذين  االإم���ارات 
الوطن  درع  �� يف كلمة وجهها عرب جملة  �شموه  واأ�شاف  وال�شرعية. 
كل  نوفمرب من  الثالثني من  ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة 
عام �� اأن قيم الت�شحية وال�شهادة يف �شبيل الوطن والعزة والكرامة ما 
هي اإال موروث خالد عن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” ونهج القادة املوؤ�ش�شني توارثناها جيال بعد جيل يف 

ظل قيادتنا الر�شيدة.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

والعرفان  واالع��ت��زاز  الفخر  بكل  فيها  نذكر  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم 
والوطن  الدين  �شبيل  يف  باأرواحهم  �شحوا  الذين  االإم���ارات  �شهداء 
املثل  و�شربوا  �شورها  اأبهى  يف  الوطنية  وج�شدوا  وال�شرعية  واحلق 
يف الت�شحية. وهو منا�شبة اأي�شا للتعبري عن تقدير االإمارات قيادة 
و�شعبا لتلك الت�شحيات وعرفاناً مبا جادوا به فداًء لوطنهم واأهلهم، 

فا�شتحقوا كل االإجالل واالإكبار. اإن قيم الت�شحية وال�شهادة يف �شبيل 
الوطن والعزة والكرامة ما هي اإال موروث خالد عن املغفور له ال�شيخ 
“طيب اهلل ثراه” ونهج القادة املوؤ�ش�شني  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
وتوجيهاتها  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ظ��ل  يف  جيل  بعد  جيال  ت��وارث��ن��اه��ا 
ال�شديدة باالحتفاء �شنويا بذكرى ال�شهداء وتكرميهم يف يوم للمجد 
الوطن  �شهداء  ت�شحيات  اإن  للوطن.   واالنتماء  والفداء  والبطولة 
الوطن وعالمة  وذاك��رة  التاريخ  �شتبقى خالدة يف �شفحات  االأب��رار 
�شعب  وقلوب  نفو�س  دولتنا، وحمفورة يف  تاريخ  وم�شيئة يف  خالدة 
الت�شحية  مفاهيم  منها  القادمة  االأج��ي��ال  ت�شتلهم  االإم���ارات،  دول��ة 
يوم  ورخ��ائ��ه.  وا�شتقراره  اأمنه  اأج��ل  من  والتفاين  الوطن  �شبيل  يف 
باأبطال  ومقيم  م��واط��ن  لكل  للفخر  ي��وم  للوطن،  ي��وم  ه��و  ال�شهيد 
واالإخال�س  التفاين  قيم  ُير�شخ  وي��وُم  باأمان،  لنحيا  اأرواحهم  بذلوا 
والوالء واالنتماء ويزيد �شعبنا االأبي مزيدا من الرتابط والتما�شك 
والنماء  واالن�شجام واالإ�شرار على موا�شلة م�شرية اخلري والعطاء 
وال���رخ���اء واالزده�����ار لتظل االإم�����ارات دوم���ا م��ث��اال ورم����زا للتنمية، 
والرفاه، وال�شعادة. يف هذه املنا�شبة اخلالدة نقدم التحية والتقدير 
الأرواح �شهدائنا االأبرار، الذين كانوا �شمام امان لكل عدوان يرتب�س 

االأعلى من  الفردو�س  ي�شكنهم  اأن  اهلل  ون�شاأل  الطيبة  االأر���س  بهذه 
وثباتهم  �شربهم  على  واأهلهم  وذويهم  اأبناءهم  يحفظ  واأن  اجلنة، 
الر�شيدة  قيادتنا  اهلل  يحفظ  واأن  ب�شهدائهم،  واعتزازهم  وفخرهم 

و�شعبنا وجنودنا يف �شاحات احلق والواجب وال�شرف//.

حاكم اأم القيوين: يوم ال�شهيد يعك�س م�شهد التالحم 
والتعا�شد بني كافة اأفراد املجتمع يف الدولة

•• اأم القيوين -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد 
حاكم اأم القيوين اأن يوم ال�شهيد هو 
العنوان االأبرز الذي يعك�س م�شهد 
التالحم والتعا�شد بني كافة اأفراد 
املجتمع يف دول��ة االإم��ارات العربية 
امل����ت����ح����دة، وه�����و ال����ن����ربا�����س ال����ذي 
تقتدي به االأجيال لرت�شيخ وتعزيز 

االإجنازات الوطنية.
واأ�شاف �شموه �� يف كلمة وجهها عرب 
ال��وط��ن مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم  جم��ل��ة درع 
الثالثني  ي�����ش��ادف  ال���ذي  ال�شهيد 
����: "رفع  م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام 
والروؤو�س  الهامات  الوطن  �شهداء 
اأع���ظ���م مالحم  ع���ال���ي���اً، و����ش���ط���روا 
البطولة، وقدموا اأجمل االأمثلة يف 
اأرواحهم ودمائهم فداء للعزة  بذل 
والكرامة وحفاظاً على اأمن الوطن 

وا�شتقراره".
ال�شيخ �شعود  ال�شمو  واأ�شار �شاحب 
اأن ذك���رى �شهداء  امل��ع��ال  ب��ن را���ش��د 
عقولنا  يف  خ��ال��دة  �شتظل  ال��وط��ن 
ت�شحياتهم  من  ن�شتلهم   ، وقلوبنا 
درو���������س ال���ع���ط���اء وح�����ب ال����وط����ن، 
اليوم  ه���ذا  يف  اأن���ه  ���ش��م��وه  مو�شحا 
نعرب فيه جميعاً عن تقديرنا ملاآثر 

حياتهم  وه���ب���وا  ال���ذي���ن  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
دفاعاً عن الوطن وحمايته.

اليوم  ه��ذا  "اإننا يف  ���ش��م��وه:  وت��اب��ع 
ال��غ��ايل ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً نقف 
لت�شحيات  واإج������الل  حت��ي��ة  وق��ف��ة 
�شهدائنا االأبرار ونرفع اأ�شمى اآيات 
التقدير الأمهاتهم واأ�شرهم وندعو 
قيادتنا  ي��ح��ف��ظ  اأن  وج���ل  ع���ز  اهلل 

ويثبت  ج��ن��ودن��ا  وين�شر  ال��ر���ش��ي��دة 
الغايل  واأن يحمي وطننا  اأقدامهم 
نعمة  علينا  ي��دمي  واأن  �شر  كل  من 

االأمن واالأمان.
�شهداء  اهلل  “رحم  ���ش��م��وه:  وق����ال 
االإمارات واأ�شكنهم ف�شيح جناته مع 
االأنبياء وال�شديقني وح�شن اأولئك 

رفيقا”.

حمدان بن حممد : ت�شحيات ال�شهداء اإرث وطني غاٍل ت�شتلهم منه 
الأجيال الدرو�س والعرب يف الولء للوطن والفداء يف �شبيل رفعته

•• دبي- وام:

ال�شيخ  ����ش���م���و  اأك���������د 
حممد  ب�����ن  ح�����م�����دان 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
التنفيذي،  امل��ج��ل�����س 
االإم���������ارات  اأب�����ن�����اء  اأن 
اأن��ب��ل معاين  ج�����ّش��دوا 
العزة  ل��وط��ن  ال���ف���داء 
وال�����ف�����خ�����ر، وق�����دم�����وا 
فريداً  للعامل منوذجاً 
يف  ال����ت���������ش����ح����ي����ة  يف 
مقدرات  �شون  �شبيل 
وط��ن��ه��م وال�������ذود عن 
كل  ودرء  ح����ي����ا�����ش����ه 
خ�����ط�����ر ق��������د ي����ت����ه����دد 

و����ش���الم���ت���ه، كما  اأم����ن����ه 
يف  التفاين  معنى  للذات  واإن��ك��ار  ج�شارة  بكل  اأظ��ه��روا 
�شبيل رفع راية االإمارات عالية خفاقة عنواناً لعزتها 
الثابتة يف منا�شرة احلق  وتاأكيد مواقفها  وكرامتها، 
ون�شر  ال�شالم  واإف�شاء  املحتاج،  وغوث  كلمته،  واإع��الء 
اأ�شباب اخلري يف ربوع االأر�س، ومن خالل العديد من 
املواقف التي اأبدى فيها جنود قواتنا امل�شلحة البا�شلة 
�شجاعة نادرة يف تقدم ال�شفوف لتلبية نداء الواجب 

يف خمتلف املواقف والظروف.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ل�����ش��م��وه ع��رب جم��ل��ة درع الوطن 
يوافق  ال�شهيد" وال��ذي  "يوم  ذك��رى  اإحياء  مبنا�شبة 
الثالثني من �شهر نوفمرب يف كل ع��ام، وف��اًء لذكرى 
على  وتاأكيداً  لبطوالتهم  وتخليداً  االأب���رار،  ال�شهداء 
مل��ا قدمه  اأه��ل االإم����ارات  م��دى التقدير ال��ذي يحمله 
اآي�����ات ال���ب���ذل والعطاء  اأ���ش��م��ى  ���ش��ه��داء ال���وط���ن م���ن 
كل  مواجهة  يف  منيعة  �شاخمة  االإم����ارات  تبقى  لكي 
الأ�ش�س  تر�شيخاً  ت�شحيات  من  بذلوه  وما  التحديات، 
االأمم  بني  ملكانتها  واإع��الًء  ملكت�شباتها،  و�شوناً  عزتها 

وال�شعوب.
وقال �شموه: " و نحن ن�شتذكر معاً بطوالت �شهدائنا 
ون�شد على  الطاهرة،  اأرواح��ه��م  على  االأب���رار، نرتحم 
رمز  البا�شلة  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  وج��ن��ود  �شباط  اأي����ادي 
خمتلف  يف  مرابطني  وال�شهامة،  وال�شرف  الرجولة 
ميادين البذل والعطاء، يذودون عن الوطن ويحمون 
مقدراته ويحفظون عليه اأمنه وا�شتقراره، وي�شطرون 
كل يوم ف�شواًل جديدة يف �شجل ِعز االإمارات، لتوا�شل 
دول��ت��ن��ا م�����ش��ريت��ه��ا امل���ب���ارك���ة و���ش��ع��ي��ه��ا احل��ث��ي��ث نحو 
اإ�شراقاً وازدهاراً بقيادة �شاحب ال�شمو  م�شتقبل اأكرث 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه 
اهلل، ومبتابعة اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وبدعم اإخوانهما اأ�شحاب 

ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء 
حكام  االأع��ل��ى  املجل�س 

االإمارات.
واأ�شاف �شموه: "نقف 
بكل  ال�����ي�����وم  ه������ذا  يف 
والتقدير  االإج�������الل 
اأمام بطوالت �شطرها 
�����ش����ه����داوؤن����ا االأب���������رار 
الزكية...  ب��دم��ائ��ه��م 
بها  ك���ل���ل���وا  ب����ط����والت 
بتيجان  ال�����ه�����ام�����ات 
ال����ع����زة وال����ك����رام����ة.. 
اأجمع  للعامل  ليثبتوا 
�شتبقى  االإم������ارات  اأن 
اأب���ّي���ة يف كل  ���ش��اخم��ة 
وقت وحني... و�شتظل 
�شهدائها  ت�����ش��ح��ي��ات 
وطنياً  اإرث���������اً  االأب����������رار 
غاليا ت�شتلهم منه االأجيال الدرو�س والِعرب يف الوالء 
مقومات  و���ش��م��ان  رفعته  �شبيل  يف  وال��ف��داء  للوطن 
انتماء  عمق  على  �شاهداً  اليوم  هذا  و�شيظل   ... اأمنه 
الرا�شخ  اأر�شها الطيبة.. ووالئهم  اإىل  االإم��ارات  اأبناء 
قلب  وراءه��ا على  التي ي�شطفون  الر�شيدة  لقيادتهم 
اأركانه حتت  رجل واحد من اأجل رفعة وطن توحدت 
االإمارات  ملجد  رم��زاً  عالية خفاقة  دائماً  �شتبقى  راي��ة 
وتقدمها وازدهارها". ووجه �شمو ويل عهد دبي حتية 
اإعزاز وتقدير الأمهات وذوي ال�شهداء االأبطال، الذين 
قدموا اأنبل �شور الفخر واالعتزاز مبا قدمه اأبناوؤهم 
اهلل،  بق�شاء  ور�شا  و�شربا  �شالبة  مبدين  لوطنهم، 
اإميانهم و�شادق  االإم��ارات وعمق  اأهل  الأ�شالة  تاأكيداً 
والعطاء  ال��والء  اأن  �شموه  موؤكداً  وانتمائهم،  والئهم 
االإم����ارات،  اأه���ل  نفو�س  يف  متاأ�شلة  قيم  والت�شحية 
اأن  ومرياث ِعز تتناقله االأجيال، وبرهان �شاطع على 
وا�شطفافهم  وتالحمهم،  برتابطهم  االإم����ارات  اأه��ل 
اأعتى  ال��ر���ش��ي��دة ق�����ادرون ع��ل��ى جت���اوز  وراء ق��ي��ادت��ه��م 
واالأمل  والعمل  الكرامة  م�شرية  ملوا�شلة  التحديات 
ب��ك��ل ع��زمي��ة واإ����ش���رار ع��ل��ى ال��و���ش��ول ب���االإم���ارات اإىل 
�شموه على  و���ش��دد  واالزده�����ار.  الرفعة  م��رات��ب  اأع��ل��ى 
اأمامنا  ماثلة  الوطن  �شهداء  ذك��رى  تبقى  اأن  اأهمية 
حتفز ك��ل اأب��ن��اء وب��ن��ات ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل ويف �شتى 
امليادين والتخ�ش�شات، على م�شاعفة العمل والعطاء 
منارًة  االإم���ارات دائماً  كل يف جماله، لكي تبقى دول��ة 
لالأمل يف غد اأف�شل للمنطقة والعامل، بعقول اأبنائها 
و�شواعدهم التي ال تعرف الكلل لنوا�شل اإعالء �شرح 
االحتاد وتعزيز منعته وتر�شيخ دعائم رقيه وازدهاره، 
وت��اأك��ي��د االإ���ش��ه��ام االإم��ارات��ي االإي��ج��اب��ي على ال�شعيد 
بفر�س  اجلميع  فيه  ينعم  م�شتقبل  �شنع  يف  العاملي 
معناه  دائ��م��اً  االإم����ارات  ا���ش��م  ليبقى  وال��ت��ط��ور،  النمو 

اخلري والنماء يف كل وقت وحني.
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حاكم ال�شارقة ياأمر بالإفراج عن )333( نزياًل باملوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية مبنا�شبة عيد الحتاد ال�51
•• ال�سارقة-وام:

القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
نزياًل   )333( عن  ب��االإف��راج  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
باإدارة  خمتلفة  ق�شايا  يف  املحكومني  م��ن  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 
عليهم  انطبقت  مم��ن  بال�شارقة  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�ش�شة 
ح�شن  �شروط  وف��ق  بالعفو  للتمتع  اأهليتهم  وثبتت  العفو  �شروط 

ال�شرية وال�شلوك.
جاء ذلك مبنا�شبة عيد االحتاد الواحد واخلم�شني لدولة االإمارات 
العربية املتحدة وانطالقاً من حر�س �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
على اإعطاء املحكومني فر�شة لبدء حياة جديدة والعودة اإىل املجتمع 
اأفراداً �شاحلني ومتكينهم من العودة حلياتهم الطبيعية واملحافظة 

على ا�شتقرار اأ�شرهم.
قائد عام  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  �شعادة  رفع  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  ال�شارقة  �شرطة 
حاكم ال�شارقة على مكرمة �شموه بالعفو عن املحكومني والتي تاأتي 
انطالقاً من حر�شه على حفظ كيان االأ�ش��رة وا�شتقرارها واإ�شعادهم 
يف عيد االحتاد هذا اليوم الوطني ال�شامخ والعزيز على قلوب �شعب 

االإمارات ومن يقيم على اأر�شها.
اأن تكون هذه  اأمله يف  واأع��رب �شعادة قائد عام �شرط�ة ال�شارقة عن 
املكرمة باع��ثاً للخري يف نفو�س املفرج عن����هم و�شبياًل اإىل اال�شتفادة 
من درو�س جتربتهم والعودة اإىل املجتمع اأفراداً �شاحلني ي�شهمون 
يف تعزيز اأمنه وا�شت���قراره من خالل التزامهم بالر�شد واال�شتقامة 

يف حياتهم املقبلة.

حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 111 نزيال مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51
•• عجمان -وام: 

االأعلى  املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأمر �شاحب 
حاكم عجمان باالإفراج عن 111 نزيال باملن�شاآت اال�شالحية والعقابية يف 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان مبنا�شبة عيد االحتاد ال� 51 لدولة االإمارات 
العقوبة  تنفيذهم مدة  وال�شلوك خالل  ال�شرية  اأثبتوا من ح�شن  ملا  وذلك 
وانطبقت عليهم �شروط العفو وثبتت اأهليتهم للتمتع به واإعفائهم من مدة 

املحكومية املتبقية عليهم، واإبعاد من �شدر بحقه حكم االإبعاد عن البالد.
اإدخال  على  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م��ن  حر�شاً  االإف����راج  اأم��ر  ج��اء    
واأقربائهم  وعائالتهم  خا�شة  ب�شفة  ال��ن��زالء  نفو�س  اإىل  واالأم���ل  البهجة 
مع  ال�شمل  ومل  لديهم  االإف���راج  فرحة  لتكتمل  عامة  ب�شفة  واأ�شدقائهم 

عائالتهم وذويهم وتاأكيداً لرعاية �شموه واهتمامه البالغني باأو�شاع اأفراد 
املجتمع على اختالف �شرائحهم واأو�شاعهم االجتماعية.

واأع��رب �شموه عن متنياته للمفرج عنهم بعودة �شاحلة وقومية للمجتمع 
اأم�شوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة عيد االحتاد  اأن  واحلياة العامة بعد 
�شلطان بن  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  اأ�شرهم. من جهته رفع  اإىل  النزالء  بعودة 
اآيات  اأ�شمى   - املنا�شبة  بهذه   - عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  عبداهلل 
ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان على اأمر �شموه بالعفو عن املحكومني والذي 
يعك�س حر�شه على منح ال�شجناء الفر�شة ليكونوا اأ�شخا�شاً اأ�شوياء وليلتئم 
�شملهم مع عائالتهم.. موؤكدا اأنه �شتتم مبا�شرة اإجراءات االإفراج فوراً عن 

املفرج عنهم لعودتهم اإىل اأ�شرهم.

ويل عهد الفجرية: �شهداء الإمارات م�شدر الفخر والإلهام لالأجيال القادمة
•• الفجرية -وام:

اإننا يف  قال �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
الثالثني من نوفمرب من كل عام ن�شرتجُع ق�ش�س البطوالت والت�شحيات التي 
قدمها اأبناء االإمارات واأفراد قواتها امل�شلحة، يف �شبيل حفظ االأر�س والدفاع عن 

ُمقّدرات احتادنا الغايل.
ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  الوطن  درع  جملة  عرب  وجهها  كلمة  يف   �� �شموه  وا���ش��اف 
االإمارات،  �شهداء  “اأ�شحى   :���� ع��ام  كل  نوفمرب من  الثالثني من  ي�شادف  ال��ذي 
عن  ال��دف��اع  لقيم  واالإل���ه���ام  للفخر  وم�����ش��دًرا  ال��ب��ط��ويل،  للعمل  م�شرفة  من���اذج 
الوطن، واأيقوناٍت وطنية خّلدت اأ�شماءها على �شفحات تاريخ الدولة وم�شريتها 

احل�شارية”.
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

اأر�س دولة  اإّن يوم ال�شهيد منا�شبة وطنية غالية على قلوب كل من يعي�س على 
اأبناء  قدمها  التي  والت�شحيات  البطوالت  ق�ش�س  ن�شرتجُع  ففيها  االإم����ارات، 
ُمقّدرات  والدفاع عن  االأر���س  �شبيل حفظ  امل�شلحة، يف  قواتها  واأف��راد  االإم���ارات 

احتادنا الغايل ومعانيه ال�ّشامية.
للفخر  وم�شدًرا  البطويل،  للعمل  م�شرفة  مناذج  االإم��ارات،  �شهداء  اأ�شحى  لقد 
واالإلهام لقيم الدفاع عن الوطن، واأيقوناٍت وطنية خّلدت اأ�شماءها على �شفحات 
وتبذل  واالنتماء،  الوفاء  قيم  تن�شر  التي  احل�شارية،  وم�شريتها  الدولة  تاريخ 
ا ينعم �شعبها باال�شتقرار واالأمان واحلياة  الغايل والنفي�س لتكون االإمارات اأر�شً

الكرمية.
يف هذه املنا�شبة العزيزة، نوؤكد على معاين الكرامة و�شرف املواَطنة التي زرعها 
بناة االحتاد وموؤ�ش�شوه االأوائل، واأثمر يانًعا يف نفو�س اأبناء هذه االأر�س الطيبة، 
حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل”، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
واإرادت��ه��م اخلال�شة هلل وللوطن  “رعاه اهلل”،  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 

ول�شعب االإمارات الكرمي.
رحم اهلل �شهداءنا الربرة، واأ�شكنهم ف�شيح جناته مع ال�شهداء وال�شّديقني، وحفظ 
دولتنا الغالية واأفراد قواتنا االإماراتية امل�شلحة يف جميع امليادين، ونوؤكد اأن هذا 

التكرمي هو تكرمٌي لكل اإماراتي، فهم م�شدر الفخر واالإلهام لالأجيال القادمة.

ويل عهد راأ�س اخليمة: يوم ال�شهيد منا�شبة وطنية تاريخية خالدةويل عهد اأم القيوين: يوم ال�شهيد يوم فخر واعتزاز
•• اأم القيوين-وام: 

را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
املعال ويل عهد اأم القيوين اأن يوم ال�شهيد 
ه���و ي���وم ف��خ��ر واع���ت���زاز وم��ن��ا���ش��ب��ة خالدة 
باأبطالنا  اح��ت��ف��اًء  العزيز  وطننا  ت��اري��خ  يف 
البوا�شل وتكرمياً لدمائهم الزكية يف �شبيل 

اإعالء راية احلق .
واأ�شاف �شمو ويل عهد اأم القيوين - يف كلمة 
وجهها عرب جملة “درع الوطن” مبنا�شبة 
يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 30 نوفمرب من 
كل عام - : ن�شتذكر دائماً �شهداءنا االأبرار 
، ونتوجه  اأرواحهم الطاهرة  ونرتحم على 
اأبناء  اإخوانهم من  واالإج��الل اىل  بالتحية 
ي�شلون  الذين  البوا�شل،  امل�شلحة  ال��ق��وات 
له  ت�شول  رد كل من  و  ل�شد  بالنهار  الليل 

نف�شه امل�شا�س باأمن وا�شتقرار دولتنا الغالية 
، هم ح�شن االإمارات املنيع وجنودها االأوفياء" .

واأك��د : “ اأن �شهداء االإم��ارات االأب��رار الذين �شحوا باأرواحهم الطاهرة يف 

الوالء  اأن  للجميع  اأثبتوا  ال�شرف  ميادين 
وجدان  يف  را�شخة  قيم  للوطن  واالن��ت��م��اء 
ودمائهم  باأرواحهم  للجود  �شارعوا  اأبطال 
�شيادته  ع��ل��ى  وح���ف���اظ���اً   ، ل��ل��وط��ن  ف�����داء 
وهيبته، وتاأكيداً ملكانته الرفيعة بني االأمم 
حافزاً  العطرة  ذك��راه��م  لتظل  وال�شعوب، 
على مزيد من العطاء جلميع اأبناء الوطن 
اال�شتعداد  اأمت  على  دائ��م��اً  يكونوا  اأن  على 
االأوق�����ات،  ك��اف��ة  ال���واج���ب يف  ن����داء  لتلبية 
املهام  ت��ن��وع  امل��واق��ع وم���ع  و���ش��م��ن خمتلف 

وامل�شوؤوليات”.
“ م��ا���ش��ون خ��ل��ف قيادتنا   : ���ش��م��وه  وق����ال 
واالجتهاد  والعمل  اجلهد  لبذل  الر�شيدة 
يف �شتى املجاالت وا�شعني اأمامنا ت�شحيات 
اأجل  من  باأنف�شهم  �شحوا  الذين  �شهدائنا 
واأتوجه   .. وازده��ارن��ا  ونه�شتنا  ا�شتقرارنا 
ال�شهداء  وذوي  واأ�شر  الأمهات  بتحية خا�شة 
الذين �شطروا اأروع البطوالت وكتبوا اأ�شماءهم بحروف من نور يف �شجالت 

ال�شرف” .

•• راأ�س اخليمة-وام:

قال �شمو حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ال�شهيد  ي����وم  اإن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ع��ه��د  ويل 
منا�شبة وطنية تاريخية خالدة نحتفي فيها 
الذين  االأب����رار  ال��وط��ن  �شهداء  م��ن  بكوكبة 
دولة  راي��ة  لتظل  الطاهرة  باأرواحهم  ج��ادوا 

االإمارات عالية خفاقة.
كلمة وجهها عرب جملة  �� يف  �شموه  واأ�شاف 
ال�����ش��ه��ي��د الذي  ي���وم  ال��وط��ن مب��ن��ا���ش��ب��ة  درع 
عام  كل  من  نوفمرب  من  الثالثني  ي�شادف 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  االإم����ارات  دول���ة  اإن   ����
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
اأبناءها  ت��ن�����ش��ى  ل���ن  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
الت�شحية  اأ�شمى �شور  الذين قدموا  الربرة 

والفداء للوطن. وفيما يلي ن�س الكلمة ..
30 نوفمرب  يوافق  ال��ذي  ال�شهيد  يوم  ي�شكل 

من كل عام منا�شبة وطنية تاريخية خالدة نحتفي بكوكبة من �شهداء الوطن 
االأب���رار ال��ذي��ن ج���ادوا ب��اأرواح��ه��م الطاهرة لتظل راي��ة دول��ة االإم����ارات عالية 

الرائدة  الوطنية  ب��االإجن��ازات  تزهر  خفاقة 
ال���ع���زة واملنعة".  ع���ن وط���ن  ب��ج��الء  وت��ع��رب 
الوطن  �شهداء  وت�شحيات  بطوالت  جت�شد 
ال��وف��اء واالإخال�س  اأ���ش��م��ى ���ش��ور  ال��ب��وا���ش��ل 
النور  قناديل  ف�شهداوؤنا  للوطن،  واالنتماء 
التي اأ�شاءت لالأجيال القادمة دروب الريادة 
والتميز يف املجاالت كافة. اإن دولة االإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
لن  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأ�شمى  قدموا  الذين  ال��ربرة  اأبناءها  تن�شى 
وج�شدوا  للوطن  وال��ف��داء  الت�شحية  �شور 
قوة وع��زة دول��ة االإم���ارات التي �شتبقى على 
وال��ع��زمي��ة وعنوانا  ل������الإرادة  رم����زا  ال�����دوام 
ل��ل��ن��ج��اح واالإجن�������از ون�����ش��رية ل��ق��ي��م اخلري 
والت�شامح والتعاي�س يف العامل اأجمع. حفظ 
اأرواح  ومغفرته  برحمته  وتغمد  بالدنا  اهلل 
�شهدائنا واأ�شكنهم الفردو�س االأعلى من جنة 
رفيقا  اأولئك  وح�شن  وال�شاحلني  وال�شهداء  وال�شديقني  النبيني  مع  اخللد 

وجزى اأهلهم وذويهم خريا واأدام على دولتنا نعمة االأمن واالأمان//.

مكتوم بن حممد : �شهداوؤنا منوذج يحتذى يف الولء والنتماء
•• دبي -وام:

قال �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دبي 
ن�����ش��ت��ذك��ر يف يوم  امل���ال���ي���ة  وزي������ر 
ال�شهيد خرية اأبناء الوطن، الذين 
باأرواحهم  و���ش��ّح��وا  ا���ش��ت�����ش��ه��دوا 
دفاعاً عن حريته وكرامته واأمنه 

وا�شتقالله و�شيادته.
وجهها  كلمة  يف   - �شموه  واأ�شاف 
الوطن”  “درع  جم����ل����ة  ع������رب 

ل��وط��ن��ه��م و���ش��ع��ب��ه��م م�����ش��ت��م��ر ما 
القدوة  ف��ه��م  احل���ي���اة،  ا���ش��ت��م��رت 
ال�شاحلة عرب عقود الزمان، وهم 
الوالء  ال��ذي يحتذى يف  النموذج 
الوطني.  واالل����ت����زام  واالن���ت���م���اء 
وه����م ال���ذي���ن اأك�������دوا م���ن جديد 
معدنه  واأ�شالة  االإماراتي  جدارة 
يعطي  الأن  وا�شتعداده  و�شالبته 
وطنه بال حدود، و�شدق اإخال�شه 

يف �شبيل عز الوطن ورفعته.
وماآثر ال�شهداء ممتدة اإىل اأ�شرهم 
بوطنيتها  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة، 

يف �شبيل عز الوطن ورفعته.
�شموه  ك��ل��م��ة  ن�������س  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 

مبنا�شبة يوم ال�شهيد..
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ..

ال����ي����وم خرية  ه�����ذا  ن�����ش��ت��ذك��ر يف 
ا�شت�شهدوا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء 
و����ش���ّح���وا ب���اأرواح���ه���م دف���اع���اً عن 
حريته وكرامته واأمنه وا�شتقالله 

و�شيادته.
واحة  اإىل  ق��ل��وب��ن��ا  ت��رن��و  ال���ي���وم، 
ع���ن���د �شرح  ال���ك���رام���ة وجت���ت���م���ع 
اأبناء  اأ����ش���م���اء  ل��ت��ط��ال��ع  ال�����ش��ه��ي��د 

الذي  ال�����ش��ه��ي��د  “يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ك��ل عام  30 نوفمرب م��ن  ي��واف��ق 
- من ماآثر �شهدائنا اأن عطاءهم 
ل��وط��ن��ه��م و���ش��ع��ب��ه��م م�����ش��ت��م��ر ما 
القدوة  ف��ه��م  احل���ي���اة،  ا���ش��ت��م��رت 
ال�شاحلة عرب عقود الزمان، وهم 
الوالء  ال��ذي يحتذى يف  النموذج 
الوطني،  واالل����ت����زام  واالن���ت���م���اء 
وه����م ال���ذي���ن اأك�������دوا م���ن جديد 
معدنه  واأ�شالة  االإماراتي  جدارة 
يعطي  الأن  وا�شتعداده  و�شالبته 
وطنه بال حدود، و�شدق اإخال�شه 

االإم����ارات ال���ربرة ال��ذي��ن �شدقوا 
م���ا ع����اه����دوا اهلل ع��ل��ي��ه، واأوف������وا 
بالق�شم، فكتبوا �شفحات م�شرقة 
ت���خ���ل���د ذك�����راه�����م وحت���ف���ظ���ه���ا يف 
واأجيالنا  �شعبنا  و�شمري  تاريخنا 

املتعاقبة.
وحبهم  االإم���������ارات  اأب����ن����اء  ب���ع���زم 
بتنا  وت�شحياتهم،  واإخ��ال���ش��ه��م 
اأك����رث وح�����دة، واأك�����رث ث��ق��ة وقوة 
ومنعة، واأكرث قدرة على مواجهة 

التحديات، ومغالبة ال�شعاب.
عطاءهم  اأن  �شهدائنا  ماآثر  ومن 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  واأخ�����ي�����ه  اهلل" 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اأ�شحاب ال�شمو  اهلل”، واإخوانهما 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء 
ح���ك���ام االإم����������ارات، ح��ف��ظ��ه��م اهلل 

جميعاً واأمد يف اأعمارهم.
وهم  االأب����رار،  �شهدائنا  اهلل  رح��م 

اأحياء عند ربهم يرزقون.
اإج�����الل جل��ن��ود و�شباط  وحت��ي��ة 
قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا االأمنية، 

اأحبتها،  فراق  وحتملها  و�شربها 
عنواناً لالأ�شرة االإماراتية يف عمق 
وق���دره، ويف  اهلل  بق�شاء  اإمي��ان��ه��ا 
اأبنائها  وتن�شئة  للوطن،  عطائها 
على حبه واإعالء �شاأنه، والتفاين 

يف خدمته.
�شتظل دماء �شهدائنا واإخال�شهم 
وعطائهم حا�شرة يف كل تفا�شيل 
حياتنا وميادين اأعمالنا. و�شتظل 
�شاحب  برعاية  م�شمولة  اأ�شرهم 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

وتخدم  وت�شيف  تبني  ي��د  ول��ك��ل 
وت�شحي  وجم���ت���م���ع���ن���ا،  وط���ن���ن���ا 

الأجله. " .

عبداهلل بن �شامل القا�شمي: �شهداوؤنا الأبرار قدموا الغايل والنفي�س
•• ال�سارقة-وام: 

قال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل 
بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
ال�����ش��ارق��ة: ن��رتح��م يف ك��ل ذكرى 
اأي��ام الوطن على  اليوم من  لهذا 
قدموا  ال��ذي��ن  االأب����رار  �شهدائنا 
اأداء  �شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل 
واأهلها  ب��الده��م  جت��اه  واجباتهم 
دف����اع����اً ع���ن ال���ع���ر����س واالأر��������س، 
عّز  اهلل  ون�����ش��األ  عليهم  ن��رتح��م 
وجل اأن يدخلهم ف�شيح جناته مع 
واأ�شاف  وال�����ش��ه��داء.  ال�شديقني 
���ش��م��وه - يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا عرب 

االأوائل  ال��ق��ادة  خّطُه  ملا  ونتيجًة 
من املوؤ�ش�شني ، و�شار عليه االأبناء 
واالأح�����ف�����اد ل���ت���ك���ون دول���ت���ن���ا هي 
للوطن  واالإنتماء  الفخر  ميدان 
من  والعمل  لالجتهاد  وم��ك��ان��اً   ،
اأج���ل���ه. وق����ال ���ش��م��وه : " م��ع كل 
فيها  نحتفي  علينا  مت��ر  ذك����رى 
عالياً  نثّمن  االأب�����رار،  بال�شهداء 
مبادلة  يف  احلكيمة  قيادتنا  نهج 
الدوؤوب  والعمل  بالوفاء،  الوفاء 
واالهتمام  ال��ك��ام��ل��ة  ال��رع��اي��ة  يف 
الالحمدود الأبناء واأهل ال�شهداء 
اأ�شيل تر�شخه  ك��رمي  ، وه��و نهج 
القيادة الر�شيدة لدولة االإمارات 

جملة "درع الوطن" مبنا�شبة يوم 
الثالثني  ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد 
م����ن ن���وف���م���رب م����ن ك����ل ع�����ام - : 
االإم��ارات بكل  اأبناء وبنات  تدافع 
م�شرية  يف  للم�شاركة  وع��زم  ق��وة 
انت�شروا  اأن  فكان   ، ال��وط��ن  بناء 
والعطاء  البذل  ميادين  كافة  يف 
واملهارة  بالعلم  مت�شلحني  وه��م 
االأمثلة  اأروع  ليقدموا   ، والهمة 
يف خ���دم���ة ال����وط����ن ب���اج���ت���ه���اد ، 
وا�شرتخ�شوا اأغلى ما ميلكون يف 
�شبيل رفعة وعزة البالد ”. واأكد 
اأن هذه الرتبية الوطنية والعمل 
االإمارات  �شعب  املخل�س من قيم 

واالإنتماء  ال��وط��ن  ح��ب  ي��ع��م��ق   ،
له".

�شلطان بن اأحمد القا�شمي: يوم ال�شهيد منا�شبة ن�شتدعي فيها كل معاين البذل والعطاء للوطن
•• ال�سارقة -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اإن  ال�شارقة 
معاين  ك��ل  فيها  ن�شتدعي  وطنية 
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء ل��ل��وط��ن، ونحن 
من  الوطن  اأب��ن��اء  ون�شتذكُر  ن��ك��ّرُم 
اأرواحهم  ق��دم��وا  مم��ن  ال�����ش��ه��داء 
ب��ك��ل ج�����ش��ارٍة وب�����ش��ال��ة، ل��ل��ذود عن 

حمى االأر�س والعر�س.
�� يف كلمة وجهها عرب  وقال �شموه 
يوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جم��ل��ة 
ال�شهيد �� “كل عام والبالُد حتتفي 
قدموا  مم���ن  ال����واج����ب  ب�����ش��ه��داء 
الغايل والنفي�س، يتجدد العهد باأن 
جميعاً  واأه��ل��ه��م  وبناتهم  اأب��ن��اءه��م 

وال��ع��ط��اء للوطن،  ال��ب��ذل  م��ع��اين 
ونحن نكّرُم ون�شتذكُر اأبناء الوطن 
من ال�شهداء ممن قدموا اأرواحهم 
ب��ك��ل ج�����ش��ارٍة وب�����ش��ال��ة، ل��ل��ذود عن 

حمى االأر�س والعر�س.
الرتبية  ُي��ج�����ّش��د  عظيم  ي���وٌم  ه���ذا 
اأبناوؤنا  عليه  تربى  وما  ال�شاحلة، 
م���ن ح���ب ال���ب���الد واأه���ل���ه���ا، ونحن 
اأيام  من  اليوم  هذا  ونحّيي  نعي�س 
بالدنا، تعود بنا الذاكرة الوطنية، 
العظيمة  ال��ت�����ش��ح��ي��ات  ك����ل  اإىل 
والالحمدودة  ال��ك��ب��رية  واجل��ه��ود 
الدولة على مّر  اأبناء  التي قدمها 
احلديثة  النه�شة  ولتبداأ  التاريخ، 
مع بداية عهد االحتاد، عمٌل دوؤوٌب 
ل��ل��وط��ن والأه���ل���ه ت��رب��ى ع��ل��ي��ه كل 
اأفراد املجتمع، رجااًل ون�شاًء، كباراً 

يبقون م�شدر فخر و�شرف، نفخر 
بت�شحيات اأبنائهم ونعتز بهم”.

وفيما يلي ن�س الكلمة..
حتتفي ب��الدن��ا يف ك��ل ع��ام يف مثل 
ه����ذا ال���ي���وم ب��ي��وم ال�����ش��ه��ي��د، وهي 
كل  فيها  ن�شتدعي  وطنية  منا�شبة 

و�شغاراً، نه�شٌة طالت كافة مناحي 
على  الع�شكرية  والقدرات  احلياة، 
وج���ه اخل�����ش��و���س مب���ا مت��ث��ل��ه من 

رمٍز عظيم.
ب�شهداء  حتتفي  وال��ب��الُد  ع��ام  ك��ل 
ال�����واج�����ب مم����ن ق����دم����وا ال���غ���ايل 
وال���ن���ف���ي�������س، ي���ت���ج���دد ال���ع���ه���د ب����اأن 
جميعاً  واأه��ل��ه��م  وبناتهم  اأب��ن��اءه��م 
يبقون م�شدر فخر و�شرف، نفخر 
بهم،  ون��ع��ت��ز  اأب��ن��ائ��ه��م  بت�شحيات 
وعناية كرمية  رعاية  وينعمون يف 
تعمل  التي  الر�شيدة  القيادة  م��ن 
وفق روؤية ثاقبٍة ووا�شحة، لرعاية 
كداأبها  ال�شهداء  ذوي  كافة  ودع��م 
الدولة،  يف  امل���واط���ن���ني  ك��اف��ة  م���ع 
ال���دائ���م ه���و العي�س  ال��ع��ه��د  ح��ي��ث 

الكرمي واحلياة االأكرم.

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/402787
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه :  افالن عمري الدين حممد  -  ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 17514  درهم يف 
خالل املواعيد القانونية ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل 

املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى
F– اإمارة  – كود  خ�شو�شي   -   10054 رقم  – لوحة  اك�س       ا�س  ايه  " ميت�شوبي�شي 

دبي – اللون ازرق –  موديل ال�شنع 2017 "
 وفاء للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 17514  درهم ، مع اإخالء طرف البنك 
املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة 

الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/402835
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه :جيانلوكا كا�شتالدو   ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

 ) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 150861 درهم 
يف خالل املواعيد القانونية ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 

اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى
L– اإمارة  – كود  خ�شو�شي   -   87867 رقم  – لوحة  ت��ي       جي  كونتيننتال  " بنتلي 

دبي – اللون ا�شود –  موديل ال�شنع 2013 "
 وفاء للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 150861 درهم ، مع اإخالء طرف البنك 
املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة 

الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/402848
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : خالد ال�شنو�شى طه عطية                ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 49860  درهم يف 
خالل املواعيد القانونية ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل 

املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى
كيا ���ش��ريات��و      – لوحة رق��م 29826  - خ�شو�شي – ك��ود N– اإم���ارة دب��ي – ال��ل��ون ازرق 

 2020 ال�شنع  –  موديل 
 وفاء للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 49860  درهم ، مع اإخالء طرف البنك 
املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة 

الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/402841
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه :  حممد احمد عبداملجيد احمد        ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 40747  درهم يف 
خالل املواعيد القانونية ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل 

املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى
– اللون  L– اإمارة دبي  – كود  41677  - خ�شو�شي  – لوحة رقم        640 " بي ام دبليو 

ابي�س –  موديل ال�شنع 2013 "
 وفاء للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 40747  درهم ، مع اإخالء طرف البنك 
املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة 

الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا 
العظيمة  دولتنا  فيه  ُتعلي  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  ال�شهيد  ي��وم  يف  الهمم  الأ�شحاب 
من  �شواء  ل�شهدائنا  واإج��الل  تكرمي  حتية  نرفع  والبطولة..  الفداء  قيم  من 
بدمائهم  و�شّطروا  ميتلكون،  ما  اأغلى  قدموا  الذين  املدنيني،  اأو  الع�شكريني 
الطاهرة  اأرواحهم  على  ونرتّحم  وال�شموخ..  الب�شالة  �شفحات  اأعظم  الزكية 
 30 النقية. واأ�شاف �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 
“نوجه حتية تكرمي واإج��الل ل�شهداء دولتنا الغالية  نوفمرب من كل عام - : 
الظلم والطغيان،  ت���زداد منعة وق���وة يف وج��ه  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��دم��اء  ال��ت��ي  االإم�����ارات 
ونرتّحم على اأرواحهم الطاهرة النقية.. حيث �شّطروا بدمائهم الزكية اأعظم 

�شفحات الب�شالة وال�شموخ ”.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
منا�شبة  ال�شهيد"  "يوم  اأن  ال��ظ��ف��رة 
وط��ن��ي��ة ت��ع��رب ف��ي��ه��ا دول����ة االإم������ارات 
وتقديرها  فخرها  ع��ن  و�شعبا  ق��ي��ادة 
واعتزازها بعطاء وت�شحيات �شهدائها 
االأبرار الذين �شحوا بدمائهم الغالية 
وعلو  الوطن  ومكانة  رفعة  اأج��ل  من 

�شاأنه بني االأمم.
وقال �شموه - يف كلمة له عرب جملة 
ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة  الوطن"  "درع 
نوفمرب  الثالثني من  ي�شادف  ال��ذي 
اأبطالنا  م��الح��م  – اإن  ع���ام  ك��ل  م��ن 
الأجيال  االأذه����ان  يف  حا�شرة  �شتبقى 
دولتنا  ت���اري���خ  ���ش��ف��ح��ات  وخ���ال���دة يف 
و���ش��ت��ظ��ل ن��ربا���ش��ا ي�����ش��يء ل��ن��ا الدرب 
نتعلم  ودرو���ش��ا  اأف�شل  م�شتقبل  نحو 
منها ونعلم بها اأجيالنا القادمة اأ�شمى 

معاين االإخال�س والتفاين يف العمل 
تكرمي  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار  الوطني. 
القيادة الر�شيدة لهم والأ�شرهم يوؤكد 
اأن ذكراهم الغالية �شتبقى حية لدى 
االحتفاء  واأن  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  ج��م��ي��ع 
ب����ذك����رى ال�������ش���ه���داء ال����ذي����ن ب���ذل���وا 
ال��ط��اه��رة ح��م��اي��ة للوطن  اأرواح���ه���م 

وفداء للواجب ما هو اإال ر�شالة �شكر 
ت�شحيات  م���ن  ق���دم���وه  مل���ا  وت���ق���دي���ر 
فج�شدوا قيم البذل والعطاء ومنحوا 
فهنيئا  والعزة  القوة  االإم���ارات  �شعب 
لهم مكانتهم عند اهلل ويف قلوب اأبناء 

االإمارات قيادة و�شعبا.
"يف ه���ذا ال��ي��وم الذي  وق����ال ���ش��م��وه: 
نكرم ت�شحيات وعطاء وبذل ال�شهداء 
فداء  اأرواح��ه��م  وهبوا  الذين  االأب���رار 
تقدير  بر�شالة  نبعث  فاإننا  لالإمارات 
الذين  وذوي���ه���م  ال�����ش��ه��داء  اأ����ش���ر  اإىل 
الوفاء  م��ع��ن��ى  م��واق��ف��ه��م  ج�����ش��دوا يف 

واالنتماء لهذا الوطن.
�شهداء  اهلل  "رحم  ���ش��م��وه:  واأ����ش���اف 
االإم�����ارات وج��زاه��م اهلل واأه��ل��ه��م عنا 
خ���ري اجل�����زاء وال���ذي���ن ���ش��ن��ب��ق��ى على 
قيادتنا  خ��ل��ف  ال��ع��ه��د  وع��ل��ى  درب���ه���م 
املكت�شبات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال��ر���ش��ي��دة 
وال���ب���ن���اء ع���ل���ى م����ا مت حت��ق��ي��ق��ه من 

اإجنازات يف �شبيل رفعة دولتنا".

•• العني-وام: 

نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
االحتفال  اأن  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
بيوم ال�شهيد يف 30 من نوفمرب من كل عام هو 
الذين  اأبنائنا  ببطوالت  فيها  لنتباهى  منا�شبة 
قدموا اأرواحهم من اأجل اأمن الوطن و مكت�شباته 
الطاهرة  باأرواحهم  ت�شحياتهم  بعظيم  وعرفانا 

الإعالء راية الوطن ون�شرة احلق على الباطل. 
ال�شهيد  يوم  �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة  وق��ال 
- اإن ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة جت���دد ف��ي��ن��ا ق��ي��م ال��ع��ط��اء و 

حماية  �شبيل  يف  ون��ف��ي�����س  غ���ال  ب��ك��ل  الت�شحية 
ال��وط��ن وال����ذود ع��ن م�شرية خ��ال��دة ب��ذل االآب���اء 
جهودا  خاللها  املباركة  الدولة  لهذه  املوؤ�ش�شون 
و ت�شحيات عظيمة حتى غدت يف م�شاف الدول 

املتقدمة يف العامل. 
فر�شة  هي  املنا�شبة  بهذه  االحتفال  اأن  واأ���ش��اف 
االأجيال  واالن���ت���م���اء يف  ال�����والء  ل��غ��ر���س  ع��ظ��ي��م��ة 
الر�شيدة  و لقيادته  الغايل  الوطن  النا�شئة لهذا 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  املمثلة 
اهلل” واإخوانه  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات. 

تعبري  ه��و  املنا�شبة  ب��ه��ذه  االح��ت��ف��ال  اأن  واأو���ش��ح 
ع��ن تقدير و اإج���الل ���ش��ادق م��ن اأب��ن��اء االإم���ارات 
�شحوا  للذين  للجميل  ورد  االأبطال  ل�شهدائهم 
ف�شريتهم  ال��وط��ن،  �شبيل  يف  النفي�س  و  بالغايل 
ال��وط��ن على  اأب��ن��اء  �شتظل خ��ال��دة ون��ربا���ش��ا لكل 

مدى العقود و ال�شنوات القادمة. 
برحمته  يتغمد  اأن  وج��ل  الباري عز  �شموه  ودع��ا 
االأعلى  الفردو�س  ي�شكنهم  اأن  و  �شهدائنا  اأرواح 
واأن يجزي اآبائهم و اأمهاتهم وذويهم خري اجلزاء 
واأن يدمي على وطننا الغايل االأمن واالأمان واأن 

يحفظ لنا قيادتنا الر�شيدة. 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  اأك��د �شمو ال�شيخ من�شور بن زاي��د 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
ذك����رى  اأن  ال���رئ���ا����ش���ة  دي�������وان  وزي������ر 
ح��ي��ًة يف  �شتبقى  االأب���ط���ال  ���ش��ه��دائ��ن��ا 

ذاكرة االأجيال ورا�شخًة يف قلوبهم.
���� يف كلمة وج��ه��ه��ا عرب  وق���ال ���ش��م��وه 
يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال����وط����ن  درع  جم���ل���ة 
من  الثالثني  ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد 
اإن الثالثني   ���� ن��وف��م��رب م��ن ك��ل ع���ام 
يوٌم جُنّدد فيه، م�شاعر  من نوفمرب، 
االنتماء للوطن، والوالء التاّم للقيادة 
ال��ر���ش��ي��دة، وُن��ع��رّب ف��ي��ه ع��ن تقديرنا 
�شبيل  يف  ا�شت�شهدوا  م��ن  لت�شحيات 
اأننا  ون��وؤك��د  ورفعته  ال��وط��ن وجم���ده 
دولتنا  حلماية  اجلاهزية  كامل  على 
على  اآب��اوؤن��ا  اأ�ّش�شها  التي  االحت��ادي��ة، 

قيم الت�شحية والعطاء واالإخال�س.
وفيما يلي ن�س الكلمة :

هذه  اأبناء  نحن  اليوم،  ه��ذا  يف  ُنخّلد 
االأر�س املعطاء، ذكرى اآبائنا واإخواننا 
االأبطال الذين بذلوا االأرواح الغالية، 
وق��ّدم��وا ال��دم��اء ال��زك��ي��ة، دف��اًع��ا عن 
و�شعًيا  ل�����ش��ي��ادت��ه،  وح��م��اي��ًة  ال���وط���ن، 

راي��ُة جم��ِده عاليًة خفاقًة،  الأْن تْبقى 
يتقّبلهم  اأن  وج��ّل  ع��ّز  امل��وىل  �شائلني 
ف�شيح  ُي�شكنهم  واأن  احل�شن،  القبول 
واأبناءهم،  اأ�شرهم  ُيوّفق  واأن  جناته، 
ال�شاملة  ب��ال��ع��ن��اي��ة  ي��ح��ظ��ون  ال���ذي���ن 
مُمثلًة  الدولة  من  الكاملة  والرعاية 
�شاحب  �شيدي  ورئي�شها،  قائدها  يف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
ي��وٌم جُنّدد  الثالثني من نوفمرب،  اإن 
فيه، م�شاعر االنتماء للوطن، والوالء 
التاّم للقيادة الر�شيدة، وُنعرّب فيه عن 

ا�شت�شهدوا  م��ن  لت�شحيات  تقديرنا 
ورفعته،  وجم����ده  ال���وط���ن  ���ش��ب��ي��ل  يف 
وت�شامن  جمتمعنا  ق���وة  م���وؤّك���دي���ن 
�شهدائنا  ذك�����رى  و���ش��ت��ب��ق��ى  اأب���ن���ائ���ه، 
االأب����ط����ال ح���ي���ًة يف ذاك������رة االأج���ي���ال 
باأّننا  ون���وؤك���د  ق��ل��وب��ه��م،  يف  ورا����ش���خ���ًة 
دولتنا  حلماية  اجلاهزية  كامل  على 
على  اآب��اوؤن��ا  اأ�ّش�شها  التي  االحت��ادي��ة، 

قيم الت�شحية والعطاء واالإخال�س.
تغّمد اهلل �شهداءنا برحمته، واأ�شكنهم 
ال��ف��ردو���س االأع���ل���ى، ف��ق��د ���ش��دق��وا ما 
عاهدوا اهلَل والوطَن عليه، وُنعاهدهم 
اأن نظّل اأوفياء للقيم التي ا�شت�شهدوا 
نعمل  واأن  عنها،  ودف��اًع��ا  لها  اإع����الًء 
على اأن يظّل هذا الوطن بيًتا موحًدا 
ُم���ت���ح���ًدا، ���ش��ائ��ل��ني اهلل ع����زَّ وج����لَّ اأن 
يحفظ جنود و�شباط قواتنا امل�شّلحة 
املدافعني عن �شيادة دولتنا ومبادئها، 
اأبناء دولة  والتحية مو�شولة جلميع 
العطاء  م���ي���ادي���ن  ك���ل  يف  االإم���������ارات 
والعمل االإن�شاين وهْم يوؤّدون الواجب 

على اأكمل وجه.
ِنعم  علينا  واأدام  دول��ت��ن��ا،  اهلل  ح��ف��ظ 

االأمن واالأمان.
وال�شالُم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاته.

طحنون بن حممد: ال� 30 من نوفمرب منا�شبة نفخر فيها ببطولت اأبنائنا ال�شهداء حمدان بن زايد : يوم ال�شهيد .. يوم وفاء وعرفان بت�شحيات �شهداء الوطن

من�شور بن زايد : 30 نوفمرب يوم نعرب فيه 
عن تقديرنا لت�شحيات �شهداء الوطن الأبرار

خالد بن زايد : �شهداوؤنا �شطروا بدمائهم 
الزكية اأعظم �شفحات الب�شالة وال�شموخ

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شهيد”  “يوم  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
�شهداء  فيها  ن�شتذكر  جليلة،  منا�شبٌة 
االإم������ارات االأب������رار، ف��ه��م اأح���ي���اٌء عند 
رب���ه���م، واأح����ي����اٌء يف ق��ل��وب��ن��ا، واأح���ي���اٌء 
والوفاء  واأج��ي��ال��ه،  ال��وط��ن  ذاك����رة  يف 
اأكده  ما  وه��و  م�شتمر،  احل��ق  ل�شهداء 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اأ�شماء  "�شتبقى  بقوله  اهلل"،  "حفظه 
الع�شكريني  م��ن  االأب���ط���ال  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
رمزاً  وم��ك��ان،  زم��ان  كل  واملدنيني، يف 

ومهما  تاريخنا  يف  جميدة  ل�شفحات 
توهجاً  ذكراهم  تزداد  ال�شنوات،  مرت 
واإ�شراقاً، وي��زداد حر�شنا على تخليد 
ذاكرة  يف  حية  واإبقائها  الذكرى  هذه 

االإمارات و�شعبها".
�شموه  �شموه - يف كلمة وجهها  وق��ال 
مبنا�شبة  الوطن”  “درع  جم��ل��ة  اإىل 
ي������وم ال�������ش���ه���ي���د ال��������ذي ي�����واف�����ق 30 
نوفمرب من كل عام - اإن �شهداءنا قد 
حب  معاين  الزكّية  بدمائهم  �شّطروا 
ن��ور االإن�شانية،  ب��ح��روٍف م��ن  ال��وط��ن 
�شّجلوا  ال���ب���ا����ش���ل���ة،  وب��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
البطوالت،  وم����اآث����ر  امل���ج���د  ح���ك���اي���ات 
دروب  اأ�شاءت  منرية  م�شابيح  فكانوا 
ال��ع��زة وال��ك��رام��ة، دف��اع��اً ع��ن الوطن 

رايتنا  لتظل  واحل���ق،  للعدل  ون�شرًة 
عالية خفاقة، ورمزاً للعزة وال�شموخ، 
يف ظل القيادة امللهمة ل�شيدي �شاحب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
“حفظه اهلل” ،  الدولة  رئي�س  نهيان 
يعا�شده �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

دبي "رعاه اهلل" .
بعده  لي�س  ال�شهداء  ع��ط��اء  اأن  واأك���د 
عطاء، فعندهم تقف الكلمات اإجالاًل 
ف���داًء  اأرواٍح  م��ن  ب��ذل��وه  مل��ا  واإك����ب����اراً، 
فهاماتهم  الر�شيدة،  وقيادته  للوطن 
م�������ش���وؤول���ي���ات���ه���م  اأم����������ام  ت���ن���ح���ن  مل 
اأكتاٍف  على  حملوها  التي  التاريخية 
امليادين  �شّتى  يف  الواجب  الأداء  قوية 
املدنية والع�شكرية واالإن�شانية، فكانوا 
القدوة امل�شّرفة لالأجيال يف الت�شحية 

والوفاء.
وق��ال �شموه : “ يف ه��ذا ال��ي��وم، نرفع 
الأ�شر  التقدير  اآي���ات  واأ�شمى  التحية 
�شربوا  ال���ذي���ن  ال�������ش���ه���داء،  واأه�������ايل 
االإيجابية،  املواطنة  يف  االأمثلة  اأروع 
اأ�شدق  اأث���م���رت  ال��ط��ي��ب��ة  ف��رتب��ي��ت��ه��م 
االفتخار  وجن����دد  واأن��ب��ل��ه��ا،  ال��ن��م��اذج 
ب��ق��ي��م االإخ���ال����س وال��ت��ف��اين وال����والء 
واالنتماء، اأمام ذكرى �شهدائنا الذين 
ميادين  الطاهرة يف  باأرواحهم  جادوا 
احل���ق وال����واج����ب، ���ش��ون��اً مل��ج��د دولة 
و�شيادتها،  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
واجعل  االأب���رار  �شهداءنا  ارح��م  اللهم 
النبيني  م�����ع  ع���ل���ي���ني  يف  م������اأواه������م 

وال�شديقني”.

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة 
تخلد  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
تاريخها  �شجالت  يف  �شهدائها  اأ�شماء 
يف  م�شتمر  اإل��ه��ام  م�شدر  يبقوا  حتى 
ح���ب ال���وط���ن وال����دف����اع ع��ن��ه ومبعث 
اأن  اإم����ارات����ي .. م�����ش��ي��ف��اً  ل��ك��ل  ف��خ��ر 
الت�شحية بالنف�س متثل اأعلى مراتب 
املثل  �شهداوؤنا  �شرب  وق��د  الت�شحية 
والقدوة لالأجيال، جياًل بعد جيل يف 

الت�شحية الأجل الوطن.
مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   ���� ���ش��م��وه  وق���ال 

من   30 يوافق  ال�شهيد" الذي  "يوم 
دولة  اإن   ���� ع��ام  ك��ل  م��ن  �شهر نوفمرب 
الوفاء  بلد  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
ال�شهداء  ذوي  رع��اي��ة  �شتبقى  ل��ذل��ك 
اأولوية اأ�شا�شية وفاًء ملا قدمه اأبناوؤهم 
اأو�شمة  �شتظل  ت�شحيات  من  للوطن 

�شرف وعز على �شدروهم.

وفيما يلي ن�س الكلمة..
ب��ك��ل اعتزاز  ن��ت��ذك��ر  ال�����ش��ه��ي��د  ي���وم  يف 
واإكبار �شهداءنا االأبرار الذين �شحوا 
باأرواحهم من اأجل عزة دولة االإمارات 
وكرامتها و�شيادتها ومبادئها منذ اأول 
الثالثني  ال��وط��ن يف  ت��اري��خ  �شهيد يف 

1971، وم�����روراً  ع���ام  ن��وف��م��رب  م���ن 
ب��ك��ل ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن ج����ادوا باأغلى 

وع�شكريني،  مدنيني  من  ميلكون  ما 
ول��ب��وا ال��ن��داء ال��وط��ن��ي دون وج���ل اأو 

تردد.
اإن الت�شحية بالنف�س هي اأعلى مراتب 
املثل  �شهداوؤنا  �شرب  وقد  الت�شحية، 
وال��ق��دوة ل��الأج��ي��ال، ج��ي��اًل بعد جيل 
ولذلك  ال��وط��ن  الأج���ل  الت�شحية  يف 
فاإن دولة االإمارات تخلد اأ�شماءهم يف 
م�شدر  يبقوا  حتى  تاريخها  �شجالت 
اإلهام م�شتمر يف حب الوطن والدفاع 

عنه، وم�شدر فخر لكل اإماراتي.
اإن دماء ال�شهداء الطاهرة التي �شالت 
والواجب  وال�شرف  احل��ق  ميادين  يف 
ه���ي جت�����ش��ي��د ل��ق��ي��م دول�����ة االإم�������ارات 

واأخالق �شعبها واأ�شالته عرب التاريخ، 
و���ش��ت��ظ��ل داف����ع����اً ل��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، ك���ل يف 
موقعه، للبذل والتفاين والعطاء من 
اأجل النهو�س باالإمارات وجعل رايتها 

عزيزة قوية �شاخمة على الدوام.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  اإن 
الوفاء،  بلد  و�شتظل  زال���ت  وال  ك��ان��ت 
ال�شهداء  ذوي  رعاية  �شتبقى  ولذلك 
اأولوية اأ�شا�شية وفاء ملا قدمه اأبناوؤهم 
اأو�شمة  �شتظل  ت�شحيات  من  للوطن 

�شرف وعز على �شدروهم.
وحفظ  عليني  يف  ال�شهداء  اهلل  رح��م 
بلدنا من كل �شر واأدام عزها وجمدها 

ومنعتها//.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  ق���ال 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
ال�شهيد،  ي��وم  اإن��ه يف  اأبوظبي  الإم���ارة 
اإج�����الل وتوقري،  ب��ك��ّل  ن��ق��ف ج��م��ي��ع��اً 
واأع���ّز معاين  الت�شحيات  اأغ��ل��ى  اأم���ام 
والوالء،  الوفاء  قيم  واأ�شمى  العطاء 
ربهم  ع��اه��دوا  فر�شاٌن  ج�ّشدها  التي 
ووطنهم وقيادتهم على بذل اأغلى ما 
واأرواحهم  النقية  نفو�شهم  ميلكونه، 
عن  وذوداً  للوطن  ���ش��ون��اً  ال��ط��اه��رة، 

حيا�شه.
�� يف كلمة وجهها عرب  واأ�شاف �شموه 
يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال����وط����ن  درع  جم���ل���ة 

ال��ث��الث��ني من  ي��واف��ق  ال���ذي  ال�شهيد 
نوفمرب من كل عام �� اإن القيم النبيلة 
التي حملها اأولئك ال�شباب بكل اأمانة 
واإخ���ال����س، ت��ظ��ّل ن��ربا���ش��اً ه��ادي��اً لنا 
املدر�شة  ف��ه��م  ال���ق���ادم���ة،  ول���الأج���ي���ال 
والطليعة،  ال��ن��خ��ب��ة  وه���م  وال���ق���دوة، 
وهم الكلمة ال�شادحة باحلق واخلري 

والهوية الوطنية واالنتماء.

وفيما يلي ن�س الكلمة ..
// يف يوم ال�شهيد، هذا اليوم املجيد، 
وال����ذك����رى ال��ع��ط��رة اخل����ال����دة، نقف 
ج��م��ي��ع��اً ب��ك��ّل اإج�����الل وت���وق���ري، اأم���ام 
اأغلى الت�شحيات واأعّز معاين العطاء 
واأ���ش��م��ى ق��ي��م ال���وف���اء وال������والء، تلك 

ربهم  ع��اه��دوا  فر�شاٌن  ج�ّشدها  التي 
ووطنهم وقيادتهم على بذل اأغلى ما 
واأرواحهم  النقية  نفو�شهم  ميلكونه، 

عن  وذوداً  للوطن  ���ش��ون��اً  ال��ط��اه��رة، 
حيا�شه واإعالء لرايته.

اأولئك  حملها  التي  النبيلة  القيم  اإن 
تظّل  واإخ��ال���س،  اأم��ان��ة  بكل  ال�شباب 
نربا�شاً هادياً لنا ولالأجيال القادمة، 
النخبة  وه��م  وال��ق��دوة،  املدر�شة  فهم 
ال�شادحة  ال��ك��ل��م��ة  وه���م  وال��ط��ل��ي��ع��ة، 
الوطنية  وال���ه���وي���ة  واخل�����ري  ب���احل���ق 
اليوم،  ل��ه��م  ن�����وؤدي  واإذ  واالن���ت���م���اء، 
االحتاد،  عيد  الإح��ي��اء  ن�شتعد  ونحن 
واالمتنان،  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  حت��ي��ة 
ولعوائلهم  لهم  عهدنا  جن��دد  ف��اإن��ن��ا 
عظيم  نن�شى  ب��اأال  ورفاقهم،  واأهلهم 
واأن  اأع��م��ال��ه��م،  وج��ل��ي��ل  ت�شحياتهم 
يف  لنا  اأ���ش��وة  احل�شنة  �شريتهم  ت��ظ��ّل 

امل�شي  كّل خطوة نخطوها على درب 
بالوطن قدماً اإىل ذرى التقدم والعزة 

واالزدهار.
نزجي  ال���ع���ظ���ي���م،  ال����ي����وم  ه������ذا  ويف 
امل�شلحة  ال��ق��وات  اإىل  التحايا  اأ�شمى 
االإماراتية، قيادة وجنوداً و�شباطاً، ملا 
بذلوه ويبذلونه مع رفاقهم يف جميع 
���ش��ب��ي��ل �شون  االأج���ه���زة االأم���ن���ي���ة، يف 
االحت������اد وح���م���اي���ة احل������دود وحفظ 
االأمن واالأمان، لتبقى االإمارات واحة 
للتعاي�س والتاآلف والت�شامح وموطناً 

للبذل والعطاء.
العربية  االإم������ارات  دول����ة  اهلل  ح��ف��ظ 
امل��ت��ح��دة وال���رح���م���ة وال���ن���ور جلميع 

�شهدائنا االأبرار.

•• اأبوظبي -وام:

قال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
واإجالل  ال�شهيد نقف جميعا حتية تقدير  يوم  العظيم،  اليوم  "يف هذا   :
، الذين جادوا باأرواحهم  اأبناء االإمارات البوا�شل  ل�شهداء الوطن االأبرار، 
الغالية يف �شبيل اأن تظل راية دولة االإمارات عالية خفاقة تعرب بجالء عن 

وطن االإرادة والعزمية ، وطن اخلري واحلق ، وطن االأمل وال�شالم".
"اإن  واأ�شاف �شموه يف كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
وتالحمنا  وحدتنا  ق��وة  على  خالله  نوؤكد  ي��وم  هو  نوفمرب  من  الثالثني 
وازده��اره، و�شتظل  الوطن وتقدمه  اأجل رفعة  قيادة وحكومة و�شعبا من 

منها  ن�شتقي  التاريخ،  ذاك��رة  يف  خالدة  االأب���رار  الوطن  �شهداء  ت�شحيات 
اأجل  من  والت�شحية  واالنتماء  وال���والء  الوطن  حب  يف  والعرب  ال��درو���س 

رفعته وتقدمه".
من  يتخذوا  اأن  اإىل  امل�شتقبل  اأجيال  الوطن  �شباب  "ندعو   : �شموه  وق��ال 
ت�شحيات �شهدائنا املثل االأعلى والقدوة يف االإخال�س واالنتماء للوطن ، 
واحلر�س على قيادة م�شريته امللهمة اإىل مزيد من االإجنازات اال�شتثنائية 

يف املجاالت كافة".
النبيني  م��ع  االأع��ل��ى  ال��ف��ردو���س  واأ�شكنهم  البوا�شل  ن��ا  �شهداء  اهلل  "رحم 
وال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني وجزى اأهلهم وذويهم خريا واأدام على 

دولتنا نعمة االأمن واالأمان".

�شيف بن زايد : �شهداء الإمارات اأحياء يف ذاكرة الوطن واأجياله

حامد بن زايد: الإمارات تخلد اأ�شماء �شهدائها يف �شجالت تاريخها

هزاع بن زايد: �شهداوؤنا هم الكلمة ال�شادحة باحلق 
واخلري والهوية الوطنية والنتماء

عبداهلل بن زايد : الثالثون من نوفمرب يوم نوؤكد 
خالله على قوة وحدتنا وتالحمنا قيادة وحكومة و�شعبا

حاكم الفجرية ياأمر بالإفراج عن 153 
نزيال مبنا�شبة عيد الحتاد ال�51 

•• الفجرية-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية باالإفراج عن 153 
نزيال من نزالء املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية يف االإمارة من خمتلف اجلن�شيات ممن ثبتت اأهليتهم وح�شن 

�شريتهم و�شلوكهم وذلك مبنا�شبة عيد االحتاد ال�51. 
الفرحة  اإدخ��ال  وبهدف  جديدة  حياة  لبدء  فر�شة  عنهم  املفرج  منح  على  �شموه  من  حر�شاً  املكرمة  تاأتي 
وال�شرور على اأ�شرهم.  من جانبه تقدم العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام ل�شرطة الفجرية 
باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية على هذه املكرمة االجتماعية واالإن�شانية، 

معرباً عن اأمله يف اأن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء و�شبياًل لال�شتقامة وبداية حلياة جديدة. 

•• ال�سارقة-وام:

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
االأعلى حاكم ال�شارقة مر�شوماً اأمريياً ب�شاأن ترقية وتعيني مدير عام لهيئة كهرباء 

ومياه وغاز ال�شارقة.
ال�شام�شي،  عبيد  حممد  عبدالرحمن  عبداهلل  �شعادة  ُيرّقى  اأن  على  املر�شوم  ون�س 
اإىل  ال�شارقة  املوؤ�ش�شي يف هيئة كهرباء ومياه وغاز  التنفيذي خلدمات الدعم  املدير 
درجة مدير عام على نظام الوظائف اخلا�شة يف حكومة ال�شارقة، وُيعنّي مديراً عاماً 

للهيئة اعتباراً من االأول من دي�شمرب 2022م.

•• نيودلهي-وام:

قدم �شعادة الدكتور عبدالنا�شر ال�شعايل اأوراق اعتماده لفخامة دراوبادي مورمو رئي�شة جمهورية الهند، 
�شفرياً لدولة االإمارات يف نيودلهي وذلك خالل مرا�شم جرت يف الق�شر الرئا�شي.

و نقل �شعادته حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
اإىل فخامتها ومتنياتهما لبالدها و�شعبها باملزيد من التقدم واالزدهار. من جانبها حملت فخامة رئي�شة 
جمهورية الهند �شعادة ال�شفري حتياتها اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل"، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ومتنت  والنماء.  التطور  من  باملزيد  و�شعبا  حكومة  االإم���ارات  لدولة  ومتنياتها  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
فخامتها ل�شعادة ال�شفري التوفيق يف مهام عمله، وتطوير العالقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت 

التي جتمع البلدين، موؤكدة ا�شتعداد بالدها لتقدمي كل دعم ممكن لت�شهيل مهامه.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شومًا اأمرييًا ب�شاأن ترقية وتعيني عبداهلل عبدالرحمن 
حممد عبيد ال�شام�شي مديرًا عامًا لهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة

�شفري الإمارات يقدم اأوراق اعتماده لرئي�شة الهند

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  81/2022/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

التجارى رقم  ام��ارة دبى منطقة اخلليج  الكائن  االأر���س  العقار  اأذن بيع مال مرهون عبارة عن  الدعوى : طلب  مو�شوع 
WEST HEIGHTS1 رقم   -  1 وي�شت هايت�س  املبنى  ا�شم  االأر�س 11- رقم البلدية 465-346- رقم املبنى 8 
نوع   1.425.03- بالقدم  امل�شاحة   -132.39 باملرت  امل�شاحة   MM-29 املواقف   -19 الطابق  العقار 1906-رقم 
العقار �شقة ? ا�شماء املالك وح�ش�شهم فادي دياب حممد طحبو�س الت�شريح لطالب التنفيذ با�شتالم املنذر مبلغ وقدرة 
مليون وثالثمائة �شبعة وت�شعون الف وثمامنائة واثنني واربعون درهم وثالثة واربعون فل�شا  درهم   1،397،842،43
اخرى  اأي حقوق  التنفيذ يف  وامل�شروفات مع حفظ حق طالب  الر�شوم  كافة  اإىل  باالإ�شافة  العلني  باملزاد  البيع  من ثمن 

حتى تاريخ ال�شداد التام
طالب التنفيذ بنك ابوظبي التجاري - عنوانه االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي - �شارع حممد بن زايد مبنى بنك ابوظبى 

التجارى واحة ال�شيل - �شقة -1- خلف جامعة اميت - وميثله  : اأبوبكر �شامل عو�س املنهايل
املطلوب اإعالنه : فادى دياب حممد طحبو�س - عنوانه: االإمارات اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع اخلليج 
التجاري - مبنى ا�شم املبنى وي�شت هايت�س - �شقة 1906-ط 19- رقم االأر�س -11 رقم البلدية 465-346- رقم املبنى 

TAHBOUSHFADI@HOTMAILCOM - 0503452345 - 8-
مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/12/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة :  اخلليج التجاري - رقم االر�س 
11 - رقم املبنى : 8 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س WEST HEIGHTS1 - 1 - رقم العقار : 1906 - امل�شاحة 

باملرت : 132.39 مرت مربع - التقييم : 1315287.56 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

امل���دع���و / حم��م��د موهني  ف��ق��د 
بنغالدي�س     ، م���ن���ري  ال�����دي�����ن 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )EG0241557(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / �شيبا فاتوكوالتيل 
جون  فاتوكوالتيل  ج��ون  ج��ون 
�شفره  ج���واز  اجلن�شية  الهند   ،
 -  )L7860336( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
اق���رب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

النعيمي رئي�س دائرة  العزيز بن حميد  ال�شيخ عبد   قال 
يوم  هو  ال�شهيد  ي��وم  اإن  عجمان،  يف  ال�شياحية  التنمية 
والوطنية،  وال��ف��داء  الت�شحية  م��ع��اين  اأ���ش��م��ى  لتخليد 
يف  تتج�ّشد  التي  املخل�شة  باجلهود  اع��ت��زازه  عن  معرباً 
وعرفاناً  وف���اًء  االإم��ارات��ي  املجتمع  واأط��ي��اف  فئات  كافة 
اأبهى  ل�شهدائنا االأبرار الذين قّدموا بدمائهم الطاهرة 
ذكراهم  �شتبقى  ح��ي��ث  وال���وف���اء  الت�شحية  ع��ن  ���ش��ورة 

حمفورة يف ذاكرة اجلميع. 
 واأ�شاف ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي اأن احتفال 

الدولة بيوم ال�شهيد يوؤّكد على التالحم الوطني الكبري 
ب���ني اأب���ن���اء االإم�������ارات ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��اً،وي��ع��ك�����س االإج����الل 
وال��ع��رف��ان ل��رج��ال ال��ق��وات امل�شلحة ال��ذي��ن ���ش��دق��وا ما 
امل��ن��ا���ش��ب��ة تخليداً  ت���اأت���ي ه���ذه  ك��م��ا  ع���اه���دوا اهلل ع��ل��ي��ه، 
لذكراهم العطرة، وتقديراً لت�شحياتهم يف احلفاظ على 

رفعة الوطن وعّزته. 
النعيمي عن فخره  العزيز بن حميد  ال�شيخ عبد   وعرّب 
ف��داًء للوطن  ق��ّدم نف�شه  اإم��ارات��ي  اإن�شان  واع��ت��زازه بكل 
الغايل، موؤكداً اأن يوم ال�شهيد هو حمطة وطنية تقديراً 
بدمائهم  �شّطروا  الذين  لل�شهداء  الر�شيدة  القيادة  من 

البطوالت واملجد دفاعاً عن تراب الوطن. 

•• ال�سارقة-وام: 

القا�شمي  ���ش��امل  ب��ن  �شلطان  ب��ن  في�شل  ال�شيخ  ق��ال 
اإن ذك����رى ي���وم ال�����ش��ه��ي��د ت��خ��ل��ي��د ووف�����اء وع���رف���ان ملا 
ال��وط��ن االأب����رار م��ن ت�شحيات كبرية  ���ش��ه��داء  ق��دم��ه 
راية  واإبقاء  الغالية  دولتنا  واآم��ان  اأم��ن  للحفاظ على 
 ، والطامعني  املعتدين  بلدنا حممية م�شانة يف وجه 
ف�شهداوؤنا م�شدر فخر واإلهام لنا ولالأجيال القادمة 

 .
واأ�شاف ال�شيخ في�شل بن �شلطان القا�شمي يف ت�شريح 
منوذجا  تعد  �شهدائنا  ت�شحيات  اأن  املنا�شبة  بهذه  له 

ال��وط��ن وم�شدر  وح��ب  واالن��ت��م��اء  ال���والء  م�شرفا يف 
اإلهام للعمل من اأجل ا�شتقرار الوطن واحلفاظ عليه 
حرا م�شانا .. واأننا اليوم �شنبقى على عهدنا يف حبنا 
يف  ممثلة  احلكيمة  بقيادتنا  الكبري  وثقتنا  ووالئ��ن��ا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهلل" واأخ��ي��ه  "حفظه  ال��دول��ة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
واأخوانهما  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات للعمل يدا بيد 
للحفاظ على اأمننا وا�شتقرارنا وال�شري دائما لتحقيق 

مزيد من التقدم واالزدهار يف كافة املجاالت. 

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
على  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ح��ر���س  اأن 
حت���دي���د ي����وم 30 ن��وف��م��رب م���ن كل 
ياأتي  ال�شهيد  بذكرى  عام لالحتفال 
ع���رف���ان���اً مب���ا ق���دم���ه ال�������ش���ه���داء، من 

ت�شحيات كبرية يف �شبيل الوطن. 
وفيما ن�س كلمة معاليه مبنا�شبة يوم 

ال�شهيد.. 
نرتحم على   ، ال�شهيد  يوم  يف  " اإننا 
���ش��ه��دائ��ن��ا االأب������رار ال��ذي��ن ه��م املثال 
والت�شحية،  ال��ب��ط��ول��ة  يف  وال���ق���دوة 
الرجال  واأعظم  الرجال  اأ�شرف  فهم 
اأن  وت����ع����اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل  ون����دع����و 
يرحمهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنهم 
اليوم  ه���ذا  ويف  ال��وا���ش��ع��ة،  ب��رح��م��ت��ه 
باجلهود  واالع��ت��زاز  الفخر  نعرب عن 
القوية،  الوطنية  وامل�شاعر  املخل�شة 
التي نراها يف كافة موؤ�ش�شات املجتمع، 
وبني جميع اأبناء وبنات الوطن وفاء 
الذين  االأب�����رار،  ل�شهدائنا  وع��رف��ان��اً 
على  دليال  الطاهرة  دمائهم  قدموا 
العزة  �شبيل  يف  وال��ف��داء،  الت�شحية 
وال���ك���رام���ة، ل��وط��ن��ه��م ال���غ���ايل، وكان 
حبهم  ع��ن  تعبري  اأب��ل��غ  ا�شت�شهادهم 
قادتهم،  ح��ول  والتفافهم  لوطنهم، 
العظيم،  الوطني  بواجبهم  واإميانهم 

يف ح��م��اي��ة احل����ق ال���وط���ن���ي، واإق�����رار 
امل�شرية،  نكمل  اأن  وواج��ب��ن��ا  ال�����ش��الم، 
ع��ل��ى ه���دي م���ا مي��ث��ل��ون��ه م���ن منوذج 
وط��ن��ي رائ���ع ورائ���د لتبقى االإم����ارات 
احلبيبة بف�شل اهلل، وبف�شل التالحم 

القوي بني القيادة وال�شعب . 
باعتزاز  نتذكر  ال�شهيد،  يوم  يف  واإننا 
ك��ب��ري اأف����راد اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء االأب����رار، 
ونعتز ونفتخر ب�شالبتهم وقناعتهم 
باأن ال�شهيد حي ال ميوت، واأنه دائما 
ن���ربا����س م�����ش��يء ل�����ش��ع��ب االإم�������ارات، 
ووطنه،  الأه��ل��ه  وف��خ��ار،  ع��زة  ومبعث 
وم�����ش��در ق���وة وع����زم الأب���ن���اء الوطن 
نحتفي  ال�شهيد  يوم  واإننا يف  جميعا، 
ت�شكل  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ  بالقيم  ك��ذل��ك 
البا�شلة،  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  م�����ش��رية 
واأداء  وال�����وف�����اء  ال�������والء  ق���ي���م  وه�����ي 
الواجب ودعم االأ�شقاء، واإعالء احلق 
وت���وف���ري احلياة  ال��ظ��ل��م،  وم��ك��اف��ح��ة 
م�شلحة  وت���ق���دمي  للجميع  االآم���ن���ة 
والت�شرف  ����ش���يء،  ك���ل  ف���وق  ال���وط���ن 
الوطن  ف�����ش��ه��داء  ون����زاه����ة،  ب�����ش��رف 
حي  جت�شيد  اهلل،  بحمد  ه��م  االأب����رار 
ل��ك��اف��ة ه���ذه ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة، ونعتز 
قواتنا  اإىل  واج��ب��ة  بتحية  نبعث  ب��اأن 
 ، ال�شهيد  ي���وم  يف  ال��ب��ا���ش��ل��ة  امل�شلحة 
ن��راب��ط معهم ون��دع��م��ه��م ون��ع��ت��ز مبا 
مي��ث��ل��ون��ه م��ن ق��ي��م را���ش��خ��ة ومبادئ 
ت�شحياتهم  ع��ل��ى  ون�شكرهم  نبيلة، 

الغالية يف �شبيل الوطن . 
ال��ر���ش��ي��دة على  ال��ق��ي��ادة  واإن ح��ر���س 
30 ن��وف��م��رب م���ن كل  حت���دي���د ي����وم 
ال�شهيد  ب����ذك����رى  ل���الح���ت���ف���ال  ع�����ام 
ال�شهداء،  ق��دم��ه  مب��ا  ع��رف��ان��اً  ي��اأت��ي 
على  ك��ب��رية، وح��ر���ش��اً  م��ن ت�شحيات 
اإر�شاء الروابط بني االأجيال، وتذكرة 
التي  واالإن�شانية،  الوطنية  ب��امل��ب��ادئ 
املغفور  ال��وط��ن  رب��وع ه��ذا  غر�شها يف 
اآل  له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهيان الذي تعلمنا منه مبادئ الوالء 
واالنتماء، وحب الوطن والدفاع عن 
التي  والقيم،  املبادئ  وهي  م�شاحله، 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  نهجها  ع��ل��ى  ي�����ش��ري 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل واأخ�����وه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

را�شد اآل مكتوم ، نائب رئي�س الدولة، 
دبي  ح��اك��م   ، ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  واإخ���وان���ه���م���ا   ) اهلل  )رع�����اه 

ال�شمو حكام االإمارات. 
ي�شع  ال�����ش��ه��ي��د  ب��ي��وم  االح���ت���ف���ال  اإن 
اجلميع اأمام م�شوؤولياتهم يف احلفاظ 
على كل املكت�شبات، التي بذل ال�شهداء 
الغالية، ليظل ما  يف �شبيلها حياتهم 
ق���دم���وه ���ش��ف��ح��ة ن��ا���ش��ع��ة دائ���م���ا، يف 

تاريخ الوطن واالإن�شانية . 
لذكراهم،  اح���رتام���ا  ال���ي���وم  وق��وف��ن��ا 
الرائعة  الوطنية  الأدوراه��م  وتكرميا 
من  تتغري  ال  را�شخة،  مل��واق��ف  تاأكيد 
العزة  وحتقيق  االأر�����س  حماية  اأج���ل 
وال��ك��رام��ة، كما اإن��ه اإع���الن ب��اأن دماء 
ب���ل ه���ي دائما  ت�����ش��ي��ع،  ال�����ش��ه��داء ال 
نحو  ال���دوؤوب  لل�شعي  القوي  احلافز 
امل�شتقبل الزاهر، الذي نتطلع اإليه يف 

هذه الدولة العزيزة. 
اإن���ن���ا ن��ح��ي��ي ب��ك��ل اح������رتام واإج�����الل 
بكل  ون��ذك��ر  االأب����رار،  �شهدائنا  اأرواح 
�شبيل  يف  ت�شحياتهم  واع��ت��زاز  فخر 
وواجبنا  وال��ك��رام��ة،  احل��ري��ة  حماية 
ه�����دي ما  ع���ل���ى  امل�������ش���رية،  ن��ك��م��ل  اأن 
ميثلونه من منوذج وطني رائع ورائد 
لتبقى االإم��ارات احلبيبة بف�شل اهلل، 
وبف�شل التالحم القوي، بني القيادة 
و�شالم  ورخ���اء  تقدم  دول��ة  وال�شعب، 

وا�شتقرار". 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون  ال�����ش��ي��خ خليفة  ق���ال 
ال���وط���ن االأب������رار  ���ش��ه��داء  اإن  ن��ه��ي��ان 
�شطروا ملحمة وطنية خالدة حتولت 
للت�شحية  وع��ن��وان  للوحدة  رم��ز  اإىل 
وال�شرف،  وامل���ج���د  ل��ل��ع��ط��اء  وم���ث���ال 
نحتفي  ال��ذي  ال�شهيد  يوم  اأن  موؤكداً 
م��ن كل  نوفمرب  م��ن  الثالثني  ب��ه يف 
ع���ام اأ���ش��ب��ح م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة تعك�س 
قوة و�شالبة احتادنا وجت�شد عزمية 
اأبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم 

الر�شيدة. 
واأ�����ش����اف يف ت�����ش��ري��ح مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
من  ال�����ش��ه��داء  ق��دم��ه  م��ا  اأن  ال�شهيد 
ت�شحيات يفوق كل جزاء ويتجاوز كل 
الت�شحيات كانت مبثابة  عطاء فهذه 
الرا�شخ  الحت��ادن��ا  وق��وة  حياة  �شريان 
املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  اأ�ش�شه  ال��ذي 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  له 

واالآب������اء  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
املوؤ�ش�شون االأوائل. 

اأبناء  ال��ك��وك��ب��ة م��ن  ه���ذه  اأن  واأو����ش���ح 
ال��درو���س والعرب  لنا  ق��دم��ت  ال��وط��ن 
وم�شاحله  الوطن  اأن  اأهمها  الكثرية 
م��ق��دم��ا ع��ل��ى ك���ل ن��ف��ي�����س وف�����وق كل 
عزيز جنود باأرواحنا فداًء له و�شونا 
م�شدداً  حيا�شه،  عن  ودفاعا  ملقدراته 

حتتاج  وقوتها  االأوط���ان  بناء  اأن  على 
ي�شتطيع  ال  ج�����ش��ام  ت�����ش��ح��ي��ات  اإىل 
املخل�شني  ال���رج���ال  اإال  ي��ق��دم��ه��ا  اأن 

ال�شادقني. 
ال�شهداء  ت�����ش��ح��ي��ات  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
وب����ط����والت����ه����م ����ش���ت���ظ���ل خ������ال������دة يف 
بها  ت�شتنري  ال��وط��ن وم��ن��ارات  ذاك���رة 
ق��دم��ا يف  ال��ق��ادم��ة للم�شي  االأج���ي���ال 
موا�شلة م�شرية بناء الدولة ورفعتها 
والنهو�س بها يف ظل قيادتنا الر�شيدة 
لتظل دولة االإمارات العربية املتحدة 
حم��ط االح�����رتام واالإع���ج���اب وواح���ة 

االأمن وال�شالم.
اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وق���ال 
نهيان: "ونحن نحيي ذكرى ال�شهداء 
ونعدد مناقبهم ون�شتعر�س بطوالتهم 
اإج���الل واحرتام  ب��د لنا م��ن وقفة  ال 
وت��ق��دي��ر الأ���ش��ره��م وذوي���ه���م م��ن اأباء 
اأي�شا  واأبناء وزوجات فهوؤالء  واأمهات 
ال��ب��ارز يف خلق جيل  ال���دور  ك��ان لهم 

م��ن االب��ط��ال ال يعرف م��ن ه��و اأغلى 
من الوطن وال ي�شتكرث ثمناً ل�شونه 
وع���زه وجم����ده، ف��ه��وؤالء ل��ه��م م��ن��ا كل 

احلب والتقدير واملحبة". 
و�شدد على اأن القيادة الر�شيدة ممثلة 
ب�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ك��ل عناية  ال�����ش��ه��داء  ا���ش��ر  ت���ويل  اهلل 
واهتمام، م�شريا اإىل اأن مكتب �شوؤون 
ع��ل��ى متابعة  ي��ع��م��ل  ال�����ش��ه��داء  اأ����ش���ر 
احتياجات اأ�شر ال�شهداء ومتكينها من 
مواجهة التحديات التي قد تواجهها 
م���ن خ���الل م��وا���ش��ل��ة ط���رح الربامج 
التي من  وتنفيذ اخلطط  وامل��ب��ادرات 
الأ�شر  املنا�شبة  البيئة  ت��وف��ري  �شاأنها 
من  ي�شتطيعون  التي  ال�شهداء  وذوي 
خاللها حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم 
وامل�شي قدماً يف حياة كرمية ت�شمن 
الوطن  تنمية  يف  فعالة  م�شاركة  لهم 

وتعزيز اإجنازاته. 

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ال�����ش��ي��خ  اأك������د 
احتاد  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  االإم����������ارات 
اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للريا�شات البحرية اأن يوم ال�شهيد 
ه����و ي������وم ي�������ش���ت���ذك���ر ف���ي���ه ال���وط���ن 
الذين  االأوف���ي���اء،  اأب��ن��ائ��ه  ت�شحيات 
ب����ذل����وا ك����ل غ�����ال م����ن اأج������ل رفعة 

الوطن. 
يوم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - وق���ال 
ال�شهيد -: اإن هذا اليوم عنوان مهم 

االأب���رار،  �شهدائنا  ووف���اء  لت�شحية 
ولو  تويف  اأن  نتمنى  عرفان  ور�شالة 

التي  الت�شحية  م��ن  ي�����ش��ريا  ج���زءا 
ق���ام���وا ب��ه��ا م���ن اأج�����ل رف���ع���ة وع���زة 

الوطن” . 
واأ�����ش����اف: دم����اء ���ش��ه��دائ��ن��ا االأب�����رار 
ت����روي ق�����ش�����س العزة  ���ش��ال��ت ل��ك��ي 
�شهداوؤنا  ال��وط��ن،  ل��ه��ذا  وال��ك��رام��ة 
اإر�شاء  اأج����ل  م���ن  اأن��ف�����ش��ه��م  ق���دم���وا 
وت���ر����ش���ي���خ ق���ي���م ج��م��ي��ل��ة وع����دي����دة، 
و�شردوا ق�شة وفائهم للوطن باأروع 
واأجمل احلروف، وهل هناك اأجمل 
ربه  اإىل  ال�����ش��ه��ي��د  مي�����ش��ي  اأن  م���ن 
را���ش��ي��ا م��ر���ش��ي��ا وق���د ���ش��ق��ط دفاعا 
عن راية احلق واإعالء لراية الدين 

والوطن ". 
�شلطان  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  واأك�����د 
منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اأن  خليفة  بن 
عظيمة تر�شخ معنى العطاء والوفاء 

املتبادل ما بني القيادة وال�شعب. 
نقف  ال���ي���وم  ه���ذا  يف  "اإننا   : وق����ال 
اأبناء  لكوكبة من  اإجالاًل واحرتاماً 
�شطروا  ال���ذي���ن  امل�����ش��ل��ح��ة  ق���وات���ن���ا 
دم����اء  اأن  ي����وؤك����د  ج����دي����داً  ت���اري���خ���اً 
ال�������ش���ه���داء ف�����داء ل��ل��وط��ن واالأم������ة، 
ال�����ش��ادق��ون، ونوؤكد  وه��م االأوف���ي���اء 
نن�شاهم  ل��ن  ب��اأن��ن��ا  ون��ع��اه��ده��م  لهم 

و�شنبقى مقدرين ت�شحياتهم". 

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  بن خالد  ال�شيخ خليفة بن حممد  قال معايل 
االأم������ني ال���ع���ام ل��ل�����ش��ن��دوق ال���ع���رب���ي مل���واج���ه���ة ال���ك���وارث 
باعتبارها  بها،  نعتز  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اإن  واالأزم���ات، 

رمزاً للحياة.
واأ�شاف معاليه يف ت�شريح له اأن الثالثني من نوفمرب من 
كل عام، هو يوم ال�شرف والفخر، ويوم املجد والعنفوان، 
اأجل  ال��واج��ب، من  االإم���ارات يف ميادين  اأب��ط��ال  ج�ّشدها 

الوطن، والق�شايا العربية، وخدمة االإن�شانية.
وا�شتذكر ت�شحيات كوكبة �شهداء االإمارات الذين ارتقوا 
باأرواحهم التي ال تنحي اإاّل لرثى الوطن، والتي ال تعرف 
واالنتماء  ب��اهلل  االإمي���ان  وازع  م��ن  مواقعها  ع��ن  التخّلي 

للوطن.
وع���رب ع��ن ف��خ��ره ب��ق��واف��ل ���ش��ه��داء االإم�����ارات ور�شالتهم 
بالوفاء  اإاّل  اآب��ه��ني  غ��ري  ال��واج��ب  اأّدوا  وال��ذي��ن  اخل��ال��دة 
واالإخال�س للوطن وقال : “ لهم منا والأمهاتهم واأ�شرهم 

كامل الِعرفان واالإجالل والتقدير".

•• اأبوظبي-وام: 

قال �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل 
ال�شهيد  ي���وم  اإن  اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 
ذكرى عزيزة على قلوبنا ونفو�شنا 
اأبناء  خ��رية  فيها  ن�شتذكر  جميعا 
ال���وط���ن ال�����ذي ق���دم���وا اأرواح����ه����م 
ل���الإم���ارات وحفظا  ف����داء  ال��غ��ال��ي��ة 
لتتوا�شل  وا����ش���ت���ق���راره���ا  الأم���ن���ه���ا 
بقيادة  وال���ن���م���اء  اخل�����ري  م�������ش���رية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ) 
حفظه اهلل ( و اأخيه �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ) رع���اه اهلل ( 
حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 

االإمارات.
بهذه  ل����ه  ك��ل��م��ة  ����ش���م���وه يف  واأك�������د 
بها  حتتفي  التي  الغالية  املنا�شبة 

دول����ة االإم�������ارات يف ال��ث��الث��ني من 
نوفمرب من كل عام اأن هذه الذكرى 
العزة  و  لل�شموخ  ي��وم  مبثابة  تعد 
دولة  فيها  تعرب  وطنية  منا�شبة  و 
االإم�����ارات ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و �شعبا 
وت�شحيات  لعطاءات  تقديرها  عن 
اأجل  و  اأرق��ى  االأب��ط��ال يف  �شهدائها 
م��ع��اين ال���وف���اء وح���ب ال���وط���ن ملن 

قدموا حياتهم فداء له.

واأو�شح �شموه اأن بطوالت ال�شهداء 
اأن�شع  يف  خ��ال��دة  �شتبقى  البوا�شل 
لالأجيال  ت��روى  التاريخ  �شفحات 
ذاكرة  يف  �شتظل  و  جيل  بعد  جيال 
ال��وط��ن ح��ا���ش��رة يف ق��ل��وب وعقول 
اأب��ن��ائ��ه. و���ش��دد ع��ل��ى اأن االإم�����ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ق���ي���ادة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
�شتبقى   ) اهلل  ح��ف��ظ��ه   ( ال����دول����ة 
على الدوام قوية �شاخمة بوحدتها 
بقيمها  ف���خ���ورة  ب�شعبها  ع��ظ��ي��م��ة 
وفية للمبادئ التي �شحى �شهداوؤنا 
اإال  ف���االأوط���ان ال تبنى  اأج��ل��ه��ا  م��ن 

بت�شحيات اأبنائها ".
ن�شتذكر  اإذ  " و   : ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
نتوجه  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  ال�������ش���ه���داء 
من  اإخ��وان��ه��م  اإىل  اإج����الل  بتحية 
البوا�شل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأب���ن���اء 
لردع  النهار  الليل  ي�شلون  ال��ذي��ن 
امل�شا�س  نف�شه  ل��ه  ت�����ش��ّول  م��ن  ك��ل 
باأمن وا�شتقرار دولتنا الغالية فهم 

وجنودها  امل��ن��ي��ع  االإم������ارات  ح�شن 
االأوف����ي����اء ال���ذي���ن ال ي��ت��وان��ون عن 
تلبية نداء الواجب من اأجل الدفاع 
ع��ن اأم��ن ال��وط��ن ال��غ��ايل وازده���اره 

."
و وج����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اإع����زاز  حت��ي��ة   .. ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة 
اللواتي  ال�����ش��ه��داء  واإك��ب��ار الأم��ه��ات 
ال�شرب  يف  االأم��ث��ل��ة  اأروع  ���ش��رب��ن 
وال���ت�������ش���ح���ي���ة وال����ث����ب����ات وال����وف����اء 
وغ��ر���ش��ن يف ن��ف��و���س اأب��ن��ائ��ه��ن قيم 
ال�شجاعة و حب الوطن التي تربني 
املوؤ�ش�س  القائد  مدر�شة  يف  عليها 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 

اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
وق�����ال ���ش��م��وه يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه :" 
ن��ع��اه��د ����ش���ه���داءن���ا االأب����ط����ال على 
والذود  النبيلة  ر�شالتهم  موا�شلة 
ووحدتها  ب���الدن���ا  ا����ش���ت���ق���رار  ع���ن 
وع��زت��ه��ا وال�����ش��ري ن��ح��و غ��د م�شرق 

لالأجيال ".

 عبد العزيز بن حميد النعيمي يوم ال�شهيد يعّزز التالحم الوطني بني اأبناء الإمارات 

في�شل بن �شلطان القا�شمي: ت�شحيات �شهدائنا منوذج م�شرف يف الولء والنتماء 

نهيان بن مبارك: �شهداء الوطن التج�شيد احلي للقيم النبيلة التي قامت عليها دولتنا 

خليفة بن طحنون: ت�شحيات ال�شهداء �شريان 
حياة يدعم قوة وا�شتمرارية احتادنا الرا�شخ 

حممد بن �شلطان بن خليفة: يوم ال�شهيد 
يوم الوفاء ملن �شحوا يف �شبيل الوطن 

خليفة بن حممد : يوم ال�شهيد رمز للحياة

حممد بن خليفة : ت�شحيات �شهدائنا �شتظل باقية يف ذاكرة الوطن حا�شرة يف قلوب اأبنائه

•• العني-وام:

�شعيد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأن 
�شهداء االإمارات اأو�شمة عزة وفخر 
دائماً  يهتم  �شدورنا يف وطن  على 
البوا�شل،  اأب��ط��ال��ه  ذك���رى  ب��اإح��ي��اء 
ميادين  يف  ا���ش��ت�����ش��ه��دوا  ال����ذي����ن 
واأمنه  الوطن  الواجب للدفاع عن 
وحمايته ورد اجلميل للقيم الغالية 
ال���ت���ي غ��ر���ش��ه��ا م���وؤ����ش�������س ال���دول���ة 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
تعبرياً  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 
عن الرتابط احلقيقي بني القيادة 
االإرادة  وال�شعب، وتاأكيدا على قوة 
اأب��ن��اء االإم����ارات يف  والعزمية ل��دى 
مواجهة التحديات التي ال تزيدهم 

اإال وحدة و�شالبة وتالحماً يف حب 
الوطن والت�شحية يف �شبيله. 

له  ك���ل���م���ة  يف   - م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
هذا  اإن   - ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة 
فيها  تعرب  وطنية  منا�شبة  ال��ي��وم 
واعتزازها  ف��خ��ره��ا  ع��ن  االإم�����ارات 
بذله  مل����ا  وت���ق���دي���ره���ا  ب���اأب���ن���ائ���ه���ا 
باأرواحهم  �شموا  ال��ذي��ن  االأب��ط��ال 
�شبيل  يف  ال�������ش���ه���ادة،  م��رت��ب��ة  اإىل 
الوفاء  واإع���الء لقيم  ال��وط��ن  ع��زة 
جمتمعنا  يف  االأ���ش��ي��ل��ة  وال���ع���ط���اء 
مم���ا ج��ع��ل م��ن��ه��ا من���وذج���ا فريدا 
اإىل  م�شريا  والت�شحية..  للعطاء 
اأن �شهدائنا الربرة االأوفياء وهبوا 
اأرواحهم لتظل راية دولة االإمارات 

خفاقة عالية. 
ال�شهيد  اإحياء ذكرى يوم  اأن  واأك��د 

واج�������ب وط����ن����ي ت���ع���رب ف���ي���ه دول����ة 
االإم��ارات حكومة و�شعبا عن مدى 
تقديرها واعتزازها ب�شهداء الوطن 
هذه  ويف  العظيمة،  وت�شحياتهم 
املنا�شبة نقف حتية اإجالل وتقدير 

البوا�شل  واجلنود  امل�شلحة  للقوات 
ال�شرف  ميدان  يف  يقدمون  الذين 
والعزة اأروع اأمثلة الوفاء والبطولة 
وحماية  احلق  لن�شرة  والت�شحية 
للتعبري  منا�شبة  اأنها  كما  الوطن، 
واإجنازاتهم  باأبنائنا  اعتزازنا  عن 
الوفاء واالإخال�س يف  وزرع مبادئ 

نفو�س االأجيال القادمة. 
اأ�شر  اإىل  ال��ت��ح��ي��ة  م��ع��ال��ي��ه  ووج����ه 
اأجننب  الالتي  واأمهاتهم  ال�شهداء 
الوطن  ح����ب  اأن  اأث���ب���ت���وا  رج�������ااًل 
وال���ت���ف���اين ل���ل���دف���اع ع����ن االأر�������س 
وح����م����اي����ة م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه ه�����ي قيم 
اأ�شيلة غر�شت فيهم منذ �شغرهم 
م�شرفة  بطولية  مواقف  فاأثمرت 
واأمثلة رائعة يف بذل اأنبل ما ميكن 

اأن يقدمه املرء يف �شبيل الوطن. 

�شعيد بن طحنون: يف يوم ال�شهيد نعتز ب�شهداء الوطن وت�شحياتهم العظيمة 

•• راأ�س اخليمة -وام:

القا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ش��ارك 
طلبة  اأم�����س  اخليمة،  راأ����س  ح��اك��م  االأع��ل��ى،  املجل�س  ع�شو 
"اأكادميية راأ�س اخليمة" احتفاالتهم بعيد االحتاد ال� 51، 

وذلك على م�شرح املدر�شة االبتدائية الدولية يف خزام.
االحتاد  بعيد  االأكادميية،  يف  ال�شنوية  االحتفاالت  وتاأتي 
ال��ت��ي حققتها دول���ة االإم������ارات منذ  ب���االإجن���ازات  اح��ت��ف��اًء 
نحو  و�شعياً  التنموية،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  تاأ�شي�شها 
تر�شيخ قيم الوالء واالنتماء والثوابت الوطنية يف نفو�س 
م�شرية  موا�شلة  نحو  ق��دم��اً  للم�شي  االأك��ادمي��ي��ة  طلبة 

تزويد  خالل  من  الر�شيدة  القيادة  ظل  يف  والبناء  النماء 
االأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ب��ال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف وامل���ه���ارات لتحقيق 
مئوية االإمارات 2071، واالإ�شهام الفاعل يف ريادة الدولة 

وازدهارها.
وقدم طلبة االأكادميية جمموعة من العرو�س والفعاليات 
الثقايف  واالإرث  االحت�����اد  روح  م���ن  امل�����ش��ت��وح��اة  ال��رتاث��ي��ة 
اأ�شا�شية  ركيزة  �شكل  الذي  للدولة  واالإن�شاين  واحل�شاري 
يف م�شرية االحتاد التي انطلقت بف�شل حكمة وروؤية االآباء 

املوؤ�ش�شني قبل 51 عاماً.
اأمورهم  واأول��ي��اء  الطلبة  كبريمن  ع��دد  االحتفال  ح�شر 

واأع�شاء الهيئتني االإدارية والتدري�شية.

�شعود بن �شقر ي�شارك طلبة اأكادميية راأ�س اخليمة فرحتهم واحتفالتهم بعيد الحتاد ال� 51

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
�شهدائنا  ت�شحيات  اأن  ال��وط��ن  فخر  مكتب  اإدارة  جمل�س 
الدفاع عن  �شبيل  لديهم يف  ما  اأغلى  بذلوا  الذين  االأب���رار 
يف  خالدة  �شتبقى  مكت�شباته  و�شون  حماه  وال���ذود  الوطن 

ذاكرتنا ووجداننا.
وقال معاليه - يف كلمته مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي يوافق 
نوفمرب من كل عام - : "ن�شتح�شر يف هذه  �شهر  من   30
املنا�شبة ذكرى اأبطال االإمارات االأبرار ونقف اإجالاًل واإكباراً 
ل�شجاعتهم وعظيم ما قدموه يف ميادين العز والكرامة يف 
�شبيل اأن تبقى راية االإمارات خفاقة وحفظ اأمنها واأمانها 

". واأكد اأن �شهداء الوطن اأ�شبحوا نربا�شا تهتدي بقيمهم 
االأ�شيلة اأجيالنا وم�شدر اإلهام لهم يف حب الوطن والدفاع 

عنه و�شدق االنتماء اإليه واال�شتجابة لندائه.
لتكرمي  اأي�شاً  الفر�شة  ننتهز  ال�شهيد،  ي��وم  " يف  واأ���ش��اف: 
اخلطوط  يف  اجلليلة  خدماتهم  يقدمون  الذين  االأب��ط��ال 
االأبطال  ت�شحيات  ووف��اء  بعرفان  ن�شتذكر  كما  االأمامية، 
اأفراد  حياة  على  احل��ف��اظ  �شبيل  يف  حياتهم  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 

املجتمع ".
وقال معاليه : " اأن �شهداء االإم��ارات لهم الف�شل يف �شون 
م�شرية هذا الوطن املباركة ورفعته وعزه وواجبنا اأن جندد 
وا�شتدامة  مكت�شباته  على  للحفاظ  العمل  ونوا�شل  العهد 

م�شرية البناء والتطوير لوطننا الغايل".

�شلطان بن طحنون: ذكرى �شهدائنا �شتبقى خالدة يف وجداننا وذاكرة الوطن
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•• اأبوظبي - الفجر:

العام   االأم����ني  العفيفي  اأم���ل  اأك����دت 
اأن  ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ة  خليقة  جل��ائ��زة 
منا�شبه  ال�����ش��ه��ي��د  ب���ي���وم  االأح���ت���ف���اء 
فهو  كافتاً  قلوبنا  وطنية عظيمة يف 
ل�شهداء  عظيمه  بت�شحيات  احتفاء 
 ، حياتهم  عن  ذادوا  اللذين  الوطن 
دمائهم  و  الزكيه  اراوح��ه��م  بذلوا  و 
الطاهرة يف �شبيل اإعالء راية الوطن 
خفاقة يف ال��وراء، و قدموا الغايل و 
الوطن  ك��رام��ة  ع��ن  دف��اع��اً  النفي�س 

وعزته واأمنه وا�شتقرارة .
واإ�شارات اىل  اأن واجبنا كرتبويني و اأ�شر بل و خمتلف املوؤ�ش�شات التن�شئة 
االجتماعية عظيم يف هذا ال�شدد باأن نعلم االأبناء من الن�سء و االأجيال 
املقبلة كيف نحمي الوطن، و كيف جنود باأرواحنا يف �شبيل رفعته و اأمنه و 
ازدهاره ، وكيف نقدم الدماء الزكية لرتوي بها رايه الوطن لت�شل خفاقه 

على مر التاريخ .  

•• العني-الفجر:

ق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
ركا�س اإن "يوم ال�شهيد" يف االإمارات 
�شنوات  ي�شتح�شر  ���ش��ن��وي  ي���وم  ه���و 
لقاء  ويحقق  والفداء  والعمل  احلب 
االأجيال يف احتفاء وطني يدخل اإىل 
كل بيت واأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
ترفع اإىل مقام �شاحب ال�شمو رئي�س 
تخ�شي�س  ع��ل��ى  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
يوم ال�شهيد يف الثالثني من نوفمرب 
ك��ل ع��ام وه��و ي��وم ل��ل��وط��ن، وه��و يوم 
عن  للتعبري  وف��ر���ش��ة  ل��ل��ج��م��ي��ل،  رد 
ال�����رتاب�����ط احل���ق���ي���ق���ي ب����ني ال���وط���ن 
اأبناء  ورث  ل��ق��د  وال�����ش��ع��ب،  وال��ق��ي��ادة 
االإم��ارات عن موؤ�ش�س الدولة املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
الت�شحية  ق���ي���م  ث�������راه،  اهلل  ط���ي���ب 
والعطاء الالحمدود يف �شبيل الوطن، 
وكان �شهداوؤنا الربرة خري من ج�شد 
ه����ذه ال��ق��ي��م، ف���اجل���ود ب��ال��ن��ف�����س هو 
اأق�شى غاية اجلود، واأعظم ما يقدمه 
فا�شتحقوا  واأهله،  لوطنه  ف��داء  امل��رء 

واإنه  واالإك��ب��ار.  االإج���الل  منا جميعاً 
ال��ت��اري��خ م��ع احتفاالت  ت��زام��ن ه���ذا 
ال��ب��الد ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي م��ن ك��ل عام 
ولفتات  معاين  ك��ل  طياته  يف  يحمل 
والوطن  اهلل  �شدقوا  لرجال  الوفاء 
وال��ق��ي��ادة م��ا ع��اه��دوا عليه ب��اأن تظل 
اأوفياء  راية هذا الوطن خفاقة دوما 
خمل�شني لنهج ر�شمه القائد املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ث���راه ب���اأن ت��ك��ون االإم�����ارات واحة 

رخ��اء وازده���ار واأم��ن واأم���ان الأبنائها 
منارة  وتظل  اأر�شها  على  واملقيمني 
للخري والعطاء �شندا وعونا لل�شقيق 
االإم����ارات  ل�شعب  وهنيئا  وال�����ش��دي��ق 
لل�شهداء  وهنيئا  التاريخية  بقيادتنا 
الذي  الوطني  اليوم  بهذا  اخلالدين 
هو  كما  �شمرينا  يف  مكانتهم  يعلي 
االأعلى  امل���الأ  ويف  اهلل  ع��ن��د  مقامهم 
املكانة  بهذه  ال�شهداء  الأه��ل  وهنيئا 
قيادة  االإم����ارات  اأه��ل  وعند  اهلل  عند 
لل�شهادة  مت��ج��ي��د  ه����ذا  ويف  و���ش��ع��ب��ا 
وت���ك���رمي ك��ب��ري مل���ن ب���ذل���وا اأرواح���ه���م 
حماية للوطن وفداء للواجب ونعاهد 
على  وال�شعب  الر�شيدة  وقيادتنا  اهلل 
اأن نكون اجلنود االأوفياء رهن اإ�شارة 
ن����داء ال���واج���ب واأخ������رياً ن��ق��دم حتية 
�شهدائنا  الأرواح  وت���ق���دي���ر  اإج������الل 
وقيادته  احلبيب  ولوطننا  الطاهرة، 
لن  باأننا  على  معاهدينهم  الر�شيدة 
�شنبقى  واأننا  ال��ربرة،  �شهدائنا  نن�شى 
ال��وط��ن نقدم  لهذا  م��ا حيينا ج��ن��وداً 
ال���ت�������ش���ح���ي���ات ت���ل���و ال���ت�������ش���ح���ي���ات يف 

�شبيله.

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  غ���ب���ا����س  ���ش��ق��ر  م���ع���ايل  اأك������د 
يوم  اأن  االحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
لالحتفاء  وطنية  منا�شبة  ال�شهيد 
ب��ب��ط��والت ���ش��ه��داء االإم�����ارات االأب���رار 
ذودا  والنفي�س  ال��غ��ايل  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 
ودف���اع���ا ع��ن ح��ي��ا���س ال��وط��ن واأمنه 
حتى �شاروا م�شدر فخر واعتزاز، يف 
حب الوطن و�شون كرامته و�شيادته 
وحماية مكت�شباته و�شيظل عطاوؤهم 
ملوا�شلة  الغد  الجيال  وق��دوة  ملهما 
ال�شاملة  الوطنية  التنمية  م�شرية 
وحتقيق املزيد من االإجنازات لتعزيز 
ريادة الدولة وتر�شيخ مكانتها عامليا.

وقال معايل �شقر غبا�س يف كلمة له 
يوافق  ال���ذي  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة 
30 من نوفمرب من كل عام، اإن قيادة 
ي�شتذكرون  االإم������ارات  دول���ة  و���ش��ع��ب 
ال�شهداء  ت�شحيات  واع���ت���زاز  بفخر 
والفداء  البطولة  ومالحم  االأب��ط��ال 
التي �شجلها التاريخ مبداد من نور يف 
اأن�شع �شفحاته، واإن ذكراهم العطرة 
�شتبقى منارًة للمحبة ومثااًل للفداء 

وقدوًة للعطاء.
ال�شهيد  ي��وم  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
ون�شتلهَم  ال��در���س  لن�شتعيَد  منا�شبة 

باأرواحهم  ج��ادوا  �شهداء  من  العربة 
ل��ي��ه��ب��وا احل���ي���اة الأب���ن���اء وط�����ٍن، يقُف 
اح����رتام����اً واإج�������الاًل مل���ا ق���دم���وه من 
التي  الزكية  ولدمائهم  وق��دوة،  مثل 
�شحوا بها لتبقى االإم��ارات، كعهدها 
دوماً، مرفوعَة الهامة بقيادِة �شاحب 
ال�����ش��م��ّو ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
نكوَن  اأن  على  قيادته  عاهد  وب�شعٍب 
ليظل  وف���داًء  ج��ن��وداً  للوطن  جميعاً 
عنان  يف  م���رف���وع���اً  االم��������ارات  ا����ش���م 
"با�شمي  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال  ال�����ش��م��اء. 
وبا�شم جميع اأع�شاء املجل�س الوطني 
االحت��ادي اأوج��ه حتية اإج��الل واإكبار 

ل�شهداء الوطن الذين �شيظلون دوماً 
بها  تقتدي  وق��دوة  م�شرفاً،  من��وذج��اً 
الفداء  يف  وامل�شتقبل  احلا�شر  اأجيال 
وال���دف���اع ع���ن م���ب���ادئ وق��ي��م الدولة 

الرا�شخة".
كما وجه معاليه حتية اإجالل واإكبار 
واأبنائهم  واآب��ائ��ه��م  ال�شهداء  الأم��ه��ات 
وزوجاتهم وذويهم، على اإميانهم باأن 
وا�شتقراره  واأمنه  للوطن  الت�شحيَة 
لهم،  ال�شهداُء  و�شاٍم قدمه  اأرف��ُع  هي 
املراتب �شرفاً، الأن تلبيَة نداء  واأعلى 
ال��واج��ب ه��ي اأغ��ل��ى االأع��م��ال، واأرقى 
االأفعال التي يجوُد بها املواطن جتاه 
وطنه. كما وجه معاليه حتية اإجالل 
وتقدير ايل منت�شبي قواتنا امل�شلحة، 
موؤكدا علي انها هي ح�شننا احل�شني 
م�شتقبلنا،  وق����وة  ح��ا���ش��رن��ا  وم��ن��ع��ة 
ومكت�شباته  �شعبها  ملقدرات  واحلامي 
مو�شع  وه��م  احل�شارية،  ومنجزاته 
و����ش���ّط���روا �شفحات  واع����ت����زاز،  ف��خ��ر 
والت�شحية،  ال����ب����ذل  م����ن  جم���ي���دة 
عالية،  ال��دول��ة خفاقة  راي���ة  ورف��ع��وا 
اهلل  داعيا  وال�شرف،  العز  ميادين  يف 
عز وجل اأن يرحم �شهداءنا ويجعلهم 
واأن يحفظ دول��ة االمارات  يف عليني 
وقيادتها و�شعبها، ويدمي عليها نعمة 

االمن واال�شتقرار.

•• دبي-وام: 

اأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي، 
القدم،  االإم��ارات لكرة  رئي�س احتاد 
ال�����ش��ه��ي��د، يعد  ب��ي��وم  اأن االح��ت��ف��ال 
اإج���الل  وق��ف��ة  ف��ي��ه��ا  ن��ق��ف  منا�شبة 
ت�شحيات  اأم������ام  وت���ق���دي���ر  واإك����ب����ار 
����ش���ه���دائ���ن���ا االأب������������رار، ون����ّع����رب عن 
اأج��ل دولة  مل��ا ق��دم��وه م��ن  تقديرنا 
املتحدة وقيادتها  العربية  االإم��ارات 
درع  كانوا  فقد  وتاريخها،  و�شعبها 

الوطن و�ّشده املنيع. 
عهد  جن��دد  املنا�شبة  "بهذه  وق���ال: 
الر�شيدة،  لقيادتنا  وال��وف��اء  ال��والء 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ق���ي���ادة 

ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
و�شنبقى  اهلل،  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
للدفاع عن وطننا  دائما  م�شتعدين 
وال�شالم  املحبة  �شعب  �شعبنا،  وقيم 

والتعاي�س". 
االإم������ارات  ���ش��ه��داء  "اإن  واأ�����ش����اف: 
م�������ش���در اإل�����ه�����ام ل���ن���ا ول����الأج����ي����ال 
والوفاء  ال��والء  اجلديدة، فهم رمز 
باأغلى  ���ش��ح��وا  الأن���ه���م  وال��وط��ن��ي��ة، 
وتاريخه  للوطن  ف���داء  عندهم  م��ا 
وهم  العظيمة،  االإن�����ش��ان��ي��ة  وقيمه 
اأو�شمة فخر تزين �شدورنا وتطرز 

تاريخنا باملجد". 
احتفالية  اإن  را���ش��د  ال�شيخ  واع��ت��رب 
ك��ب��رية يف  رم��زي��ة  لها  ال�شهيد  ي��وم 

ن��ف��و���ش��ن��ا، ُن���ع���رّب م���ن خ��الل��ه��ا عن 
كما  ال�شهداء،  قدمه  مب��ا  اع��ت��زازن��ا 
اأن هذه الذكرى اخلالدة تزيد من 

التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق��درات��ن��ا 
للحفاظ على املنجزات التي حققتها 
فر�شة  وهي  تاأ�شي�شها،  منذ  دولتنا 
ووقوفنا  ت��الح��م��ن��ا  الإظ���ه���ار  اأي�����ش��ا 

خلف قيادتنا الر�شيدة. 
ال�شهيد  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اَل  اأن  واأك����د 
اإي��ج��اب��ي��ة، ويعزز  ب��ط��اق��ات  مي��دن��ا 
املزيد  لتحقيق  وي��دف��ع��ن��ا  ق��درات��ن��ا 
م���ن االإجن���������ازات يف ك���ل امل���ج���االت، 
حيث ن�شتلهم من ت�شحيات �شهداء 
االإم��ارات معنى الت�شحية من اأجل 

الوطن. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د حم��م��د ب���ن هزام 
ال���ظ���اه���ري االأم������ني ال���ع���ام الحت���اد 
يوم  اإن  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  االإم����������ارات 

م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة عزيزة  ال�����ش��ه��ي��د 
علينا جميعا، نقف خاللها باإجالل 
اأمام ت�شحيات نخبة من اأوفى اأبناء 
االإم�����ارات ال��ب��وا���ش��ل ال��ذي��ن �شحوا 
ودمائهم  ال����ط����اه����رة  ب����اأرواح����ه����م 
و�شتبقى  ال��وط��ن،  اأج��ل  من  الزكية 
ي�شكلون  واأن��ه��م  خ��ال��دة،  بطوالتهم 
احلالية  لالأجيال  م�شّرفاً  منوذجاً 
اليوم  ه���ذا  "يف  وق�����ال:  وامل��ق��ب��ل��ة.  
�شهيد  كل  بالفخر  ن�شتذكر  املجيد 
اأجل  م��ن  بنف�شه  ���ش��ح��ى  اإم���ارات���ي 
الت�شحية  ف��ه��ذه  ال��غ��ال��ي��ة،  ب��الدن��ا 
و�شنكتب  والوطنية،  لالنتماء  رمز 
ت�شحيات �شهدائنا باأحرف من نور 

يف تاريخنا املطرز بالفخر". 

•• اأبوظبي-وام:

وج������ه م����ع����ايل حم���م���د ب����ن اأح���م���د 
ل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال����ب����واردي 
"يوم  مب���ن���ا����ش���ب���ة  ك���ل���م���ة  ال�����دف�����اع 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ع��رب  ال�شهيد" 

فيما يلي ن�شها:. 
ال�شاخمة  ال��رم��وز  ذك���رى  نخلد   (
االإم�����ارات  �شعب  ق��ل��ب ووج�����دان  يف 
ال��ذي��ن رح��ل��وا ب��اأج�����ش��اده��م، ولكن 
الطيبة  و���ش��ريه��م  ذك���راه���م  ت��ب��ق��ى 
ُك��ت��ب��ت ب�شطور  ال��ت��ي  وب��ط��والت��ه��م، 
اأمتهم  ت��اري��خ  ن��ور يف �شفحات  م��ن 
و���ش��ع��ب��ه��م، ويف ال��ق��ل��ب م���ن ه���وؤالء 
اخلالدين العظماء يف تاريخ اأمتنا، 
���ش��ه��داء االإم������ارات االأب������رار، الذين 
وعطائهم  بت�شحياتهم  ���ش��ّط��روا 
النادر، �شفحات م�شيئة �شتبقى اأبد 
ومتنحنا  ال���دروب  لنا  تنري  ال��ده��ر 
وت�شحذ  ع��زمي��ت��ن��ا  وت���ق���وي  ال���ق���وة 

اإرادتنا كي نبقى دائماً على قدر هذا 
العطاء وتلك الت�شحيات. 

بقيادتها  االم�����ارات،  دول���ة  �شتبقى 
العطاء  ع��ل��م��ت��ن��ا  ال���ت���ي  ال���ر����ش���ي���دة، 
و�شعبها  ال��والء،  قيم  فينا  وغر�شت 
االنتماء  منه جميعاً  ن�شتلهم  الذي 
ال��وط��ن وع�شق كل  ل��الأر���س وح��ب 
ذرة من ترابه، �شتبقى وفية ل�شهداء 
حني  عليه،  اهلل  ماعاهدوا  �شدقوا 
الدفاع  �شبيل  يف  اأرواح���ه���م  ق��دم��وا 
ت�شري  ال��ت��ي  وامل���ب���ادىء  القيم  ع��ن 
م�شرى الدماء يف ج�شد جميع اأبناء 
االإم������ارات، ح��ت��ى ب��ات��ت ه���ذه القيم 
وت��ل��ك امل��ب��ادىء ه��ي واحل��ي��اة �شواء 

بالن�شبة لنا. 
اأغلى  اأح�����د  ه���و  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  اإن 
منا�شباتنا الوطنية، ففي الثالثني 
ن�شتذكر  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ن نوفمرب 
ت�������ش���ح���ي���ات ال���������ش����ه����داء االأب����������رار، 
ون�������ش���ت���ع���ي���د ب���ك���ل ف���خ���ر واع�����ت�����زاز 

واأجمادهم  وم��اآث��ره��م  ب��ط��والت��ه��م 
وق�����ش�����ش��ه��م ال���ت���ي ���ش��ت��ظ��ل ت���روى 
ل��الأج��ي��ال، واح����دا ت��ل��و االآخ����ر، الأن 
ي�شتحق  للوطن  ال�شهداء  ما قدمه 
�شعبنا  ذاك����رة  يف  خ���ال���داً  ي��ب��ق��ى  اأن 
دولتنا  حتققه  ما  كل  والأن  الغايل، 
وتقدم  وازده����ار  ت��ط��ور  م��ن  الفتية 
كبري  ف�شل  لل�شهداء  اإمن���ا  ومن���اء 

وت�شحياتهم  ف���ب���دم���ائ���ه���م  ف���ي���ه، 
واال�شتقرار،  ب��االأم��ن  جميعاً  ننعم 
االإم����ارات  راي���ة  ظلت  وببطوالتهم 
ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف م���ي���ادي���ن احلق 
�شاحات  خم��ت��ل��ف  ويف  وال�����واج�����ب، 

الفخر والوطنية. 
اإن املنزلة التي حظيت وحتظى بها 
اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء وذووه�����م، م��ن لدن 
الغايل،  و�شعبنا  الر�شيدة  قيادتنا 
اأبنائهم  لتكرمي  االأول  ال��ي��وم  منذ 
وانتقالهم اإىل جنات اخللد، �شتبقى 
خري �شاهد على اأنهم بالفعل "عظم 
�شاحب  �شيدي  ق��ال  كما  الرقبة" 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة � حفظه اهلل � يف عام 
اأ�شا�شاً   � �شموه   � وا�شعاً   ،2015
والتعامل  الت�شحية  لفهم  ج��دي��داً 
الوطني معها مبا يليق بها من نبل 

وتفان يف العطاء. 

يف هذا اليوم اخلالد من اأيام وطننا 
وعظيم  فخر  بكل  ن�شتذكر  الغايل، 
التقدير ت�شحيات �شهدائنا االأبرار، 
ونرفع اأ�شمى اآيات التحية والتقدير 
الأرواحهم الطيبة، ونبتهل اإىل اهلل 
باأن يحفظ اأبناءهم وذويهم واأهلهم 
و�شربهم  اإيثارهم  على  واأرحامهم 
واأن  ل���ل���وط���ن،  وث���ب���ات���ه���م وح���ب���ه���م 
برئا�شة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  يحفظ 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال����دول����ة � 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل،  حفظه 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب������ي، رع������اه اهلل، 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
االأعلى حكام االمارات، واأن يوفقهم 
والعطاء  اخلري  دروب  على  وي�شدد 
جنودنا  ي���ح���ف���ظ  واأن  خ���ط���اه���م، 
احلق  ���ش��اح��ات  يف  جميعاً  ال��ب��وا���ش��ل 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل الفريق الركن حمد حممد 
القوات  اأرك����ان  رئي�س  الرميثي  ث��اين 
امل�شلحة اأن يوم الثالثني من نوفمرب، 
جميعاً  االإم����ارات  �شعب  ي�شتذكر  ي��وم 
من  قدموا  ما  وي�شتعيد  االأبناء  اأغلى 
ت�شحيات ودرو�س وعرب وطنية �شتبقى 
نربا�شاً لكل االأجيال، وقدوة ومنوذجاً 
يف ال��ع��ط��اء وال�����والء واالن��ت��م��اء وحب 
تاريخ  ي�����ش��اغ  ه����وؤالء  فبمثل  ال��وط��ن، 
البطوالت  �شجل  ويتعاظم  االأوط����ان 
ذلك  ج��اء  وت��زه��و.  ال�شعوب  وتتفاخر 
مبنا�شبة  م��ع��ال��ي��ه  وج��ه��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف 
"يوم ال�شهيد" عرب جملة درع الوطن 
فيما يلي ن�شها.. ) يوم الثالثني من 
االإمارات  �شعب  ي�شتذكر  يوم  نوفمرب، 
ج��م��ي��ع��اً اأغ���ل���ى االأب����ن����اء وي�����ش��ت��ع��ي��د ما 
ودرو�����س وعرب  ت�شحيات  م��ن  ق��دم��وا 
االأجيال،  لكل  نربا�شاً  �شتبقى  وطنية 
ال��ع��ط��اء والوالء  وق���دوة ومن��وذج��اً يف 

واالنتماء وحب الوطن، فبمثل هوؤالء 
االأوط��ان ويتعاظم �شجل  تاريخ  ي�شاغ 
وتزهو.  ال�شعوب  وتتفاخر  البطوالت 
للوطنية  مدر�شة  امل�شلحة،  قواتنا  اإن 
وال��ع��ط��اء وال����وف����اء، ون���ربا����س للوالء 
واالن��ت��م��اء، و���ش��ه��داءه��ا ه��م م��ن خرية 
اأب��ن��ائ��ه��ا، واأع���ز رج��ال��ه��ا، ال��ذي��ن اآمنوا 
باإذن  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  بقيم 
�شلطان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ت��ع��اىل  اهلل 

ومبادئه  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الوطنية . اإن ال�شهادة من اأجل الوطن 
قيم  جميعاً  منها  ننهل  م��در���ش��ة  ه��ي 
الوطن  ال��ذات وحب  وانكار  الت�شحية 
وال�شجاعة والثبات واالإيثار ومبادىء 
الوطنية احلقة، ويف يوم ال�شهيد، يوم 
وال���وف���اء، ن��ت��ذك��ر بكل  ال��وط��ن��ي��ة   23
اأمهات  والعرفان  والتقدير  االح��رتام 
واأيقونتها،  ال��وط��ن��ي��ة  ت���اج  ال�����ش��ه��داء 
اأم���ه���ات ت��ف��خ��ر االإم�������ارات ب��اأن��ه��ن من 
وروحها  النبيل  جوهرها  فهن  ن�شلها، 
االأ�شيلة، التي جت�شد قيمها ومبادئها 
�شعبها.  ووح���دة  وعراقتها  واأ�شالتها 
والفخر  ل���ل���ع���زة  ه����و  ال�����ش��ه��ي��د  ي�����وم 
والكرامة الوطنية، و�شيظل اأحد رموز 
وحدتنا ومتا�شكنا وان�شهارنا املجتمعي 
ال��ع��م��ي��ق، وه����و ي����وم ل�������الإرادة و�شحن 
موا�شلة  اأج���ل  م��ن  وال��ط��اق��ات  الهمم 
اأن  ونوؤكد  العاملية.  تناف�شيتنا  م�شرية 
ت�شحيات  ج�شدتها  التي  ال���روح  ه��ذه 
ال�شهداء االأبرار هي ذاتها الروح التي 

ن��ح��ت��اج��ه��ا يف م�����ش��ريت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة يف 
خمتلف ميادين العمل، كما نحتاجها 
يف �شاحات احلق والواجب والدفاع عن 
اجلهد  فبذل  ال��غ��ايل،  الوطن  حيا�س 
اأج����ل حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات قيادتنا  م��ن 
بالو�شول  �شعبنا  وتطلعات  الر�شيدة 
اإىل قمة مراتب التناف�شية العاملية يف 
التنمية وموؤ�شراتها، ال يقل اأهمية عن 
التناف�س من اأجل تلبية نداء الواجب 
وال���ذود ع��ن م��ب��ادئ االإم����ارات وقيمها 
اإن للمهام رجاال  يف �شاحات الواجب . 
البوا�شل كانوا عند  االإم��ارات  و�شهداء 
نداء  تلبية  يف  دائماً  بهم  الظن  ح�شن 
الوطني  ال�����ش��رف  و���ش��ج��ل  ال����واج����ب، 
امل�����ش��رف ال���ذي ي���زدان ب��اأ���ش��م��اء هوؤالء 
ذل��ك، وقد  االأب��ط��ال خ��ري �شاهد على 
ثمينة  ف��ر���ش��ة  جميعاً  ه����وؤالء  منحنا 
الر�شيدة،  قيادتنا  خلف  لال�شطفاف 
�شاحب  ل�����ش��ي��دي  ال�������والء  وجت����دي����د 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

يوم  يف   � اهلل  حفظه   � امل�شلحة  للقوات 
الوفاء والفخر الوطني، وعهدنا دائماً 
اأن تبقى قواتنا امل�شلحة "فخر الوطن 
و�شده املنيع ورمز قوته ومنعته" واأن 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه���ذه  اأب���ن���اء  ي��ظ��ل 
�شد  احل���ق  ع��ن  "املدافعني  ال��ع��ري��ق��ة 
قال  والعدوان" ك��م��ا  وال��ب��غ��ي  ال��ظ��ل��م 
االإمارات  �شهداء  فدماء  �شموه،  عنهم 
االأب������رار ك��ت��ب��ت ف�����ش��واًل م�����ش��ي��ئ��ة من 
�شجل  يف  اأ�شماءهم  وحفرت  تاريخنا، 
فهم  امل�����ش��ّرف،  االإم��ارات��ي��ة  الع�شكرية 
والواجب.  واحل���ق  االإن�شانية  �شهداء 
رح���م اهلل ���ش��ه��داء االإم������ارات االأب�����رار، 
و�شعبنا  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  وح���ف���ظ 
كل  من  الفتية  االأبية  ودولتنا  الغايل 
ووطننا  لقيادتنا  دائماً  وعهدنا  �شوء، 
تكون  واأن  وال��ع��ه��د  ال��وع��د  من�شي  اأن 
لعملنا  ن��ربا���ش��اً  ال�����ش��ه��داء  ت�����ش��ح��ي��ات 
ومنهجاً ل�شبيلنا يف الدفاع عن وطننا 
�شاحات  كل  يف  ومكت�شباته  وم�شاحله 

احلق والواجب.

•• اأبوظبي-وام:

الزعابي  ج��م��ع��ة  اأح���م���د  م��ع��ايل  ق���ال 
هذا  يف  اإن���ه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  م�شت�شار 
اليوم املبارك من اأيام وطننا اخلالدة، 
واالع���ت���زاز،  ال��ف��خ��ر  ب��ك��ل  ن�شتح�شر 
ذك���رى اأب��ط��ال��ن��ا ال��ذي��ن ق��دم��وا اأعلى 
من�����اذج ال�����ش��ج��اع��ة، ب���ب���ذل اأرواح���ه���م 

ودمائهم، فداًء للوطن.
يوم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   ���� واأ���ش��اف 
من  الثالثني  ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد 
ن��وف��م��رب م��ن ك��ل ع���ام اع���رتاًف���ا بهذه 
عن  ُتّعرب  التي  اخل��ال��دة،  الت�شحيات 
اأع���ظ���م ق��ي��م االن���ت���م���اء واالإخ����ال�����س 
الر�شيدة  القيادة  �شت  خ�شّ واالإق��دام، 
ال��ث��الث��ني م��ن ن��وف��م��رب م��ن ك��ل عام، 
االأجيال  تتوارث  حتى  لل�شهيد،  يوًما 

النبيلة،  ال�����ش��ه��داء  ر���ش��ال��ة  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
وتتعّزز لديها مبادئ التالحم الوطني 
والتكرمي.  وال��ت��ق��دي��ر  وال��ت�����ش��ح��ي��ة 
الر�شيدة  القيادة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 

بال�شهداء  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً  اأول����ت  ق��د 
واأ����ش���ره���م، ب��اع��ت��ب��اره��م م�����ش��در فخر 
الوطنية  للبطولة  ورم����زاً  واع���ت���زاز، 
القيم  ه��ذه  نهلوا  اإْذ  احل��ق،  وم�شاندة 
واملُ��ُث��ل ال��ُع��ل��َي��ا م��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان، طّيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
بذور  قلوبنا  يف  زَرع  ال��ذي  ث���راه،  اهلل 
من  اأج��ي��ااًل  واأيَنعت  فَنَمت  الوطنية، 
التحية  اأن  معاليه  واأو�شح  االأب��ط��ال. 
م�شتحقٌة يف هذا اليوم جلنود و�شباط 
وقادة قواتنا امل�شلحة، وكافة اأجهزتنا 
االأمنية، املرابطني يف ميادين ال�شرف 
ح��م��اي��ًة ل��ل��وط��ن، ودف��اع��اً ع��ن دولته، 
والأبناء وبنات وطننا يف كافة �شاحات 
بالقول:  واخ��ت��ت��م  وال��ع��ط��اء.  ال��ب��ذل 
االأبرار،  �شهداءنا  تعاىل  اهلل  “رحم 

وجزى اهلل اأهلهم وذويهم خرياً”.

•• العني –الفجر: 

اأك����د ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��امل حممد 
املجل�س  ال��ع��ام��ري ع�شو  رك��ا���س  ب��ن 
ورئي�س  )�شابقاً(  االحت���ادي  الوطني 
االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
هو  ال�������ش���ه���ي���د  ي������وم  اأن  ل���ل�������ش���رط���ان 
جت�����ش��ي��د مل�����ش��رية دول����ة االإم�������ارات يف 
والكرامة  واالإن�شاين  الوطني  بعدها 
وال���دف���اع ع��ن ت���راب ال��وط��ن الغايل، 
ومن ت�شحيات �شهدائنا االأبرار نبني 
ل��الأج��ي��ال احلا�شرة  وال��ف��خ��ر  امل��ج��د 

والقادمة. 
وق��ال يف ت�شريح له يف يوم ال�شهيد: 
اإن هذا اليوم الذي ي�شادف ال�30 من 

نوفمرب من كل عام هو يوم خالد يف 
تاريخ دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذك���رى لكل م��ن ق��دم روح��ه للدفاع 
عن دولة االحتاد ورفع رايته وحماية 
منجزاته، وبالتايل ر�شم اأجمل معاين 
الت�شحية والقوة لرفع راية االإمارات 
ال�شماء.   يف  خ��ف��اق��ة  ل��ت��ظ��ل  ع���ال���ي���اً 
على  الر�شيدة  القيادة  نعاهد  وتابع: 
االإخال�س والوفاء للوطن حتت راية  
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
"حفظه اهلل" و �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
واإخوانهما  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 

االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.  

•• اأبوظبي –الفجر:

اأن االحتفاء  اأبوظبي  العام لبلدية مدينة  املدير  القبي�شي  اأكد �شعادة �شيف بدر 
بيوم ال�شهيد هو اإحياٌء لقيم االمتنان وال�شكر والتقدير ل�شهدائنا االأبرار الذين 
�شحوا ب��اأرواح��ه��م م��ن اأج��ل ع��زة ال��وط��ن وك��رام��ت��ه، ودف��اع��اً ع��ن احل��ق، ون�شرة 
ت�شحيات  �شتبقى  �شعادته:  واأ�شاف  واملحبة.  ال�شالم  قيم  وتر�شيخ  املظلومني، 
�شهدائنا منارة تبعث على االأمل واالإ�شرار والعزمية اأن هذا الوطن الغايل لديه 
�شياج منيع، وح�شن ع�شي على الطامعني، واأن �شعب االإمارات �شيبقى يف اأعلى 
قمم االأمان وال�شالم والت�شامح ما دام يحظى بقيادة حكيمة عازمة على �شون 
الوطن وحماية �شالمة �شعبه، وبجي�س با�شل قادر على دحر كل االأطماع. واأعرب 
�شعادته عن اأ�شدق اآيات التقدير والعرفان اإىل اأهايل ال�شهداء واأ�شرهم واأبنائهم، 
مقدراً بكل الفخر ت�شحياتهم وت�شحيات اأبنائهم التي ر�شخت ا�شتقرار الوطن، 
وعززت �شالمته، وحمت كرامته، ورفعت رايته اخلفاقة فوق هامات املجد والعز.

•• دبي –الفجر:

�شرح �شعادة طار�س املن�شوري مدير عام حماكم دبي مبنا�شبة يوم ال�شهيد قائاًل: 
اإن يوم ال�شهيد الذي يوافق الثالثني من �شهر نوفمرب من كل عام، ميثل ذكرى 
اأرواحهم النفي�شة لتظل راية  اإخواننا واأبنائنا البوا�شل الذين قدموا  ا�شت�شهاد 
ي��وؤدون مهامهم وواجباتهم  املتحدة خفاقة عالية وهم  العربية  االإم��ارات  دولة 
واالنتماء  والفداء  الت�شحية  يف  االأمثلة  اأروع  �شاربني  وخارجه،  الوطن  داخ��ل 
لالأر�س والوطن، و�شوف نتوارثها وجنعلها نربا�شا جياًل بعد جيل �شائلني اهلل 
االأب��رار، واأن يجعلهم مع ال�شديقني، وي�شكنهم ف�شيح  املغفرة ل�شهدائنا  تعاىل 
جناته، واأن  يحفظ دولة االإم��ارات وقادتها و�شعبها من كل مكروه، واأن يدمي 

علينا نعمة االأمن واالأمان.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتخدام  الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
تقنية ب�شمة الوجه لت�شهيل العملية التعليمية للطلبة كخطوة اأوىل لتعميم 
التجربة يف خطوات متالحقة.  جاء ذلك خالل توقيع اللواء الركن خليفة 
حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية، و�شعادة الدكتور حممد اإبراهيم املعال 
وكيل وزارة الرتبية والتعليم لل�شوؤون االأكادميية ، مذكرة التفاهم يف مبنى 
اإن هذه املذكرة  اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي  .  وقال  وزارة الداخلية 
تاأتي �شمن حر�س وتوجيهات حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة الداعية 
لال�شتفادة من منظومة ب�شمة الوجه يف تعزيز م�شرية التحول الرقمي من 
قبل القطاعني احلكومي واخلا�س �شمن التقنيات النا�شئة يف حت�شني جودة 
احلياة الرقمية، ويف اإطار حر�س الطرفني على تعزيز م�شرية التحول الرقمي 

يف  التح�شني  وفر�س  املقرتحات  يف  والت�شاور  اال�شطناعي،  الذكاء  وتقنيات 
هذه املجاالت.  واأكد اأن هذه املذكرة بني الطرفني تهدف اإىل �شمان تقدمي 
وال�شفافية، وحتقيق  والكفاءة  االإداري��ة وفق معايري اجل��ودة  كافة اخلدمات 
وتعزيز اإ�شرتاتيجية الدولة يف بناء منظومة متكاملة تقدم خدمات ا�شتباقية 
الذكاء  يف  ال��دول��ة  اإ�شرتاتيجية  وحت��ق��ق  امل��ت��خ��ذة،  ال��ق��رارات  وت��دع��م  ومثلى 
وزارة  وكيل  املعال  اإبراهيم  الدكتور حممد  اأو�شح  اال�شطناعي.  من جانبه 
الرتبية والتعليم لل�شوؤون االأكادميية اأن الوزارة حتر�س على اأن تكون �شباقة 
كفاءة  م��ن  وت��ع��زز  اجلمهور،  حياة  ت�شهل  التي  الذكية  اخل��دم��ات  اعتماد  يف 
قرارات  مع  ومتا�شياً  الر�شيدة،  القيادة  لروؤية  وتر�شيخاً  التعليمي،  النظام 
حكومة دولة االإمارات يف تي�شري اخلدمات، والتحول النوعي والذكي وت�شهيل 
اإج��راءات املتعاملني باحل�شول على اخلدمات ب�شهولة و�شرعة واأم��ان.  ياأتي 
نحو  التحول  ملقت�شيات  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  ا�شتجابة  اإط��ار  يف  ذلك 

جودة  ل�شمان  التعليمية  منظومتها  �شمن  واإدراج���ه���ا  ال��ذك��ي��ة،  اخل��دم��ات 
اخلدمات واالرتقاء بنوعية التعليم.. وتعمل حالياً الفرق املعنية من وزارتي 
الرتبية والتعليم والداخلية على تعميم توظيف ا�شتخدام تكنولوجيا ب�شمة 
الوجه يف وزارة الرتبية والتعليم واال�شتفادة منها يف تطوير اخلدمات ب�شورة 
�شل�شة و�شريعة واآمنة.  ومبوجب هذه املذكرة التي تاأتي �شمن جهود تعزيز 
اال�شتفادة  �شيتم  ال��دول��ي��ة،  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات  يف  املتقدم  االإم����ارات  موقع 
اخلدمات  تطوير  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  م��ن  الوجهة  ب�شمة  م��ن 
اأي وقت واأي مكان  اأواًل لت�شهيل دخول الطلبة لالختبارات يف  وا�شتخدامها 
م�شتوى  رف��ع  يف  ي�شاهم  م��ا  التقليدية  التعريف  و���ش��ائ��ل  اإىل  احل��اج��ة  دون 
اخلدمات وحتقيق �شهولة وجودة احلياة واأمان الطالب بحفظ حقه يف دخول 
احلد من  ال�شحية من خالل  البيئة  تعزيز  بجانب  به  اخلا�شة  االختبارات 

احلاجة للتالم�س عند ا�شتخدام م�شتندات التعريف الر�شمية. 

الرتبية والداخلية تعتمدان تقنية ب�شمة الوجه لت�شهيل العملية التعليمية للطلبة

را�شد بن حميد النعيمي: �شهداء الإمارات م�شدر اإلهام ورمز للولء والوطنية �شقر غبا�س: �شهداء الوطن �شيظل عطاوؤهم ملهمًا وقدوة لأجيال الغد

البواردي : ت�شحيات �شهداء الإمارات الأبرار �شتبقى �شفحات م�شيئة اأبد الدهر تنري لنا الدروب 

رئي�س الأركان : دماء �شهداء الإمارات الأبرار كتبت ف�شوًل م�شيئة من تاريخنا

اأحمد جمعة الزعابي: يف الثالثني من نوفمرب ن�شتح�شر بكل الفخر ذكرى �شهدائنا الأبطال

�شامل بن ركا�س: يوم ال�شهيد هو جت�شيد للبعد الوطني والكرامة والدفاع عن تراب الوطن الغايل

�شيف بدر القبي�شي: الحتفاء بيوم ال�شهيد اإحياء لقيم المتنان وال�شكر لت�شحيات �شهدائنا

طار�س املن�شوري: �شهداوؤنا الأبرار �شربوا اأروع الأمثلة يف الت�شحية والفداء  

حممد بن نهيان بن ركا�س: يوم ال�شهيد و�شام فخر واعتزاز  اأمل العفيفي: �شهداوؤنا 
�شارات الفخر والكرامة 
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وفد من مفو�شية مر�شدات اأبوظبي يزور واحة الكرامة 
•• اأبوظبي-وام:

"مفو�شية   - االإم������ارات  م��ر���ش��دات  جمعية  م��ن  وف���د  ق���ام 
اأبوظبي" بزيارة لواحة الكرامة مبنا�شبة ذكرى  مر�شدات 
ي���وم ال�����ش��ه��ي��د ال����ذي حت��ت��ف��ي ب��ه ال���دول���ة ي���وم غ��د تكرميا 
�شعادة  الوفد  وال��واج��ب.  �شم  �شهداء احلق  الوطن  الأبناء 
موؤ�ش�شة  عام  مدير  اجلمعية  رئي�شة  نائبة  الرميثي  مرمي 
التنمية االأ�شرية و عددا من ع�شوات جمل�س اإدارة اجلمعية 
امل��ط��رو���ش��ي م��دي��ر ج��م��ع��ي��ة مر�شدات  وال���دك���ت���ورة ه����دى 
االإم�������ارات، و���ش��ع��اد اجل��ن��ي��ب��ي م��دي��ر م��ف��و���ش��ي��ة مر�شدات 

االإمارات وعددا من القائدات باملفو�شية. 

بها  قا  التي  الزيارة  اإن هذه  الرميثي  �شعادة مرمي  وقالت 
وتقديراً  حتية  تاأتي  اأبوظبي  مر�شدات  مفو�شية  من  وفد 
ل�����ش��ه��داء ال��وط��ن االأب���ط���ال ال��ذي��ن ق��ّدم��وا اأرواح���ه���م فداء 
:" اأننا جميعاً  الرميثي  واأ�شافت  للحق.   وُن�شرة  لبلدهم 
كاأبناء وبنات لهذا الوطن الغايل نقف م�شتعدين للت�شحية 
اأمنه  يف ك��ل وق���ت يف �شبيل احل��ف��اظ ع��ل��ى وط��ن��ن��ا وح��ف��ظ 
وا�شتقراره" .. موؤكدة اأن املر�شدات هّن بنات الوطن الالئي 
العمل  ميادين  �شتى  يف  جتاهه  كبرية  م�شوؤوليات  عليهن 
لتعريف  ج��اءت  ال��زي��ارة  ه��ذه  واأن   .. التطوعية  واخل��دم��ة 
الزهرات واملر�شدات مبا قّدمه اأبناء الوطن من ت�شحيات، 
�ُشيدت  حيث  لتكرميهم  جهود  م��ن  ال��دول��ة  ب��ه  قامت  وم��ا 

تقديراً  ذل��ك  ك��ل  ال��وط��ن  �شهداء  ال��ك��رام��ة، ومكتب  واح���ة 
الوطن وم�شدر عزته.   الذين هم فخر  االأ�شاو�س  للرجال 
وق��ّدم��ت ال��رم��ي��ث��ي حت��ي��ة ت��ق��دي��ر واإج����الل الأم��ه��ات واأ�شر 
ف��داء لرثى  اأكفهم  اأرواح��ه��م على  و�شعوا  الذين  ال�شهداء 
واملر�شدات  الزهرات  234 من  الزيارة  �شارك يف  الوطن.  
م���ن م��در���ش��ة امل����واه����ب، وم���در����ش���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك، 
ومدر�شة عاي�شة بنت ابي بكر، ومدر�شة البطني، ومدر�شة 
ومدر�شة   ، اأ  خليفة  ومدر�شة  اال�شايل،  ومدر�شة  االآف���اق، 
ال�شعدية  امل�شرتكة، ومدر�شة حليمة  الفتح، ومدر�شة يا�س 
ال�شهدا، وتعّرفن على  اأمام ن�شب  التحية  واللواتي قدمن 

واحة الكرامة التي �ُشيدت تخليداً ل�شهداء الوطن. 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
اآل نهيان نائب  " ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد  "حفظه اهلل  الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة .. اأعلن "�شندوق معاجلة الديون 
 1214 اإعفاء  على  متويل  وموؤ�ش�شة  وم�شرفاً  بنكاً   17 قيام   .. املتعرثة" 
مواطناً من مديونياتهم بقيمة اإجمالية تبلغ اأكرث من 536 مليوناً و 230 

األف درهم. 
رئي�س  دول��ة  وزي��ر  ال�شويدي  غ��امن  ق��ال معايل جرب حممد  املنا�شبة  وبهذه 
جت�شيد  املبادرة  هذه  اإن   .. املتعرثة  الديون  معاجلة  ل�شندوق  العليا  اللجنة 
لنهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان الذي يجعل من �شعادة 
وتعزيز  م�شاكله  مع  االإيجابي  والتفاعل  معي�شته  م�شتوى  وحت�شني  املواطن 
وذلك  اأ�شا�شياً  وهدفاً  رئي�شية  واملجتمعي..اأولوية  االأ�شري  اال�شتقرار  اأ�شباب 
اإنطالقا من اإميان �شموه بالدور املحوري للمواطن يف حتقيق اأهداف الوطن 

التنموية وطموحاته و�شنع نه�شته. 
اأن اإعفاء هذا العدد من املواطنني من مديونياتهم يوؤكد  واأ�شاف ال�شويدي 
الفر�شة  واإتاحة  الظروف  املواطن يف كل  الر�شيدة على دعم  القيادة  حر�س 
�شكره  ع��ن  م��ع��رباً  ووط��ن��ه..  جمتمعه  تنمية  يف  الفاعلة  للم�شاركة  اأم��ام��ه 
ملا  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  يف  امل�شاركة  املالية  واملوؤ�ش�شات  وامل�شارف  للبنوك  وتقديره 

اأبدته من تعاون كبري و�شعور وطني بامل�شوؤولية جتاه املجتمع. 
ونوه معايل جرب حممد غامن ال�شويدي بالدور املهم الذي يقوم به " �شندوق 
اأن ال�شندوق �شيوا�شل  اإىل  اإن�شائه .. م�شرياً  "منذ  معاجلة الديون املتعرثة 
املوؤ�ش�شات يف  الر�شيدة وتعاون خمتلف  القيادة  الوطني بدعم توجهات  دوره 

الدولة. 
وم�شرفاً  بنكاً   17 املبادرة  يف  اأ�شهمت  التي  وامل�شارف  البنوك  قائمة  ت�شمل 
التجاري  اأبوظبي  بنك  وجمموعة  االأول  اأبوظبي  بنك  وهي  متويل  و�شركة 
وم�شرف الهالل وبنك امل�شرق وبنك االإمارات دبي الوطني وم�شرف اأبوظبي 
دبي  وبنك   HSBC و  الوطني  اخليمة  راأ����س  بنك  اإىل  اإ�شافة  االإ���ش��الم��ي 
االإ�شالمي وبنك الفجرية الوطني والبنك العربي املتحد وم�شرف ال�شارقة 
االإ�شالمي وبنك دبي التجاري وامالك للتمويل بجانب �شتاندر ت�شارترد بنك 
وامل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية وبنك االإم��ارات االإ�شالمي 

وبنك اأم القوين الوطني. 
املالية اعتزازهم بامل�شاركة  البنوك وامل�شارف واملوؤ�ش�شات  واأكد م�شوؤولو هذه 
اأن �شندوق معاجلة  اإىل  املجتمع م�شريين  الوطنية مل�شلحة  املبادرة  يف هذه 
التعاون مع  على  وع��ربوا عن حر�شهم  اإيجابي  ب��دور  يقوم  املتعرثة  الديون 

ال�شندوق يف اأداء ر�شالته املهمة جتاه الوطن. 
فمن جانبها قالت هناء الر�شتماين الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي 
االأول : “ اإن �شندوق معاجلة الديون املتعرثة يعد خري جت�شيد لروؤى قيادتنا 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  مواطني  احتياجات  جميع  لتلبية  احلكيمة 
و�شمان العي�س الكرمي لهم االأمر الذي ينعك�س ب�شكل ملمو�س على م�شرية 
التنمية االجتماعية واالقت�شادية " .. موؤكدة اأن بنك اأبوظبي االأول كان يف 
طليعة املوؤ�ش�شات الوطنية امل�شاهمة يف هذه املبادرة ال�شامية لدعم املواطنني 

والتخفيف من اأعبائهم. 
التي  امل��ب��ادرات احلكومية  بدعم خمتلف  التزامنا  " اأن��ن��ا جن��دد   : واأ���ش��اف��ت 
معاجلة  �شندوق  مع  التعاون  موا�شلة  ونوؤكد  ال��دول��ة،  مواطني  رخ��اء  تعزز 
الديون املتعرثة من اأجل توفري احللول واخلدمات املالية الالزمة لتحقيق 
االأهداف الطموحة لهذه املبادرة املن�شجمة مع تطلعات قيادة الدولة لالأعوام 
اأهداف  وحتقيق  املجتمع  ت��الح��م  تعزيز  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  املقبلة  اخلم�شني 

التنمية واالزدهار للدولة ". 
���� وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ال��ب��ن��ك يف امل���ب���ادرة..ق���ال ع���الء ع��ري��ق��ات الرئي�س 
التزامنا  م��ن  انطالقاً  اإن��ه   "  : التجاري  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
الرا�شخ مب�شوؤوليتنا املجتمعية وان�شجاماً مع روؤية قيادتنا الر�شيدة.. نحر�س 
الفاعلة يف خمتلف  امل�شاهمة  التجاري على  اأبوظبي  دائماً يف جمموعة بنك 
املتعرثة  الديون  معاجلة  �شندوق  مبادرة  مقدمتها  ويف  احلكومية  املبادرات 
للمواطنني ملا لها من اأثٍر اإيجابي على حياتهم وتعزيز اال�شتقرار االجتماعي 

واالقت�شادي لعائالتهم ". 
واأ�شاف اأن املجموعة تهدف من خالل جتديد االلتزام بهذه املبادرة ال�شامية 
اإىل االإ�شهام يف التغلب على التحديات التي يواجهها املواطنون املتعرثون من 
اإعادة جدولة ديونهم.. ويوا�شل فريقنا  املحدود من خالل  الدخل  اأ�شحاب 
والتن�شيق  التوا�شل  امل��ب��ادرة،  لهذه  خا�شة  ت�شكيله  ج��رى  ال��ذي  املتخ�ش�س 
بني جميع االأطراف املعنية للبحث يف �شبل واآليات معاجلة اأو�شاع املتعرثين 
اإيجاباً  اأو�شاعهم االجتماعية، مبا ينعك�س  وم�شاعدتهم على تعزيز ا�شتقرار 

على املجتمع املحلي ككل". 
51 ل��دول��ة االإم����ارات  ال���  " ���� مبنا�شبة عيد االحت���اد  امل�����ش��رق  " بنك  اأع��ل��ن  و 

العربية املتحدة �� اإ�شهامه جمدداً يف دعم " �شندوق معاجلة الديون املتعرثة 
ديونهم  �شداد  املتعرثين عن  للمواطنني  العون  تقدمي  " بهدف  للمواطنني 
امل�شتحقة.. م�شريا اإىل اأنه يف اإطار التزامه املتوا�شل بامل�شاركة يف هذه املبادرة 
اإماراتي  دره��م  مليون   90.16 بقيمة  دي��ون  ع��ن  امل�شرق  �شيتنازل  النبيلة 
م�شتحقة على 124 اإماراتياً .. وكونه اأحد البنوك االإماراتية الوطنية فاإن 
للدولة ككل ميثل  املجتمعية  التنمية  تعزيز  وامل�شاهمة يف  الوطن  اأبناء  دعم 

التزاماً را�شخاً بالن�شبة للبنك . 
بدوره قال ه�شام عبداهلل القا�شم نائب رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو املنتدب 
 “  : االإ�شالمي  االإم���ارات  اإدارة  الوطني ورئي�س جمل�س  دبي  االإم���ارات  لبنك 
لطاملا حر�شت القيادة الر�شيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة على تر�شيخ 
قيم الت�شامح وحتقيق ال�شعادة ملواطنيها واالرتقاء بجودة حياتهم” .. م�شريا 
اإىل اأن بنك االإمارات دبي الوطني واالإمارات االإ�شالمي يفخران باالنتماء اإىل 
اإرثها العريق موؤكدا االلتزام �� يف اإطار احتفاالت دولة االإمارات الغالية بعيد 
االحتاد الواحد واخلم�شني ��� بتقدمي الدعم وامل�شاهمة يف هذه املبادرة النبيلة 
االحتاد  وروح  بالوحدة  لالحتفاء  الدولة  يف  الر�شيدة  القيادة  اأطلقتها  التي 
التي يت�شاركها اأبناء االإمارات.. و�شنوا�شل دعم املبادرات التي ت�شهم يف تعزيز 

�شعادة املواطنني وتغر�س فيهم حب الوطن وم�شاعر الفخر واالعتزاز". 
اأبوظبي  من جهته اأكد نا�شر العو�شي الرئي�س التنفيذي ملجموعة م�شرف 
يف   �� ال��ت��وايل  على  ال�شابع  وللعام   �� االإ�شهام  يف  امل�شرف  ا�شتمرار  االإ�شالمي 
اإعفاء  2022 م��ن خ��الل  امل��ت��ع��رثة ل��ع��ام  م��ب��ادرة ���ش��ن��دوق معاجلة ال��دي��ون 
املتحدة من  العربية  االإم���ارات  دول��ة  140 متعاماًل من مواطني  اأك��رث من 
املتعرثة  الديون  امل�شتمر بني �شندوق معاجلة  التعاون  اأن  .. موؤكدا  ديونهم 
وامل�شارف الوطنية يعزز الثقة وامل�شداقية بالقطاع امل�شريف يف الدولة ويوؤكد 
روح امل�شوؤولية املجتمعية لدى امل�شارف الوطنية من خالل تبنيها للمبادرات 

اخلريية واالإن�شانية ملا فيه م�شلحة مواطني الدولة . 
ذكرى  مع  لتزامنها  خا�شة  اأهمية  تكت�شب  املبادرة  هذه  اأن  العو�شي  واأو�شح 
يوم ال�شهيد واحتفاالت الدولة بعيد االحتاد ال�� 51 .. وقال : حري�شون على 
النبيلة  ومبادراته  املتعرثة  ال��دي��ون  معاجلة  �شندوق  مع  التعاون  ا�شتمرار 
وثقافة اخلري  القيم  تعزيز  على  والتي حت�س  امل�شرف  مبادئ  تتوافق  التي 
يف املجتمع وهذا التفاعل االإيجابي قد جنم عنه اإطالق امل�شرف للعديد من 

حمالت التوعية املالية. 
امل�شرف  اإع��ف��اء  من  امل�شتفيدين  اإن   " للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
يندرجون �شمن فئة امللتزمني بال�شداد لكن ظروفهم االجتماعية اأوالعائلية 
اأو ال�شحية مل متكنهم من ال�شداد وقد متت تلك االإعفاءات يف هذا االإطار 
التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  �شيا�شة  تاأتي �شمن  املبادرة  اأن هذه  اإىل  .. م�شرياً 
واقع  اىل  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  ترتجم  كما  امل�شرف..  عليها  يحر�س 
�شمن  و�شعادته  املواطن  رفاهية  بجعل  يتعلق  فيما  االأخ�س  وعلى  ملمو�س، 

اهم االأولويات ". 
من جهته قال الدكتور عدنان �شلوان الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك دبي 
االإ�شالمي : " ي�شرنا امل�شاهمة بدعم مبادرات حكومة دولة االإمارات و�شندوق 
معاجلة الديون املتعرثة للعام اخلام�س على التوايل..وكلنا اأمل يف اأن ي�شاعد 
التزامنا املتوا�شل هذا يف اإحداث فارق دائم يف حياة االأ�شخا�س الذين يعانون 

ظروفاً �شعبة يف هذه االأوقات املليئة بالتحديات ال�شعبة ". 
واأ�شاف اأن تاأ�شي�س دولة االإمارات العربية املتحدة يف عام 1971 �شكل حلظة 
اأدى  االأف��راد والعائالت وطنا يبنون حياتهم يف ظله.. وقد  تاريخية منحت 
والتطور..  االزده��ار  روؤي��ة م�شرتكة جتاه  النا�س حتت  اإىل جمع  القرار  هذا 
ومن هنا فاإن االحتفال بالذكرى ال� 51 لعيد االحتاد يدفعنا اإىل مزيد من 
التعاون مع جميع املواطنني ومع االأ�شخا�س الذين مروا بظروف �شعبة .. 
قيمتان مهمتان  والتفهم  التعاون  فاإن  االإ�شالمي  دبي  بنك  لنا يف  وبالن�شبة 
تندجمان ب�شكل متجذر يف جميع اأعمالنا.. ونظراً الأننا بنٌك اإ�شالمي، فنحن 
مدفوعون بعزم وثبات لتقدمي حلول عادلة تراعي الظروف ال�شخ�شية لكل 

متعامل ". 
التنفيذي  الرئي�س  بيديه  �شري�س  البنك..قال  م�شاهمة  ب�شاأن  تعليقه  ويف 
للبنك العربي املتحد : " مع احتفاالت دولة االإم��ارات العربية املتحدة بعيد 
االحتاد الواحد واخلم�شني وحر�شاً على رغبتنا بامل�شاركة يف مبادرة �شندوق 
معاجلة الديون املتعرثة للمواطنني .. ي�شعدنا يف البنك العربي املتحد تاأكيد 
بع�س  يواجهها  التي  التحديات  على  التغلب  يف  لالإ�شهام  �شعينا  موا�شلة 
املعي�شية  اأعبائهم  وتخفيف  االجتماعية  التنمية  حتقيق  �شبيل  يف  املواطنني 

وم�شاندتهم يف تاأمني العي�س الكرمي. 
واأ�شار اإىل اأن م�شاهمة البنك العربي املتحد هذا العام من خالل اإ�شقاط ديون 
عدد من املتعاملني من مواطني الدولة جت�شد التزام البنك الدائم بامل�شاركة 
يف خمتلف املبادرات احلكومية التي ترمي اإىل دعم وم�شاندة مواطني دولة 

االإمارات العربية املتحدة. 
وقال اإن البنك يعمل بالتن�شيق مع ال�شندوق ومع م�شرف االإمارات العربية 

للقطاع  ب��اأن  منه  اإمياناً  وذل��ك  النبيلة  املبادرة  املركزي الإجن��اح هذه  املتحدة 
امل�شريف دوراً يف امل�شوؤولية املجتمعية وتعزيز اال�شتقرار املجتمعي واال�شتدامة 

يف الدولة. 
ال�شارقة  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  اهلل  �شعادة حممد عبد  اأ�شاد  من جانبه 
الديون  معاجلة  �شندوق  مبادرة  به  تقوم  ال��ذي  الوطني  بالدور  االإ�شالمي 
قواعدها  اأر���ش��ى  وال��ت��ي  للمواطنني  املتعرثة  ال��دي��ون  باإ�شقاط  للمواطنني 
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان " رحمه اهلل " واأ�شحت اليوم رمزاً 

للعمل االإن�شاين ومنهاجاً للعطاء. 
واأكد حممد عبداهلل حر�س جمل�س اإدارة م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي واالإدارة 
التنفيذية على اال�شتمرار يف دعم املبادرة اإمياناً من امل�شرف بالقيمة االإن�شانية 
النبيلة التي متثلها املبادرة والتي ت�شاف اإىل قائمة املبادرات االإن�شانية التي 
اأنها  اإىل  .. م�شرياً  51 عاماً  املتحدة طوال  العربية  االإم��ارات  اأطلقتها دولة 
الفاعلة يف  للم�شاركة  االأعمال وحتفيزه  تعزز جهود احلكومة يف دعم قطاع 
ممار�شات امل�شوؤولية املجتمعية ذات التاأثري االإيجابي مبا يتما�شى مع اأولويات 
لدولة  واالج��ت��م��اع��ي  االإن�����ش��اين  اجل��ان��ب  على  امل�شتدامة  التنمية  واأه����داف 

االإمارات العربية املتحدة. 
اخلطوة  ه��ذه  االإ����ش���الم���ي..اإن  ال�����ش��ارق��ة  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 
وتن�شجم  للمتعرثين  واالأ�شري  املجتمعي  اال�شتقرار  تعّزز  املهمة  االإن�شانية 
مع اجلهود الرامية اإىل توجيه الن�شح واالر�شادات للمتعاملني مع امل�شارف 
حاجاتهم  لتلبية  االق��رتا���س  ب�����ش��اأن  للمقرت�شني  ال��ك��ام��ل  ال��وع��ي  وت��وف��ري 
االهتمام  اأن  مو�شحا  ال�شداد..  على  اإمكانياتهم  مع  يتنا�شب  مبا  ال�شرورية 
وركيزة  العظيمة  االإن�شانية  القيم  اأح��د  يعد  املجتمع  يف  املتعرثين  ب��االأف��راد 
"م�شرف ال�شارقة  من ركائز فكر زاي��د و�شيا�شة دول��ة االإم��ارات .. ونحن يف 
لنا  ر�شمها  التي  العمل  منظومة  وف��ق  وطنية  كموؤ�ش�شة  نعمل  االإ�شالمي" 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
االأعلى حاكم ال�شارقة خلدمة النا�س باختالف لغاتهم وثقافاتهم ودياناتهم 
�شندوق  مبادرة  يف  م�شاركتنا  اأن  نوؤمن  حيث  �شامياً  هدفاً  كونها  وتوجهامت 
معاجلة الديون للمواطنني ال تعد ت�شريفا بل تكليف وواجب اإن�شاين ووطني 
يف املقام االأول .. وتاأتي �شمن �شل�شلة من برامج الدعم املجتمعي التي يقوم 
بها امل�شرف لتعزيز مفهوم ال�شراكة املجتمعية كون امل�شرف جزءاً ال يتجزاأ 

من جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة املعطاء. 
بدوره اأكد الدكتور بريند فان ليندر الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري 
لفئات  واالقت�شادي  االجتماعي  الرفاه  تاأمني  يف  باالإ�شهام  البنك  التزام   "
املجتمع كافة .. ومن هذا املنطلق فاإنه ي�شعدنا اأن ندعم هذه املبادرة من قبل 
وقال   .. " املواطنني  حياة  بجودة  االرتقاء  اإىل  والهادفة  الر�شيدة  حكومتنا 
التزامنا باالإ�شهام يف دعم جهود احلكومة  املنا�شبة لنوؤكد  اإننا ننتهز هذه   "

لتعزيز مكانة دولة االإمارات لت�شبح واحدة من اأ�شعد بلدان العامل". 
من جانبه قال عارف الهرمي الب�شتكي الرئي�س التنفيذي الإمالك للتمويل : 
“ جندد التزامنا بدعم املبادرات احلكومية التي تهدف اإىل م�شاندة مواطني 
دولة االإمارات العربية املتحدة و�شمان العي�س الكرمي لهم من خالل م�شاهمة 
�شركة اأمالك لل�شنة الثانية على التوايل يف مبادرة �شندوق معاجلة الديون 

املتعرثة ”. 
تخفيف  اإىل  تهدف  التي  الر�شيدة  القيادة  م�شاعي  دعم  يف  اال�شتمرار  واأك��د 
االأع���ب���اء امل��ال��ي��ة وت��ع��زي��ز اال���ش��ت��دام��ة واال���ش��ت��ق��رار امل���ايل واالأ����ش���ري ملواطني 
الدولة.. وقال اإنه مع تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإ�شعاد  جعلت  التي  املباركة  امل�شرية  ت�شتمر  ال��دول��ة  ق��ي��ادة   .. ال��دول��ة  رئي�س 
املواطن اأولوية مع توفري خمتلف الظروف والو�شائل التي حتقق ا�شتقراره 

االجتماعي". 
اأبو منه  ت�شارترد قالت روال  �شتاندرد  ويف معر�س تعليقها على مبادرة بنك 
الرئي�س التنفيذي لبنك �شتاندرد ت�شارترد يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
املبادرة الكرمية  �� يف هذه  الثالث على التوايل  �� للعام  " �شعداء مب�شاركتنا   :
التي تتما�شى مع نهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" يف متابعة اأحوال املواطنني والوقوف على احتياجاتهم 

االأمر الذي ي�شمن حياة كرمية للمواطن واأ�شرته". 
واأ�شافت اأن بنك �شتاندرد ت�شارترد حر�س منذ تاأ�شي�شه يف الدولة على دعم 
راأ�شها معاجلة  املجتمع وعلى  التي تدعم  الناجحة  الوطنية  املبادرات  جميع 
التحديات الناجتة عن ديون املواطنني .. ولذلك �شنقوم مبنا�شبة عيد االحتاد 
الواحد واخلم�شني للدولة باإعفاء امل�شتحقات املالية املتوجبة على عدد كبري 

من املتعاملني املواطنني مع البنك". 
العربي  للم�شرف  التنفيذي  الرئي�س  فيتزجريالد  غراهام  ق��ال  جانبه  من 
لال�شتثمار والتجارة اخلارجية: “ حري�شون دائماً على امل�شاركة يف خمتلف 
املبادرات احلكومية التي تهدف على تاأمني مقومات احلياة الكرمية ملواطني 
والذي  واالجتماعي  االأ���ش��ري  اال�شتقرار  بتحقيق  واالهتمام  االإم���رات  دول��ة 

تنعك�س اآثاره االإيجابية على املجتمع". 

الديون  وتعاونه مع �شندوق معاجلة  امل�شرف مبوا�شلة دعمه  التزام  اأكد  و 
املتعرثة للمواطنني وتقدمي احللول املالية املنا�شبة والتي تهدف اإىل تخفيف 
اأ�شحاب  من  ال��دول��ة  ملواطني  االأ���ش��ري  اال�شتقرار  وت��اأم��ني  املعي�شية  االأع��ب��اء 
“اإننا فخورون و�شعداء بامل�شاركة لل�شنة اخلام�شة  الدخل املحدود .. وقال : 
الديون  اأطلقها �شندوق معاجلة  التي  الكرمية  املبادرة  التوايل يف هذه  على 

املتعرثة”. 
وتعليقا على م�شاهمة البنك.. قال عدنان العو�شي الرئي�س التنفيذي لبنك 
مبادرة  يف  بامل�شاركة  البنك  " يت�شرف   : " ع  م.  " ���س.  الوطني  القيوين  اأم 
الرا�شخ  النهج  م��ع  متا�شياً  للمواطنني،  املتعرثة  ال��دي��ون  معاجلة  �شندوق 
للقيادة الر�شيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة يف تعزيز الرعاية واالهتمام 
على  املتوا�شل  وحر�شها  م�شتقرة  حلياة  الفر�س  اأمامهم  لتفتح  مبواطنيها 
توفري جميع احتياجاتهم للم�شاركة الفعالة يف املجتمع وامل�شاهمة االإيجابية 

يف م�شرية تنميته دولة االإمارات ". 
واأ�شاد العو�شي بجهود �شندوق معاجلة الديون املتعرثة للمواطنني التي لها 
اأطيب االأثر يف تخفيف االأعباء وااللتزامات عن كاهل املواطنني املتعرثين .. 
مو�شحا اأن م�شاركة بنك اأم القيوين الوطني يف هذه املبادرة هذا العام تاأتي 
جميع  دعم  على  املتوا�شل  والعمل  املجتمعية  مب�شوؤولياته  التزامه  اإط��ار  يف 
للقطاع  ب��اأن  واإمي��ان��اً  ال��دول��ة  تعزز رخ��اء مواطني  التي  امل��ب��ادرات احلكومية 

امل�شريف دوراً هاماً يف تعزيز اال�شتقرار واال�شتدامة يف الدولة. 
واأ�شار اإىل اأنه يف اإطار دعم بنك اأم القيوين الوطني لل�شندوق �شيتنازل عن 
ديون لعمالئه املواطنني بقيمة حوايل مليونني وثمامنائة واثنني وت�شعني 
التنمية  يف  وامل�شاهمة  االإم�����ارات  اأب��ن��اء  دع��م  مبوا�شلة  ال��ت��زام��اً  دره���م  األ���ف 

االجتماعية االأ�شمل للدولة. 
واأكد راحيل اأحمد الرئي�س التنفيذي لبنك راأ�س اخليمة الوطني تقدير بنك 
راأ�س اخليمة الوطني الأهمية مبادرة ديوان الرئا�شة التي تهدف اإىل م�شاعدة 
اأن  اإىل  م�شريا  قرو�شهم..  ت�شوية  يف  املنخف�س  الدخل  ذوي  من  املواطنني 
املتعاملني  ومع  املتعرثة  الديون  معاجلة  �شندوق  مع  العمل  يوا�شل  البنك 
الإيجاد الطرق املنا�شبة للم�شاعدة على تخفيف عبء الديون.. كما اأكد اأهمية 
تعاون البنك مع ديوان الرئا�شة واحلر�س على ا�شتمرار هذا التعاون خالل 

ال�شنوات املقبلة . 
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امللحق اأ
CFI )1( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم : 057-2022- 

 املرفوعة �سد ابتمو�س لتجارة احلا�سب اليل )�س.ذ.م.م(
رقم   العاملي  املايل  دبي  مركز  حمكمة  بدعوى  )���س.ذ.م.م(  اليل  احلا�سب  لتجارة  ابتمو�س  نخطر  الإع��الن  هذا  مبوجب 
اليل  احلا�سب  التجارة  ابتمو�س  �سد  رفعها  مت  التي  العاملي  املايل  دبي  مركز  حمكمة  اإج��راءات   (  CFI-057-2022

)�س.ذ.م.م( ب�سفتها مدعى عليه اأول، اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 29 اأغ�سط�س 2022 . ومبوجب هذا 
الإعالن، ُتعترب ابتمو�س لتجارة احلا�سب اليل )�س.ذ.م.م( باأنَّها قد تلقت ن�سخة من لئحة الدعاء يف تاريخ الن�سر. وميكن 

احل�سول على ن�سخة من لئحة الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغبت ابتمو�س لتجارة احلا�سب اليل )�س.ذ.م.م( يف دفع هذه الإجراءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون 

من تاريخ هذا الإعالن واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقها. يوما   28
CFI-057-2022 2( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(

 املرفوعة �سد �سركة مومينتا لتجارة احلا�سب الآيل �س ذ م م
مبوجب هذا الإعالن نخطر �سركة مومينتا لتجارة احلا�سب الآيل �س ذ م م بدعوى حمكمة مركز دبي املايل العاملي رقم : 
املايل العاملي( التي مت رفعها �سد �سركة مومينتا لتجارة احلا�سب الآيل  دبي  مركز  حمكمة  )اإجراءات   CFI-057-2022

�س ذ م م ب�سفتها مدعى عليه ثاين اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 29 اأغ�سط�س 2022  ، ومبوجب هذا 
العالن ُتعترب مومينتا لتجارة احلا�سب الآيل �س ذ م م باأنَّها قد تلقت ن�سخة من لئحة الدعاء يف تاريخ الن�سر . وميكن 

احل�سول على ن�سخة من لئحة الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغبت مومينتا لتجارة احلا�سب الآيل �س ذ م م يف دفع هذه الإجراءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون 28 

يوًما من تاريخ هذا الإعالن، واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقها.
CFI-057-2022 : 3( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(

 املرفوعة �سد �سركة اأوبتمو�س م م ح
 CFI-057-2022 رقم:  العاملي  املايل  دبي  مركز  حمكمة  بدعوى  ح  م  م  بتمو�س  اأو  �سركة  نخطر  الإعالن  هذا  مبوجب 
اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي التي مت رفعها �سد �سركة اأوبتمو�س م م ح ب�سفتها مدعى عليه ثالث اأمام حماكم 

مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 29 اأغ�سط�س 2022. ومبوجب هذا 
الإعالن، ُتعترب �سركة اأو بتمو�س م م ح باأنَّها قد تلقت ن�سخة من لئحة الدعاء يف تاريخ الن�سر. وميكن احل�سول على ن�سخة 
من لئحة الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي. واإذا رغبت اأوبتمو�س م م ح يف دفع هذه الإجراءات، فيجب 

تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون 28 يوًما من تاريخ هذا الإعالن، واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقها.
CFI-057-2022 : 4( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(

 املرفوعة �سد �سركة جيمانيوم ليمتد
  CFI-057-2022 رقم:  العاملي  املايل  دبي  مركز  حمكمة  بدعوى  ليمتد  جيمانيوم  �سركة  نخطر  الإعالن  هذا  مبوجب 
اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي التي مت رفعها �سد �سركة �سركة جيمانيوم ليمتد ب�سفتها مدعى عليه رابع اأمام 

حماكم مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 29 اأغ�سط�س 2022. ومبوجب هذا 
الن�سر. وميكن احل�سول على  تاريخ  ن�سخة من لئحة الدعاء يف  تلقت  باأنَّها قد  ليمتد  �سركة جيمانيوم  ُتعترب  الإعالن، 

ن�سخة من لئحة الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغبت �سركة جيمانيوم ليمتد يف دفع هذه الإجراءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون 28 يوما من تاريخ هذا 

الإعالن، واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقها.
CFI-057-2022 5( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(

 املرفوعة �سد ال�سيدة / ميا كول
  CFI-057-2022  : رقم  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  حمكمة  بدعوى  كول  ميا   / ال�سيدة  نخطر  الإع��الن  هذا  مبوجب 
اأمام حماكم  ال�سيدة ميا كول ب�سفتها مدعى عليه خام�س  رفعها �سد  التي مت  العاملي  املايل  اإج��راءات حمكمة مركز دبي 

مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإجراءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 29 اأغ�سط�س 2022. ومبوجب هذا 
الإعالن، ُتعترب ال�سيدة ميا كول باأنَّها قد تلقت ن�سخة من لئحة الدعاء يف تاريخ الن�سر. وميكن احل�سول على ن�سخة من 

لئحة الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغبت ال�سيدة / ميا كول يف دفع هذه الإجراءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون ٢٨ يوما من تاريخ هذا 

الإعالن، واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقها.

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  25/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/511 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)691153.50 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: خالد بن علي بن عبدالروؤوف باحميد   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - 
�شارع بور�شعيد - مبنى بناية االن�شاري - �شقة مكتب 314  

وميثله : عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب  
املطلوب اإعالنه : تي ات�س او اإي للتطوير العقاري - �س ذ م م   

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ال�شفوح االوىل - دبي - �شارع طابق رقم 20 - مبنى برج ارينكو - �شقة طابق رقم 
sales@thoe.com  -   97144472652  -   05556415293  -  20

05:00:00م ويف االيام الثالث التالية  2022/12/7 ال�شاعة  اأنه يف يوم االربعاء املوافق  مو�شوع االإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - حتت االإن�شاء - املنطقة جزر العامل - رقم االر�س 163 - امل�شاحة : 
71.13 مرت مربع رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى : بورتوفينو- رقم الوحدة : THOE2-PF-G040 - التقييم 

اجلديد : 1،949،239/85 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  4011/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم - 184  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف اأمر االأداء رقم 2120/2021 ،  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)830832.94 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة  

 عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16  - الطابق الثالث  
اإم���ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �شارع  اإع��الن��ه : ح��امت بطر�س جري�س خ���وري   عنوانه : االإم����ارات -  املطلوب 

 N010 PERSISA -  0506247245 انرتنا�شيونال - �شيتي - مبنى
 HATEM.KHORY@AE.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM

05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�شاعة   2022/12/7 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء   : مو�شوع االإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
حق منفعة على وحدة عقارية - ينتهي بتاريخ 2108/12/30 - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�س 1136 
املبنى : الوي�شتا  ا�شم   -  1  : املبنى  86.60 مرت مربع - رقم   : امل�شاحة   -  626-282  : البلدية  - رقم 

درهم   488028.06  : التقييم   -  303  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده  
يف التنفيذ رقم  4011/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم - 184  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف اأمر االأداء رقم 2120/2021 ،  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)830832.94 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة  

 عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16  - الطابق الثالث  
اإم���ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �شارع  اإع��الن��ه : ح��امت بطر�س جري�س خ��وري - عنوانه : االإم����ارات -  املطلوب 

 N010 PERSISA -  0506247245 انرتنا�شيونال - �شيتي - مبنى
 HATEM.KHORY@AE.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM

05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�شاعة   2022/12/7 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء   : مو�شوع االإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�شركة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
حق منفعة على وحدة عقارية - ينتهي بتاريخ 2108/12/30 - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�س 1136 
املبنى : الوي�شتا  ا�شم   -  1  : املبنى  86.60 مرت مربع - رقم   : امل�شاحة   -  626-282  : البلدية  - رقم 

درهم   488028.06  : التقييم   -  303  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  6640/2021/207 تنفيذ جتاري  

يف التنفيذ رقم207 / 2021 / 6640 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2561/2020 جتارى جزئى ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )934774 
درهم( ، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ :  احمد مدحت اجلابري - عنوانه االإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - برد دبي - دبي مارينا - �شارع ال�شبا - برج 
لوؤلوؤة املارينا - �شقة رقم )214( - وميثله اأبوبكر �شامل عو�س املنهايل

املطلوب اإعالنه : جمموعة ام ار اي لال�شتثمارات العاملية �س.م.ح - عنوانه:  دبي - منطقة اخلليج التجاري -  داماك اك�س ا�س 
تاور - الطابق الثامن الوحدة رقم 805، هاتف رقم 043649265، متحرك رقم: 0529155994 -  043649268 

info@memon.ae - 043649268 - 0529155994 -
مو�شوع االإعالن : املنفذ �شده : ميمون للو�شاطة العقارية )ذ م م( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/12/7 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف 
http:// العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
اال�شا�شي قبل دخول  الثمن  20% من  تاأمني اليقل عن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد 
املزاد  التالية لر�شوم  الع�شرة  االي��ام  الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�شة  اأي��ام 
ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�شاف املمتلكات :
املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى  38.61 درهم - رقم   : امل�شاحة   -  433 الرابعة - رقم االر�س  : احلبية  املنطقة   - 1- وحدة عقارية 

: �شامبيوت تاور 1 - رقم الوحدة : 107  - التقييم : 284511.40 درهم 
املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى  62.09 درهم - رقم   : امل�شاحة   -  433 الرابعة - رقم االر�س  : احلبية  املنطقة   - 2- وحدة عقارية 

: �شامبيوت تاور 1 - رقم الوحدة : 1001  - التقييم : 374385.83 درهم 
املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى  39.02 درهم - رقم   : امل�شاحة   -  433 الرابعة - رقم االر�س  : احلبية  املنطقة   - 3- وحدة عقارية 

: �شامبيوت تاور 1 - رقم الوحدة : 305  - التقييم : 284490.53 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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عربي ودويل
 وا�شنطن.. م�شاعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية

•• بوخار�ست-اأ ف ب
اأفاد م�شوؤولون اأمريكيون اأّن وا�شنطن اأعلنت اأم�س الثالثاء على هام�س اجتماع وزاري حللف �شمال االأطل�شي يف بوخار�شت، عن 

م�شاعدة مالية “كبرية” لكييف للتخفيف من وطاأة االأ�شرار التي �شّببها الق�شف الرو�شي ل�شبكة الطاقة االأوكرانية.
وزير  بالتف�شيل  �شيعلن عنها  التي  امل�شاعدة  اإّن هذه  ا�شمه  ن�شر  عدم  االأمريكية ل�شحفيني طالباً  االإدارة  وقال م�شوؤول كبري يف 

اخلارجية اأنتوين بلينكن الذي و�شل م�شاء االثنني اإىل بوخار�شت “�شتكون كبرية وهذه لي�شت النهاية«.
�شت 1.1 مليار دوالر لدعم قطاع الطاقة يف اأوكرانيا  ومل يحّدد امل�شوؤول قيمة هذه امل�شاعدة، مكتفياً بالقول اإّن اإدارة بايدن خ�شّ
“دعم  ب�شاأن  للمانحني  دويل  موؤمتر  لعقد  اجلارية  التح�شريات  اإط��ار  يف  تندرج  الطارئة  امل�شاعدة  هذه  اأّن  واأو�شح  ومولدافيا. 

املقاومة املدنية االأوكرانية” �شُيعقد يف فرن�شا يف 13 كانون االأول/دي�شمرب.
ومنذ مطلع ت�شرين االأول/اأكتوبر ت�شّن رو�شيا ق�شفاً �شاروخياً مكّثفاً على البنية التحتية للطاقة يف كّل اأنحاء اأوكرانيا. واأ�شفر 

هذا الق�شف بح�شب كييف عن ت�شّرر ما بني 25 و%30 من هذه البنية التحتية.
وبح�شب امل�شوؤول االأمريكي فاإّن “ما يفعله الرو�س هو اأّنهم ي�شتهدفون حتديداً حمّطات املحّوالت العالية اجلهد” ولي�س حمطات 

اإنتاج الطاقة فح�شب، وذلك بهدف تعطيل ال�شل�شلة باأكملها من االإنتاج اإىل التوزيع.

“تتعار�س  باعتبارها  اإي���ران  ب�شيا�شات  اأي�شاً  يندد 
ب�شكل �شارخ مع حقوق املراأة والفتيات ومع تفوي�س 

الهيئة املعنية بو�شع املراأة«.
وبداأت اإيران للتو والية من 4 اأعوام يف الهيئة املكونة 
من 45 ع�شواً، والتي جتتمع �شنوياً يف مار�س -اآذار 

لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة.
الواليات  �شاغته  ال��ذي  ال��ق��رار  م�شروع  �شاأن  وم��ن 
الهيئة  م��ن  ف���وري  “باأثر  اإي����ران  ا�شتبعاد  امل��ت��ح��دة 
املعنية بو�شع املراأة ملا تبقى من مدة ع�شويتها من 

.»2026-2022
اأو  بقاء  ع�شواً،   54 من  املوؤلف  املجل�س  و�شيح�شم 

•• وا�سنطن-وكاالت

االقت�شادي  امل��ج��ل�����س  اأن  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون  اأع����ل����ن 
واالج���ت���م���اع���ي ب�����االأمم امل��ت��ح��دة ���ش��ي�����ش��وت يف 14 
اأمريكي  ق��رار  م�شروع  على  االأول  -كانون  دي�شمرب 
للمراأة،  املتحدة  االأمم  هيئة  م��ن  اإي���ران  ال�شتبعاد 
امل����راأة، يف  ب��ني اجلن�شني ومت��ك��ني  ب��امل�����ش��اواة  املكلفة 
طهران  ملعاقبة  وا�شنطن  فيه  ت�شغط  الذي  الوقت 
ل��ل��ن�����ش��اء م���ن ح��ق��وق��ه��ن وقمعها  غ��ل��ى ح��رم��ان��ه��ا 

الوح�شي لالحتجاجات.
ووزع���ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االإث��ن��ني، م�����ش��روع قرار 

الهيئة. وق��ال دبلوما�شي يف االأمم  اإي��ران من  ط��رد 
“الواليات  هويته:  حجب  �شريطة  حت��دث  املتحدة 
املتحدة ودول اأخرى جتري ات�شاالت مكثفة حل�شد 
املتحدة  االأمم  ه��ي��ئ��ة  م���ن  اإي������ران  الإخ������راج  ال���دع���م 
جناحاً  يحققون  اأن��ه��م  “يبدو  واأ���ش��اف  للمراأة”. 
مبا يف ذلك مع بع�س الدول التي كانت مرتددة يف 

البداية«.
وت�شهد اإيران احتجاجات منذ وفاة مه�شا اأميني يف 

حجز ال�شرطة يف �شبتمرب -اأيلول.
�شكلت  �شعبية  انتفا�شة  اإىل  اال�شطرابات  وحتولت 

اأحد اأكرب التحديات للقيادة الدينية منذ 1979.

طرد اإيران من هيئة الأمم املتحدة للمراأة

•• عوا�سم-وكاالت

الأوكرانيا  ال��رو���ش��ي  ال��غ��زو  اأت����اح 
اأوروبا  وو���ش��ط  �شرق  دول  ت�شدر 
للقارة  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  ال����واج����ه����ة 

العجوز.
ك��ت��ب جريميي  االإط�����ار  ه���ذا  ويف 
�شتيت�شمان”  “نيو  يف  ك��ل��ي��ف 
دول  ال��ع��ي�����س يف  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اأوروب������ا ال�����ش��رق��ي��ة وال��و���ش��ط��ى يف 
ال�شتار  انهيار  تلت  ال��ت��ي  العقود 

احلديدي، كان يعني التهمي�س.
ظ����ل ق���ل���ب ال�����ق�����ارة ال����ت����ي احت���د 
كارولينجياً، ن�شبة لالإمرباطورية 
التا�شع،  القرن  يف  الكارولينجية 
وبلجيكا،  وف����رن���������ش����ا،  اأمل�����ان�����ي�����ا، 
ونواة  ول��وك�����ش��م��ب��ورغ،  وه��ول��ن��دا، 
ال�شيا�شية والع�شكرية  موؤ�ش�شاتها 

الرائدة ومعقلها االقت�شادي.

ازدراء
ونظر كثريون يف قلب القارة اإىل 
الذين كانوا خارجه نظرة دونية، 
من  اأ���ش��ه��ر  وق���ب���ل   ،2003 ويف 
ا�شتقبال االحتاد االأوروبي 8 دول 
اال�شرتاكية،  الكتلة  م��ن  �شابقة 
االأ�شبق  الفرن�شي  الرئي�س  انتقد 
ب�شبب  ال��دول  تلك  ج��اك �شرياك 
العراق،  ع��ل��ى  احل�����رب  ت��اأي��ي��ده��ا 
جيدة  فر�شة  “فوتت  اإنها  قائاًل 

لل�شمت«.
داخ����ل  اأ����ش���ب���ح���ت  اأن  ومب����ج����رد 
االحت����اد االأوروب������ي، وج���دت هذه 
اأحداث  خلفية  يف  نف�شها  ال���دول 
اأزم�����ة منطقة  ان��ت�����ش��رت  ك����ربى، 

•• وا�سنطن-وكاالت

لو  اإن���ه  “اإيكونومي�شت”  ق��ال��ت 
ط��ل��ب اأح���د م��ن اأ���ش��دق��اء اأوروب����ا 
ح��ول ال��ع��امل اأن ي��ب��دوا راأي��ه��م يف 
ف�شيعربون  العجوز  ال��ق��ارة  اآف��اق 
االأول هو  ���ش��ع��وري��ن،  ع��ن  غ��ال��ب��اً 

االإعجاب.
اأوكرانيا  مل�شاعدة  ال�����ش��راع  ففي 
الرو�شي،  ال����ع����دوان  وم���ق���اوم���ة 
اأظهرت اأوروبا الوحدة والعزمية 
كلفة  لتحمل  امل��ب��دئ��ي��ة  واالإرادة 
الثاين فهو  ال�شعور  لكن  باهظة، 

القلق. 
اأن  اإىل  “اإيكونومي�شت”  ولفتت 
�شيمثل  وح�شياً  اقت�شادياً  �شغطاً 
 2023 اأوروب��ا يف  اختباراً ملرونة 

وما بعدها.
ثمة خوف متزايد من اأن تفر�س 
الطاقة  ن���ظ���ام  ت�����ش��ك��ي��ل  اإع��������ادة 
االقت�شادية  وال�شعبوية  العاملي 
االأم�������ري�������ك�������ي�������ة واخل���������الف���������ات 
اجليو�شيا�شية تهديداً للتناف�شية 
االأوروبي  لالحتاد  امل��دى  طويلة 
وال��دول االأوروبية االأخ��رى، مثل 

بريطانيا.
القارة  ازده����ار  اأن  امل��ج��ل��ة  وت���رى 
ب��ل �شحة  خ��ط��ر  وح���ده يف  لي�س 
لالأطل�شي  ال���ع���اب���ر  ال���ت���ح���ال���ف 

اأي�شاً.

اأخبار اإيجابية خادعة
امل��ج��ل��ة ق���راءه���ا باحلذر  ت��ط��ال��ب 
االإيجابية  االأخ����ب����ار  خ�����داع  م���ن 
القليلة  االأ�شابيع  يف  اأوروب����ا  م��ن 
املا�شية. انخف�شت اأ�شعار الطاقة 
ال�شيف  يف  ع���ل���ي���ه  ك����ان����ت  ع���م���ا 
وا�شتمرار الطق�س اجليد يعني اأن 

خمزونات الغاز ممتلئة تقريباً.
اأزمة الطاقة توا�شل فر�س  لكن 
نوفمرب   22 ف���ف���ي  خم�����اط�����ر. 
رو�شيا  ه��ددت  ال��ث��اين(،  )ت�شرين 
ب���اإغ���الق اآخ����ر خ���ط اأن��اب��ي��ب اإىل 

اجلنوب،  يف  كبري  ب�شكل  ال��ي��ورو 
جتاهلتها  ال���ه���ج���رة  اأزم�������ة  ويف 
املتعنتني  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اأوروب�����ا 
فرن�شا  وق�����ادت  اال����ش���ت���ب���دادي���ني، 
واأملانيا الرد االأوروبي على الهجوم 
الرو�شي �شد اأوكرانيا يف 2014، 

وعلى تف�شي جائحة كورونا.
مل ي�شغل اأحد ولد �شرق نهر اإلبي 
م��ن�����ش��ب اأم����ني ع���ام ح��ل��ف �شمال 
املفو�شية  رئ��ي�����س  اأو  االأط��ل�����ش��ي 

االأوروبية.
ال�شنة،  ���ش��اب��ق م��ن ه���ذه  يف وق���ت 
االأف����ق غ���زو رو�شي  وح���ني الح يف 
وا���ش��ع، مل ت��ر ال��ق��وى ال��ك��ربى يف 
ن��ات��و واالحت����اد االأوروب������ي، كييف 
مطولة،  م���ق���اوم���ة  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
وتوقعت اأن تتعامل يف وقت قريب 

جداً مع رئي�س رو�شي منت�شر.
وم�������ع ذل���������ك، اأج�����������ربت احل������رب 
كثريين على مراجعة تقديراتهم 
الأوك��ران��ي��ا. اأك��رث من ذل��ك، نقلت 
كامل مركز الثقل االأوروب��ي نحو 

ال�شرق.

العا�سمة الروحية
اليوم  م��دي��ن��ة  اأي  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال 
الروحية  ال��ع��ا���ش��م��ة  اأن��ه��ا  ادع����اء 
للمثل االأوروبية ب�شكل اأف�شل من 

كييف.
على  االأول  الرو�شي  الهجوم  كان 
على  رداً   2014 يف  اأوك���ران���ي���ا 
امل��وال��ي��ة لالحتاد  ح��رك��ة م��ي��دان 

ت�شببت  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  اأوروب���������ا، 
انقطاع  ال�شاروخية يف  الهجمات 
ط�����ارئ ل��ل��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي عرب 
خمزونات  ���ش��ت��ح��ت��اج  اأوك���ران���ي���ا. 
ال���غ���از االأوروب����ي����ة الإع�����ادة تعبئة 
جمدداً يف 2023، لكن هذه املرة 
دون غاز رو�شي اآت عرب االأنابيب. 
الرو�شي  الطاقة  �شالح  و�شيكبد 
االأوروبيني خ�شائر خارج احلدود 

االأوكرانية.
اأنه  اإيكونومي�شت  من���اذج  تتوقع 
يف �شتاء ع��ادي، يرتبط ارتفاع يف 
بزيادة  احلقيقية  الطاقة  اأ�شعار 
ب�0.6%.  ت���ق���در  ال���وف���ي���ات  يف 
اأزمة  تت�شبب  اأن  ميكن  وبالتايل، 
وفيات  يف  ال�������ش���ن���ة  ه�����ذه  ط���اق���ة 
ن�شمة  األ��ف   100 تفوق  اإ�شافية 

بني كبار ال�شن يف اأوروبا.
ف�شالح  �شحيحاً،  ذل��ك  ك��ان  واإذا 
ال���ط���اق���ة ب��ي��د ب���وت���ني ق���د ي���ودي 
بحياة عدد اأكرب من االأرواح خارج 
فعلته  ما  مع  باملقارنة  اأوك��ران��ي��ا، 
وم�شرياته  و�شواريخه  مدفعيته 
داخلها. وهذا �شبب اإ�شايف يو�شح 
اأوكرانيا  م���ق���اوم���ة  ت�����ش��ك��ل  مل�����اذا 

لرو�شيا معركة اأوروبا اأي�شاً. 

مع�سلة البنك املركزي
اإىل  الطاقة  اأ�شعار  ت�شخم  ميتد 
االأمر  االأوروب��ي،  االقت�شاد  �شائر 
للبنك  ح��ادة  ينتج مع�شلة  ال��ذي 
امل��رك��زي االأوروب������ي. ف��ه��و يحتاج 
اإىل رفع اأ�شعار الفائدة لل�شيطرة 
على االأ�شعار. لكن اإذا ذهب بعيداً 
ا�شتقرار  ي���زع���زع  ف��ق��د  ذل����ك  يف 
منطقة  يف  االأ���ش��ع��ف  االأع�������ش���اء 
املكبلة  اإي���ط���ال���ي���ا  م��ث��ل  ال����ي����ورو، 

بالديون.
الطاقة، ك�شفت  اأزمة  احتدام  مع 

احت��اد مماثل  الإجن��اح  ال�شرورية 
�����ش����رط االإج�����م�����اع على  ب����اإن����ه����اء 
القرارت يف ال�شرائب اأو ال�شيا�شة 

اخلارجية.

�سوب ال�سرق... وال�سمال
االأوىل  ل��ل��م��رة  اأن���ه  كليف  اأ���ش��اف 
ال�����دول  جت����د  ال   ،1989 م���ن���ذ 
االحتاد  يف  وال��و���ش��ط��ى  ال�شرقية 
قلب  يف  نف�شها  ون��ات��و  االأوروب�����ي 
اأزمة كبرية وح�شب بل واأي�شاً يف 

موقع قيادة القارة.
االأك��رب من  ا�شتقبلت اجل��زء  لقد 
ن��ح��و 8 م��الي��ني الج���ئ اأوك����راين 
ونا�شرت  احل������رب  م����ن  ه����رب����وا 
كييف،  اإىل  م�����ش��اع��دات  اإر�����ش����ال 
بروك�شل  التخاذ  بنجاح  وحتركت 
اأك���رث ج����راأة يف الدفاع  اإج�����راءات 

االأوروبي واأمن الطاقة.
املجل�س  م��ن  نيت�س  ميالن  يقول 
اإن  اخل��ارج��ي��ة  للعالقات  االأمل���اين 
اأكرب  دوراً  متار�س  البلطيق  دول 
يتمتعون  والت�شيكيني  وزنها،  من 
برئا�شة جيدة، والرومانيني كانوا 

اأقوياء يف امل�شائل الدفاعية.
كاجا  اإ���ش��ت��ون��ي��ا  وزراء  ول��رئ��ي�����ش��ة 
كال�س ورئي�شة وزراء فنلندا �شانا 
ت�شور  حيث  كبري  ت��اأث��ري  م��اري��ن 
ك��ي��ف يتحرك  االأخ������رية  احل���ال���ة 
ال�شرق  ���ش��وب  ال  اأوروب������ا  م��رك��ز 
وح�شب بل اأي�شاً نحو ال�شمال اإىل 

حد ما.

باإغراء  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون  ي�شعر  ق��د 
ال��ت��خ��ل�����س م���ن ال���ق���واع���د وال����رد 
مت�شاعد  ����ش���ب���اق  يف  ب����اإع����ان����ات 
ل��دع��م ال�����ش��رك��ات. وات���ه���م وزير 
االق����ت���������ش����اد االأمل�����������اين اأم���ري���ك���ا 
حني  يف  اال�شتثمارات”  ب�”�شفط 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  دعا 
ماكرون اإىل “ا�شتيقاظ اأوروبي”، 
التوتر  يغذي  االإعانات  �شراع  اإن 

بني اأمريكا واأوروبا.

اأمريكا م�ستاءة
واملايل  الع�شكري  ال��دع��م  يتفوق 
كبري  ب�شكل  الأوكرانيا  االأمريكي 
على االأوروبي، وبا�شتدارتها نحو 
ال�شني،  لتحدي  لتت�شدى  اآ�شيا 
ت�شتاء اأمريكا من اإخفاق االحتاد 

االأوروبي يف �شمان اأمنه.
 ف�شل معظم اأع�شاء الناتو يف بلوغ 
اإنفاق %2 من الناجت القومي يف 
ال��دف��اع. لقد كان  ك��ل دول���ة على 
ب�شكل  �شاذجاً  االأوروب����ي  االحت���اد 
الرو�شي.  ال���ع���دوان  ب��ع��د  م��ذه��ل 
اأمريكا  دف��ع��ت  احل���رب  اأن  ورغ���م 
التمزق يف  بعد  واأوروب���ا لالحتاد 
عهد ترامب، يكمن اخلطر يف اأن 
نزاعاً طوياًل وتوترات اقت�شادية 
بع�س.  ع��ن  جم����دداً  �شتبعدهما 
���ش��ي��ح��ب ال���رئ���ي�������ش���ان ال���رو����ش���ي 
�شي  وال�شيني  بوتني  ف��الدمي��ري 

جني بيغ ذلك.

ال�سورة الأكرب
اأ�شافت املجلة اأنه لتجنب ت�شدع 
خطري، على اأمريكا روؤية ال�شورة 
بايدن  حمائية  ت��ه��دد  اإذ  االأك���رب، 
احليوية  م���ن  اأوروب�������ا  ب��ت��ج��ف��ي��ف 
ح��ت��ى ول����و ك��ان��ت اأم���ري���ك���ا تدعم 
واأ�شاطيل  االأوك��������راين  اجل��ي�����س 

االأوروبي. واأن ت�شد اأوكرانيا االآن 
غ���زو ب��وت��ني ل��ت��ح��اف��ظ، يف جانب 
اختيار  حرية  على  اجلوانب،  من 
امل�شار االأوروبي، هو بالتاأكيد اأكرب 
ت�شويت بالثقة يف تاريخ امل�شروع، 
و���ش��ب��ب مل��ن��ح االحت������اد االأوروب�������ي 
الر�شمي  امل��ر���ش��ح  �شفة  اأوك��ران��ي��ا 
يونيو  اإىل �شفوفه يف  لالن�شمام 

)حزيران( املا�شي.
وم���ع ك��ل ان��ت�����ش��ار ج��دي��د ك�شبت 
ك��ي��ي��ف امل���زي���د م���ن ال���ن���ف���وذ على 

تنعقد  اأن  املقرر  ومن  واأوكرانيا. 
للمجموعة  ال����ث����ان����ي����ة  ال����ق����م����ة 
ال�شيا�شية االأوروبية يف مولدافيا 

الربيع املقبل.
�شبتمرب  يف  األ���ق���اه���ا  ك��ل��م��ة  ويف 
)اأيلول( املا�شي، اعرتف امل�شت�شار 
ب����اأن  ���ش��ول��ت�����س  اأوالف  االأمل��������اين 

“مركز اأوروبا يتحرك �شرقاً«.
وتوقع اأن يتو�شع االحتاد االأوروبي 
م�شتقباًل من 27 اإىل 30 اأو 36 
االإ�شالحات  ن��اق�����س  ك��م��ا  ع�����ش��واً 

زيارات  م��ن  ب���دءاً  امل�شتويات،  ك��ل 
ال��زع��م��اء االأج���ان���ب، و���ش��واًل اإىل 

الدعم املايل والع�شكري.

فرن�سا واأملانيا تعرتفان
لفت الكاتب اإىل تقرير تارا فارما 
للعالقات  االأوروب���ي  املجل�س  من 
اخلارجية التي ذكرت اأن املوا�شيع 
ال��ت��ي مل ت��ك��ن ع��ل��ى راأ�����س جدول 
االأع���م���ال ال��ف��رن�����ش��ي، حت��ت��ل االآن 
مكانة رفيعة، مثل غرب البلقان، 

دع���م فرن�شا  وك��ي��ف��ي��ة  وال���ق���وق���از، 
ملولدافيا.

كان ذلك جلياً يف ال�شهر املا�شي يف 
براغ حني عقد الرئي�س الفرن�شي 
جانب  اإىل  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
قمة  اأول  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
االأوروبية  ال�شيا�شية  للمجموعة 
ال����ت����ي ت�����ش��ك��ل م���ن���ت���دى ج����دي����داً 
للنقا�س ال�شيا�شي واال�شرتاتيجي 
االأوروب�����ي  االحت����اد  ي�شمل  ال����ذي 
والبلقان،  ال��ق��وق��از،  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

احل����رب ن��ق��ط��ة ���ش��ع��ف يف منوذج 
االأعمال االأوروبية. لقد اعتمدت 
كثرية،  اأوروبية  �شناعية  �شركات 
الطاقة  ع��ل��ى  االأمل���ان���ي���ة،  خ��ا���ش��ًة 
واأ�شبح  رو����ش���ي���ا.  م���ن  ال����وف����رية 
معتمداً  ال�����ش��رك��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 

اأي�شاً على ال�شني �شوقاً نهائية.
مع  مقطوعة  ع��الق��ات  اآف����اق  اإن 
عن  وانفكاكاً  اأعلى  وكلفة  رو�شيا 
الغرب وال�شني تعني وقت ح�شاب 
يف العديد من جمال�س االإدارات.

قومية اقت�سادية
القومية  ب�شبب  اخل��وف  ت�شخم 
االقت�شادية االأمريكية التي تهدد 

مزيج الطاقة الباهظة واالإعانات 
حتت  اأوروب����ا  ت��رك  يف  االأمريكية 
خطر انخفا�س الت�شنيع. وك�شف 
ع���م���الق ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ات االأمل�����اين 
عملياته  خلف�س  خططاً  با�شف 

االأوروبية ب�شكل “دائم«. 
خ�شارة  اإن  تقول  املجلة  وم�شت 
اأفقر  اأوروب������ا  اال���ش��ت��ث��م��ار جت��ع��ل 
وتغذي ال�شعور برتاجع احليوية 
م�شار  مع  باملقارنة  االقت�شادية. 
اجلائحة،  ق��ب��ل  ال��ق��وم��ي  ال��ن��اجت 
كان اأداء اأوروبا اأ�شواأ من اأي تكتل 
اقت�شادي اآخر. وبني اأعلى 100 
كانت  ال��ع��امل،  ح��ول  قيمة  �شركة 

14 فقط اأوروبية.

املحيط  ع���رب  ال��ن�����ش��اط  ب�����ش��ح��ب 
االإعانات  من  زوبعة  يف  االأطل�شي 

واحلمائية.
الرئي�س جو بايدن  ي�شمل قانون 
مليار   400 الت�شخم  خلف�س 
للطاقة  امل�������ش���اع���دات  م���ن  دوالر 
ويت�شمن  وال���ن���ق���ل،  وال��ت�����ش��ن��ي��ع 
امل�شنوعة  ل��ل�����ش��ل��ع  خم�����ش�����ش��ات 
ن���واح  امل���ت���ح���دة. يف  ال����والي����ات  يف 
كثرية، ي�شبه املخطط ال�شيا�شات 
ال�شني  اتبعتها  التي  ال�شناعية 
ركيزتي  طيلة عقود. ومع حتول 
املزيد  اإىل  ال���ع���امل���ي  االق���ت�������ش���اد 
تبدو  والتدخلية،  احلمائية  من 
على  الغريب  باإ�شرارها  اأوروب���ا، 

احلرة  التجارة  بقواعد  التم�شك 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، مثل 

احلمقاء.

ا�ستجابة �سريعة
ت�شتجيب  ال���������ش����رك����ات  ب����������داأت 
�شركة  ق��ال��ت  ل��الإع��ان��ات.  بالفعل 
النا�شئة  ال�����ش��وي��دي��ة  ن��ورث��ف��ول��ت 
تريد  اإن��ه��ا  ال��ب��ط��اري��ات  لت�شنيع 

تو�شيع االإنتاج يف اأمريكا.
وت�����ش��ت��ث��م��ر ����ش���رك���ة اإي���������ربدروال 
الواليات  يف  للطاقة  االإ���ش��ب��ان��ي��ة 
يف  ت�شتثمره  م��ا  �شعف  امل��ت��ح��دة 

االحتاد االأوروبي.
ت�شبب  من  اأعمال  روؤ�شاء  ويحذر 

بولندا... مزايا وحتديات
اأهم  ت�شكل  بولندا  اأن  كليف  يرى 
م��ث��ل ح��ال��ي��اً وت����ربز م��ث��ل ح�شن 
ال�شرقي.  اأوروب����ا  جل��ن��اح  اأ�شا�شي 
اإليها،  جديدة  م��وارد  ناتو  يحول 
قاعدة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  وتبني 
جديدة فيها. وت�شتثمر وار�شو يف 
جي�شها لتجعله االأكرب يف االحتاد 
االأوروب��ي ب�300 األف جندي. اأن 
امل��وارد لتحقيق ذلك  يكون لديها 
ي�شري اإىل تطور اآخر يغري ميزان 
ال��ق��وة يف اأوروب������ا، ي��ق��رتب حجم 
اق��ت�����ش��ادات ال���دول اجل��دي��دة من 

اقت�شادات الدول القدمية.
ال��ي��وم من  ث��راء  اأك��رث  ت�شيكيا  اإن 
اإ�شبانيا على م�شتوى الفرد، وقد 
املتحدة  اململكة  ب��ول��ن��دا  تتخطى 
بولندا  ت��زي��د    .2030 ب��ح��ل��ول 
ازده����������اراً ومت���ث���ل ق�����وة اأوروب����ي����ة 
جمر  مثل  لكنها  نا�شئة،  عظمى 
اأورب�����������ان، ع���ل���ى خالف  ف���ي���ك���ت���ور 
ب��روك�����ش��ل بطريقة  م���ع  ���ش��ي��ا���ش��ي 
حت���د م���ن ن���ف���وذه���ا. ل��ق��د منعت 
ال�شعبوية  احل��ك��وم��ة  ان��ت��ه��اك��ات 
ال����ق����ان����ون ت�����ش��ك��ل حمور  حل���ك���م 
ب���اري�������س-ب���رل���ني-وار����ش���و ال����ذي 
اأوروب���ا. لكن ذلك  اأن يدير  يجب 
التغري.  و����ش���ك  ع��ل��ى  ي���ك���ون  ق���د 
االأكرث  ال��ب��ول��ن��دي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  اإن 
ل��ي��ب��ريال��ي��ة ���ش��ت��ك��ون ق�����ادرة على 
املناف�شة يف االنتخابات الت�شريعية 
ال�شنة املقبلة. واأ�شار كليف اإىل اأن 
�شتكون  االن��ت��خ��اب��ات  تلك  نتيجة 
اأوروب����ا،  ك��ام��ل  مل�شتقبل  حم��وري��ة 

ب�شرقها وغربها معاً.

الناقالت تعرب املحيط االأطل�شي 
لتمد اأوروبا بالطاقة.

اإن الهدف االأ�شا�شي لروؤية بايدن 
االقت�شادية وقف �شيطرة ال�شني 
ال  لكن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة،  �شناعات  على 
الأمريكا  ا�شرتاتيجية  م�شلحة 
يف �شحب اال�شتثمار االأوروبي، بل 
االأوروبية  ال�شركات  جعل  يجب 
اإعانات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  م��وؤه��ل��ة 
الطاقة، واأن تدمج اأ�شواق الطاقة 

العابرة لالأطل�شي ب�شكل اأعمق.

ما حتتاج اأوروبا اإليه
يف غ�����ش��ون ذل����ك، حت��ت��اج اأوروب����ا 
من  اق���ت�������ش���اده���ا  ح���م���اي���ة  اإىل 
دعم  خطط  اإن  ال��ط��اق��ة.  �شغط 
لتلبية  وال�����ش��رك��ات  امل�شتهلكني 
االحتياجات من الطاقة يجب اأن 
اأعلى  اأ�شعار  تكبح الطلب بفر�س 
على الهوام�س كما هي احلال يف 

اأملانيا.
اأ�شعار الطاقة يف املدى  وخلف�س 
اأوروب��ا ت�شريع ثورة  البعيد، على 
اأ�شواق  واإب��ق��اء  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
التناف�س،  على  مفتوحة  الطاقة 
فهي حتتاج اأي�شاً اإىل التكيف مع 
واقع اأمني جديد، ما يعني اإنفاق 
املزيد  الدفاع وحتمل  املزيد على 
اأمريكا  حتويل  بعد  االأع��ب��اء  م��ن 

اأنظارها باجتاه اآ�شيا.
والقلق،  االإع����ج����اب  ج���ان���ب  اإىل 
العالقات  يحكم  اآخ��ر  �شعور  ثمة 
ال������ع������اب������رة ل����الأط����ل���������ش����ي، وه����و 
االإحباط. فاأمريكا منزعجة من 
�شبات اأوروبا االقت�شادي وف�شلها 
واأوروب����ا  نف�شها،  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
اأمريكا  ���ش��ع��ب��وي��ة  م���ن  غ��ا���ش��ب��ة 

االقت�شادية.
اخلتام  يف  اإيكونومي�شت  وت�شري 
اإىل اأنه بجب جتنب انق�شام اأوروبا 
اأن  بفعل احل���رب، وم��ن احل��ي��وي 
اأقوى حتالف دميقراطي  يتكيف 

يف التاريخ، واأن ي�شتمر.

غزو اأوكرانيا ينقل مركز ثقل اأوروبا من الغرب... اإىل ال�شرق 

اإيكونومي�شت: اأمريكا تدعم اأوكرانيا.. على ح�شاب اأوروبا

»ملفات ثقيلة« على طاولة مباحثات و�شيكة بني القاهرة واأنقرة
•• عوا�سم-وكاالت

تتجه القاهرة واأنقرة اإىل عقد اجتماع و�شيك يتناول ملفات قد حتدد ماآل التقارب 
وتوقع   .2013 ع��ام  منذ  بينهما  املمتدة  االأزم��ة  لتجاوز  م�شعى  يف  البلدين،  بني 
يناق�س  اأن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حتدثوا  الرتكي،  ال�شاأن  يف  متخ�ش�شون 
�شرق  مياه  يف  البحرية  احل���دود  تر�شيم  واإع���ادة  الليبي،  امللف  ال���وزاري  االجتماع 
املتو�شط، وجماعة االإخوان االإرهابية، نظرا لوجود عنا�شر هاربني من م�شر منذ 
�شنوات. وك�شف الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، االأحد، عن عقد اجتماع على 
م�شتوى الوزراء بني القاهرة واأنقرة، خالل االأيام املقبلة، يف اإطار اإمتام املباحثات 
والدبلوما�شية  ال�شيا�شية  ال��ع��الق��ات  ا���ش��ت��ع��ادة  ب��ه��دف  البلدين  ب��ني  التفاو�شية 

املتوترة.
اأبرز امللفات

ال�شيا�شية  ل��ل��درا���ش��ات  االأه������رام  مب��رك��ز  ال��رتك��ي  ال�����ش��اأن  يف  املتخ�ش�س  اخل��ب��ري 

واال�شرتاتيجية يف القاهرة، كرم �شعيد، يتوقع اأهم امللفات املحتملة يف املحادثات:

تر�سيم احلدود البحرية يف مياه �سرق املتو�سط
بات هذا امللف �شرورة ُملحة بالن�شبة لرتكيا، وكذلك هي دولة تفتقد ملوارد الغاز 

وت�شعى لتوفري احتياجاتها.

امللف الليبي
الدبيبة  احلميد  عبد  حكومة  عمل  ظل  يف  ليبيا،  يف  االأزم��ة  يناق�شان  قد  البلدان 
رغم انتهاء واليتها، ورف�شها ت�شليم ال�شلطة للحكومة التي كلفها الربملان ويراأ�شا 

فتحي با�س اآغا.
ملف الإخوان

ال  فالقاهرة  الطرفني،  ل��دى  بالغة  باأهمية  امللف ال يحظى  ه��ذا  اأن  الباحث  ي��رى 
ت�شعه �شمن اأولوياتها مقارنة بالق�شايا االإقليمية امل�شرتكة.

 �سيا�سة م�سرية متوازنة
وي�شري �شعيد اإىل اأن ال�شيا�شة امل�شرية وا�شحة ومتوازنة فيما يتعلق بكافة امللفات 
االإقليمية، ففي ملف �شرق املتو�شط حتر�س القاهرة على م�شلحة جميع احللفاء 
كما  الغاز.  عن  التنقيب  لعملية  املحددة  الدولية  ال�شرعية  بالقرارات  االلتزام  مع 
ت�شعى القاهرة اإىل حتقيق اال�شتقرار يف امللف الليبي، وجتدد مطالبها دائما ب�شحب 
كافة القوات االأجنبية من االأرا�شي الليبية لتحقيق حالة من اال�شتقرار والتوافق 

ال�شيا�شي الداخلي.

امللف الأولوية
تر�شيم  ملف  اأن  لبيب،  �شالح  الرتكي  بال�شاأن  املخت�س  الباحث  ي��رى  جهته،  من 
املناق�شات  اأج��ن��دة  اأول��وي��ة ه��ام��ة يف  واأن��ق��رة ميثل  ال��ق��اه��رة  ب��ني  احل���دود البحرية 
اأنه ملف رمبا ي�شتغرق وقتا طويال ومباحثات معمقة،  املرتقبة. ويرجع ذلك اإىل 

ت�شارك فيها كافة القوى االإقليمية، ولن مير �شريعا كما هو متوقع.

كولومبيا تن�شر قوات عند احلدود 
اجلنوبية ملواجهة تهريب املخدرات

•• بوغوتا-اأ ف ب

 400 �شتن�شر  باأنها  االث��ن��ني  االأول  اأم�����س  الكولومبية   احلكومة  اأعلنت 
جندي ملكافحة تهريب املخدرات عرب حدودها اجلنوبية بعد ازدياد حاالت 
ال�شحفيني  ب��رادا  األفون�شو  الداخلية  وزي��ر  واأف��اد  موؤخرا.  والنزوح  القتل 
بعد اجتماع اأمني عقدته احلكومة اأنه �شيتم ن�شر “400 جندي و�شابط 
طول  على  مناطق  �شت  يف  للعمليات”  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  �شيكونون 
“الإغالق  احل��دود بني كولومبيا وك��ل من االإك����وادور وال��ب��ريو وال��ربازي��ل 
ممرات تهريب املخدرات«. ودعا اأول رئي�س ي�شاري للبالد غو�شتافو بيرتو 
اأ�شفرت مواجهات وقعت موؤخرا  اإىل االجتماع مع كبار الع�شكريني بعدما 
اإىل  ودفعت ع�شر عائالت  �شخ�شا   18 بني جمموعات م�شلحة عن مقتل 

النزوح يف منطقة بوتومايو املحاذية لالإكوادور والبريو.
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قال اجلي�س ال�شيني  اأم�س الثالثاء اإنه اأبعد طرادا اأمريكيا م�شلحا 
جزر  من  بالقرب  املياه  قانوين  غري  ب�شكل  دخ��ل  موجهة  ب�شواريخ 

�شرباتلي يف بحر ال�شني اجلنوبي.
املنطقة اجلنوبية يف جي�س  با�شم قيادة  املتحدث  تيان جونلي  وقال 
انتهكت  االأم��ري��ك��ي  اجلي�س  “ت�شرفات  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير 

ب�شكل خطري �شيادة واأمن ال�شني«.
وال�شفينة املعنية هي الطراد ال�شاروخي ت�شان�شلورزفيل الذي اأبحر 
اجلي�س  م��ن  تعليق  بعد  ي�شدر  ومل  ت��اي��وان.  م�شيق  ع��رب  م��وؤخ��را 
االأمريكي. وقال تيان اإن دخول ال�شفينة االأمريكية املنطقة يظهر اأن 

الواليات املتحدة “�شانع خماطر اأمنية” يف بحر ال�شني اجلنوبي.
ت�شات  وي  موقع  على  ح�شابها  على  اجلنوبية  املنطقة  قيادة  وقالت 
حالة  يف  �شتبقى  ال�شيني  اجلي�س  ق��وات  اإن  االجتماعي  للتوا�شل 
تاأهب ق�شوى. وتزعم ال�شني ال�شيادة على كل بحر ال�شني اجلنوبي 
تقريبا، فيما اأ�شبح واحدة من العديد من بوؤر التوتر يف العالقات 
ت�شميه  ما  املتحدة  الواليات  وترف�س  املتحدة.  الواليات  بينها وبني 

مطالبات ال�شني غري القانونية بال�شيادة على املياه الغنية باملوارد.
ومرت ال�شفن احلربية االأمريكية عرب بحر ال�شني اجلنوبي بوترية 
م��ت��زاي��دة يف ال�����ش��ن��وات االأخ�����رية، يف ا���ش��ت��ع��را���س ل��ل��ق��وة يف مواجهة 

املطالب ال�شينية.
 

ال�شعب  “لدعم  الفرن�شية باالإجماع، قراراً  اأقرت اجلمعية الوطنية 
النائب عن  الن�شاء. ودعا  يدين تقييد احلريات وحقوق  االإيراين” 
تتحدر  ال��ذي  غومي،  اأدري��ان  الرئا�شية  االأغلبية  “النه�شة”  حزب 
على  بالت�شويت  قوية”  ر���ش��ال��ة  “توجيه  اإىل  اإي����ران،  م��ن  عائلته 

الن�س.
وحاز الن�س اإجماع النواب الذين �شّوتوا وعددهم 149 نائباً، و�شط 
ت�شفيق حار. وا�شتعادت وزيرة اخلارجية الفرن�شية كاترين كولونا، 
حرية”  ح��ي��اة،  “ن�شاء،  اإي���ران  يف  املتظاهرون  يرفعه  ال��ذي  ال�شعار 

منددة مبقتل “اأكرث من 400” �شخ�س يف حملة القمع.
وبعد  مب�شوؤولية”،  التحرك  “يتطلب  الو�شع  اأن  الوزيرة  واأعلنت 
يف  �شتطرح  ج��دي��دة  لعقوبات  “االإعداد  اأوروب��ي��ة  ع��ق��وب��ات  حزمتي 

اجتماع وزراء اخلارجية يف 12 دي�شمرب -كانون االأول«.
�شد  واملعمم”  ال��وح�����ش��ي  ال��ق��م��ع  ال��ع��ب��ارات  “باأ�شد  ال��ق��رار  وي��دي��ن 
دعمه  و”يوؤكد  بالتعذيب”  و”يندد  عنفيني”،  غري  “متظاهرين 
حقوقه  واح����رتام  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اإىل  تطّلعه  يف  االإي����راين  ال�شعب 
وحرياته االأ�شا�شية«. ويدعو الن�س اإىل “االإفراج الفوري عن رعايا 
ال�شيا�شية  االأط��ي��اف  ك��ل  ورّح��ب��ت  تع�شفياً«.  حمتجزين  فرن�شيني 
بالقرار. وت�شهد اإيران احتجاجات منذ 16 �شبتمرب -اأيلول بعد وفاة 
االإيرانية الكردية مه�شا اأميني، ب�شبب توقيفها من �شرطة االأخالق 

يف طهران.

�شيدعو االأمني العام حللف �شمال االأطل�شي ين�س �شتولتنربج اأع�شاء 
احللف اإىل التعهد بتقدمي املزيد من امل�شاعدات ال�شتوية لكييف يف 
اال�شتعداد  مواطنيه  من  االأوك���راين  الرئي�س  طلب  اأن  بعد  اجتماع 
على  الرو�شية  الهجمات  ب�شبب  وال��ظ��الم  ال���ربد  م��ن  اآخ���ر  الأ���ش��ب��وع 

البنية التحتية.
ب��وخ��ار���ش��ت على تكثيف  اج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة احل��ل��ف يف  وي��رك��ز 
امل�شاعدات الع�شكرية الأوكرانيا مثل اأنظمة الدفاع اجلوي والذخرية، 
باالإمداد  تتعلق  م�شكالت  ب��وج��ود  دبلوما�شيني  اع���رتاف  م��ع  حتى 
والطاقة االإنتاجية، لكنهم �شيناق�شون اأي�شا تقدمي م�شاعدات غري 
فتاكة. ومت ت�شليم جزء من هذه امل�شاعدات غري الفتاكة- والتي ت�شمل 
�شلعا مثل الوقود واالإمدادات الطبية ومعدات مواجهة ال�شتاء- من 
فيها،  امل�شاهمة  لالأع�شاء  ميكن  احللف  من  م�شاعدة  حزمة  خالل 

ويهدف �شتولتنربج اإىل تو�شيعها.
ف��ول��ودمي��ري زيلين�شكي م��واط��ن��ي��ه من  االأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  وح���ذر 
هجمات رو�شية جديدة هذا االأ�شبوع قد تكون �شديدة مثل هجمات 
االأ�شبوع املا�شي، التي كانت االأ�شواأ حتى االآن، والتي تركت املاليني 

دون تدفئة اأو ماء اأو كهرباء.
اأن  تنفي  لكنها  االأوكرانية،  التحتية  البنية  با�شتهداف  رو�شيا  وتقر 

تكون نيتها اإيذاء املدنيني.

عوا�سم

بكني

باري�ص

بوخار�صت

 تتوا�سل املفاو�سات لت�سكيل حكومة جديدة يف اإ�سرائيل 

مقتل ثالثة فل�شطينيني يف ا�شتباكات بال�شفة الغربية 

نا�شيونال اإنرت�شت: ماذا تريد اإيران بدعم رو�شيا يف اأوكرانيا؟

ثالث دول توؤّيد دعوات لإن�شاء حمكمة دولية ملكافحة الف�شاد كوريا اجلنوبية: مذكرة توقيف مل�شت�شار الأمن ال�شابق
•• الهاي-اأ ف ب

اأّيدت هولندا وكندا واالإكوادور الدعوات الإن�شاء حمكمة دولية ملكافحة الف�شاد، معتربة اأّن من �شاأن 
هكذا هيئة ق�شائية امل�شاهمة يف الت�شّدي ل�”ُحكم الل�شو�س” “كليبتوقراطية«.

واأّيد وزراء خارجية الدول الثالث حملة الإن�شاء حمكمة ملكافحة الف�شاد يقول داعموها اإنها �شتعمل 
وفق اأطر مماثلة للمحكمة اجلنائية الدولية ومقّرها الهاي.

وبعد اللقاء الذي ُعقد يف الهاي قال وزير اخلارجية الهولندي فوبكه هويك�شرتا اإّن “لدى هولندا 
وكندا واالإك��وادور روؤية م�شرتكة مفادها اأن هذا االأمر قد يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل اإن�شاء حمكمة 

دولية ملكافحة الف�شاد«.
وجاء يف تغريدة للوزير الهولندي اأن حمكمة كهذه “�شتوفر للمجتمع الدويل اأداة اإ�شافية لتطبيق 
ملياري  نحو  �شنويا  العامل  يخ�شر  املتحدة،  االأمم  اأرق��ام  بح�شب  احلالية«.  الف�شاد  مكافحة  قوانني 

دوالر من االإنفاق على امل�شرتيات ب�شبب الف�شاد.

اأثناء حماولته االن�شقاق والفرار  االأ�شماك قتل 
اإىل ال�شمال.

وي�شتبه يف اأنه اأمر م�شوؤويل اأمن بارزين بحذف 
تقارير اال�شتخبارات الداخلية تتعار�س مع ذلك 

اال�شتنتاج.
وزارة  م�����ش��وؤويل  اأن  يف  ال��ع��ام  االدع�����اء  وي�شتبه 
ال���دف���اع ووك���ال���ة ال��ت��ج�����ش�����س احل��ك��وم��ي��ة اأم����روا 
منظماتهما  داخ���ل  التقارير  ه��ذه  مثل  ب��ح��ذف 

بناء على تعليمات �شوه.
ولقي م�شوؤول م�شايد االأ�شماك حتفه بر�شا�س 
من  بالقرب  ال�شمايل  ال��ك��وري  ال�شواحل  خفر 

يوم  بعد  الكوريتني،  بني  االأ�شفر  البحر  ح��دود 
من اختفائه. 

وخ��ل�����ش��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق م���ون اإىل 
اأث���ن���اء حماولته  ب��ال��ر���ش��ا���س  ق��ت��ل  امل�����ش��وؤول  اأن 

االن�شقاق اإىل ال�شمال.
ل��ك��ن خ��ف��ر ال�������ش���واح���ل واجل���ي�������س ت���راج���ع���ا عن 
اال�شتنتاج يف يونيو-حزيران بعد تويل الرئي�س 
يون �شوك يول من�شبه قائلني اإنه ال دليل على 
اأول  ه��و  �شوه  اأن  اإىل  ي�شار  ال��دواف��ع.  ه��ذه  مثل 
اإدارة مون  امل�����ش��ت��وى م��ن  اأم��ن��ي رف��ي��ع  م�����ش��وؤول 

ٌتطلب مذكرة العتقاله.

•• �سوؤول-وكاالت
اأم�س  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ع��ام يف  �شعى االدع����اء 
م�شت�شار  العتقال  مذكرة  اإ���ش��دار  اإىل  الثالثاء 
االأم����ن ال��ق��وم��ي ال�����ش��اب��ق يف ال��ب��الد ���ش��وه هون، 
م�����ش��وؤول م��ن م�شايد  اإط���ار حتقيق يف وف���اة  يف 

االأ�شماك يف 2020 على يد كوريا ال�شمالية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء، 
اأن �شوه متهم بالتورط يف ا�شتنتاج تو�شلت اإليه 
مون  ال�شابقة  اجلنوبية  ك��وري��ا  رئي�س  حكومة 
م�شايد  م�����ش��وؤول  اأن  كافية  اأدل���ة  دون  اإن،  جيه 

•• رام اهلل-اأ ف ب

املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  ���ش��ه��دت 
اأم�����س الثالثاء  ا���ش��ت��ب��اك��ات ج���دي���دة  
اأ�شفرت عن مقتل ثالثة فل�شطينيني، 
اأكد  بينما  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  بح�شب 
ب�����اأن جنوده  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  اجل��ي�����س 
اأط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى اأ���ش��خ��ا���س قاموا 

“باأعمال �شغب«.
اإن  ب���ي���ان  يف  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وق���ال���ت 
“ال�شقيقني جواد عبد الرحمن عبد 
اجلواد رمياوي )22 عاماً( و�شقيقه 
ظ���اف���ر ع��ب��د ال���رح���م���ن ع��ب��د اجل����واد 
اثر  ا�شت�شهدا  ع��ام��اً(   21( رمي���اوي 
ا���ش��اب��ت��ه��م��ا ب��ر���ش��ا���س االح���ت���الل يف 

قرية كفر عني ق�شاء رام اهلل«.
وق���ال اجل��ي�����س االإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف بيان 
الليل  “خالل  ع��ن اح���داث كفر ع��ني 
للجي�س  الروتينية  العمليات  اث��ن��اء 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ب��ال��ق��رب م��ن ب��ل��دة كفر 
ع�����ني، ق�����ام ع�����دد م����ن امل�����ش��ت��ب��ه بهم 
امل�شتبه  األقى  عنيفة.  �شغب  باأعمال 
وال��زج��اج��ات احلارقة  احل��ج��ارة  بهم 
بو�شائل  ردوا  الذين  اجلنود  باجتاه 

ف�س ال�شغب وبالذخرية احلية«.
ال�شقيقني  مقتل  على  اجلي�س  وعلق 
الرمياوي “نحن على علم بالتقارير 
املتعلقة مبقتل فل�شطينيني. احلادث 

قيد املراجعة«.
اأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية اأي�شا عن “ا�شت�شهاد 
مواطن اآخر متاأثراً بجروح حرجة اأ�شيب بها بر�شا�س 
اأم���ر، جنوب  االح��ت��الل احل��ي يف ال��راأ���س، يف بلدة بيت 

مدينة بيت حلم«.
واعلنت جمعية الهالل االحمر بعد منت�شف الليل عن 

ا�شابة 22 فل�شطينيا يف مواجهات بيت امر.
اإنه  بيان  يف  االإ�شرائيلي  اجلي�س  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  يف 
عندما  اأُم����ر،  بيت  ب��ل��دة  ق��رب  دوري���ة  عمليات  “خالل 
االإ�شرائيلي..  ل��ل��ج��ي�����س  ت��اب��ع��ت��ان  م��رك��ب��ت��ان  ت��ع��ط��ل��ت 
اندلعت اأعمال �شغب عنيفة يف املنطقة من قبل ع�شرات 
على  نا�شفة  وع��ب��وات  ح��ج��ارة  األ��ق��وا  ال��ذي��ن  امل�شاغبني 
اجلنود. كما اأطلق امل�شاغبون النار على اجلنود الذين 
ال�شغب وبالذخرية احلية،  اأعمال  ردوا بو�شائل تفريق 

•• وا�سنطن-وكاالت

جورج  جامعة  يف  احلكومية  ال�شيا�شات  اأ���ش��ت��اذ  اأب���دى 
مارك  االأطل�شي  املجل�س  يف  ال��ب��ارز  والزميل  ماي�شون 
ن. كاتز خ�شيته من اأن يوؤدي االعتماد الرو�شي املتزايد 
زيادة  اإىل  اأوكرانيا  يف  االإي��راين  الع�شكري  الدعم  على 
ن�شاط طهران يف ال�شرق االأو�شط. رف�س اإ�شرائيل ودول 
عالقات  على  للحفاظ  تطلعاتها  عن  التخلي  اخلليج 
جيدة مع رو�شيا، �شيوؤدي باالأخرية اإىل جلم اإيران بع�س 
اأن  االأمريكية،  اإنرت�شت”  “نا�شيونال  ال�شيء.وكتب يف 
احللفاء التقليديني للواليات املتحدة يف املنطقة، لطاملا 
�شعروا باخلوف من نوايا اإيران، التي كانت جزءاً مهماً 
وب�شبب  لكن  االأمريكية.  احلماية  طلبهم  اأ�شباب  من 
اخلوف من تاأثريات �شعي وا�شنطن اإىل االتفاق النووي 
االإيرانية  الهجمات  على  ال�شعيف  رده���ا  اإي����ران،  م��ع 
بالطائرات دون طيار، وجد حلفاء الواليات املتحدة اأن 
الدول  ك��اٍف، لذلك عمدت هذه  الدعم االأمريكي غري 
املا�شية.  ال�شنوات  رو�شيا يف  اإىل حت�شني عالقاتها مع 
بتعاون  ���ش��ع��ي��دة  غ��ري  ط��ه��ران  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
واإ�شرائيل، لكن حتى  رو�شيا مع خ�شومها اخلليجيني 
الو�شع، فاإيران ال ميكنها  االآن، كان عليها حتمل هذا 
والغرب للح�شول على دعم �شد  اأمريكا  التحول نحو 
الأنها  لطهران،  بدياًل  متثل  ال  ال�شني  اأن  كما  رو�شيا. 
املنطقة  يف  ع�شكرياً  ال��ت��ورط  يف  االآن  حتى  ت��رغ��ب  ال 
بتدمري  تغامر  ولن  الرو�شية،  اجلزئية  الطريقة  على 
العربي  اخلليج  دول  القوية مع  االقت�شادية  عالقاتها 

واإ�شرائيل.

وبعد هذه املواجهات قالت حركة حما�س التي ت�شيطر 
على قطاع غزة اإن “االحتالل ال�شهيوين يحاول بائ�شاً 
عرب  اأر�شه  ال���ش��رتداد  امل�شروع  �شعبنا  ن�شال  يوقف  اأن 
�شتكون  ال��دم��اء  ه��ذه  لكن  واالغ��ت��ي��ال،  القتل  عمليات 

وقوداً لثورة �شعبنا وانتفا�شته امل�شتمرة«.
جلرائمه  االحتالل  “ت�شعيد  اأن  على  حما�س  و�شددت 
وارهابه �شيواجه بت�شعيد الفعل املقاوم والعمل الثوري 

رداً على هذا االرهاب ال�شهيوين«.
حتتّلها  التي  الغربية  ال�شفة  يف  لعنف  حدة  ت�شاعدت 

ا�شرائيل منذ حزيران/يونيو 1967.
اآذار/ اإ�شرائيل منذ  اأعقاب هجمات دامية �شهدتها  ويف 
مار�س، الفائت �شّن اجلي�س االإ�شرائيلي اأكرث من األفي 
عملية دهم وعملية اأمنية يف ال�شّفة الغربية، ال �شيما 
تعتربان  اللتني  )�شمال(  ونابل�س  جنني  منطقتي  يف 

معقاًل جلماعات م�شّلحة.

مت حتديد ال�شربات«.
واأ�شاف “جنح جنود اجلي�س يف اإخالء املركبات ودخلوا 
وحلقت  اجلي�س  �شفوف  يف  ا�شابات  تقع  ومل  البلدة. 

اأ�شرار طفيفة بال�شيارات«.
من جانبها، اعتربت الرئا�شة الفل�شطينية اأن “جرائم 
وتدمري  �شعبنا  على  ح��رب  اع��الن  هي  اليومية  القتل 
ابو  نبيل  ال��رئ��ا���ش��ة  با�شم  ال��ن��اط��ق  وح��م��ل  �شي”.  لكل 
عن  الكاملة  امل�شوؤولية  االإ�شرائيلية  “احلكومة  اردينة 

هذه اجلرائم” داعيا اإىل حما�شبتها.
القادمة  واليمينية  احلالية  “احلكومة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

اأعلنتا احلرب اليومية على ال�شعب الفل�شطيني«.
التحرير  مل��ن��ظ��م��ة  ال����ع����ام  االم������ني  ق�����ال  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
االعدام  “اإن  تغريدة  يف  ال�شيخ  ح�شني  الفل�شطينية 
بدم بارد �شلوك فا�شي لقوات االحتالل وا�شتباحة للدم 

الفل�شطيني بتعليمات �شيا�شيه«.

ع��ل��ى اإي�������ران ل��ت��ت��م��ك��ن م���ن اال����ش���ت���م���رار يف ح��رب��ه��ا يف 
اأوكرانيا، من الوا�شح اأن طهران تتوقع �شيئاً يف املقابل 

من رو�شيا، باالإ�شافة اإىل املال.
ماذا تريد؟

لكن ماذا تريد اإيران من رو�شيا؟ االأمر غري وا�شح، مبا 
اأن ال مو�شكو وال طهران ملحتا اإىل ماهية املقابل. ورجح 
وم�شادر  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  االأوك����راين  الرئي�س 
م�شاعدة  اإي�����ران  ت��ط��ل��ب  اأن  اأم��ري��ك��ي��ة،  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 

الرو�شي  االع���ت���م���اد  ب��ع��د  االآن  ي��ت��غ��ري  ق���د  ذل����ك  ل��ك��ن 
املتزايد على اإيران يف اأوكرانيا. فاإيران مل تزود رو�شيا 
بالطائرات دون طيار فقط، وهناك تقارير عن ن�شرها 
م�شت�شارين مل�شاعدة الرو�س على ا�شتخدامها، وتقارير 

عن �شراء مو�شكو �شواريخ اإيرانية ق�شرية املدى.
اأن طهران  اأخ��رياً  ا�شتخباراتية غربية  وك�شفت تقارير 
اإن�����ش��اء خ��ط الإنتاج  م�����ش��اع��دة مو�شكو يف  ع��ل��ى  واف��ق��ت 
الرو�شي  االعتماد  ومع  رو�شيا.  يف  االإيرانية  الطائرات 

واأ�����ش����ف����رت ع���م���ل���ي���ات ال����ده����م ه���ذه 
واال���ش��ت��ب��اك��ات ع���ن م��ق��ت��ل اأك����رث من 
125 فل�شطينياً، وهي اأكرب ح�شيلة 
االأمم  بح�شب  ���ش��ن��وات،  �شبع  خ���الل 

املتحدة.
لل�شرق  امل��ت��ح��دة  االمم  و���ش��ي��ط  ق���ال 
االثنني  وي��ن�����ش��الن��د  ت����ور  االو�����ش����ط 
مع  للت�شامن  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ع�شية 
مرة  و�شل  “ال�شراع  الفل�شطينيني 

اخرى اىل نقطة الغليان«.
تتوا�شل  بينما  االأح��داث  وتاأتي هذه 
جديدة  حكومة  لت�شكيل  املفاو�شات 
يف اإ����ش���رائ���ي���ل ب���ني رئ��ي�����س ال������وزراء 
االإ�شرائيلي املكلف بنيامني نتانياهو، 
اليميني،  ال���ل���ي���ك���ود  ح������زب  زع����ي����م 
املتطرفني  امل���ت���دي���ن���ني  وح���ل���ف���ائ���ه 
وال���ي���م���ني امل���ت���ط���رف ال����ذي����ن ف�����ازوا 
باأغلبية مقاعد الكني�شت بنيلهم 64 
متقّدمني   ،120 اأ���ش��ل  م��ن  مقعدا 
على املع�شكر املناف�س بقيادة الو�شطي 

يائري لبيد.
املتطرف  ال��ي��م��ني  حت���ال���ف  وح�����ش��ل 
“ال�شهيونية الدينية” بقيادة اإيتمار 
�شموطريت�س  غفري،وبت�شالئيل  ب��ن 
الربملان  يف  ب14مقعدا  ف���از  ال����ذي 

يعطي نفوذاً غري م�شبوق.
“ال�شهيونية  حت������ال������ف  ي����ل����ع����ب 
 14 ع��ل��ى  ح�����ش��ل  ال�����ذي  الدينية” 
وبت�شلئيل  بن غفري  ايتمار  بزعامة  الربملان  مقعدا يف 
ي�شكله  الذي  االئتالف  يف  مركزًيا  دوًرا  �شموطريط�س 

نتانياهو.
اليهودية”  و”القوة  ال��ل��ي��ك��ود  ح���زب  وّق����ع  واجل��م��ع��ة 
حقيبة  االأخ��ري  مينح  حتالف  اتفاق  غفري  بن  بزعامة 

االأمن الداخلي.
اليهودية”  “القوة  ح���زب  زع��ي��م  غ��ف��ري  ب��ن  وي��ط��ال��ب 
من  مزيد  با�شتخدام  االأمنية  القوى  لعنا�شر  ال�شماح 

القوة �شد الفل�شطينيني.
الليكود مع ح��زب بن غفري  وي��وم اجلمعة، وق��ع ح��زب 
وزيرا  االأخ��ري  يعمل مبوجبها  اولية  ائتالفية  اتفاقية 

لالأمن القومي يف احلكومة املقبلة.
وت��وا���ش��ل��ت امل��ح��ادث��ات ال��ث��الث��اء ب��ني الليكود واأح���زاب 

اأخرى دينية وميينية متطرفة لت�شكيل حكومة.

ملراقبني  و�شبق  النووي.  املجال  يف  رو�شيا  من  اإ�شافية 
الدبلوما�شيون  ك��ان  ال���ذي  ال��وق��ت  اأن���ه يف  اأن الح��ظ��وا 
الرو�س يح�شون يف العلن اإيران على اإحياء خطة العمل 
ال�شاملة امل�شرتكة، فاإنهم توقفوا عن ذلك بعد احلرب 

االأوكرانية.
رو�شيا  تت�شامح  ق��د  اأوك��ران��ي��ا،  على  تركيزها  وب�شبب 
االإي���راين يف �شوريا وتقلل  النفوذ  اأك��رب من  مع درج��ة 
لرد  اإ���ش��رائ��ي��ل،  م��ع  الت�شعيد  خف�س  باتفاق  التزامها 

اجلميل لطهران على دعمها.
اإيران على  اأن عرقلة جهود جمل�س االأمن ملعاقبة  كما 
ن�شاطاتها العدائية �شد دول اخلليج العربي، قد تكون 

بني االأمور التي تفكر فيها رو�شيا.
التخلي  اإ�شرائيل ودول اخلليج  اأن رف�س  الكاتب  واأك��د 
عن تطلعاتها للحفاظ على عالقات جيدة مع رو�شيا، 

�شيوؤدي باالأخرية اإىل جلم اإيران بع�س ال�شيء.
وُينظر اإىل اتفاق حتالف اأوبك بال�س، على اأنه �شفعة 
للرئي�س االأمريكي جو بايدن، الذي طلب من الريا�س 
ق�شفها  ي�شبح  اأن  اإ���ش��رائ��ي��ل  وتخ�شى  االإن���ت���اج.  زي���ادة 
الأهداف حلزب اهلل يف �شوريا، اأكرث �شعوبة واأقل جناحاً 

اإذا تخلت مو�شكو عن اتفاق خف�س الت�شعيد معها.
اأوروب��ي��ة ع��دة يف التخلي ع��ن الغاز  ت���رددت دول  وك��م��ا 
الرو�شي بعد غزو اأوكرانيا، فاإن اإ�شرائيل ودول اخلليج، 
قد ال ترغب يف التخلي عن اآمالها يف دور تلعبه رو�شيا 

للجم اإيران.
الدعم  امل��ت��زاي��د على  اع��ت��م��اد مو�شكو  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
الع�شكري االإيراين، قد يجربها على التخلي عن هذه 

االآمال.

•• طوكيو-اأ ف ب اليابان ت�شعى لزيادة الإنفاق الدفاعي بحلول 2027 

الياباين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ط��ل��ب 
فوميو كي�شيدا من حكومته زيادة 
االإن���ف���اق ال��دف��اع��ي م��ن واح���د اإىل 
الناجت  اإج��م��ايل  املئة من  اثنني يف 

الداخلي بحلول العام 2027.
الدفاع  وزي������ري  ك��ي�����ش��ي��دا  واأف�������اد 
متاأخر  وق���ت  يف  بخطته  وامل��ال��ي��ة 
اليابان  ت��دخ��ل  وق���ت  يف  االث���ن���ني، 
ا�شرتاتيجياتها  ع��ل��ى  اإ���ش��الح��ات 
ملواجهة  واالأم����ن����ي����ة  ال���دف���اع���ي���ة 
املتزايدة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
بعد  املتغرّي  اجليو�شيا�شي  وامل�شهد 

الغزو الرو�شي الأوكرانيا.
وزارة  تقّدمت  اآب-اغ�شط�س،  ويف 
الدفاع بطلب ب�شاأن املوازنة بقيمة 
ي�شدر  ل��ن  لكن  دوالر،  مليار   40

ت�شتكمل  اأن  اإىل  ن��ه��ائ��ي  رق���م  اأي 
احل��ك��وم��ة حت��دي��ث جم��م��وع��ة من 

�شيا�شاتها الدفاعية.
واأفاد وزير الدفاع يا�شوكازو هامادا 
ال�شحفيني بعدما اأجرى حمادثات 
اإج�����راءات  “�شنّتخذ  كي�شيدا  م��ع 
االإنفاق  لزيادة  بامليزانية  مرتبطة 
ع��ل��ى ال���دف���اع ون��ف��ق��ات اأخ����رى اإىل 
الناجت  اإج��م��ايل  املئة من  اثنني يف 
 .»2027 ال��ع��ام  بحلول  الداخلي 
الدفاعي  االإن����ف����اق  حت���دي���د  ومت 
الياباين عند حواىل واحد يف املئة 
من اإجمايل الناجت الداخلي اأو اأقل 
على مدى عقود، لكن حزب كي�شيدا 
الليربايل الدميوقراطي اأ�شار اإىل 

خطط لزيادة هذه الن�شبة لتعادل 
�شمال  ح��ل��ف  �شمن  امل��ح��ددة  ت��ل��ك 

االأطل�شي والبالغة 2%.
املتزايدة  ال�������ش���غ���وط  و����ش���اه���م���ت 
ال�����ش��ادرة ع��ن ال�شني مب��ا يف ذلك 
وتواجد  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ت��دري��ب��ات��ه��ا 
م��راك��ب��ه��ا يف حم��ي��ط ج���زر متنازع 
ع��ل��ي��ه��ا م���ع ال���ي���اب���ان، اإ����ش���اف���ة اإىل 
الغزو الرو�شي الأوكرانيا، يف ح�شد 

الدعم لزيادة االإنفاق.
اإطالق  عمليات  �شل�شلة  لعبت  كما 
ال�شمالية  ك��وري��ا  نّفذتها  ���ش��وارخ 
وعرب بع�شها اأجواء اليابان دورا يف 
الق�شية  ه��ذه  وتثري  ال�شدد.  ه��ذا 
اليابان الأ�شباب عديدة،  اجلدل يف 

مبا يف ذلك د�شتور البالد ال�شلمي 
منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية 
الع�شكرية  اإمكانياتها  يحد  ال��ذي 

اإىل االأغرا�س الدفاعية فح�شب.
اإع�������الم حملية  و����ش���ائ���ل  وذك�������رت 
�شي�شتهدف  االإ����ش���ايف  االإن���ف���اق  اأن 
“هجمات  �شن  اإمكانيات  خ�شو�شا 
اأ�شلحة  ب���ا����ش���ت���خ���دام  م�شادة” 
اإطالق  م��واق��ع  ا�شتهداف  ميكنها 
ال�شواريخ التابعة للعدو وهو اأمر 

تعتربه طوكيو دفاعيا.
ل��ل��راأي ن�شرته  ا���ش��ت��ط��الع  وك�����ش��ف 
االإخ����ب����اري����ة  “كيودو”  وك�����ال�����ة 
يف   60 م����ن  اأك�������رث  اأن  االث����ن����ني 
امل���ئ���ة م���ن امل�����ش��ت��ط��ل��ع��ني ي����وؤّي����دون 

“اإمكانيات  ال����ي����اب����ان  ام����ت����الك 
وقال  م�����ش��ادة«.  ه��ج��م��ات  لتنفيذ 
اإن  الثالثاء  الربملان  اأم��ام  كي�شيدا 
االإمكانيات  ه��ذه  تدر�س  احلكومة 
والقانون  الد�شتور  حدود  “�شمن 
�شيتم  اأن���ه  اإىل  م�شريا  الدويل”، 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  ق��رار  اإىل  التو�شل 

بحلول نهاية العام.
واأما امل�شاألة االأخرى املثرية للجدل 
كلفة  تغطية  كيفية  يف  ف�شتتمثل 
زي����ادة االإن���ف���اق ال��دف��اع��ي، يف ظل 
مبا  ال�شرائب  زي���ادة  �شعبية  ع��دم 
كي�شيدا  ح��زب  ذل��ك يف �شفوف  يف 
باأن  االث��ن��ني  ه��ام��ادا  واأك���د  نف�شه. 
اإيجاد  كي�شيدا طلب من احلكومة 

ط��ري��ق��ة ل����زي����ادة االإن����ف����اق. وق���ال 
“�شنوؤّمن  نقال عن رئي�س ال��وزراء 
امليزانية الالزمة �شريعا عرب طرق 
خم��ت��ل��ف��ة، ب����دال م���ن ال���ق���ول بكل 
ب�شاطة اإن االأمر غري ممكن لعدم 

امتالكنا موارد مالية كافية«.

Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Fujairah Federal Court of First Instance

Execution Department
Execution Case No. 1261 of 2022

Notification of Vessel Sale by Public Auction (by Publication)
Judgment Debtor/ (Ship Lady Azel), Previous Name: Ship Athenes 88
In favor of the Judgment Creditor/ Caspineftgaz Ltd.
Fujairah Federal Court of First Instance hereby announces to all that a public auction will be held 
on Emirates Auction website, at 10:00 AM, Monday, 19 December 2022, to sell the Vessel (Scrap) 
seized in Fujairah Port, the description of which is shown as follows:

Vessel Name Athenes 88 Ship Lady Azel Vessel Type Oil Tanker 

Length 116.12 M Width 19.4 M

IMO No 9394466

Registered Total Load 6601 Ton Registered Net Load 3270 Ton

Call Sign A6EZ861 Draft of Vessel 10.70 M

Country of Origin China Construction Year 2006

In return for AED 4,973,805 (Four millions, nine-hundred and seventy-three thousands, eight-hundred 
and five Dirhams) in implementation of the Ruling passed on Case No. 111/2014 Commercial Plenary 
Khorfakkan / so as to oblige the Second, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Eleventh and 
Twelfth Defendants and the Joined Opponents, from Fourth to Eighth, to jointly and severally pay the 
Original Claimant, Caspineftgaz Ltd., an amount of AED 76,841,945.29 (Seventy-six millions, eight-
hundred and forty-one thousands, nine-hundred and forty-five Dirhams and twenty-nine fils) as well 
as charges, expenses and three-thousand Dirhams as attorney's fee. Other requests are refused.
Those who wish to participate in the bidding shall submit a certified cheque of (20%) of the Vessel 
estimated price. Those who wish to buy or inquire about this must visit Emirates auction website 
http://www.emiratesauction.ae before the sale date. Anyone who has an objection must submit his/her 
objection, supported by justified documents, at least three days before the sale date.
For Head of Execution Department
Signed 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اي�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN دي اي�شكرمي رخ�شة رقم:2440796 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاالزو 

CN لبيع احللويات رخ�شة رقم:4124244 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كاثريني 

كالوديتي العمال امل�شغوالت اليدوية
CN  رخ�شة رقم:4255416 

قد تقدموا الينا بطلب الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوتيك 

CN غرياف رخ�شة رقم:3732173 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تورمالني بوتيك للتجارة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4272012 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/املبلط  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لرتكيب الرخام وال�شراميك
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2622366 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة اجلبل االخ�شر 

رخ�شة رقم:CN 1104175 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة عائ�شه مطر حممد هالل احلمادي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد نا�شر �شامل نا�شر احل�شرمي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : موبزي للتنظيف 

والتعقيم
رخ�شة رقم:CN 4204595 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة �شالح حممد عبداهلل علي ال�شبلي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه عيالن عبداهلل حممد املهريي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مور وي�س للنقليات 

واملقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 3923891 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد علي يو�شف نا�شر احلو�شني ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عمار �شالح احمد �شيف اهلل امل�شعبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة فتح اخلري 

للمفرو�شات
رخ�شة رقم:CN 1123265 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة ح�شن �شلطان جمعه �شلطان املرزوقي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شلطان جمعه �شلطان املرزوقي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : م�شبغة جمريا

رخ�شة رقم:CN 1059798 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة علي طارق ابراهيم حممد املرزوقي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف طارق ابراهيم حممد ح�شن املرزوقي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:م�شغل ك�شتبان ذ.م.م
عنوان ال�شركة:�س 8 متجر 8 �شارع حمدان وحدة املالك �شهيل حممد احمد 

خلف العتيبة/اخرون C8e جزيرة ابوظبي
CN 1693634 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/11 
تاريخ   - بالرقم:2250027771  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/11/29
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
اال�شم التجاري:هاله كون�شبت بوتيك ذ.م.م

عنوان ال�شركة:حمل 12 وحدة املالك/ال�شيخ طحنون بن �شعيد بن �شخبوط 
ال نهيان g طابق c153 اأبوظبي �شارع املطار �شرق 3 ق

CN 1818540 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/11 
تاريخ   - بالرقم:2250027771  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/11/29
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:برومات لل�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 9-0.2 مبنى حمده خليفه فريح

CN 2664465 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/11 
تاريخ   - بالرقم:2250026958  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/11/29
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:اجلابر لال�شتثمارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي م�شفح ال�شناعيه - منطقة اخلدمات البرتولية - ق 

رقم 1 املالك:بلدية ابوظبي
CN 1138830 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10 
تاريخ   - بالرقم:2205043553  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/11/29
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:جولدين فيني حمم�شة ومطحنه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املرفاأ املرفاأ 000 ، مبنى حممد �شعيد �شباح

CN 4075211 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/11  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - االدارية 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2250026131 - تاريخ التعديل:2022/11/29
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة تاج ال�شحره للعدد الزراعية

رخ�شة رقم:CN 3887112 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على هالل بن �شعيد الزفنه العفارى ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر هالل بن �شعيد الدربوت العفارى
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة تاج ال�شحره للعدد الزراعية

TAJ ALSAHRAH AGRICULTURAL EQUIPMENTS EST

اإىل/ بقاله �شاندنة
CHANDINA GROCERY 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة  4711003
 تعديل ن�شاط / حذف بيع العدد الزراعية - بالتجزئة  4752036

 تعديل ن�شاط / حذف بيع البذور والتقاوى – بالتجزئة  4773306
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بروكر �شيتي العقارية

رخ�شة رقم:CN 2931268 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ب�شاير �شالح جريبه ح�شني ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف �شالح جريبه ح�شني
 1-  9 ز  زايد  بن  حممد  مدينة  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
202100411592 لنك انف�شتمنت�س - ذ م م اإىل اأبوظبي اآل نهيان �شرق 19 

-2  202201633024 202201633024 خليفه �شعيد عبد اهلل
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة و�شيط جتاري  4610010

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم و كافترييا البيت العتيق

رخ�شة رقم:CN 2733316 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة همام ابراهيم على ح�شان ٪49

تعديل مدير / اإ�شافة همام ابراهيم على ح�شان
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر حممد �شالح حممد ال�شام�شى ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر حممد �شالح حممد ال�شام�شى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم و كافترييا البيت العتيق

AL BAIT AL ATEEQ RESTAURANT & CAFETERIA
اإىل/ مطعم وكافترييا البيت العتيق ذ.م.م

RESTAURANT & CAFETERIA ALBAYT ALAATIK L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شوبر ماك�س لت�شليح املكيفات

رخ�شة رقم:CN 3868645 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شن عبداهلل ح�شن يحيى ال على ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائى
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبر ماك�س لت�شليح املكيفات

SUPER MAX AIR CONDITIONER REPAIRS
اإىل/ �شوبر ماك�س للمقاوالت العامة

SUPER MAX GENERAL CONTRACTING
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002

الهواء  وتربيد  والتهوية  التكييف  اأنظمة  تركيب  مقاوالت  حذف   / ن�شاط  تعديل   
و�شيانتها 4322005

تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح و�شيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء  3312007
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(



األربعاء   30  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13711  
Wednesday   30    November    2022   -  Issue No 13711

13

عربي ودويل

قتيل منذ بدء ال�شطرابات يف اإيران   300
•• طهران-اأ ف ب

اأم�س  االإي��ران��ي��ة   ال�شلطات  حتّدثت 
منذ  االأوىل  ل���ل���م���رة  ال�����ث�����الث�����اء، 
ال�شابة  وف�����اة  ع��ل��ى  االح���ت���ج���اج���ات 
�شرطة  اأوقفتها  بعدما  اأميني  مه�شا 
مقتل  ع����ن  ط����ه����ران،  يف  االأخ��������الق 
خالل  ���ش��خ�����س   300 م����ن  اأك�������رث 
البالد  �شهدتها  التي  اال�شطرابات 

منذ منت�شف اأيلول-�شبتمرب.
اندلعت  احتجاجات  اإي���ران  وت�شهد 
اأيلول-�شبتمرب   16 يف  توفيت  منذ 
االإيرانية الكردية مه�شا اأميني )22 
عاما( بعد توقيفها من قبل �شرطة 
االأخالق يف طهران النتهاكها قواعد 
اجلمهورية  يف  ال�����ش��ارم��ة  ال��ل��ب��ا���س 
هذه  ال�شلطات  وتعترب  االإ�شالمية. 
التظاهرات “اأعمال �شغب” حتر�س 

عليها دول الغرب.
اأوق���ف اآالف االإي��ران��ي��ني ون��ح��و 40 

من  اأك��رث  اإىل  تهم  وُوّج��ه��ت  اأجنبًيا 
ال�شلطات  ب��ح�����ش��ب  ���ش��خ�����س،  األ���َف���ي 

الق�شائية يف اإيران.
م��ن ب��ني امل��ّت��ه��م��ني، ُح��ك��م ع��ل��ى �شتة 
االأوىل،  ال������درج������ة  يف  ب�������االإع�������دام 
بانتظار اأن تف�شل املحكمة العليا يف 

اال�شتئناف.
اجلوف�شائية  ال���ق���وة  ق���ائ���د  وق�����ال 
علي  اأم��ري  العميد  ال��ث��وري  للحر�س 
م�شّور  ت�����ش��ج��ي��ل  يف  زاده  ح���اج���ي 
االإخبارية  “مهر”  وك��ال��ة  ن�����ش��رت��ه 
تاأّثروا بوفاة  “اجلميع يف البالد  اإن 
ه����ذه ال�������ش���ّي���دة. ال اأم���ل���ك االأرق������ام 
اأكرث من  اأن  اأعتقد  االأخ��رية، لكنني 
300 �شهيد �شقط يف البالد بينهم 

اأطفال، منذ وقعت هذه احلادثة«.
عنا�شر  ع�شرات  احل�شيلة  وت�شمل 
االأمن الذين قتلوا يف املواجهات مع 
بح�شب  اغتياالت،  يف  اأو  املتظاهرين 

ال�شلطات االإيرانية.

طهران ومدن كربى.
“�شرطة  ع���ن���ا����ش���ر  ب���ع�������س  ي����ج����ول 
من  ال��ت��ح��ق��ق  امل��ك��ّل��ف��ة  االأخالق” 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���واع���د االإ����ش���الم���ي���ة، يف 
ال�������ش���وارع، ول���ه���م ���ش��الح��ي��ة دخول 
االأماكن العامة للتاأكد مما اذا كانت 

هذه القوانني مطّبقة.
اأميني  وف��اة  اأث���ارت  ال�شياق،  ه��ذا  يف 

�شدمة و�شط ال�شكان.
وت���ظ���ه���ر اآث��������ار ه������ذه ال�������ش���دم���ة يف 
يواجه  ح���ني  يف  ���ا  اأي�������شً ال���ري���ا����ش���ة 
القدم  ل���ك���رة  االإي����������راين  امل���ن���ت���خ���ب 
الثالثاء  م�شاء  االأم��ريك��ي  املنتخب 
 2022 مونديال  مباريات  اإط��ار  يف 

يف الدوحة.
ب���اأن ت��ك��ون اإحدى  تعد ه��ذه امل��ب��اراة 
العام،  اأحداث كاأ�س العامل هذا  اأبرز 
ثمن  اإىل  ال���ت���اأه���ل  ���ش��ي��ك��ون  ح���ي���ث 
ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى امل��ح��ك. ل��ك��ن املبارزة 

ا. �شيا�شية اأي�شً

االأخرية  الر�شمية  احل�شيلة  وت��ع��د 
�شخ�شا   416 ع����دد  اإىل  االأق�������رب 
يف  االح���ت���ج���اج���ات  ق��م��ع  يف  “قتلوا 
اإيران” الذي ن�شرته منظمة حقوق 

االإن�شان يف اإيران ومقرها اأو�شلو.
وتفيد املنظمة باأن ح�شيلتها ت�شمل 
املرتبطة  ال��ع��ن��ف  اأع����م����ال  ���ش��ح��اي��ا 
ب��االح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة وف���اة 
منف�شلة  وا�����ش����ط����راب����ات  اأم���ي���ن���ي 
�شي�شتان  حم����اف����ظ����ة  ����ش���ه���دت���ه���ا 

بلو�ش�شتان )جنوب �شرق(.
ويف اأعقاب انت�شار الثورة االإ�شالمية 
عام 1979، يلزم القانون الن�شاء يف 
اإيران اأيا تكن جن�شيتهن اأو انتماوؤهن 
الديني، تغطية الراأ�س والعنق. لكن 
الهوام�س ب�شاأن هذه القواعد ات�شعت 
العقدين  خ����الل  ت���دري���ج���ي  ب�����ش��ك��ل 
املا�شيني. وتعمد العديد من الن�شاء 
اىل و�شع غطاء الراأ�س ب�شكل مرتاٍخ 
يك�شف جزءا من ال�شعر، خ�شو�شا يف 

رئي�س كوريا اجلنوبية: ال�شني ميكنها تغيري �شلوك كوريا ال�شمالية 
•• �سول-رويرتز

قال رئي�س كوريا اجلنوبية يون �شوك يول اإن ال�شني ال تتحمل 
ال�شمالية،  كوريا  �شلوك  على  التاأثري  عن  فح�شب  امل�شوؤولية 
واإمنا هي قادرة على فعل ذلك، ودعا بكني اإىل اإثناء بيوجنياجن 

عن ال�شعي لتطوير االأ�شلحة النووية وال�شواريخ املحظورة.
ويف مقابلة مع رويرتز حث يون ال�شني، اأقرب حليف لكوريا 
جمل�س  يف  دائ��م  كع�شو  مب�شوؤولياتها  القيام  على  ال�شمالية، 
االأمن التابع لالأمم املتحدة، وقال اإن عدم فعل ذلك �شيوؤدي 

اإىل تدفق العتاد الع�شكري على املنطقة.
وقال يون يف مكتبه “ال�شيء املوؤكد هو اأن ال�شني لديها القدرة 

م�شوؤولية  عليها  وال�شني  ال�شمالية،  كوريا  على  التاأثري  على 
واأ�شاف اأن االأمر مرتوك لبكني  للم�شاركة يف هذه العملية”. 
ال�شالم  اأج���ل  م��ن  ال��ن��ف��وذ  ه��ذا  �شتمار�س  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  لتقرر 
واال�شتقرار. واأ�شار يون اإىل اأن ت�شرفات كوريا ال�شمالية توؤدي 
اإىل زيادة االإنفاق الدفاعي يف دول املنطقة، مبا يف ذلك اليابان، 

ون�شر املزيد من الطائرات احلربية وال�شفن االأمريكية.
جهدها”  “ق�شارى  تبذل  اأن  ال�شني  م�شلحة  م��ن  اإن  وق��ال 

حلث كوريا ال�شمالية على نزع ال�شالح النووي.
ال�شاروخية،  التجارب  من  قيا�شيا  عددا  �شهد  عام  خ�شم  ويف 
قال الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون هذا االأ�شبوع اإن 

بالده تعتزم امتالك اأقوى قوة نووية يف العامل.

اإن  املتحدة  والواليات  اجلنوبية  كوريا  من  م�شوؤولون  ويقول 
النووية  القنابل  جت��ارب  ال�شتئناف  ت�شتعد  رمب��ا  بيوجنياجن 

الأول مرة منذ عام 2017.
واتفقت كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة على ن�شر املزيد من 
“االأ�شول اال�شرتاتيجية” االأمريكية مثل حامالت الطائرات 
وقاذفات القنابل بعيدة املدى يف املنطقة، لكن يون قال اإنه ال 
املتمركزة يف  االأمريكية  الربية  القوات  يتوقع تغيريا يف عدد 

كوريا اجلنوبية والبالغ عددها 28500 جندي.
وعندما �شئل عما �شتفعله كوريا اجلنوبية و�شركاوؤها اإذا اأجرت 
كوريا ال�شمالية اختبارا جديدا، تعهد يون برد “مل ي�شبق له 

لكنه مل يذكر تفا�شيل. مثيل”، 

اأن جتري  ب��امل��رة  م��ن غ��ري احلكمة  “�شيكون  ل��روي��رتز  وق���ال 
كوريا ال�شمالية جتربة نووية �شابعة«.

وحاربت ال�شني اإىل جانب كوريا ال�شمالية يف احلرب الكورية 
ودعمتها   ،1953 اإىل   1950 م��ن  ال��ف��رتة  يف  دارت  ال��ت��ي 
اقت�شاديا ودبلوما�شيا منذ ذلك احلني، لكن حمللني يقولون 
اإن بكني قد يكون لديها نفوذ حمدود، ورمبا لي�س لديها رغبة 

تذكر، لكبح جماح بيوجنياجن.
وتقول ال�شني اإنها تطبق عقوبات جمل�س االأمن التابع لالأمم 
التي �شوتت ل�شاحلها، لكنها دعت منذ ذلك احلني  املتحدة، 
تقودها  حم��اوالت  رو�شيا،  جانب  اإىل  ومنعت،  تخفيفها،  اإىل 

الواليات املتحدة لفر�س عقوبات جديدة

بايدن »يتابع من كثب« التظاهرات يف ال�شني 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

الرئي�س  اأّن  االأب��ي�����س  البيت  اأع��ل��ن 
كثب”  م����ن  “يتابع  ب����اي����دن  ج����و 
التظاهرات يف ال�شني حيث يطالب 
احلريات  م���ن  مب���زي���د  حم��ت��ج��ون 
االإغالق  تدابري  وباإنهاء  ال�شيا�شية 
كوفيد19-،  مبكافحة  امل��رت��ب��ط��ة 
للت�شامن  م�شريات  خرجت  بينما 
الواليات  اأن��ح��اء  يف  املحتجني  م��ع 

املتحدة.
وت���اأت���ي ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��دم��ا خرج 
ال�����ش��وارع يف ع���دة مدن  اإىل  امل��ئ��ات 
يف  االأ���ش��ب��وع،  نهاية  ك��ربى  �شينية 
الغ�شب  عن  نوعه  من  ن��ادر  تعبري 
لدى  اأ����ش���داء  ل��ق��ي  ال���ذي  ال�شعبي 
بال�شينية على  الناطقة  املجتمعات 

ال�شعيد الدويل.
وقال املتحّدث با�شم جمل�س االأمن 
ال��ق��وم��ي االأم���ريك���ي ج���ون كريبي 
بايدن  اإّن  االث���ن���ني  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
“يتابع امل�شتجّدات من كثب، ونحن 

اأي�شاً«.
ورف�س كريبي االإف�شاح عن موقف 
ب��اي��دن م��ن امل��ط��ال��ب ال��ت��ي يرفعها 
“الرئي�س  اإّن  ق��ائ��ال  امل��ت��ظ��اه��رون 
املتظاهرين  بالنيابة عن  يتكّلم  لن 
يتحّدثون  ه���م  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  يف 

باأنف�شهم«.
ل��ك��ن��ه ����ش���دد م����ع ذل�����ك ع���ل���ى دعم 

جينبينغ الذي �شمن موؤخرا والية 
يعزز  بينما  ثالثة  تاريخية  رئا�شية 
الذين  ال��ب��الد  �شكان  على  قب�شته 

يتجاوز عددهم املليار ن�شمة.
وجت��ّم��ع ال��ع�����ش��رات يف ح��رم جامعة 
هتفوا  حيث  بركلي  يف  كاليفورنيا 
جينبينغ،  “�شي  امل���ان���داري���ن  ب��ل��غ��ة 

تنحى!«.
باالنكليزية  ال��ب��ع�����س  ه��ت��ف  ك��م��ا 
حمل  بينما  لل�شني!”،  “احلرية 
متظاهر ر�شما ُيظهر �شي مع �شعار 

“املوت للدكتاتور«.
ويف وقت �شابق االثنني يف وا�شنطن، 
جتّمع حواىل 25 �شخ�شا من اأقلية 
االأويغور خارج مقر وزارة اخلارجية 
املتحدة  ال������والي������ات  دع�������وا  ح���ي���ث 
وغ����ريه����ا م����ن ال���دمي���وق���راط���ي���ات 

لتكثيف ال�شغط على بكني.
االأويغور  من  اأ�شله  اأمريكي  وق��ال 
�شينجيانغ  ا���ش��ت��ق��الل  ع���ن  ي���داف���ع 
“نريدهم  ه��وداي��ر  �شالح  وي��دع��ى 
يدين  ر���ش��م��ي��ا  ب��ي��ان��ا  ي�������ش���دروا  اأن 
االأويغور،  من  قتلى  قتلى،  �شقوط 
تامة  ب�شفافية  الك�شف  اإىل  ويدعو 
الذين  للقتلى  العدد احلقيقي  عن 
اإىل  اإ�ش�����ارة  يف  واأ�ش������اف  �شقطوا«. 
“ناأم����������ل  ال�شني  يف  ال��ت��ظ��اه��رات 
ب����اأن ي��دع��م امل��ج��ت��م��ع ال����دويل هذه 
االح�����ت�����ج�����اج�����ات ع������رب امل���ط���ال���ب���ة 

مبحا�شبة احلكومة ال�شينية«.

ح������وايل مئة  ال�������ش���ني. جت���ّم���ع  يف 
����ش���خ�������س، م��ع��ظ��م��ه��م ط�������الب، يف 
وا����ش���ن���ط���ن ل��ل��م��ط��ال��ب��ة مل���زي���د من 
ع���ن حزنهم  ول��ل��ت��ع��ب��ري  احل���ري���ات 
ع��ل��ى االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا يف 

اأورومت�شي.
ت�شني  ا���ش��م��ه  �شيني  ط��ال��ب  وق����ال 
كوفيد،  ذريعة  “حتت  عاما(   21(
تدابري  )امل�������ش���وؤول���ون(  ي�����ش��ت��خ��دم 
االإغالق ال�شارمة ب�شكل مبالغ فيه 
اإنهم  لل�شيطرة على �شكان ال�شني. 
ال يعطون اأي قيمة الأرواح الب�شر«. 
واأ�شاف “قدمت اإىل هنا الأعرّب عن 

حزين«.
ويف اإ�شارة اإىل التظاهرات يف اأنحاء 
ال�����ش��ني، ق����ال ط���ال���ب اآخ�����ر يدعى 
اأنا  اأت��خ��ي��ل  “مل  ع��ام��ا(   22( ج��و 
باأن تتطور االأمور  واأ�شدقائي قط 

بهذه ال�شرعة«.
ورفع احلا�شرون اأوراقا بي�شا ترمز 
بينها  �شعارات  وهتفوا  الرقابة  اإىل 
التجّمع!  حرية  التعبري!  “حرية 

اأ�شقطوا اجلدار!«.
خ��رج��ت جتّمعات  امل�����ش��اء،  وخ����الل 
كولومبيا  جامعة  حرم  يف  م�شابهة 
دي���وك يف  ن��ي��وي��ورك ويف جامعة  يف 

كاروالينا ال�شمالية.
وعلى غرار ما �شهدته االحتجاجات 
يف ال�شني، دعا بع�س امل�شاركني اإىل 
ا���ش��ت��ق��ال��ة ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي �شي 

ال����������والي����������ات امل������ت������ح������دة حل����ق����وق 
املتظاهرين.

للنا�س  ُي�����ش��م��ح  اأن  “يجب  واأك������د 
واالحتجاج  التجّمع  حق  مبمار�شة 
اأو  قوانني  اأو  �شيا�شات  على  �شلميا 

اأوامر لديهم م�شكلة معها«.
ملّحت  االث����ن����ني،  ����ش���اب���ق  وق�����ت  ويف 
اأن  اإىل  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
�شيا�شات االإغالق امل�شددة يف ال�شني 
ب��ي��ن��م��ا ق�����ال ناطق  م���ب���ال���غ ف���ي���ه���ا، 
ال�شعب جداً  “�شيكون من  با�شمها 
على ال�شني احتواء الفريو�س عرب 

ا�شرتاتيجية �شفر كوفيد«.
وي�شهد ال�شارع ال�شيني حالة غليان 
اإج����راءات  اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى خلفية  م��ن��ذ 
م��ك��اف��ح��ة ال���ف���ريو����س امل�������ش���ددة اإذ 
تفر�س ال�شلطات فحو�شا ال تنتهي 
وتدابري اإغالق حمددة وقيودا على 
ال�شفر جتاوزت قدرة كثريين على 
الغ�شب  م�شاعر  وبلغت  التحمل. 
ه���ذه ذروت��ه��ا ب��ع��دم��ا ان��دل��ع حريق 
االأقل  على  اأ�شخا�س  بع�شرة  اأودى 
اأورومت�شي،  يف  امل��ا���ش��ي  االأ����ش���ب���وع 
�شينجيانغ  م���ق���اط���ع���ة  ع���ا����ش���م���ة 
)�شمال غرب(، حيث حّمل كثريون 
بكوفيد  املرتبطة  االإغ��الق  تدابري 

م�شوؤولية عرقلة جهود االإنقاذ.
وُنّظمت جتّمعات يف اأنحاء الواليات 
اجلامعات،  يف  خ�شو�شا  امل��ت��ح��دة، 
املتظاهرين  م��ع  ت�شامنا  االث��ن��ني 

Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Manish Kumar 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0003506 Civil (Partial)
To: The defendant: Manish Kumar
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against 
you in favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned 
above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the 
judgment required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses : 8984.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from the date of your announcement 
of this notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge / Waleed Khamis Abdullah Al Khadim
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First  
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0006787 civil (partial)

To the defendant: Muhammad Aamir Azam Muhammad 
Unknown Place of residence:
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi (L.L.C) has filed the above lawsuit 
and demands the following:  First: Registration of the case. setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant.
Second:- Obligate the defendant to pay an amount of (10617.19) Ten thousand six 
hundred seventeen dirhams and nineteen fils. and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment.
 Third:- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 07/12/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court. Civil Court of First Instance - Office No. (Case 
Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents. within a period not 
exceeding ten days from the date of publication. in order to hear and examine the case 
mentioned above. as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdalla AlSaedi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0007235 civil (partial)

To the defendant : Deepak Kumar 
Unknown Place of residence :
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi (L.L.C) has filed the above lawsuit 
and demands the following :  First:- Registration of the case. setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (16348.72) Sixteen thousand 
three hundred forty-eight dirhams and seventy two fils. and the legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
Third:- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 07/12/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager 
Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents. within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office
Humaid Abdalla AlSaeidi.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Augustine Obini 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0005303 - Civil (Partial)
To: The defendant: Augustine Obini
Address: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, 
Sharjah Taxi Driver's Budling
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against 
you in favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi in the case mentioned 
above. Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement 
the aforementioned judgment. and paid the specified fee for that, and since the 
judgment required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 6191.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from the date of your announcement 
of this notification. In the event of failure to do so, the court will take the 
compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Hussam Uddin Hassan Mustafa Mohamad Khader
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Legal Notice by Publication

No. (151827/2022)
Notifying Party: Sameer
Shareef
Sabah
Advocated by the lawyer : Hassan Abdullah Al Ali
Notified Parties : 1)  Amir Sharif 2) Nour Asad Al-Shehadat
Subject: Legal Notice by publication to claim an amount of AED 1,120,000 the amount 
of cheque No. 00118 due to our client (the Notifying Party) Samir Sherif Sabah
Therefore, In accordance with this Legal Notice, the Notifying Party warns the 
Notified Parties to pay the amount of the cheque AED 1,120,000 within one week of 
the date of this Legal Notice by publication. In the event that the Notified Parties failed 
to pay the full amount, the Notifying Party will take all legal measures against you. 
The Notifying Party reserves his full right, to claim compensation for the failure and 
damage suffered for the delay in paying the amount. 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Dubai Courts of First Instance 

Notification by Publication
Regarding: Case No. 2282/2022/16 - Partial Commercial 
Considered in: 3rd Case Management Circuit No. 402
Subject Matter of Dispute: A request to oblige the Defendant to pay an amount of AED 300,000 as 
well as expenses, charges, attorney's fee and the legal interest of (5%) from the maturity date to the 
payment in full. The entire judgment shall be carried out expeditiously without bail.
Claimant: Ashraf Mohammad Sampya
Address: United Arab Emirates, Dubai, Port Said, Deira, Dubai, Al Maktoom St., Al-Masoud 
Building, 10th Floor, Apartment No. (1005)
Notified Party : 1. Ahmad Mohammad Rafi Ahmednia Capacity : Defendant
Subject Matter Notification: A Case has been filed against you, the subject matter of which is to oblige 
the Defendant to pay an amount of AED AED 300,000 as well as expenses, charges, attorney's fee and 
the legal interest of (5%) from the maturity date to the payment in full. The entire judgment shall be 
carried out expeditiously without bail.
Now therefore, a hearing will be held on Monday, 5 December 2022, at 09:00 AM in the Remote 
Litigation Chamber, BUILDING_DESC. So, you shall attend in person or through an authorized 
attorney. You shall submit your memos or documents to the court three (3) days at least prior to 
the hearing.
- To review the details of lawsuit, regulations and memos and submit defense and demands, Dubai 
Courts electronic and smart services shall be used. To subscribe, please press the link.
Prepared by : Yasser Mohamed Al Marzooqi
Date of Approval : 24 November 2022 at 10:07:46

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Notification by Publication for a Defendant
Sharjah Federal Civil First Instance Court

Case No. SHCFICIGRIPET2022/0008198/ A grievance against court order
To Defendant: MAYER GIANG GIANG
Unknown place of residence: Dubai as per plaintiff statement 
The plaintiff: Muhammad Lamir Khan Lamir Khan, 
address: 0, mob. 525544023
filed the case requesting the following:
- Release the vehicle (subject of the case) and remove it from the detained 
properties belonged to the appellee 1 and appellee 2.
 You are requested to present before the court order form circuit - circuit 2 
Sharjah Federal Court on 07/12/2022 at 8:00 to submit your defenses and 
documents. In case of no show or there is no legal attorney from your side, 
the court shall proceed the legal actions in your absence.
Legal Services Office
Hamed Abdelhamid
Edited on 28/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Public Notice to the Defendant

Before Case Management Office in Ajman Federal Court - 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIREA2022/0003594/Civil (partial)
To the defendant : Muhammad Musharraf Husayn Muhammad 
Azimuddin - Residence : unknown
You are, hereby, assigned to appear before case management office in 
Ajman Federal Court - Federal Civil Court of First Instance, hearing 
dated 06/12/2022, office No. 8, either personally or by an authorized 
proxy to submit your plea on case, attaching with it all documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of Notice in order 
to review the above-mentioned case - in your capacity as defendant.
Note: Notice in Arabic and English.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
Issued date : 16/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Wahab Gul Rahmat Gul 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0005305 - Civil (Partial)

To: The defendant: Wahab Gul Rahmat Gul
Address: Sharjah, Al Azra, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi St, Sharjah Taxi 
Housing Building
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against 
you in favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi in the case mentioned 
above. Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement 
the aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the 
judgment required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 13675.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from the date of your announcement 
of this notification. In the event of failure to do so. the court will take the 
compulsory enforcement measures prescribed by law against you. 
Judge/ Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 30/ 11/ 2022  Issue No : 13711
Dubai Court of First Instance

Writ of Debt Notification by Publication
In the Case No. :60/2022/2207 - real estate - partial

Considered at : writ of debts and commercial contracts execution No. 203
Subject of Appeal : claiming the defendant to pay an amount of AED 400.000 (AED Four Hundred Thousand) 
which is the value of cheque No. 000049 due on 15/09/2013, cheque No. 000051 due on 25/10/2013 and 
cheque No. 000052 due on 01/10/2013 in favor of the plaintiff plus a legal interest of 12% from the date of each 
cheque falls due till full payment and obliging the defendant with the fees, expenses, attorneys' fee.
Plaintiff: Fast Track Shipping Services L.L.C
Address : UAE - Emirate of Dubai-Deira - Port Saeed area - Port Saeed St - Business Point Building -Office 
No. 9 - Behind Nissan Showroom
Represented by : Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi 
Notifiee : Morteza Abdolrazagh Ansari, in his capacity as: Defendant
Subject of Notification : Request to issue a writ of debt, the Dubai court of first instance decided on 13-10- 
2022: Obliging the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 400.000 (Four Hundred Thousand) plus 
a legal interest of 5% annually with effect from the date of claim until full payment in addition to the fees, 
expenses and five hundred for attorneys' fee.
You have the right to challenge or appeal the verdict, as the case may be, according to the provisions mentioned 
in article 66 of the regulative regulation of the civil procedures law.
- To review the details of the case, statement of claim, memos and to submit the defenses and requests, it is 
necessary to use the smart electronic services of Dubai Courts. To subscribe, please click the link.
Prepared by/Suad Nasser Al Salahi
Date of approval/ 15-11-2022 17:45:01

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472
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العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة زوايا للديكور  ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1037241 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة غاده �شكرى اخلورى ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة غاده �شكرى اخلورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غاده �شكرى اخلورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبيد �شالح حممد �شعيد النعيمى
تعديل راأ�س املال / من 300000 اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة زوايا للديكور  ذ م م

ZAWAYA DECOR COMPANY - W L L
اإىل/ �شركة زوايا للديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ZAWAYA DECOR COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ليورون للتدريب االداري

رخ�شة رقم:CN 1947673 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة جلوجلى بوجناكى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة لريون اخلرباء ال�شعوديون للتدريب
LEORON SAUDI EXPERTS FOR TRAINING

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �شليمان الطويل
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ليورون لتتدريب االداري

LEORON MANAGEMENT TRAINING
اإىل/ ليورون للتدريب االداري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LEORON MANAGEMENT TRAINING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : الرباعة لت�شليح املولدات الكهربائية

رخ�شة رقم:CN 2104358 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جوبري احمد الل مياه ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة جوبري احمد الل مياه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد خمي�س خلفان نا�شر الظاهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الرباعة لت�شليح املولدات الكهربائية
AL BARAA ELECTRICAL GENERATORS REPAIR

اإىل/ الرباعة لت�شليح املولدات الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL BARAA ELECTRICAL GENERATORS REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة : انتلجنت جلوب 

ل�شناعة لوحات التحكم لتوزيع الطاقة الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
رخ�شة رقم:IN 2005124 قد تقدموا اإلينا بطلب:

الطاقة  لتوزيع  التحكم  لوحات  ل�شناعة  جلوب  انتلجنت  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
الكهربائية - �شركة ال�شخ�س ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 INTELLIGENT GLOBE ELECTRIC POWER DISTRIBUTION CONTROL

 PANELS MANUFACTURING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ انتلجنت جلوب لل�شناعات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
INTELLIGENT GLOBE INDUSTRIE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
- مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال 
�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
جيمينيت   : ال�شادة   / باأن  ال�شناعة  تنمية  مكتب   - االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�شناعات اال�شمنتية ذ.م.م
رخ�شة رقم:IN 2003429 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كايربات بوناكال جاني�س بابو ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهاب احمد مري عبدالرحمن ال�شراح

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كايربات بوناكال جاني�س بابو
قانوين تعديل نوع / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جيمينيت لل�شناعات اال�شمنتية ذ.م.م
GEMINITE CEMENT INDUSTRIES L.L.C

اإىل/ جيمينيت لل�شناعات اال�شمنتية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GEMINITE CEMENT INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
- مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
�شركه  اأومربيه الوجن   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم:CN 4203761 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأومربيه الوجن �شركه ال�شخ�س الواحد ذ م م
OMBRE LOUNGE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.CLL

اإىل  / اومربيه كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
OMBRE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : رويال فالكون للحرا�شه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1676724 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفه ال نهيان ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�س بي كي القاب�شة )�س ذ م م ( 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة ا�س بي كي ريتال بيزل�س )ذ.م.م( 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 2000000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ رويال فالكون للحرا�شه ذ.م.م
ROYAL FALCON SECURITY L.L.C

اإىل/ رويال فالكون للحرا�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ROYAL FALCON SECURITY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ريفر بالنت�س لل�شيانه العامه

رخ�شة رقم:CN 3841280 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حممد �شالح الدين ف�شل احمد

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شالح الدين ف�شل احمد ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد جميل ح�شن احل�شن املن�شورى

تعديل راأ�س املال / من 5000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريفر بالنت�س لل�شيانه العامه
RIVER PLANTS GENERAL.MAINTENANCE

اإىل/ ريفر بالنت�س لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
RIVER PLANTS GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة وحيد هنداوي العمال االملنيوم ذ.م.م - 

فرع  رخ�شة رقم:CN 3916959 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى من 49 ٪ اإىل ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طالل حممد �شالح من�شور
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

 تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة وحيد هنداوي العمال االملنيوم ذ.م.م - فرع
WAHID HENDAWY ALUMINIUM WORKS COM L.L.C. - BRANCH

اإىل/ �شركة وحيد هنداوى العمال تركيبات االأملنيوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع
WAHID HENDAWY ALUMINIUM INSTALLATION WORKS CO. SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - BRANCH

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
خلدمات  �شاين  جولدن   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التو�شيل رخ�شة رقم:CN 4456680 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ جولدن �شاين خلدمات التو�شيل

GOLDEN SHINE DELIVERY SERVICES

اإىل/ جولدن �شاين للمقاوالت وال�شيانة العامة
GOLDEN SHINE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تو�شيل الطلبات  8299010
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات 

املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اماراتي 

اورجانك للخ�شروات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2574189 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�شيل
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4304151 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN باال�شم التجاري:الدليل الكايف  رقم:4114708 
الدارة العقارات ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : دي�شتني لالأعمال امل�شاحية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1100310 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيدىل ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيدىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يا�شر ر�شا غالم ر�شول
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل جا�شم

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ دي�شتني لالأعمال امل�شاحية ذ.م.م

DESTINY SURVEY WORKS L.L.C

اإىل/ دي�شتني لالأعمال امل�شاحية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DESTINY SURVEY WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شبورت اك�شرب�س لالغذية ال�شحية

رخ�شة رقم:CN 1192647 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة عدى عجيب عبود العبيدى

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �شامل عثمان مبارك الزعابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شبورت اك�شرب�س لالغذية ال�شحية

SPORT EXPRESS HEALTH FOOD

اإىل/ �شبورت اك�شرب�س للمكمالت الغذائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SPORT EXPRESS DIETARY SUPPLEMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز بارام للمو�شيقى والفنون

رخ�شة رقم:CN 4283646 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة راجنيت ماجنال�شوىل بوتامال

تعديل وكيل خدمات / حذف عمار زكريا يحيى را�شد العربى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 3000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز بارام للمو�شيقى والفنون

PARAM FOR MUSIC AND ARTS CENTER

اإىل/ مركز بارام للمو�شيقى و الفنون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PARAM FOR MUSIC AND ARTS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم الرو�شة

رخ�شة رقم:CN 1111985 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شطفى حممد منذر �شقفه ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة م�شطفى حممد منذر �شقفه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى حممد منذر �شقفه

تعديل وكيل خدمات / حذف �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائى
تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم الرو�شة

AL ROWDHA RESTAURANT
اإىل/ مطعم الرو�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL ROWDHA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : اال�شد للكمبيوتر و الهواتف ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1165807 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حممد اجماد ح�شني حممد اح�شن اهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد اجماد ح�شني حممد اح�شن اهلل من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد اجماد ح�شني حممد اح�شن اهلل من 49 ٪ اإىل ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البناى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اال�شد للكمبيوتر و الهواتف ذ م م

AL ASAD COMPUTER & MOBILE LLC
اإىل/ اال�شد للكمبيوتر والهواتف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ALASAD COMPUTER AND MOBIL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : رندهاوا ال�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 3827629 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شرف حممد �شادق ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد ا�شرف حممد �شادق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد ابراهيم حممد ابراهيم الزرعونى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ رندهاوا ال�شيانة العامة
RANDHAWA GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ حممد ا�شرف للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MUHAMMAD ASHRAF GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأبوظبي مدينة حممد بن زايد ز 9 -1 202000752615 لنك انف�شتمنت�س -  تعديل عنوان / من 
ذ.م.م  اإىل اأبوظبي م�شفح م�شفح 43 202203116817 202203116817 �شامل حممد �شامل بالعمى

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�شاط / حذف تركيب املواد العازلة يف االأبنية واملن�شاآت  4390002

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 11/ 2022 / 2125 - مدين جزئي
املنظورة يف دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414

الف�شل  حلني  عليها  املحجوز  الرافعات  لكافة  والبيع  التنفيذ  اج��راءات  بوقف  م�شتعجلة  ب�شفة  ال��دع��وى:اوال:  مو�شوع 
البناء احلائزة  ايه ملقاوالت  ا�س  للم�شروع و�شركة بي  املالكة  ملتد  اى  او  ات�س  �شركة / تى  املقامة من  دع��وى اال�شرتداد  يف 

للمنقوالت �شد طالب التنفيذ واملنفذ �شدها. 
ثانيا : با�شرتدادا املنقوالت ) الرافعات املحجوز عليها ل�شالح املدعي عليه الثاين �شد املدعي عليها االوىل مبلف التنفيذ 
ملكية  وبثبوت   . التنفيذ  اج���راءت  وب��وق��ف   . عليها  احلجز  اج���راءات  وبالغاء  ع��م��ايل.  تنفيذ   2020 ل�شنة   4994 رق��م 
املدعيتني للرافعات التي تقدر قيمتها مببلغ / 600.000 الف درهم (�شتمائة الف درهم .  ثالثا : واإحتياطيا تعيني خبري 
الدالة على  امل�شتندات  ادارة تراخي�س لالإطالع على كافة  الثبوتية وزي��ارة  امل�شتندات  االإط��الع على  هند�شي تكون مهمته 

ملكية املدعيتان للرافعات وفقا للت�شجيل ال�شادر لهم . 
رابعاً : بالزام املدعي عليه الثاين بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة . 

املدعى  بي ا�س اي ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م- واآخرون
عنوانه   االإمارات اإمارة دبي - ال�شفا االأوىل - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ام ا�س ام 1 - �شقة العلوي

املطلوب اإعالنه -1 جيه كيه بايون ملقاوالت البناء .�س.ذ.م.م �شفته مدعى عليه
لكافة  والبيع  التنفيذ  اج���راءات  بوقف  م�شتعجلة  ب�شفة  اوال:  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���الن  مو�شوع 
الرافعات املحجوز عليها حلني الف�شل يف دعوى اال�شرتداد املقامة من �شركة / تى ات�س او اى ملتد املالكة للم�شروع و�شركة 

بي ا�س ايه ملقاوالت البناء احلائزة للمنقوالت �شد طالب التنفيذ واملنفذ �شدها. 
ثانيا : با�شرتدادا املنقوالت ) الرافعات املحجوز عليها ل�شالح املدعي عليه الثاين �شد املدعي عليها االوىل مبلف التنفيذ 
ملكية  وبثبوت   . التنفيذ  اج���راءت  وب��وق��ف   . عليها  احلجز  اج���راءات  وبالغاء  ع��م��ايل.  تنفيذ   2020 ل�شنة   4994 رق��م 
املدعيتني للرافعات التي تقدر قيمتها مببلغ / 600.000 الف درهم (�شتمائة الف درهم .  ثالثا : واإحتياطيا تعيني خبري 
الدالة على  امل�شتندات  ادارة تراخي�س لالإطالع على كافة  الثبوتية وزي��ارة  امل�شتندات  االإط��الع على  هند�شي تكون مهمته 

ملكية املدعيتان للرافعات وفقا للت�شجيل ال�شادر لهم . 
رابعاً : بالزام املدعي عليه الثاين بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2022/12/6  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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عربي ودويل

•• �سنغهاي-اأ ف ب

اأم�س  ال�شينية   ال�شلطات  اأك��دت 
“�شد  م���ع���رك���ت���ه���ا  اأن  االث�����ن�����ني 
بالنجاح”  �شتتكلل  كوفيد-19 
غا�شبة  احتجاجية  حركة  غ��داة 
م�شبوق  غ������ري  ب�����ع�����دا  ات������خ������ذت 
القيود  م���ن  ���ش��ئ��م��وا  ل�����ش��ي��ن��ي��ني 
ال�����ش��ح��ي��ة وط���ال���ب���وا مب���زي���د من 

احلريات.
ف�������االأح�������د ن�����زل�����ت ح���������ش����ود من 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ل���ب���وا دع������وات عرب 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ب��ك��ات 
و�شنغهاي  ب��ك��ني  يف  ال�����ش��ارع  اإىل 
باغت  م�����ا  خ�������ش���و����ش���ا،  ووه���������ان 
ال�شعارات  ال��ق��وى االأم��ن��ي��ة. وم��ن 
ال���ت���ي ه��ت��ف ب��ه��ا امل��ح��ت��ج��ون “ال 
ك�����وف�����ي�����د، جنن  ل����ف����ح����و�����ش����ات 
ا�شتقل!  جينبينغ  و”�شي  جياع” 
ال�شيني  ال�����ش��ي��وع��ي  و”احلزب 
نريد  للحجر،  “ال  و  ان�شحب!” 

احلرية!«.
نظرا  احل���������راك  ه������ذا  وي�������ش���ك���ل 
اأه����م  اجل�����غ�����رايف،  ات�������ش���اع���ه  اإىل 
املنادية  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ن��ذ  تعبئة 
ال����ع����ام  يف  ب����ال����دمي����وق����راط����ي����ة 

االت�شاع  ب����ه����ذا  حت����رك����ا  اأن  اإال 
اجل������غ������رايف ن���������ادر احل�����������دوث يف 
�شكل  اأي  قمع  اإىل  ن��ظ��را  ال�شني 
للحكومة.  املعار�شة  اأ���ش��ك��ال  م��ن 
و����ش���ج���ل���ت ت����ظ����اه����رات اأي�������ش���ا يف 
ك��ان��ت��ون و���ش��ي��ن��غ��دو وه��ون��غ كونغ 
ف�شال عن مدينة ووهان يف و�شط 
البالد حيث ر�شدت اأول اإ�شابة يف 
ثالث  قبل  بكوفيد-19  ال��ع��امل 
�شحيفة  ون�شرت  تقريبا.  �شنوات 
يحذر  ن�شا  االث��ن��ني  “ال�شعب” 
�شيا�شة  ج����راء  “�شلل”  اأي  م���ن 
“�شفر كوفيد” من دون الدعوة 
األ���ف���رد وو  اإىل وق��ف��ه��ا. واأو����ش���ح 
ال�شيا�شة  يف  اخل���ب���ري  م����ول����وان 
�شنغافورة  ج��ام��ع��ة  يف  ال�شينية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
الغليان  نقطة  االآن  النا�س  “بلغ 
ب�شبب غياب توجه وا�شح لل�شبيل 
انتهاء  بعد  �شلوكه  ينبغي  ال���ذي 
اأن  واأك���د  ك��وف��ي��د«.  �شفر  �شيا�شة 
احلاكم(  )ال�����ش��ي��وع��ي  “احلزب 
ا�شتخف بغ�شب ال�شكان«. واأثارت 
امل�شتثمرين  ق��ل��ق  ال���ت���ظ���اه���رات 
ففتحت البور�شات االآ�شيوية على 

تراجع ملحوظ  اأم�س االثنني.

.1989
ال�شعبي  اال�شتياء  انفجار  وي�شكل 
الذي ا�شتمر بالتعاظم يف االأ�شهر 
االأخرية يف ال�شني وهي من الدول 
ت�شتمر  ال��ت��ي  ال��ع��امل  يف  القليلة 
كوفيد”  “�شفر  �شيا�شة  بتطبيق 
ال�شارمة جدا مع عمليات اإغالق 
“بي  وفحو�شات  متكررة  وحجر 

�شي اآر” �شبه يومية.
وح��ف��ز ح��ري��ق ح�����ش��د اأرواح������ا يف 
مقاطعة  ع��ا���ش��م��ة  اأوروم���ت�������ش���ي 
�شينجيانغ يف �شمال غرب البالد، 
غ�شب الكثري من ال�شينيني وقد 
ال�شحية  ال��ق��ي��ود  بع�شهم  ح��م��ل 
ال�������ش���ارم���ة ب��ع��رق��ل��ة ع���م���ل فرق 

االإطفاء واالغاثة.
واتهمت وزارة اخلارجية ال�شينية 
االثنني “قوى ذات دوافع مبيتة” 
راب��ط بني هذا احلريق و  باإقامة 

ع��ن��دم��ا ان��دل��ع��ت ال��ت��ظ��اه��رات يف 
اإال  ال��ب��الد.  م��ن  خمتلفة  مناطق 
ذل��ك من  بعد  الرقابة متكنت  اأن 
�شبكات  ف��ع��ل��ى  ق��ب�����ش��ت��ه��ا.  اإح���ك���ام 
ال�شينية  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
حذفت االثنني اأي معلومة تتعلق 

بالتظاهرات.
امل�����رادف  “ويبو”  م��ن�����ش��ة  ع���رب 
تف�شي  ال  ل���ت���وي���رت  ال�������ش���ي���ن���ي 
ا�شتخدام  م���ع  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات 
و”�شارع  لينغما”  “نهر  عبارتي 
نتيجة  اأي  اإىل  اأورومت�شي” 

مرتبطة بالتعبئة.
وُتعقد هيمنة ال�شلطات ال�شينية 
والقيود  املتوافرة  املعلومات  على 
ال�شفر  على  ال�����ش��ارم��ة  ال�شحية 
داخل البالد، عملية التحقق من 
للمتظاهرين  االإج���م���ايل  ال��ع��دد 

خالل عطلة نهاية االأ�شبوع.

تظاهرة االأحد.
فران�س  ل��وك��ال��ة  �شرطي  واأو���ش��ح 
“مل  امل���وق���وف���ني  اأح�����د  اأن  ب���ر����س 
عنا�شر  وك��ان  تدابرينا«.  يحرتم 
اأخذ بع�س  اإىل  ال�شرطة يعمدون 
االأ�شخا�س يف املكان جنبا طالبني 
هواتفهم  ع��ن  �شور  ح��ذف  منهم 
وكالة  ���ش��ح��اف��ي��و  راأى  م���ا  ع��ل��ى 

فران�س بر�س.
وجت��ن��ب��ت ���ش��رط��ة ���ش��ن��غ��ه��اي رغم 
امل���ت���ك���ررة، ح��ت��ى �شباح  االأ���ش��ئ��ل��ة 
االثنني تو�شيح عدد املوقوفني يف 

عطلة نهاية االأ�شبوع.
�شي”  ب����ي  “بي  ه���ي���ئ���ة  وذك��������رت 
مرا�شليها  اح���د  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اأوق����ف خ���الل تغطية  ال�����ش��ني  يف 
و”تعر�س  �شنغهاي  يف  التظاهرة 
ال�شرطة”.  ج��ان��ب  م��ن  لل�شرب 
الربيطاين  ال�شركات  وزير  وراأى 

لكوفيد- امل��ح��ل��ي��ة  “اال�شتجابة 
با�شم  الناطق  اك��د  على ما   ”19
الوازرة جاو ليجيان. واأو�شح هذا 
اأن معركتنا �شد  “نعترب  االأخ��ري 
بالنجاح  ���ش��ت��ت��ك��ل��ل  كوفيد-19 
ال�شيني  ال�شيوعي  بقيادة احلزب 

ودعم ال�شعب ال�شيني«.
اأي�شا  اأن االحتجاجات ظّهرت  اإال 
م��ن احلريات  م��ط��ال��ب��ات مب��زي��د 
ال�شيا�شية ال بل مبغادرة الرئي�س 
�شي جينيبينغ الذي اأعيد اختياره 
على  م�شبوقة  غري  ثالثة  لوالية 

راأ�س البالد.
و���ش��اه��د م��را���ش��ل��و وك��ال��ة فران�س 
بكني  يف  لل�شرطة  انت�شارا  ب��ر���س 
و���ش��ن��غ��ه��اي ���ش��ب��اح االث���ن���ني قرب 

مواقع جتمعات االأحد.
اأوق��ف �شخ�شان قرب  يف �شنغهاي 
����ش���ارع اأوروم���ت�������ش���ي ح��ي��ث جرت 

“نحن  ه���ات���ف���ني  ع������دة  ����ش���اع���ات 
ركنت  �شينجيانغ!”  اأبناء  جميعا 
�����ش����ي����ارات ل���ل�������ش���رط���ة ف���ي���م���ا ق���ام 
ع��ن��ا���ش��ر ب����دوري����ات راج���ل���ة على 
ط���ول امل���ج���رى. وق��ال��ت ام�����راأة يف 
الع�شرين من العمر كانت متار�س 
“هذه  ري��ا���ش��ة اجل����ري يف احل���ي 
مو�شحة  جيد”  اأم���ر  ال��ت��ظ��اه��رة 
اأنها تابعتها عرب و�شائل التوا�شل 

االجتماعي.
واأ����ش���اف���ت ال�����ش��اب��ة ط��ال��ب��ة عدم 
“وجهت  ه��وي��ت��ه��ا  ع����ن  ال��ك�����ش��ف 
النا�س  اأن  اإىل  ر�شالة  التظاهرة 

�شئموا من القيود املبالغ بها«.
واأكدت “اأظن اأن احلكومة فهمت 
تخفيف  اإىل  و�شتعمد  ال��ر���ش��ال��ة 

�شيا�شتها«.
مل  “الرقابة  ت����ق����ول  وت����اب����ع����ت 
بالوترية”  تلحق  اأن  م��ن  تتمكن 

غرانت �شاب�س اأن ما ح�شل “غري 
وقال  ل��ل��ق��ل��ق«.  وم��ث��ري  مقبول” 
الناطق با�شم اخلارجية ال�شينية 
اإن مرا�شل هيئة  بهذا اخل�شو�س 
“مل  ل��ورن�����س  اإد  �شي”  ب���ي  “بي 
يعّرف عن نف�شه على اأنه �شحايف 
ومل يظهر طوعا بطاقة االعتماد 
ن�شبت  �شنغهاي،  يف  ال�شحافية«. 
كتل زرقاء على جانبي �شارع �شهد 
الأي  منعا  الليل  خ��الل  تظاهرات 

جتمع جديد.
ووق���ع���ت م���واج���ه���ات االأح������د بني 
ومتظاهرين  االأم���ن���ي���ة  ال���ق���وى 
ال����ذي����ن ح���م���ل ب��ع�����ش��ه��م اأزه�������ارا 
اإىل  اإ����ش���ارة  يف  ب��ي�����ش��اء  اأوراق  اأو 

الرقابة. وقد اأوقف عدد منهم.
حيث  بكني  يف  ليانغما  نهر  ق��رب 
من   400 م������ن  اك��������رث  جت����م����ع 
االأحد  م�شاء  ال�شينيني  ال�شباب 

تخفيف قيود كوفيد يف اإقليم �سينجيانغ بعد الحتجاجات 

بكني: �شيا�شة �شفر كوفيد »�شتنجح« غداة تظاهرات وا�شعة 

ال�شتخبارات الأمريكية ت�شعى لتجنيد رو�س معار�شني حلرب اأوكرانيا
•• وا�سنطن-وكاالت

تبحث وكالة اال�شتخبارات املركزية االأمريكية “�شي اآي اإي” عن رو�س 
ح�شب  لتجنيدهم،  االأوك��ران��ي��ة  احل��رب  م��ن  باال�شمئزاز”  “ي�شعرون 

ديفيد مارلو، نائب مدير العمليات يف الوكالة، يف االأ�شبوع املا�شي.
جورج  بجامعة  هايدن  مركز  يف  مارلو  عن  اإن�شايدر”  “بيزن�س  ونقل 
غزوه  ع�شية  حلظاته  اأف�شل  “يف  ك��ان  بوتني  اأن  فرجينيا  يف  مي�شون 

اأوكرانيا” الأنه كان يتمتع “باأكرب قوٍة �شيح�شل عليها مطلقاً«.
نبحث  النهاية.  اإىل  وا�شتنزفها  القوة  تلك  كل  “اأهدر  مارلو  واأ���ش��اف 
مثلنا  اال�شمئزاز،  م�شاعر  تخاجلهم  رو���س  عن  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

بال�شبط، ونفتح اأذرعنا االآن ال�شتقبال جمندين جدداً«.

االأمريكية التي  “وول �شرتيت جورنال”  اأوَل َمرة يف  ون�شر ت�شريحه 
اأو�شحت بع�س اأوجه الت�شابه بني تعليقاته وتعليقات كبار �شباط وكالة 
اال�شتخبارات املركزية ال�شابقني الذين اأفادوا باأن اال�شتياء من احلرب 
الع�شكريني  امل�شوؤولني  ال�شتقطاب  خ�شبة  اأر�شاً  لهم  اأت��اح  اأوكرانيا  يف 
فروا  وال��ذي��ن  احل��رب،  من  مالياً  ت��اأث��روا  الذين  والنخبة  ال�شاخطني، 
التحليل  نائب مدير ق�شم  اإىل ج��وار  وك��ان مارلو يتحدث  من رو�شيا. 
يف وكالة اال�شتخبارات املركزية ليندا فاي�شغولد يف اأول ظهور علني له 
منذ توليه من�شب رئي�س وحدة التج�ش�س يف وكالة املخابرات املركزية 
فيديو  مقطَع  هايدن  مركز  ون�شر  ال�شحيفة.  وف��ق  املا�شي،  العام  يف 

الفعالية االإثنني املا�شي.
اأن ك�����ش��َف م�������ش���وؤول ك��ب��ري يف جهاز  ب��ع��د  ت�����ش��ري��ح��ات م���ارل���و  وت���اأت���ي 

اال�شتخبارات الربيطاين االأ�شبوع املا�شي اأن دواًل اأوروبية طردت اأكرث 
من 400 م�شوؤول رو�شي ُي�شتبه يف اأنهم جوا�شي�س هذا العام.

واأ�شاَد كني مالكوم املدير العام جلهاز اال�شتخبارات الربيطاين مبجتمع 
االإجراءات  هذه  اإن  قائاًل  االأوكرانية،  احل��رب  يف  ل��دوره  اال�شتخبارات 
التاريخ  يف  الرو�شية  لال�شتخبارات  ا�شرتاتيجية  �شربة  اأكرب  “وجَهت 
االأوروب�����ي احل��دي��ث«. وع���نَي ول��ي��ام ب��رين��ز م��دي��ر وك��ال��ة اال�شتخبارات 
-حزيران  يونيو  يف  الوكالة  يف  العمليات  ملدير  نائباً  م��ارل��و  املركزية 
2021، ح�شب �شحيفة “وول �شرتيت جورنال”. وهو �شابط خُم�شرم 
خدَم يف اخلارج �شنوات “يف العديد من البيئات االأو�شع نطاقاً واالأكرث 
ح�شب  تعقيداً على االإط��الق، مبا يف ذلك املناطق املنكوبة باحلروب”، 

متخدثة با�شم اال�شتخبارات االأمريكية.

وفد اأوكراين يف اإ�شرائيل بحثًا 
عن اأنظمة اإنذار م�شادة لل�شواريخ

•• كييف-وكاالت

زارت بعثة ع�شكرية اأوكرانية اإ�شرائيل التي حر�شت على تفادي اإعالنها 
لتجنب مزيد من التوتر مع رو�شيا، وفق ما نقل »i24news« اليوم 

الثالثاء، عن القناة االإ�شرائيلية ال�13.
وقال املوقع اإن الوفد �شم ع�شكريني، بينهم م�شوؤول كبري جداً يف اجلي�س 
االأوكراين، تعادل رتبته اأحد نواب رئي�س هيئة االأركان االأوكرانية، لعقد 
ووزارة  االإ�شرائيلي،  م�شوؤولني يف اجلي�س  االجتماعات مع  �شل�شلة من 
االأمن. واأورد املوقع اأن الهدف الر�شمي للزيارة “دفع بناء اأنظمة االإنذار 

�شد ال�شواريخ التي اأعلنت اإ�شرائيل اأنها �شت�شلمها اإىل اأوكرانيا«.

للحد من قمع الن�ساء اليرانيات

هيالري كلينتون وفنانات اإيرانيات ينا�شدن الأمم املتحدة التحرك
•• نيويورك-اأ ف ب

وعدة  كلينتون  ه��ي��الري  االأم��ريك��ي��ة  للرئا�شة  ال�شابقة  املر�شحة  نا�شدت 
فنانات ونا�شطات اإيرانيات االأمم املتحدة العمل على احلد من قمع الن�شاء 

يف اإيران، خالل حدث فني اأقيم يف نيويورك قبالة مقر االأمم املتحدة.
اإي�شت ريفر بني مانهاتن وكوينز،  الواقعة على نهر  على جزيرة روزفلت 
�شاركت وزيرة اخلارجية االأمريكية ال�شابقة “ 2009-2013” يف حفل 
اأعمال فنية بينها عني عمالقة مر�شومة على درجات  لك�شف النقاب عن 

.»Eyes on Iran« »شلم، اأطلق عليه ا�شم “عيون على اإيران�
قالت كلينتون اإن “هذه احلملة “عيون على اإيران” قبالة االأمم املتحدة 
تهدف اإىل �شمان اأال ين�شى الراأي العام القمع الوح�شي الذي تتعر�س له 
اإيرانيات  فنانات  بكلينتوهن  واأح��اط  االإيرانيات”.  والفتيات  الن�شاء  االآن 
يقمن يف الواليات املتحدة، مثل �شيدا �شليماين واأفروديت ديزيريه ناواب 

و�شريين ن�شاأة ومهوا�س مو�شتاال.
واعتربت ال�شيدة االأوىل ال�شابقة اأن “مقتل مه�شا اأميني على يد ال�شرطة 
اأ�شعل ثورة قال من خاللها ال�شعب االإيراين، وعلى راأ�شه ن�شاء وفتيات، + 
كفى، لن ن�شمح بهذا القمع لعد االن+«. وت�شهد اإيران احتجاجات اندلعت 
اأميني )22  اأيلول-�شبتمرب االإيرانية الكردية مه�شا   16 منذ توفيت يف 
عاما( بعد توقيفها من قبل �شرطة االأخالق يف طهران النتهاكها قواعد 

اللبا�س ال�شارمة يف اجلمهورية االإ�شالمية.
اأي�شا  ودعمتها  �شهر  منذ  اأُطلقت  دولية  عري�شة  كلينتون  هيالري  نقلت 
االأمم  يف  االأع�شاء  ال��دول  “ت�شتجيب  كي  هاري�س  كاماال  الرئي�س  نائبة 
املتحدة ل�شجاعة املواطنني االإيرانيني وطرد اإيران من جلنة االأمم املتحدة 

املعنية بو�شع املراأة«.
هذه  “تفقد  �شفوفها،  بني  اإي���ران  على  “باملحافظة  اأن��ه  كلينتون  واأك���دت 

اللجنة واالأمم املتحدة م�شداقيتها«.
تنتخب الدول االأع�شاء يف اللجنة املعنية بو�شع املراأة من جانب املجل�س 
اجلمعية  تختار  وال��ذي  املتحدة  ل��الأمم  التابع  واالجتماعي  االقت�شادي 

العامة اأع�شاءه.
وا�شنطن يف  وتنتهي والية   .2026 العام  تنتهي  لوالية  اإي��ران  وانُتخبت 

العام املقبل.
وقرر جمل�س حقوق االإن�شان التابع لالأمم املتحدة يف 24 ت�شرين الثاين-

ال�شلطات  تعتربها  التي  التظاهرات  قمع  يف  دويل  حتقيق  فتح  نوفمرب، 
“اأعمال �شغب” حتر�س عليها دول الغرب.

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
الق�شية التنفيذية رقم 1261 ل�شنة 2022

اإعالن بيع �شفينة باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �شدهم / ) ال�شفينة ليدي ايزل ( ا�شمها ال�شابق ال�شفينة اثني�س 88 

ل�شالح املنفذ له / �شركة كا�شبيا ينفتجار ليمتد
االإلكرتوين لالإمارات  املوقع  �شينعقد مزاد علني على  باأنه  االبتدائية للجميع  الفجرية االحتادية  تعلن حمكمة 
ال�شفينة  لبيع  وذلك   ،2022/12/19 املوافق  االثنني  يوم  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف  وذلك  للمزادات 

)�شكراب( املحجوز عليها يف ميناء الفجرية واملبني اأو�شافها على النحو التايل:

وذلك   ) درهم  وخم�شة  وثمامنائة  وت�شعون  وثالثة  و�شبعمائة  ماليني  اأربعة   ( درهم   )4،793،805( بقيمة 
الثانية  عليهم  املدعي  باإلزام   / خورفكان  كلي  جتاري   2014/111 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  للحكم  تنفيذاً 
والرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة وال�شابعة والثامنة والتا�شعة واحلادي ع�شر والثاين ع�شر واخل�شوم املدخلني من 
وقدره  والت�شامم مبلغ  بالت�شامن  ليمتد  ينفتجاز  كا�شبيا  �شركة  اأ�شليا  للمدعية  يوؤدوا  باأن  الثامن  الرابع حتى 
واربعون  وت�شعمائة وخم�شة  الفا  واأربعون  وواحد  مليون وثمامنائة  و�شبعون  )�شتة  درهم   76،841،945،29
 . اأتعاب املحاماة  درهم وت�شعة وع�شرون فل�شا( والزامهم بالر�شوم وامل�شروفات، ومبلغ ثالثة االلف درهم مقابل 

ورف�شت فيما زاد عن ذلك من طلبات. 
الثمن املقدر لل�شفينة.  20% من  اأن يتقدم ب�شيك م�شدق بقيمة  املزايدة  ويتوجب على الراغب باال�شرتاك يف 
http:// للمزادات  لالمارات  االلكرتوين  املوقع  مراجعة  ذلك  عن  اال�شتف�شار  اأو  بال�شراء  يرغب  من  وعلى 
باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  له  كل من  وعلى   . البيع  قبل موعد  وذلك   www.emiratesauction.ae

عن رئي�س ق�سم التنفيذمعززا اياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على االقل

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية - دائرة التنفيذ
70392

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  278/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوي طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار بامارة دبي �شقة �شكنية - املنطقة احلبية الرابعة - رقم 
االأر�س 111 -رقم البلدية 120-682 - ا�شم املبنى اياليت 5 �شبورت ريزيدان�س، رقم العقار 401 ، رقم الطابق 
 ، امل�شاحة الداخلية 63.19، م�شاحة البلكونة 13.97 ، امل�شاحة الكلية مرت مربع 77.16   ،B-055 املواقف   4
ا�شم  العلني  باملزاد  وبيعه   1- املبنى  رق��م   87،4440 امل�شرتكة  امل�شاحة   ،  830.54 املربع  بالقدم  الكلية  امل�شاحة 

املالك جرميت �شينغ هارنام �شينغ
طالب التنفيذ البنك العربي �س.م.ع - عنوانه االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي - �شارع اخلليج التجاري - مبنى مبنى 

داناتا- �شقة 101 دناتا لل�شفريات مكاين 2488387321
دب��ي - منطقة اخلليج   : دب��ي - مدينة  اإم��ارة   - االإم���ارات  - عنوانه:  �شينغ  بالبري  �شينغ  : جولديب  اإعالنه  املطلوب 

التجاري - �شارع ابراج بر ت�شري�شل الطابق 17 مكتب 1709 - 050
مو�شوع االإعالن : املنفذ �شدهم : جرميت �شينغ هارنام �شينغ - بيك�شل لالنظمة الرقمية �س ذ م م - جولديب �شينغ 
بالبري �شينغ  - اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/12/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى 
موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 
20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره 
من  وعلى  املدنية  االإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من 
�شخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اأي��ام  ع�شرة  وامل�شاريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
وحدة عقارية - املنطقة احلبية الرابعة - رقم االر�س 111 - رقم البلدية : 120-682 رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 
 اياليت 5 �شبورت ريزيدان�س - رقم الوحدة : 401 - امل�شاحة : 77.16 مرت مربع - التقييم : 443225.92 درهم

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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اعالن بالن�شر 

رقم االخطار 2022/0092439
املخطر  : وادي النيل ملقاوالت الديكور 

وميثلها مالكها :حممد جميل خان حممد 
املخطر اليه : �شوبا للهند�شية واملقاوالت �س ذ م م

فان املنذر مبوجب هذا االنذار ينبه على املنذر اليه ب�شرورة املبادرة اىل 
درهم. �شداد  مبلغ 399215،02 

واال�شي�شطر املنذر اىل اللجو للق�شاء للمطالبة بحقوقه املرت�شدة يف 
اليه  املنذر  ال�شداد وحتميل  االمتناع وحتى  تاريخ   اليه من  املنذر  ذمة 
كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة مع حفظ كافة احلقوق 

االخرى للمنذر

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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MOJAU_2022- 0104301 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه :  من الطرف االأول : �شلطان حممد �شلطان حمد 
الكندي - اجلن�شية : االإمارات - عن كامل ح�شته البالغة 100%   اإىل الطرف الثاين : 
حا�شانيا �شادق - اجلن�شية فرن�شا معني خان �شلطان عزيز اجلن�شية : اأفغان�شتان ،  باال�شم 
التجاري )انفينيتي فيتن�س لكمال االج�شام( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 
ذات  �شركة  اىل  القانوين  ال�شكل  تغيري  يتم  ان  على   )69595( ملف  برقم  بعجمان 
م�شوؤولية حمدودة ويتم تغيري اال�شم التجاري اىل )نادي انفينيتي للياقة البدنية ذ م م( 
وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ،  وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق 

على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70640 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  538/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/771 جتاري كلي واملعدل باال�شتئنافان رقما 984+2006/1004 جتاري 
ل�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 19424484.74 درهم ورد خطابات ال�شمان �شاماًل الر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ: �شي اأ�س اأت�س كيه دبي للمقاوالت �س.ذ.م.م عنوانه : اإمارة دبي- بردبي- زعبيل-مكتب ملك نا�شر ح�شني العري�س- الكرامة- 
بناية بنك االإمارات الوطني- امليزانني- مقابل الربيد

املطلوب اإعالنه : حممد رهيف حممد فوزي حاكمي - عنوانه : اإمارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- منطقة ابراج بحريات اجلمريا- ابراج ارمادا- 
fatma@armadahoiding.com -0504624699 -21 الطابق P2 الربج

�شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/12/7 املوافق  االربعاء  :اأن��ه يف يوم  االإع��الن  مو�شوع 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ار�س وما عليها بناء- املنطقة الرب�شاء جنوب اخلام�شة- رقم 

االر�س: 672- امل�شاحة 2284.30 مرت مربع- املقدرة ب� 50.000.000 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  196/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع الدعوى : احلجز على عقار مرهون متهيداً لبيعه باملزاد العلني.

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاريعنوانه : االإمارات- اإمارة دبي- ور�شان االأوىل- دبي- �شارع املنامة- منطقة دبي للتعهيد بناية رقم 1 بناية 
بنك ابوظبي التجاري الطابق الثاين

وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي
املطلوب اإعالنه : انرتانيك كريكور كريكور - عنوانه : االإمارات- اإمارة دبي- مر�شى دبي- مبنى ماج 218- الطابق 16- �شقرة رقم 1609 

akk664@yahoo.com -0502530188 -1 :رقم املبنى
�شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/12/7 املوافق  االربعاء  :اأن��ه يف يوم  االإع��الن  مو�شوع 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :وحدة عقارية- املنطقة: مر�شى دبي- رقم االر�س: 81- رقم 

املبنى: 1- ا�شم املبنى: ماج 218- رقم العقار: 1609- امل�شاحة: 81.29 مرت مربع- التقييم: 920.267.85 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

جاييتى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، �شوريانو  الجا�شكا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)B6297089P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0589858242

فقدان جواز �شفر
�شدام  حممد   / امل��دع��و  فقد 
را�شد  اور  ه��������ارون  ح�����ش��ني 
اجلن�شية  ب���ن���ج���الدي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BT0247804(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0545587848    

فقدان جواز �شفر
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العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة هوليداي انز ميدل اي�شت ليمتد )اجلن�شية 
: هونغ كونغ( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي 

ب  - �س  �شيتي  في�شتيفال  دبي  - ملك   2201 - مكتب  �شيتي  في�شتيفال   : )العنوان 
58191 دبي ، �س ب 58191( واملقيدة حتت رقم )3114( يف �شجل ال�شركات االأجنبية 
بالوزارة.  وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات 
اعتماد  ���ش��ان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال����وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته  التجارية 
دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة 
بالدولة. يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �س.ب )36٢5( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104021 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني االأطراف املذكورة.
من الطرف االأول : م�شطفى رم�شان عبدالرحمن ابو ال�شعود - م�شر عن 50% من ح�شته البالغة 

100% اإىل الطرف الثاين : احمد حممد رم�شان حممد اجلن�شية : م�شر %50 
باال�شم التجاري )العا�شمة ملقاوالت التك�شية واالأر�شيات واالأ�شباغ( ال�شكل القانوين )وكيل خدمات(  

ن�شاط الرخ�شة )مقاوالت فئة �شاد�شة ، التك�شية واالر�شيات ، ا�شباغ( واملرخ�س من دائرة التنمية 
االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 743116 ال�شادرة  بتاريخ  2016/3/29 

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104208 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
اجلن�شية  احلمادي  حافظ  علي  حممد  احمد   : االأول  الطرف  من  املذكورة.  االأطراف 
البالغة 100%  اإىل الطرف الثاين : يو�شف  : االإمارات العربية املتحدة  عن ح�شته 
احمد حممد علي احلمادي - اجلن�شية : االإمارات.  باال�شم التجاري )خورفكان لتاأجري 
ال�شيارات( ال�شكل القانوين )فردية(  ن�شاط الرخ�شة )تاأجري ال�شيارات( واملرخ�س من 
دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 549130 ال�شادرة  

بتاريخ  2007/1/3 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
ق�شم االإ�شهادات 

 املو�شوع / االأ�شماء
امل��دع��و/را���ش��د علي علي  ب��ان  تعلن دائ���رة حم��اك��م را����س اخليمة 
مالك ال�شحي ، تقدم بطلب تغيري املقطع االأول ال�شم ابنته من 
)�شيخه( اإىل )عفراء( ، ليكون ا�شمها بعد التغيري / عفراء را�شد 
علي مالك ال�شحي ،  وان من له م�شلحة يف االعرتا�س ان يتقدم 
خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�شم اال�شهادات 

يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�شي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه 

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
 MOJAU_2022- 0104177 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

االأطراف  الرخ�شة بني  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : ايزرا بليكييا اجلن�شية : اأوغندا حيث ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها 
التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  قهوتي(  حكاية  )كافيه  التجاري  بالرخ�شة   %100 البالغة 

االإقت�شادية بعجمان برقم  ملف )104598( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ،  
اإىل الطرف الثاين : حممد كامل حممد حممد اجلن�شية : م�شر  

حكاية  )كافترييا  اىل  قهوتي(  حكاية  )كافيه  من  التجاري  اال�شم  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت 
قهوتي(  

وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر 
هذا االإعالن. 

الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70640 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104192 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

يرجى العلم انه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : انوار ح�شني حممد ح�شني اجلن�شية : بنغالدي�س  
اإىل الطرف الثاين : اكيب الدين دهايل غياث الدين دهايل - اجلن�شية : بنغالدي�س  

باال�شم التجاري )افتاه ل�شيانة املباين(   رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 
بعجمان برقم ملف )104086( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 

وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من 
تاريخ ن�شر هذا االإعالن. 

الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70640

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104020 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : احمد حممد ح�شن حممد العبدويل - اجلن�شية : االإمارات- عن كامل 
ح�شته البالغة %100

اإىل الطرف الثاين : ويل اهلل بالبت اهلل اجلن�شية : بنغالدي�س  
االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  االمني(  روح  )كافترييا  التجاري  باال�شم 

بعجمان برقم ملف )104050( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 
وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70640

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIGRI2022/0008238 / تظلم

اإىل : �شودهري جويل بن �شنكرالل جويل  - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية  املرفاأ الداخلي 
للمنطقة احلرة قطعة رقم 1L0 �س ب 41506

نعلمكم باأن متظلم / جي بي جلوبال هنت تريمينال م م ح
العنوان / حمل االإقامة : العنوان اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية �شارع االمارات 1A101112 ار�س رقم هاتف 

 gulf fzc1@gmail.com.الربيد االلكرتوين  0501357452
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������������������ : اأوال: قبول التظلم �شكل

ثانيا : ويف املو�شوع : باإلغاء كافة االإجراءات التنفيذية يف مواجهة املتظلمه اذ انها غري ملزمه باالأ�شا�س بال�شند يف احلجز 
التحفظي عليها وموجوداتها. 

ثالثاً: خماطبة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية باإلغاء كافة االإجراءات املتخذة يف مواجهة املتظلمه. 
رابعاً: ويف جميع االأحوال اإلزام املتظلم �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف و مقابل اأتعاب املحاماة.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير
، لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة االمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه االإحتادية �شباح يوم 
اإر�شال  اأو  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم  2022/12/07 ال�شاعة  املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIGRI2022/0008238 / تظلم

الداخلي  املرفاأ  باحلمرية   احلرة  املنطقة  ال�شارقة  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول   - جول  �شودهري  جول  بريريت   : اإىل 
للمنطقة احلرة قطعة رقم 1L0 �س ب 41506

نعلمكم باأن متظلم / جي بي جلوبال هنت تريمينال م م ح
العنوان / حمل االإقامة : العنوان اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية �شارع االمارات 1A101112 ار�س رقم هاتف 

 gulf fzc1@gmail.com.الربيد االلكرتوين  0501357452
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������������������ : اأوال: قبول التظلم �شكل

ثانيا : ويف املو�شوع : باإلغاء كافة االإجراءات التنفيذية يف مواجهة املتظلمه اذ انها غري ملزمه باالأ�شا�س بال�شند يف احلجز 
التحفظي عليها وموجوداتها. 

ثالثاً: خماطبة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية باإلغاء كافة االإجراءات املتخذة يف مواجهة املتظلمه. 
رابعاً: ويف جميع االأحوال اإلزام املتظلم �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف و مقابل اأتعاب املحاماة.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير
، لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة االمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه االإحتادية �شباح يوم 
اإر�شال  اأو  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم  2022/12/07 ال�شاعة  املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70021
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIGRI2022/0008238 / تظلم

اإىل : ا�شوك كومار جويل - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية  املرفاأ الداخلي للمنطقة احلرة 
قطعة رقم 1L-0 �س ب 41506

نعلمكم باأن متظلم / جي بي جلوبال هنت تريمينال م م ح
العنوان / حمل االإقامة : العنوان اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية �شارع االمارات 1A101112 ار�س رقم هاتف 

 gulf fzc1@gmail.com.الربيد االلكرتوين  0501357452
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������������������ : اأوال: قبول التظلم �شكل

ثانيا : ويف املو�شوع : باإلغاء كافة االإجراءات التنفيذية يف مواجهة املتظلمه اذ انها غري ملزمه باالأ�شا�س بال�شند يف احلجز 
التحفظي عليها وموجوداتها. 

ثالثاً: خماطبة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية باإلغاء كافة االإجراءات املتخذة يف مواجهة املتظلمه. 
رابعاً: ويف جميع االأحوال اإلزام املتظلم �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف و مقابل اأتعاب املحاماة.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير
، لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة االمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه االإحتادية �شباح يوم 
اإر�شال  اأو  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم  2022/12/07 ال�شاعة  املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIGRI2022/0008238 / تظلم

اإىل : منان قل ا�شوك قل - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية  املرفاأ الداخلي للمنطقة احلرة 
قطعة رقم 1-0 �س ب 41506

نعلمكم باأن متظلم / جي بي جلوبال هنت تريمينال م م ح
العنوان / حمل االإقامة : العنوان اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة باحلمرية �شارع االمارات 1A101112 ار�س رقم هاتف 

 gulf fzc1@gmail.com.الربيد االلكرتوين  0501357452
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������������������ : اأوال: قبول التظلم �شكل

ثانيا : ويف املو�شوع : باإلغاء كافة االإجراءات التنفيذية يف مواجهة املتظلمه اذ انها غري ملزمه باالأ�شا�س بال�شند يف احلجز 
التحفظي عليها وموجوداتها. 

ثالثاً: خماطبة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية باإلغاء كافة االإجراءات املتخذة يف مواجهة املتظلمه. 
رابعاً: ويف جميع االأحوال اإلزام املتظلم �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف و مقابل اأتعاب املحاماة.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير
، لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة االمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه االإحتادية �شباح يوم 
اإر�شال  اأو  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم  2022/12/07 ال�شاعة  املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3521 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �شده / احمد حاجي ح�شني النجار  

ل�شالح طالب التنفيذ / بنك ملي ايران - فرع ال�شارقة  
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
لبيع  وذلك   ،  2022/12/14 املوافق  االأربعاء  يوم  ع�شر ظهرا  الثانية  ال�شاعة  emiratesauction.ae يف متام 

العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده )العلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 
1،930،000 درهم )مليون وت�شعمائة  825 ملك مبنطقة النخيالت باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التثمني :  - العقار رقم 

وثالثون الف درهم( ار�س مبنية عبارة عن فيال �شكنية - )ار�شي + اأول( + ملحق + �شور + كراج 
يتوجب على الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0003594 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد م�شرف ح�شني حممد عظيم الدين  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/6 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/16 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شويت�س اليتينج - م م ح   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005202/ 

اإىل املحكوم عليه : �شويت�س اليتينج - م م ح  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شما املمزر لتجارة مواد الديكور واالنارة   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 63040.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فاطمة �شامل ل�شيانة املباين - �س ذ م م  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005556/ 

اإىل املحكوم عليه :  فاطمة �شامل ل�شيانة املباين - �س ذ م م   - العنوان : دبي ديره - خلف �شارع النخيل بناية عبداهلل 
جوبا�س - مكتب 113 0508765786  0554316507 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة حممد اخل�شر ملقاوالت النجارة امل�شلحة - ذ م م  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 6850.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عبدال�شميع حممد عثمان   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBONCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005522/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عبدال�شميع حممد عثمان  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود فرع دبي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 271411.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد زهران ابراهيم حممد مارك  
 SHCEXCICOM2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003848/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد زهران ابراهيم حممد مارك
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود فرع دبي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 65988.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اوغو �شت�شنى ابينى   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005303/ 

اإىل املحكوم عليه : اوغو �شت�شنى ابينى - العنوان : ال�شارقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 
بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 6191.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اأمام املحكمة املذكورة.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات  - ال�شاعة - 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70522
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ماني�س كومار   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003506/ 

اإىل املحكوم عليه : ماني�س كومار 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 8984.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - وهاب كل رحمت كل 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005305/ 

اإىل املحكوم عليه : وهاب كل رحمت كل - العنوان : ال�شارقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 
بناية �شكن اجرة ال�شارقة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 13675.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اأمام املحكمة املذكورة.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات  - ال�شاعة - 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104253 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

يف البيع  يرغب  باك�شتان،   : اجلن�شية  بت  عبدالعزيز  بت  �شعيد  حممد  ليكن معلوما للجميع باأن : • ال�شيد/ 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %50 اىل ال�شيد / انيل كومار نانو بانيكار، اجلن�شية: الهند 

احمد ب�شري احمد، اجلن�شية : باك�شتان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته  �شعيد  طارق  وال�شيد/   •
البالغة %50 اىل ال�شيد / انيل كومار نانو بانيكار، اجلن�شية: الهند 

ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة  ل�شيانة  احلدباء  �شماء  )ور�شة  امل�شماه  بالرخ�شة  • وذلك 
رقم )722667( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقه، 

تعديالت اخرى: • تغيري وكيل اخلدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104210 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

الفرماوي اجلن�شية : م�شر  العزيز  ا�شرف ب�شطوي�شي عبد  • ال�شيد/   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %50% اىل ال�شيد / �شريف عبداملنعم حممد 
عثمان، اجلن�شية: م�شر • وال�شيد/ عالء علي عبداحلميد عبداحلميد، اجلن�شية : العراق، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% اىل ال�شيد / �شريف عبداملنعم حممد عثمان، اجلن�شية 
: م�شر  • وذلك بالرخ�شة امل�شماه )ركن اخلدمة ال�شريعة ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )793530( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقه، تعديالت اخرى 
: • ال يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة  اليه بعد  امل�شار 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ حممد عمران �شودرى حممد مقبول احمد اجلن�شية 
اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�شتان   :
امل�شماه )ج�شر  الرخ�شة  باك�شتان، يف   : �شهزاد حممد حنيف اجلن�شية  ال�شيد / حممد 
بالرقم  ال�شارقة  االقت�شادية يف  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  ال�شيارات(  ل�شيانة  اجلرف 

)743503(، تعديالت اأخرى: ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن: ال�شيد/ قادر اماجنود �شايف اماجنود اجلن�شية : الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة / تريي�شا البى 
بوجو�س - اجلن�شية الفلبني يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة  باب البيت( ال�شادرة من دائرة 

التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة بالرقم )791565(  تعديالت اأخرى: ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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غنام املزروعي ل� »وام«: حتديثات »ناف�س« خطوة مهمة لتقلي�س الفجوة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
بعد  اخلا�س  القطاع  يف  تعيينهم  مت  املواطنني  من  اآالف  �شبعة  من  اأك��رث  اأن 
73 يف املائة منهم مل ي�شبق لهم العمل  اأن  اإذ  “ناف�س”،  ت�شجيلهم يف من�شة 

يف القطاع اخلا�س. 
واأو�شح املزروعي اأن عدد �شركاء “ناف�س” امل�شجلني يف املن�شة و�شل اإىل اأكرث 
املجل�س يف عقد  الربنامج، وجنح  اإط��الق  �شريك خالل عام من  اآالف  خم�شة 
احلكومية  اجلهات  مع  وب��ّن��اءة  هادفة  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   24 يقارب  ما 
واخلا�شة �شاهمت يف تنفيذ بع�س الربامج وت�شهيل توظيف مواطني الدولة 
برنامج  القطاع اخلا�س، من �شمنها �شت جامعات م�شاركة �شمن  �شركات  يف 
ا�شرتاتيجيني  �شركاء  اتفاقيات مع  اأربع  اإىل  باالإ�شافة  ال�شحي،  القطاع  دعم 

يف القطاع �شبه احلكومي. 
اأن م��ب��ادرات برنامج  ال��ك��وادر االإم��ارات��ي��ة،  وذك��ر االأم��ني العام ملجل�س تناف�شية 
مع  اخلا�س،  القطاع  يف  العمل  وجم��االت  القطاعات  كافة  تت�شمن  “ناف�س” 

�شراكات ودعم اأكرث من 170 األف مواطن منتفع يف كل من القطاع اخلا�س 
وامل�شريف خالل االأعوام اخلم�شة املقبلة، مو�شحاً اأن التحديثات �شملت تو�شيع 
�شاتهم  نطاق دعم الرواتب لي�شّم املواطنني العاملني بجميع وظائفهم وتخ�شّ
ال�شهري عن  الراتب  اأال يزيد  ا�شتثناء �شرط  الدرا�شية من غري  وموؤّهالتهم 
30 األف درهم، كما مت رفع قيمة الدعم املايل لت�شل العالوة املالية ال�شهرية 
درهم  اآالف  و6  البكالوريو�س  �شهادة  اأق�شى حلاملي  بحد  دره��م  اآالف   7 اإىل 
الثانوية  حلاملي  اأق�شى  بحد  دره��م  اآالف  و5  الدبلوم  حلاملي  اأق�شى  بحد 

العامة وما دون. 
وقال االأمني العام ملجل�س تناف�شية الكوادر االإماراتية، اإن من �شمن التحديثات 
اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  جميع  �شمول  عنها  االإع��الن  مت  التي 
مّت  ���ش��واء  العمل  يف  التحاقهم  ت��اري��خ  ع��ن  النظر  بغ�س  والتاأميني  وامل�����ش��ريف 

تعيينهم قبل اأو بعد اإطالق برنامج “ناف�س” يف 13 �شبتمرب 2021. 

•• اأبوظبي-وام:

االإماراتية  الكوادر  تناف�شية  ملجل�س  العام  االأم��ني  امل��زروع��ي،  غنام  �شعادة  قال 
رواتب  دع��م  زي��ادة  من خ��الل  “ناف�س”  برنامج  االأخ��رية على  التحديثات  اإن 
امل��واط��ن��ني يف ك��ل م��ن القطاعني اخل��ا���س وامل�����ش��ريف، تعترب خ��ط��وة مهمة يف 

تقلي�س الفجوة ما بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س. 
اأن عدد امل�شتفيدين  واأ�شاف املزروعي يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
األ��ف مواطن وذل��ك منذ انطالق   21 جت��اوز  “ناف�س”  من برامج وم��ب��ادرات 
العاملة  االإماراتية  القوى  2021 للم�شاهمة يف تعزيز  الربنامج يف �شبتمرب 

يف القطاع اخلا�س. 
واأ�شار اإىل اأن برنامج “ناف�س” حقق العديد من االإجنازات مع ان�شمام اأكرث 
األف مواطن للقطاع اخلا�س وما زالوا على راأ�س عملهم منوها اإىل   14 من 

املالية وقطاع  القطاعات احليوية مثل قطاع اخلدمات  الربنامج على  تركيز 
دورية  مبراجعة  يقوم  املجل�س  اأن  اإىل  م�شرياً  والتجزئة،  ال�شحية  الرعاية 
القيادة  اإط��ار توجيهات  اأي��ة م�شتجدات وذل��ك يف  وامل��ب��ادرات يف �شوء  للربامج 

الر�شيدة بدعم ملف التوطني يف القطاع اخلا�س. 
ونوه املزروعي اإىل موا�شلة العمل على منح املواطنني فر�شا وظيفية وتدريبية 
يف القطاع اخلا�س الذي يعد �شريكا اأ�شا�شيا وفاعال يف تطوير اقت�شاد الدولة 
وحتريك عجلة التنمية االقت�شادية وال�شاملة وقال اإنه مع توجيهات القيادة 
اخلا�س  القطاع  يف  امل��واط��ن��ني  روات���ب  دع��م  برنامج  نطاق  بتو�شيع  الر�شيدة 
امل��وؤق��ت ملن  الدعم  االب��ن��اء ورف��ع  الدعم وتعديل ع��الوة  وامل�شريف ورف��ع قيمة 
اأبنائنا وبناتنا اغتنام الفر�س  اإرادتهم، فاإننا ناأمل من  فقدوا وظائفهم خارج 
الوظيفية املتاحة واال�شتفادة من مزايا برنامج “ناف�س” املالية وغري املالية. 

يف بناء  “ناف�س”  اأن ت�شهم التحديثات االأخرية على برنامج  وتوقع املزروعي 

غرفة راأ�س اخليمة ت�شتقبل حمافظ جنوب �شيناء ويبحثان اآفاق التعاون وال�شتثمار وتبادل الوفود ال�شياحية

الإمارات والكاميون ت�ستك�سفان فر�س التعاون يف الطاقة املتجددة والبنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية

 - ثاين الزيودي: الإمارات ت�شعى لتو�شيع نطاق العالقات 
التجارية وال�شتثمارية مع الكامريون التي متتلك اقت�شادًا طموحًا 

- حممد علي ال�شرفاء: اإمكانات كبرية لتعميق العالق��ات 
وزيادةالتدفقات التجارية وت�شريع عجلة ال�شتثمارات بني الدولتني

الإمارات توؤكد دعمها جلهود التعاون والتكامل القت�شادي 
بني دول العامل الإ�شالمي مبا يعزز جهود التنمية امل�شتدامة

العامل، وتوفري جميع ال�شلع االإ�شرتاتيجية لكافة دول العامل، الأنها متتلك 
مواقع جغرافية توؤهلها الأن تكون ج�شراً حمورياً وم�شتداماً حلركة التجارة 
العاملية، خا�شة واأن حجم جتارة دول “الكوم�شيك” مع العامل بلغت نحو 
 10 2021، فيما ت�شتحوذ على ما ن�شبته  4 تريليونات دوالر خالل عام 
يف املائة من حجم التجارة العاملية ال�شلعية، و9.5 يف املائة من ال�شادرات 

العاملية، و10.5 يف املائة من الواردات العاملية.
امل��ا���ش��ي��ة منوذجاً  ال�����ش��ن��وات  اأن دول���ة االإم������ارات ط���ورت خ���الل  ول��ف��ت اإىل 
اقت�شادياً جديداً يواكب متطلبات املرحلة الراهنة، ويبني اأ�ش�س امل�شتقبل، 
يف �شوء م�شتهدفات ومبادئ اخلم�شني وحمددات مئوية االإمارات 2071، 
ومن بينها ال�شماح بالتملك االأجنبي لل�شركات بن�شبة 100 يف املائة والذي 
�شاهم يف حتفيز حركة اال�شتثمارات، واإطالق ا�شرتاتيجية رائدة ال�شتقطاب 
ال��ق��ط��اع��ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، نتج عنها تبني  امل��واه��ب وال��ك��ف��اءات يف ك��اف��ة 
ا�شتحداث  جانب  اإىل  امل�شتقبل،  قطاعات  يف  مبتكرة  ومبادرات  م�شروعات 
منظومة ت�شريعات متطورة تواكب اأف�شل املمار�شات العاملية حلماية امللكية 
االخرتاعات  واأ�شحاب  املبدعني  ا�شتقطاب  يف  �شاهمت  واالإب���داع،  الفكرية 

واالبتكارات والعالمات التجارية املرموقة يف خمتلف املجاالت.
هذا  اجتماعات  اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  الق�شايا  اأهمية  على  و�شدد 
اأف�����ش��ل احل��ل��ول ح��ي��ال امل�شتجدات  ال��ع��ام وج��ه��ود ال���دول االأع�����ش��اء لو�شع 
امل�شاعدة االجتماعية  االقت�شادية العاملية، والتي ياأتي يف مقدمتها توفري 
كوفيد-19  جائحة  �شوء  يف  واالقت�شادي  االجتماعي  والتمكني  الفعالة 
االإ�شالمي  التعاون  منظمة  دول  بني  التعاون  تعزيز  ب��اأن  ثقته  عن  معرباً 
االإمارات  واأن دولة  اإيجابية مهمة،  نتائج  اأن يثمر عن  امللف ميكن  يف هذا 
اأنها حققت  املبذولة يف هذا االجت��اه ال �شيما  م�شتعدة لدعم كافة اجلهود 
عبوراً اآمناً اإىل مرحلة ما بعد اجلائحة مبقومات قوية وم�شارات متكاملة 

للنمو امل�شتدام يف خمتلف القطاعات.
االإ�شالمي  التعاون  منظمة  برنامج  اأه���داف  تنفيذ  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
متعددة  ا�شتجابة  و�شع  ت�شتهدف  واأن��ه��ا  خا�شة  ُملحة،  ���ش��رورة   2025
الفكرية  املجاالت  يف  االإ�شالمية  ال��دول  تواجهها  التي  للتحديات  االأب��ع��اد 

والثقافية وال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والتنموية.

•• اإ�سطنبول-وام: 

االإمارات  دولة  وفد  االقت�شاد،  وزير  املري  بن طوق  تراأ�س معايل عبداهلل 
االقت�شادي  للتعاون  الدائمة  للجنة   38 ال�  ال��دورة  اجتماعات  امل�شارك يف 
على امل�شتوى الوزاري  “ كوم�شيك”  والتجاري ملنظمة املوؤمتر االإ�شالمي 
وجلنة كبار امل�شوؤولني، والتي عقدت يف مدينة اإ�شطنبول بجمهورية تركيا 

ال�شديقة خالل الفرتة من 26 اإىل 29 نوفمرب اجلاري.
وقال ابن طوق يف كلمته خالل االجتماع: “اإن دولة االإمارات بقيادة �شاحب 
ويف  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ، 
اإطار روؤيتها امل�شتقبلية، حري�شة على دعم جهود منظمة العمل االإ�شالمي 
االإ�شالمية،  ال��دول  بني  امل�شرتك  التعاون  تعميق  اإىل  الرامية  وخططها 
واال�شتفادة من الفر�س وتعزيز منو اقت�شادات دولنا وو�شع اال�شرتاتيجيات 

املالئمة ملواجهة التحديات احلالية وامل�شتقبلية«.
واأ�شاف: “يكت�شب هذا االجتماع اأهمية كربى كونه يتزامن مع الكثري من 
امل�شهد االقت�شادي ويف خارطة  التي فر�شت حتوالت جذرية يف  املتغريات 
اأهمية تعزيز التعاون والتكامل  التجارة على ال�شعيد العاملي، والتي تربز 
ت��واك��ب هذه  �شيا�شات  االإ���ش��الم��ي، وتطوير  ال��ع��امل  دول  ب��ني  االق��ت�����ش��ادي 
االقت�شادي  للتعاون  الدائمة  اللجنة  اجتماع  اأن  مو�شحا   .. املتغريات” 
القرار  ل�شنع  االأب��رز  املن�شة  ميثل  االإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  والتجاري 
مببادرات  للخروج  االإ�شالمي،  العامل  دول  م�شتوى  على  احللول  واق��رتاح 
واأن  وال�شيما  الطويل،  امل��دى  على  االإ�شالمية  اقت�شاداتنا  تخدم  وبرامج 
ودولة  العاملي،  االقت�شاد  خريطة  على  ثقل  لها  االإ�شالمية  االقت�شادات 
العامل  اأ���ش��واق  وب��ني  بينها  املتبادلة  اال�شتفادة  بتعظيم  مهتمة  االإم����ارات 
ت�شهد  الكوم�شيك  دول  وبني  بينها  التجارة  حركة  واأن  خا�شة  االإ�شالمي، 
املن�شوية حتت  ال���دول  م��ع  االإم�����ارات  م��ت��وا���ش��اًل حيث بلغت جت���ارة  من���واً 
بن�شبة  2021، حمققة من��واً  650 مليار دره��م خالل عام  مظلتها نحو 

26 يف املائة مقارنة مع 2020«.
واأكد معاليه اأن دول العامل االإ�شالمي لديها الفر�شة الأن ت�شهم يف �شمان 
بها  التي مير  احلالية  الظروف  رغم  العاملية  االإم��داد  �شال�شل  ا�شتمرارية 

الغرفة  قيادات  داعياً   ، وال�شياحي 
وم�������ش���وؤول���ي���ه���ا ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق ل���زي���ارة 
حمافظة جنوب �شيناء يف القريب 
واالطالع  اال�شتثمار  ال�شتطالع   ،
على ما حتظى به من امن وامان 
، موؤكداً حر�شه على تنويع م�شادر 
جنوب  حم���اف���ظ���ة  يف  ال�������ش���ي���اح���ة 
باإهداء  ال��ل��ق��اء  خم��ت��ت��م��اً   ، ���ش��ي��ن��اء 
مدين������ة  م��ف��ت��اح  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س 
���ش��������رم ال�����ش��ي��خ ك��رم��ز ت��ك��رمي��ا ل��ه ، 
وتلقى من الغرفة الدروع والهدايا 

التذكارية . 

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

����ش���ع���ادة حم��م��د م�شبح  اأ���ش��ت��ق��ب��ل 
راأ�س  جتارة  غرفة  رئي�س  النعيمي 
اخل���ي���م���ة مب���ق���ر ال���غ���رف���ة اأم���������س ؛ 
ف��ودة حمافظ جنوب  اللواء خالد 
العربية  م�شر  بجمهورية  �شيناء 
للبالد  زي��ارت��ه  خ��الل  ؛  ال�شقيقة 
القن�شل  ال��دي��ب  اأ����ش���رف  ي��راف��ق��ه 
العام جلمهورية م�شر العربية يف 
دبي واالمارات ال�شمالية ، والوزير 
املفو�س التجاري بال�شفارة امل�شرية 

جنوب  مبحافظ  النعيمي  حممد 
موؤكداً   ، له  املرافق  والوفد  �شيناء 
االإماراتية  ال��ع��الق��ات  متانة  على 
امل�����ش��ري��ة يف ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات ، 
امل�شرتك  العمل  اأهمية  عن  معرباً 
دولة  اأن  اإىل  وم��ن��وه��اً  ل��ت��ع��زي��زه، 
ال�شركاء  اأك���رب  م��ن  تعد  االإم����ارات 
م�شر  جل���م���ه���وري���ة  ال���ت���ج���اري���ني 
من  تعد  كما   ، ال�شقيقة  العربية 
 ، فيها  الدوليني  امل�شتثمرين  اأكرب 
ت�شطلع  التي  اخلدمات  اىل  الفتاً 
راأ�������س اخليمة  غ���رف���ة  ب��ت��ق��دمي��ه��ا 

48.8 ملوين درهم، ثم “االإمارات 
 48.7 نحو  ج��اذب��اً  الوطني”  دب��ي 

مليون درهم.
ويف �شوق اأبوظبي، �شعد �شهم “األفا 
 2.94% بن�شبة  القاب�شة”  ظبي 
 2.4% االإ�شالمي”  و”اأبوظبي 
 1.16% للتوزيع”  و”اأدنوك 
اآند”  و”اأي   0.37% و”بروج” 
“ملتيبالي”  وت�����ش��در   .0.33%
ال���ن�������ش���اط م�����ش��ت��ق��ط��ب��اً اأك�������رث من 
ت���اله  دره���������م،  م���ل���ي���ون   235.5
“العاملية القاب�شة” بنحو 210.9 
ظبي”  “األفا  ث����م  دره������م  م���ل���ي���ون 

190.9 مليون درهم.

 33% متثل  طبيعية  وحم��م��ي��ات 
امل��ح��اف��ظ��ة ،  اإج��م��ايل م�شاحة  م��ن 
املمتدة  �شواطئها  اىل  ب��اال���ش��اف��ة 
تطرق  ك��م��ا   ، “ ك���م   600 “ اىل 
اال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  اىل  ال��وف��د 
اأقت�شادية  م��دن  م��ن   ، باملحافظة 
واالعمال  امل��ال  رج��ال  الإ�شتقطاب 
ومركز   ، متكاملة  طبية  وم���دن   ،
الطبية  باالع�شاب  للعالج  �شحي 
لالنتاج  م��دي��ن��ة  اىل  ب��اال���ش��اف��ة   ،
للمو�شة  واأخ��������رى   ، االع����الم����ي 
�شعادة  رح��ب  جهته  م��ن   . العاملية 

ورجال  امل�شتثمرين  تفيد  ال��ت��ي   ،
االأع���م���ال امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
وحمافظة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  اإم������ارة 
ج��ن��وب ���ش��ي��ن��اء ب��ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�شاأنه  م��ن  ال���ذي  االأم���ر   ، العربية 
خ���دم���ة امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة. من 
ف��ودة عن  اللواء خالد  جانبه عرب 
ب��ال��غ ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ع��ل��ى كرم 
اال�شتقبال  وح�����ش��ن   ، ال�����ش��ي��اف��ة 
ب��رتح��ي��ب ال��غ��رف��ة ل��ت��ق��دمي كافة 
جماالت  لدفع  املتاحة  االإمكانيات 
واالقت�شادي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 

اال�شبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��الت  ل��ق�����ش��اء 
  . �شيناء  بجنوب  ال�شياحية  باملدن 
نبذة  �شيناء  وق��دم حمافظ جنوب 
كانت من قبل  املحافظة كيف  عن 
وكيف اأ�شبحت اليوم ، وكم امل�شاريع 
التي نفذتها والتي ب�شدد تنفيذها 
والوفد  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ت���ع���ر����س   ،
اأم����ام ق���ي���ادات الغرفة  امل���راف���ق ل��ه 
ال�شياحية  املقومات   ، وم�شوؤوليها 
باملحافظة من منتجعات ومقا�شد 
تاريخية  وم������������زارات  ����ش���ي���اح���ي���ة 
 ، ، وعيون مائية كربيتية  واأث��ري��ة 

درهم يف �شوق دبي، وجرى التداول 
408 ماليني �شهم عرب  على نحو 
األف   24.7 ع��ل��ى  ي��رب��و  م��ا  تنفيذ 
�شفقة. وارتفع يف �شوق دبي، “دبي 
 0.52% ب��ن�����ش��ب��ة  االإ�شالمي” 
و”�شعاع كابيتال” %1.7 و”تكافل 
و”العربية   6.8% االإمارات” 
و”�شالك”   2.95% للطريان” 
للتطوير”  و”اإعمار   1.32%

%0.72 و”دو” 0.71%.
ال���ن�������ش���اط  “تعليم”  وت�����������ش�����در 
86.8 مليون  اأك��رث من  م�شتقطباً 
2.55 دره���م،  ل��ي��غ��ل��ق ع��ن��د  دره����م 
ب�شيولة  العقارية”  “اإعمار  ت��اله 

م��ل��ي��ار دره����م ل��الأ���ش��ه��م امل���درج���ة يف 
امل�����ايل. و���ش��ع��د موؤ�شر  دب����ي  ���ش��وق 
 0.51% بن�شبة  ال��ع��ام  دب��ي  ���ش��وق 
ليغلق  17.05نقطة  يعادل  ما  اأو 
بينما  ن��ق��ط��ة،   3304.39 ع��ن��د 
اأغلق موؤ�شر �شوق اأبوظبي “فادك�س 
نقطة،   10368.79 عند   ”15
ف��ي��م��ا و���ش��ل م��وؤ���ش��ر ف��وت�����ش��ي �شوق 
اإيل  “فادجي”  ال����ع����ام  اأب���وظ���ب���ي 

10392.3 نقطة.
�شيولة  املحلية  االأ�شهم  وا�شتقطبت 
دره����م  م���ل���ي���ار   1.83 م����ن  ب����اأك����رث 
درهم  مليار   1.44 ب��واق��ع  م��وزع��ة 
مليون  و394.8  اأبوظبي  �شوق  يف 

 ، وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  االأع���م���ال  ملجتمع 
وق����دم ���ش��رح��اً واف���ي���اً ح���ول ماهية 
خ����دم����ات ال���غ���رف���ة وم���ب���ادرات���ه���ا ، 
وال�����دور ال���ذي مي��ك��ن اأن ت��ق��وم به 
العالقات  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ش��اه��م��ة  يف 
راأ�������س اخليمة  اإم�������ارة  ب���ني  ف��ي��م��ا 
م�شدداً   ، �شيناء  جنوب  وحمافظة 
على اأن الغرفة على اأمت اال�شتعداد 
االأعمال  للتعاون والتعريف مبناخ 
وال�شياحية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ف��ر���س 
التي يوفرها اجلانبان ، والتن�شيق 
واملعلومات  ال��وف��ود  لتبادل  للعمل 

اأ�شرف حمدي ، والوفد املرافق لهم 
اإ�شماعيل  يو�شف  بح�شور  وذلك  ؛ 
الكرمي  عبد  ووليد  االول  النائب 
الغرفة  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب 
القطامي  ع��ائ�����ش��ة  وال���دك���ت���ورة  ؛ 
وحممد  االدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��وة 
باالنابة  الغرفة  ال�شبب مدير عام 
تعزيز  ���ش��ب��ل  م���ع���اً  ب��ح��ث��ا  ح��ي��ث  ؛ 
التعاون وامل�شاريع امل�شرتكة بينهما 
الزيارات  تبادل  على  والت�شجيع  ؛ 
ال�����ش��ي��اح��ي ؛ واآل���ي���ات  ال��ق��ط��اع  يف 
ال�شياحية  ل�����الف�����واج  ال���رتت���ي���ب 

•• اأبوظبي-وام:

ع���زز ���ش��وق دب���ي امل����ايل م��ك��ا���ش��ب��ه يف 
ختام تداوالت ام�س وربح راأ�س ماله 
ال�شوقي ما يربو على 3.5 مليارات 
�شهم  اإدراج  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  دره����م 
بينما  جمموعة “تعليم القاب�شة”، 
�شيولة  و�شط  اأبوظبي  �شوق  ا�شتقر 

جتاوزت 1.44 مليار درهم.
لالأ�شهم  ال�شوقي  املال  راأ�س  وو�شل 
تريليون درهم   3.23 اإىل  املدرجة 
تريليون   2.65 ب���واق���ع  م���وزع���ة 
امل���درج���ة يف �شوق  ل��الأ���ش��ه��م  دره����م 
و579.7  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 

بن  مل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
�شامل  ورا�����ش����د  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د 
التعاون  ق�شم  م��دي��ر  ال�����ش��ام�����ش��ي، 
االإمنائي الدويل، ويو�شف طحنون 
غ��دارة غرفة  رئي�س جمل�س  نائب 
القيوين، وعبد  اأم  جتارة و�شناعة 
امللحق  ال���ع���ل���ي  حم���م���د  ال�������ش���الم 
لدولة  ال��دائ��م��ة  للبعثة  ال��ت��ج��اري 
االإم�����ارات ل���دى االأمم امل��ت��ح��دة يف 
ج��ن��ي��ف، واأح���م���د ال��ك��ل��ب��اين كبري 
اأبوظبي  �شندوق  يف  االقت�شاديني 
الفالحي  حممد  ووليد  للتنمية، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة دبي 
ل��ال���ش��ت�����ش��ارات وم���رك���ز االإم������ارات 

التجاري.

•• ياوندي-الكامريون-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
امل�شتوى  رفيع  وال��وف��د  اخلارجية 
امل��راف��ق ل��ه وزراء وق���ادة اأع��م��ال يف 
ر�شمية  زي����ارة  �شمن  ال��ك��ام��ريون 
ت�شتهدف ا�شتك�شاف فر�س توطيد 
البناء يف قطاعات  التعاون  اأوا�شر 
التحتية  والبنية  املتجددة  الطاقة 

واخلدمات اللوج�شتية.
ال���وف���د االإم�����ارات�����ي معايل  و����ش���م 
رئي�س  ال�������ش���رف���اء،  ع���ل���ي  حم���م���د 
دائ���������رة ال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت�������ش���ادي���ة 
-اأبوظبي ونخبة من قادة االأعمال 

لدولة  “ميكن  ال�������ش���رف���اء:  ع��ل��ي 
االإم��ارات القيام بدور مهم كبوابة 
للكامريون ومنطقة غرب اأفريقيا 
ك��ك��ل ل���الن���ط���الق ن��ح��و االأ�����ش����واق 
اإتاحة  على  ي�شاعد  مم��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
امل���زي���د م���ن ف��ر���س ال��و���ش��ول اإىل 
واالأ�شواق  املتنامية  التجارة  طرق 
اجل���دي���دة وال���ق���ائ���م���ة«. واأ����ش���اف: 
لتعميق  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ات  “توجد 
التدفقات  وزي����������ادة  ال����ع����الق����ات 
عجلة  وت���������ش����ري����ع  ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
اال����ش���ت���ث���م���ارات ب����ني ال���دول���ت���ني. 
عقد  اال���ش��ت��م��رار يف  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
املدى  وبعيدة  م�شتدامة  �شراكات 
وم��ف��ي��دة ل��ل��ط��رف��ني ع��رب خمتلف 

القطاعات الرئي�شية«.
وت�شهد العالقات االقت�شادية بني 
ب�شكل  والكامريون منواً  االإم��ارات 
املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  مت�شارع 
حيث و�شلت التجارة البينية غري 
النفطية اإىل 406 ماليني دوالر 
من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  خالل 
باملئة   5.7 ب��زي��ادة   ،2022 ع���ام 
عام  م��ن  املقابلة  بالفرتة  م��ق��ارن��ًة 
مقارنًة  ب��امل��ئ��ة  و113   2021

بالفرتة نف�شها من عام 2020.
ثاين  الدكتور  معايل  جانب  واإىل 
ال�����زي�����ودي وم����ع����ايل حم���م���د علي 
االإماراتي  ال��وف��د  ���ش��م  ال�����ش��رف��اء، 
���ش��ع��ادة حم��م��د ح���اج���ي اخل�����وري، 

ال�شركات  ومم��ث��ل��ي  وامل�شتثمرين 
االإماراتية. وكان معايل فرديناند 
ن��غ��وه ن��غ��وه وزي���ر دول���ة ال�شكرتري 
العام برئا�شة جمهورية الكامريون 
ق����د ا���ش��ت��ق��ب��ل ال����وف����د االإم�����ارات�����ي 
العا�شمة  يف  ال��رئ��ا���ش��ي  امل���ق���ر  يف 
ياوندي، نيابة عن فخامة الرئي�س 
ال����ك����ام����ريوين ب�����ول ب���ي���ا، وج����رت 
اجلانبني  ب���ني  ب���ن���اءة  م��ب��اح��ث��ات 

لتو�شيع اآفاق التعاون امل�شرتك.
كما اأج���رى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
خالل  االإماراتي  والوفد  الزيودي 
ال����زي����ارة حم���ادث���ات ح����ول خطط 
تنفذها  ال���ت���ي  ال��ط��م��وح��ة  ال��ن��م��و 
ال�شوق  واح��ت��ي��اج��ات  ال��ك��ام��ريون، 

امل��وات��ي��ة ل��ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات بني 
االإم��ارات والكامريون، و�شدد على 
الر�شمية  ال���زي���ارات  ت��ل��ك  اأه��م��ي��ة 
البناء  التعاون  املزيد من  لتحقيق 
ال����ت����ج����ارة اخل���ارج���ي���ة  يف جم������ال 

واال�شتثمارات.
الكامريون  “تعد  معاليه:  وق���ال 
ن��ا���ش��ئ��اً وط��م��وح��اً وتقع  اق��ت�����ش��اداً 
املهمة  اأف��ري��ق��ي��ا  غ���رب  منطقة  يف 
بو�شوح  ون�������رى  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���اً، 
نطاق  ل���ت���و����ش���ي���ع  ك����ب����رياً  جم�������ااًل 
التجارة الثنائية وتعزيز التدفقات 
ال��ق��ط��اع��ات ذات  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
الطاقة  ت�����ش��م  وال���ت���ي  االأول����وي����ة، 
املتجددة والتكنولوجيا واخلدمات 

احل����ال����ي����ة يف جم������ايل اخل����دم����ات 
اللوج�شتية والبنية التحتية.

كل  مع  اجتماعاً  معاليه  عقد  كما 
مبارغا  ماغلوار  ل��وك  معايل  م��ن 
وزير التجارة الكامريوين، ومعايل 
غ��ا���ش��ت��ون اإل���ون���دو اإي�����ش��وم��ب��ا وزير 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه، ح��ي��ث اط��ل��ع على 
لزيادة  الكامريون  حكومة  خطط 
ح�شة م�شادر الطاقة املتجددة اإىل 
امل�شتخدمة  ال��ط��اق��ة  م��ن   25%
 ،2035 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال���دول���ة  يف 
الطاقة  ت��ول��ي��د  اإم���ك���ان���ات  وع���ل���ى 
ال����ك����ام����ريون،  ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة يف 
والتي حتتل املرتبة الثالثة يف قارة 
اأفريقيا. وعر�س الزيودي الفر�س 

اللوج�شتية«. واأ�شاف: “ا�شتثمرت 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار   1.2 االإم��������ارات 
ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  مناطق 
 2016 ي����ن����اي����ر  ب������ني  ال������ك������ربى 
زيارتنا  واأظهرت   ،2021 ويوليو 
املتاحة يف  للفر�س  الكبري  احلجم 
ا�شتحدثنا  اأننا  واأث��ق  الكامريون. 
بني  التعاون  لتعزيز  مهمة  من�شة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
كما جددنا  امل�شتقبل،  بالبلدين يف 
توؤديه  ال���ذي  ال���دور  ال��ت��اأك��ي��د على 
دول���ة االإم������ارات ك��ق��اع��دة انطالق 
ت�شعى  التي  االأفريقية  لل�شركات 

اإىل التو�شع يف االأ�شواق العاملية«.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ع��ايل حممد 

ر�شملة �شوق دبي تناهز 580 مليار درهم بعد اإدراج »تعليم القاب�شة«
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الفجر الريا�ضي

•• العني-الفجر

ت���وج ال���رام���ي ول��ي��د ال��ع��ري��اين ب��ط��ال ل��ل��ب��ط��ول��ة اخلام�شة 
والتقييم الرابع لالعبي منتخبنا الوطني لرماية االطباق 
لرماة  ت�شنيف  اأول  يف  بالدولة  واح��د  رقم  امل�شنف  لي�شبح 
ب��ادرة حت�شب الحتاد  "الرتاب" وه��ي  االط��ب��اق من احلفرة 

االمارات للرماية وتعد تاأريخ لريا�شة الرماية .
وكان العرياين قد ت�شدر البطولة التي اقيمت بنادي العني 
ونال  طبقا   116 بر�شيد  واجل��ول��ف  والرماية  للفرو�شية 
الثاين  املركز  يف  وت��اله  الذهبية  وامليدالية  البطولة  كاأ�س 
ونال  طبقا   114 بر�شيد  احل��م��ادي  يحيى  اأح��م��د  ال��رام��ي 
امليدالية الف�شية وحل م�شعل البناي يف املركز الثالث بر�شيد 

111 طبقا ونال امليدالية الربونزية بعد فك اال�شتباك مع 
الر�شيد  لت�شاويهما يف  الذهبية  بالطلقات  ال�شام�شي  �شيف 
 110 بر�شيد  العرياين  املركز اخلام�س ظاهر  وتبعهما يف 
ثم  طبقا   107 بر�شيد  �شاد�شا  امل��ه��ريي  يحيى  ث��م  طبقا 
ال�شيخ حممد بن دملوك اآل مكتوم �شابعا بر�شيد 98 طبقا 
ثم خالد حرقو�س 98 طبقا اي�شا ثم �شعيد البلو�شي 90 
طبقا ثم مبارك املن�شوري ثم اأحمد على الديري وعبد اهلل 

الديري .
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ا���ش��ح��اب ال��ه��م��م ف���از ب��امل��رك��ز االول حممد 
وتبعه  البطولة  ذهبية  ون��ال  طبقا   97 بر�شيد  الها�شمي 
ونال  طبقا   95 بر�شيد  احلب�شي  حممد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
امليدالية الف�شية ثم �شيف احلمريي ثالثا بر�شيد 86 طبقا 

بر�شيد  رابعا  املزروعي  �شعيد  ثم  الربونزية  امليدالية  ونال 
. طبقا   82

ال�شيدات  ف��ئ��ة  يف  االول  ب��امل��رك��ز  ال��ي��ا���ش��ي  ع��ائ�����ش��ة  وف�����ازت 
ال�شيدات  فئة  االول يف  باملركز  اليا�شي  عائ�شة  بر�شيدفازت 
فاطمة  وحلت  الذهبية  امليدالية  ونالت  طبقا   93 بر�شيد 
امليدالية  ونالت  طبقا   90 بر�شيد  الثاين  املركز  يف  مبارك 
الف�شية ونالت عائ�شة بنت حامت امليدالية الربونزية بر�شيد 

56 طبقا .
ملنتخب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الت�شكيلة  تعلن  ���ش��وف  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  م��ن 
"الرتاب" لتمثيل  احل��ف��رة  م��ن  االط��ب��اق  لرماية  االم���ارات 

الدولة ملو�شم 2023 خالل اليومني املقبلني  .

ملدربي   )C( االآ�شيوية  الرخ�شة  لنيل  التدريبية  ال���دورة  اأم�س  اأختتمت 
االحتاد  مع  بالتعاون  الكرة  نظمها  والتي  الدولة،  اأندية  يف  الرباعم  فئة 

االآ�شيوي لكرة القدم على مدار خم�شة ع�شر يوًما، مب�شاركة 24 دار�ًشا.
وتاأتي هذه الدورة �شمن دعم واهتمام احتاد الكرة بتوفري كل االإمكانيات 
لتطوير الكوادر الفنية املواطنة واملُقيمة يف دولة االإمارات، �شواء يف االأندية 
تطراأ  التي  امل�شتجدات  كل  ومتابعة  الوطنية،  منتخباتنا  م�شتوى  على  اأو 
بامل�شتوى  لالإرتقاء  منها  واالإ�شتفادة  وتطبيقها  التدريبية،  ال�شاحة  على 

الفني للمدربني.
ومتنح الرخ�شة االأ�شيوية )C( املدرب الفر�شة يف خو�س جمال التدريب 
لفرق الرباعم يف االأندية واالأكادمييات اخلا�شة بالدولة من 6 اأعوام اإىل 

عاًما.  12
ومت خالل الدورة تقييم املدربني من خالل اجراء اختبارات نظرية �شملت 
مهنة  تناولت  وال��ت��ي  املحا�شرات،  يف  مناق�شتها  مت  التي  املو�شوعات  ك��ل 

ال�شغار،  لالعبني  امل�شغرة  واملباريات  التدريبية  الوحدة  وتنظيم  امل��درب 
فيما �شملت االختبارات العملية على كيفية ادارة املدرب للح�شة التدريبية 
وكيفية التدرج يف التدريبات بداية من فرتة االحماء ثم اجلزء الرئي�شي 
"عمليات  التهدئة  االآخري وهو  اإىل اجلزء  التدريبية و�شواًل  الوحدة  من 

اال�شت�شفاء". 
و�شيقوم حما�شرو االإدارة الفنية باحتاد الكرة يف الفرتة القادمة مبتابعة 
الريا�شي  املو�شم  خالل  واملباريات  التدريبات  ح�شور  خالل  من  املدربني 
ا�شرتاطات جتديد  وذل��ك �شمن  ح��دة،  على  م��درب  لكل  امل�شتمر  للتقييم 
التي  العمل  اإ�شافة مل�شاركتهم يف ور�س  التدريبية ب�شكل �شنوي،  الرخ�شة 
�شتعقد طوال املو�شم الريا�شي احلايل والتي ت�شتهدف تطوير اخلربات، 
ويحق للمدرب احلا�شل على الرخ�شة )C( التقدم لنيل الرخ�شة االأعلى 
)B( بعد مرور عامني كاملني �شريطة اأن يكون تقييمه خالل تلك الفرتة 

يوؤهله لذلك.

ختام الدورة التدريبية لنيل الرخ�شة 
الآ�شيوية »C« للمدربني

ت�سنيف الرماة يعلن خالل اأيام 

وليد العرياين يتوج بطال لرماة الرجال وعائ�شة لل�شيدات والها�شمي لأ�شحاب الهمم 

اأمام  نف�شه  التون�شي  املنتخب  يجد 
ل��ل��ت��اأه��ل اإىل دور  ال��ف��ر���ش��ة االأخ����رية 
االأربعاء  يواجه  عندما  النهائي  ثمن 
ن����ظ����ريه ال���ف���رن�������ش���ي ب���ط���ل ال���ع���امل 
تخو�س  ف��ي��م��ا  ت���اأه���ل���ه،  وال�������ش���ام���ن 
اأ�شرتاليا  اأم��ام  نارية  قمة  الدمنارك 
من  االأخ���رية  الثالثة  اجل��ول��ة  �شمن 
مناف�شات املجموعة الرابعة ملونديال 

قطر يف كرة القدم.
بالعالمة  املجموعة  فرن�شا  وتت�شدر 
نقاط(،   6( ف���وزي���ن  م���ن  ال��ك��ام��ل��ة 
اأ���ش��رتال��ي��ا م���ع ث����الث نقاط،  ت��ل��ي��ه��ا 
بنقطة  الثالث  املركز  يف  فالدمنارك 

يتيمة مت�شاوية مع تون�س.
���ش��ت��ك��ون ت��ون�����س ب��ح��اج��ة ل��ل��ف��وز على 
مع  ت��زام��ن��اً  و2018   1998 بطلة 
فارق  ي�شّب  واأن  اأ�شرتاليا،  فوز  عدم 

االأهداف يف م�شلحتها.
امل�شارك  التون�شي،  املنتخب  وي���درك 
اأمام  للمرة ال�شاد�شة، �شعوبة مهمته 
مناف�س مل يفز عليه يف اأربع مواجهات 
����ش���اب���ق���ة )ه����زمي����ت����ان وت������ع������ادالن(، 
اأي���ار/ وي��واج��ه��ه ل��ل��م��رة االأوىل م��ن��ذ 

مايو 2010 )تعادال 1-1(.
وتاأمل تون�س يف تفادي �شيناريو عدم 
كاأ�س  نهائيات  م��ب��اراة يف  ب���اأي  ال��ف��وز 
العامل للمرة الرابعة يف 6 م�شاركات 
و2002   1998 اأع�������������وام  ب����ع����د 
�شجلها  يت�شمن  ح��ني  يف  و2006، 
املك�شيك  اأم�����ام  م���ب���ارات���ني  يف  ال���ف���وز 
3-1 عام 1978 يف اأّول فوز ملنتخب 

عربي واإفريقيا، وبنما 2-1 يف رو�شيا 
.2018

تقف تون�س عند عتبة اجناز تاريخي 
على  "الديوك"  م���ن���ت���خ���ب  اأم���������ام 
الدوحة  يف  التعليمية  املدينة  ا�شتاد 
اأمام  ال��ث��م��ني  ال�شلبي  ال��ت��ع��ادل  ب��ع��د 
اأ�شرتاليا  اأم��ام  واخل�شارة  ال��دمن��ارك 
مهاجم  و�شفها  م��ب��اراة  يف  �شفر1-، 
اخل����زري  وه���ب���ي  قرطاج"  "ن�شور 
وخا�س  كور�شيكا  ج��زي��رة  يف  امل��ول��ود 
معظم م�شريته يف املالعب الفرن�شية 

ب� "احللم".
ت��ب��دو حظوظ  ال��ف��وز،  واأم���ام معادلة 
اخلزري كبرية للم�شاركة اأ�شا�شياً من 
امل��زي��د م��ن النجاعة خلط  اأج��ل منح 
يف  مناف�شيه  ���ش��ب��اك  ي��ه��ز  مل  ه��ج��وم 

مباراتني.
وينتظر مهاجم �شندرالند االنكليزي 
فر�شته  احل��ايل  ومونبلييه  ال�شابق 
ل��ل��ع��ب ح��ي��ث مل ي��خ�����س ����ش���وى 23 
��ل امل����درب جالل  دق��ي��ق��ة، ب��ع��دم��ا ف�����شّ
ال�شليتي  ن��ع��ي��م  ال��ث��ن��ائ��ي  ال����ق����ادري 
خلف  امل��ق��دم��ة  يف  امل�شاكني  وي��و���ش��ف 

ع�شام اجلبايل.
كور�شيكا  يف  "ولدت  اخل�����زري  ق����ال 
ول�����دي ج�����ذور ت��ون�����ش��ي��ة م���ن خالل 
وال��دي... هي اأر�س ترحيبية ودافئة 

للغاية".
واأ�شاف عن مواجهة فرن�شا "اأردت اأن 
نكون يف جمموعة املنتخب الفرن�شي 
�شيتحقق.  ح��ل��م  اإن����ه  ال��ق��رع��ة.  ق��ب��ل 

����ش���ن���ل���ع���ب �����ش����د ب���ع�������س ال���الع���ب���ني 
ال��رائ��ع��ني. ... الإظ��ه��ار ق��درت��ك على 
مواجهة فريق كبري والعبني رائعني، 

هذا ما تريده يف م�شريتك...".
و�شدد ابن ال� 31 عاماً قائاًل "اأ�شعر 
عن  م��ع��رباً  تون�شي"،  ب��اأن��ن��ي  اأي�����ش��اً 
دعوة  على  حا�شر  بكلمة  للرد  فخره 
منتخب "ن�شور قرطاج" الذي ان�شم 
ملنتخب  ل��ع��ب  ب��ع��دم��ا  ���ش��ف��وف��ه،  اإىل 
 .2013 ع���ام  يف  للنا�شئني،  فرن�شا 
 24 دولية و�شجل  خا�س 72 مباراة 

هدفاً.
لت�شكيلته  وف�����ي�����اً  ال������ق������ادري  ظ�����ل 
اذ  االول��ي��ني،  مباراتيه  يف  اال�شا�شية 
نعيم  بادخاله  واح���داً  تبدياًل  اج��رى 
�شليمان  بن  اأني�س  من  بداًل  ال�شليتي 

اأمام اأ�شرتاليا.
دفاعياً،  �شلبة  �شورة  تون�س  عك�شت 
يتوجب  ح���ي���ث  ال����ه����ج����وم  ب����خ����الف 
املقدمة  يف  ق���درات���ه���ا  اظ���ه���ار  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�شاعية  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال�����ش��ب��اك  وه���ز 
بلقبها  دول��ة حتتفظ  اأول  الأن ت�شبح 

منذ الربازيل 1962 برغم �شعوبة 
املهمة.

املباراة  فرن�شا  تخو�س  ناحيتها،  من 
ف���ازت  ب��ع��دم��ا  م���ن دون ���ش��غ��وط��ات 
بثاٍن  واأت��ب��ع��ت��ه   1-4 اأ���ش��رتال��ي��ا  ع��ل��ى 
على  لترتبع   ،1-2 ال��دمن��ارك  على 
ال�شدارة بالعالمة الكاملة )6( على 

اأمل تعزيزها بفوز ثالث.
توالياً  ال�شاد�س  حققت فرن�شا فوزها 
يف نهائيات كاأ�س العامل مت�شاوية مع 
اإ�شبانيا واجنازها يف مونديال جنوب 

اإفريقيا 2010.
ديدييه  مي���ن���ح  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
فر�شة  "الديوك"  م�����درب  دي�����ش��ان 
ل��ع��دة وج����وه ج���دي���دة مل ت�����ش��ارك يف 
امل��ب��ارات��ني االول��ي��ني، م��ا يعني اراحة 
امل���داف���ع راف���اي���ل ف�����اران، ال��ع��ائ��د من 
اأولفييه  املخ�شرم  واملهاجم  ا�شابة، 
اق��ن��اع جنم  ال�شعب  ج���ريو. كما م��ن 
مبابي  كيليان  ج��رم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س 
اأن���ه يتقا�شم  ل��ل��راح��ة، ع��ل��م��اً  اخل��ل��ود 
اإينري فالن�شيا  االإك��وادور  مع مهاجم 

�شدارة الهدافني )ثالثة اأهداف لكل 
منهما(.

����ش���ج���ل م���ب���اب���ي ه�����ديف ال����ف����وز اأم�����ام 
اأول  ف���رن�������ش���ا  ل��ت�����ش��ب��ح  ال�����دمن�����ارك 
اأقلق  ال��ن��ه��ائ��ي.  ث��م��ن  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني 
الباري�شي ب�شرعته واخرتاقاته الدفاع 
الدمناركي ويبدو م�شمماً على زيادة 

غلته التهديفية اأمام تون�س.
ومن املرجح اأن يدفع دي�شان بالثالثي 
كومان  وكينغ�شلي  ت����ورام  م��ارك��و���س 
الت�شكيلة  يف  ك��ون��ات��ي��ه  واإب���راه���ي���م���ا 
اال�شا�شية على ح�شاب بع�س الكوادر، 
ال�شابق  الو�شط  خط  الع��ب  ان  علماً 
اأدخ��ل يف قطر بع�س التعديالت من 
دون االخالل بتوازن ت�شكيلته، فلعب 
ب��دف��اع رب��اع��ي على غ���رار م��ا فعل يف 
رو����ش���ي���ا، ول���ك���ن م���ع اخ���ت���الف وحيد 
اإ���ش��ايف لريتفع  ال��دف��ع مبهاجم  وه��و 
العدد اإىل 4 العبني ميلكون اجلينات 
اأنطوان  م��ع  امل��ق��دم��ة،  يف  الهجومية 
م��وزع خلف جريو  غريزمان كالعب 
وعثمان  وم��ب��اب��ي  ال��ه��ج��وم  ق��ل��ب  يف 

دميبيليه على الرواقني.
وع���ل���ى م��ل��ع��ب اجل���ن���وب يف ال���وك���رة، 
الوقت  يف  امل��ق��ام��ة  امل��واج��ه��ة  �شتحدد 
عينه بني الدمنارك وا�شرتاليا هوية 
بانتظار  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  اإىل  امل��ت��اأه��ل 

نتيجة مباراة فرن�شا وتون�س.
الثالث  للنقاط  ال��دمن��ارك  وحت��ت��اج 
ل��ل��ت��اأه��ل، ول��ك��ن��ه��ا على  يف م�����ش��ع��اه��ا 
غرار تون�س مل تهز �شباك مناف�شيها 

اأندريا�س  بف�شل  واح���دة  م��رة  ���ش��وى 
فرن�شا  اأم��ام  اخل�شارة  يف  كري�شتن�شن 
مهاجم  ي��ق��ن��ع  مل  ح���ني  يف   ،2-1
كورنيليو�س  اأن���دري���ا����س  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
ح��ي��ث م���ن امل���رج���ح اأن ي��دف��ع امل���درب 
كا�شرب هيوملاند )50 عاماً( بالثنائي 
مارتني برايثوايت وكا�شرب دولربغ يف 

املقدمة.
من ناحيته، لن يغامر غراهام اأرنولد 
ت�شكيلة  تبديل  "�شوكروز" يف  م��درب 
بف�شل  -1�شفر  ت��ون�����س  ع��ل��ى  ف���ازت 
ال�شعودي  االت����ف����اق  الع�����ب  راأ����ش���ي���ة 
ثقته  دي��وك، جم��دداً  ميت�شل  ال�شابق 
واملدافع هاري  ريان  باحلار�س ماثيو 

�شوتار والعب الو�شط اآرون موي.
ومت��ل��ك اأ���ش��رتال��ي��ا ق��دره��ا ب��ي��ده��ا يف 
بعدما  ق��ط��ر  االأخ������رية يف  م��ب��ارات��ه��ا 
ف��رن�����ش��ا خ���دم���ة جليلة  ل��ه��ا  ق���دم���ت 

بالفوز على الدمنارك.
االأدوار  ب��ل��وغ  يف  اأ���ش��رتال��ي��ا  وت���اأم���ل 
ال��ع��امل للمرة  ك��اأ���س  االإق�����ش��ائ��ي��ة يف 
بعد  م�������ش���ارك���ات،  ����ش���ت  ال���ث���ان���ي���ة يف 

مونديال 2006.
يف  الثانية  للمرة  املنتخبان  ويلتقي 
ب��ع��د التعادل  ال��ع��امل  ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س 
يف  اي�����ش��اً  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف   1-1
االأرق�������ام  ومت���ي���ل   .2018 رو����ش���ي���ا 
"�شوكروز"  اأم���ام  ال��دمن��ارك  ل�شالح 
ف�����ازت م���رت���ني م��ق��اب��ل تعادل  ح��ي��ث 
وه����زمي����ة يف امل����واج����ه����ات االأرب��������ع يف 

خمتلف امل�شابقات.

فر�شة اأخرية لتون�س.. وقمة نارية بني الدمنارك واأ�شرتاليا 

العربية  املنتخبات  حققتها  التي  االإيجابية  النتائج  اأ�شهمت 
يف بداية م�شوارها بكاأ�س العامل قطر 2022 يف حجز مكان 
�شمن قائمة اأف�شل الالعبني الذين تاألقوا يف الدور االأول، 
وذلك من خالل االإح�شائيات التي �شجلت باجلولة االأوىل.

وتون�س  ال�شعودية  منتخبي  م��ن  ع��رب��ي��ان  الع��ب��ان  وت�����ش��در 
هذا  يف  العاملية  الكرة  جن��وم  من  نخبة  مع  القوية  املناف�شة 
املونديال، حيث احتل املدافع ال�شعودي يا�شر ال�شهراين راأ�س 
خالل  ناجحة  باعرتا�شات  قاموا  الذين  الالعبني  قائمة 
املباراة، وعددها 6 اعرتا�شات، متفوقا على مدافع منتخب 

الدمنارك �شيمون كاير بخم�شة اعرتا�شات.

كما جاء مدافع منتخب تون�س علي العابدي يف املركز االأول 
بقائمة اأكرث الالعبني الذين قاموا بتدخالت ناجحة على 
ادام�س العب  تايلور  5 تدخالت، مت�شاويا مع  الكرة بواقع 

املنتخب االأمريكي، ونيكوال ميلونكوفيت�س العب �شربيا.
االفتتاح  اأف�شل عرو�شه يف مباراة  ال�شعودي  املنتخب  وقدم 
مي�شي"  "كتيبة  على  تاريخيا  ف��وزا  وحقق  االأرجنتني  اأم��ام 
وامل�شتوى  القتايل لالعبني،  االأداء  بنتيجة )2-1(، بف�شل 
امل��م��ي��ز ال���ذي ق���دم���وه، مم��ا جعلهم ي��خ��ط��ف��ون االأ����ش���واء يف 

اجلولة االأوىل للمونديال.
كذلك قدم العبو منتخب تون�س مباراة قوية اأمام الدمنارك 

املدجج بكامل جنومه وحققوا تعادال ثمينا.
ونال العبو منتخب املغرب االحرتام والتقدير بعد العر�س 
ك��روات��ي��ا و�شيف بطل  اأم���ام منتخب  ال���ذي ق��دم��وه  ال��ق��وي 

العامل يف مونديال 2018.

اإح�سائيات املونديال
ت�شدر ك��ل م��ن االإجن��ل��ي��زي ه���اري ك��ني وال��ربت��غ��ايل برونو 
بتمريرات  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  الالعبني  اأك��رث  قائمة  فرنانديز 

حا�شمة، وذلك بتمريرتني لكل منهما.
اأنطوان  ال��ف��رن�����ش��ي  ل����الأه����داف:  ال��الع��ب��ني ���ش��ن��اع��ة  اأك����رث 

كري�شتيان  ال���دمن���ارك���ي  ي��ل��ي��ه  مت����ري����رات،  ب�6  غ���ري���زم���ان 
اريك�شون ب�5. يف قائمة اأكرث الالعبني ت�شديدا على املرمى 
االأملانيني  مع  ال�شدارة  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  تقا�شم 

غوندوغان و�شريج غنابري ب�3 ت�شديدات لكل منهما.
امل��راوغ��ات فجاء العب  الالعبني جناحا يف  الأك��رث  بالن�شبة 
مراوغات  ب�4  ال�����ش��دارة  يف  ق��دو���س  حم��م��د  غ��ان��ا  منتخب 
منتخب  الع���ب  يليه  امل��ئ��ة،  يف   66 جن���اح  وبن�شبة  متتالية 
املك�شيك هريفني لوزانو ب�4 اأي�شا لكن بن�شبة 57 يف املئة، 
مراوغات  ب�3  مبابي  كيليان  الفرن�شي  الثالث  امل��رك��ز  ويف 

متتالية وبن�شبة جناح بلغت 33 يف املئة.

ا�شتعادوا حيازة الكرة خالل مباريات  اأف�شل ثالثة العبني 
الدور االأول، هم الكرواتي لوكا مودريت�س وال�شوي�شري نيكو 
الكرواتي  ا�شتعادة ناجحة لكل منهما يليهما  ب�11  الفيدي 

ديكالن ب�10 مرات.
جدير بالذكر اأن الدور االأول من كاأ�س العامل قطر 2022، 
لكل  بهدفني  ال��ه��داف��ني،  لقائمة  العبني  �شتة  ت�شدر  �شهد 
فالن�شيا  واي��ر   ، اإجن��ل��رتا  الع��ب  �شاكا  بوكايو  وه��م:  منهم 
فرن�شا،  منتخب  ج���ريو الع���ب  واأول��ي��ف��ي��ه  اإك�������وادور،  الع���ب 
وفريان توري�س العب منتخب اإ�شبانيا ومهدي طارمي العب 

منتخب اإيران، وريت�شارل�شون العب منتخب الربازيل.

كاأ�س العامل.. لعبان عربيان يت�شدران اإح�شائيات الدور الأول

•• ال�سارقة-الفجر

بفوزه  تاألقه،  للم�شارعة  القتالية  للفنون  الفجرية  نادي  وا�شل فريق 
لفئة   2022 ل��ع��ام   51 ال���  للم�شارعة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  بطولة  بلقب 
الرباعم، والتي اأقيمت اأم�س االأول بال�شالة الريا�شية مبدر�شة االأن�شار 
العاملية بال�شارقة برعاية �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، رئي�س احتاد 
ال�����ش��ارق��ة الريا�شي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س  امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو وذل���ك 
ومدر�شة االأن�شار العاملية التي �شخرت كافة متطلبات النجاح، لي�شِيف 
نادي الفجرية اجنازا جديدا خلزينته الذهبية بعد فوزه موؤخرا بلقب 
الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  كلباء  دورة  �شمن  للم�شارعة  النا�شئني  بطولة 

ال�شاطئية لعام 2022.
امل�شتقبل  اب��ط��ال  م��ن  مميزة  م�شاركة  الوطني  ال��ي��وم  بطولة  و�شهدت 
والتي ا�شفرت عن تتويج فريق الفجرية الذهبي بر�شيد 9 ميداليات 
فريق  حل  الثاين  املركز  ويف  وبرونزيتني،  وف�شيتني  ذهبيات   5 منها 
و4  ذه��ب��ي��ات   3 منها  م��ي��دال��ي��ات   9 بر�شيد  الف�شي  خ��ورف��ك��ان  ن���ادي 
ف�شيات وبرونزيتني، ويف املركز الثالث فريق نادي ال�شارقة لريا�شات 
7 ميداليات منها واحدة ذهبية  الدفاع عن النف�س الربونزي بر�شيد 

وف�شيتني و4 برونزيات.
وعلى امل�شتوى الفردي توج من فريق نادي الفجرية البطل بامليداليات 
الذهبية كل من عبد العزيز م�شعود يف وزن حتت )30 كجم( وراكان 

 46( حت��ت  وزن  يف  حممد  وم�شعود  )38كجم(،  حت��ت  وزن  يف  حمد 
ك��ج��م( وخ��ال��د ع��ب��داهلل يف وزن حت��ت )55 ك��ج��م(، وط��اه��ر ح��م��زة، يف 
60 كجم.. وحقق ذهبيات فريق خورفكان الو�شيف عي�شى  وزن حتت 
50 كجم،  وزن حتت  �شكر يف  38 كجم، وحممد  وزن حتت  حميد يف 
ومايد عبداهلل يف وزن حتت 66 كجم.. اما ذهبية فريق نادي ال�شارقة 

لريا�شات الدفاع عن النف�س فحققها كمال �شميح.
امل�شاعد  ال�����ش��ر  اأم���ني  ال�شيد حم��م��د ج��ا���ش��م  ق���ام  ال��ب��ط��ول��ة،  ويف خ��ت��ام 
بتتويج  الفني لالحتاد  املدير  ال�شيد  �شعبان  الكابنت  يرافقه  لالحتاد، 
الفائزين االأوائل مع توجيه ال�شكر ملدر�شة االأن�شار بال�شارقة ومديرتها 

منى فروخ حل�شن ال�شيافة ودقة التنظيم.

خورفكان الو�سيف وال�سارقة ثالثا 
الفجرية للفنون القتالية يحقق كاأ�س اليوم الوطني للم�شارعة 
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يظّل ليونيل مي�شي وروبرت ليفاندوف�شكي البو�شلة احلقيقية لالأرجنتني 
وبولندا اللتني تتواجهان اليوم االأربعاء، وعينهما على التاأهل اإىل الدور 
ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 يف كرة القدم، ال �شيما بانهما ال 

يلقيا امل�شاعدة الالزمة من زمالئهما.
ولعّل ت�شريح مدرب االأرجنتني ليونيل �شكالوين بعد املباراة 

االأم��ر عندما  هذا  يلّخ�س متاماً  املك�شيك )0-2(  �شد 
�شاحب  �شّجل  ح�شل.  م���اذا  تعرفون  ذل��ك  "وبعد  ق��ال 

الرقم 10، وهو اأف�شل ما يجيده...".
ال�شلبي وتعقيد مهمة  التعادل  ت�شري نحو  املباراة  كانت 
االرجنتني يف بلوغ الدور الثاين، عندما لعب مي�ّشي دور 

املنقذ ووجد احلل يف الوقت الذي كان فيه املنتخب 
ب�شبب  بال�شلل  اأ�شيب  باأكمله  االأرجنتيني 

التوتر.
ك����ان م��ي�����ش��ي ال�����ذي ���ش��ج��ل هدف 

ال�����وح�����ي�����د من  االرج�����ن�����ت�����ني 
رك���ل���ة ج�����زاء يف امل���ب���اراة 

مفاجىء  ب�شكل  ال�شعودية  ام��ام  فريقه  خ�شارة  �شهدت  التي  االفتتاحية 
الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  جنم  لكن  االن،  حتى  املوعد  على   ،2-1
ال�����ش��اع��ي اىل اح����راز ال��ل��ق��ب ال��وح��ي��د ال���ذي يغيب ع��ن خ��زائ��ن��ه، مل يلق 

امل�شاهمة الفعالة من باقي افراد الفريق.
يف  م��ب��اري��ات  اأرب���ع  دام  ل�شيام  ح��داً  ليفاندوف�شكي  و�شع  امل��ق��اب��ل،  يف 
ج��زاء يف مواجهة  ركلة  وا�شاع  اي هدف  فيها  ي�شجل  النهائيات مل 
املك�شيك يف اجلولة االوىل يف مونديال قطر، قبل ان يفتتح ر�شيده 

يف مرمى ال�شعودية م�شتغال خطاأ دفاعياً.
���ش��ّدد ك���رة زاح��ف��ة ب��ع��ي��داً ع��ن م��ت��ن��اول ح��ار���س ال�����ش��ع��ودي��ة حممد 
العوي�س، وعّلق على ذلك بقوله "اإنه هدف مهم للغاية وهو حلم 

طفولتي حتقق اليوم. لقد حققت ذلك واأنا فخور للغاية".
ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي �شاحب  ك���ان  ال���ه���دف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
االول  الهدف  منها  ج��اء  التي  احلا�شمة  التمريرة 
توقيع  وح��م��ل  ال�شعودية  م��رم��ى  يف  لبولندا 

بيوتر جيلين�شكي.
خا�س  ال����ذي  جيلين�شكي  وي��ع��ت��رب 

ويتاألق يف  البولندي  املنتخب  يف  الهامة  العنا�شر  دولية من  مباراة   76
�شفوف فريقه نابويل مت�شدر الدوري االيطايل الذي يدافع عن الوانه 

منذ �شت �شنوات.
يف  �شعوبة  ميخنييفيت�س  ت�شي�شالف  بولندا  م��درب  ي��واج��ه  امل��ق��اب��ل،  يف 

ا�شتخراج االف�شل من املهاجم االخر اأركاديو�س ميليك.
ودخل ميليك املعار من مر�شيليا الفرن�شي اىل يوفنتو�س االيطايل 

بديال يف ربع ال�شاعة االأخري اأمام املك�شيك وا�شاب العار�شة ثم 
لعب ا�شا�شيا �شد ال�شعودية من دون ان ي�شكل خطورة.

يف املقابل، فاإن خيبة االمل تاأتي من اجلناح من اأنخل دي ماريا 
اداء  قدم  لكنه  ملي�شي  اال�شا�شي  املعاون  ُيعترب  ال��ذي 

لياقته  �شعف  وا�شحا  ب��دا  االن.  حتى  خجوال 
بالكاد  وك��ان  ال�شعودية  مواجهة  يف  البدنية 

موؤثراً �شد املك�شيك.
باإمكان  ي���زال  ال  الثالثة،  املجموعة  يف 

ال��ت��اأه��ل بن�شب  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ج��م��ي��ع 
متفاوتة.

اأوليتني  مباراتني  بعد  والبولندي،  االرجنتيني  املدربني  لدى  كان  واإذا 
ذلك  مع  تلقيا  فقد  الر�شا،  من  اأك��رث  للقلق  اأ�شباب  امل�شتوى،  متقلبتي 

بع�س االإ�شارات امل�شجعة.
ال��رائ��ع حل��ار���س املرمى  امل�����ش��ت��وى  ال�����ش��يء االه���م ه��و  ل��ب��ول��ن��دا،  بالن�شبة 
جزاء  لركلة  رائ��ع  ب�شكل  ت�شدى  ال��ذي  �شت�شيزين  فويت�شيخ 
ال�شعودية �شامل الدو�شري ثم املتابعة من حممد الربيك.

يف املقابل، كان دخول ال�شاب االأرجنتيني اإن�شو فرناندي�س 
)21 عاما( الذي قدم اأداء جيدا هذا املو�شم مع بنفيكا 
املك�شيك،  �شد   0-2 الرائع  الهدف  واأح��رز  الربتغايل 

فعاال وح�شم النتيجة نهائيا يف �شالح فريقه.
وا�شاد به مي�شي بقوله "اإن�شو ال يفاجاأين. 
اأنني  حتى  يلعب.  اأراه  اأع��رف��ه،  اأن���ا 
اأب���ط���ال  دوري  يف  ����ش���ده  ل��ع��ب��ت 
ما  "ي�شتحق  وختم  اأوروبا". 
ح�شل له، اإنه العب رائع. اأنا 

�شعيد جًدا له ولنا".

مي�شي وليفاندوف�شكي البو�شلة يف الأرجنتني وبولندا 

مي�شي لإبقاء احللم وال�شعودية لتكرار اإجناز 1994 
ليونيل  االأرج����ن����ت����ني  جن����م  ي����اأم����ل 
اإبقاء حلم منتخب بالده  مي�شي يف 
ثالثة،  ب��ن��ج��م��ة  قمي�شه  ب��رت���ش��ي��ع 
قائماً عندما يواجه بولندا االأربعاء 
���ش��م��ن اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة االأخ�����رية 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن 
كرة  يف   2022 قطر  م��ون��دي��ال  يف 
ال���ق���دم، ت���زام���ن���اً م���ع م���ب���اراة بالغة 
االأه��م��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ودي��ة ال��ب��اح��ث��ة عن 
تاأهل  ل�شمان  املك�شيك  على  ال��ف��وز 

ثان يف تاريخها اإىل ثمن النهائي.
بولندا املت�شدرة باأربع نقاط بحاجة 
التاأهل،  ل�شمان  التعادل  اأو  للفوز 
نقاط(   3( وال�شعودية  واالأرجنتني 
املك�شيك  حظوظ  تبدو  فيما  للفوز، 
)1( اأ�شعب، علماً انه بحال التعادل 
اإىل فارق  النقاط يتم اللجوء  بعدد 

االأهداف العام.
وي�����ش��ع��ى امل��ن��ت��خ��ب االرج��ن��ت��ي��ن��ي اىل 
املباراة لكي ي�شمن بن�شبة  الفوز يف 
مواجهة  وحتا�شي  ال�����ش��دارة  كبرية 
عدم  ���ش��رط  ال��ل��ق��ب،  حاملة  فرن�شا 
ف�����وز ال�������ش���ع���ودي���ة ب���ع���دد واف������ر من 

االهداف �شد املك�شيك.
يف املقابل، ت�شتطيع بولندا االكتفاء 
اما  ت��اأه��ل��ه��ا  ل��ك��ي ت�شمن  ب��ال��ت��ع��ادل 

فوزها فيمنحها ال�شدارة.
االربعة  املنتخبات  ح��ظ��وظ  وبقيت 
بدرجات  قائمة  املجموعة  ه��ذه  يف 
التي  الثانية  اجلولة  بعد  متفاوتة 
���ش��ه��دت ان��ت��ف��ا���ش��ة االرج��ن��ت��ني بعد 
ال�شعودية  ام����ام  امل���دوي���ة  اخل�����ش��ارة 
من  م�����ش��واره��ا،  م�شتهل  يف   2-1
خالل الفوز على املك�شيك -2�شفر، 
فريقه  ح���رر  ال����ذي  مي�شي  بف�شل 
بت�شديدة  االفتتاح  ه��دف  بت�شجيله 
املنطقة،  خ��ارج  م��ن  زاح��ف��ة  ي�شارية 
قبل ان ي�شيف البديل العب و�شط 
فرناندي�س  اإن�شو  الربتغايل  بنفيكا 
لولبية  ب��ت�����ش��دي��دة  ال���ث���اين  ال���ه���دف 

رائعة.
جمرى  غ���رّي  "هديف  مي�شي  وق����ال 
الهدف  ع��ن  داف��ع��ن��ا  بعدها  امل���ب���اراة، 
الأنه كان يتعني علينا الفوز من اجل 

طماأنة اجلميع".

و1986   1978 بطل  م��درب  ام��ا 
"ال�شوط  ف��ق��ال  ���ش��ك��ال��وين  ليونيل 
االول مل يكن جيدا. وبعدها تعرفون 
رقم  الالعب  �شجل  لقد  ح�شل،  ما 

مي�شي(". اىل  ا�شارة  )يف   10
النهائيات  يف  ر�شيده  مي�شي  ورف��ع 
اأه��داف معادال رقم ا�شطورة   8 اىل 
مارادونا  دييغو  الراحل  االأرجنتني 
الرقم  ب�����اأن  ع��ل��م��ا  ال���ن���ه���ائ���ي���ات،  يف 
لالعب  االه���داف  ع��دد  يف  القيا�شي 
ارجنتيني يف النهائيات هو يف حوزة 

غابريال باتي�شتوتا )10 اهداف(.
وت���واج���ه االرج���ن���ت���ني ب��ول��ن��دا على 
خرجت  واالأخ���������رية   974 ا����ش���ت���اد 
ب���ت���ع���ادل ���ش��ل��ب��ي م����ع امل��ك�����ش��ي��ك يف 
على  تفوز  ان  قبل  االوىل،  مباراتها 

افتتح  مباراة  يف  بهدفني  ال�شعودية 
ليفاندوف�شكي  روبرت  هدافها  فيها 
خام�س  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ر���ش��ي��ده 

مباراة له.
بالواقعية  ب���ول���ن���دا  اداء  ومت����ّي����ز 
وب��ال�����ش��الب��ة ال���دف���اع���ي���ة م���ن دون 

تقدمي كرة ا�شتعرا�شية.
و�شتكون املواجهة مثرية بني مي�شي 
ال�شعودية  ف��ّوت��ت  وليفاندوف�شكي. 
 1994 اجن��از  لتكرار  اأوىل  فر�شة 
عندما بلغت الدور ثمن النهائي يف 
اأول م�شاركة لها يف املونديال، وذلك 
ب��ول��ن��دا بهدفني،  ام����ام  ب��خ�����ش��ارت��ه��ا 
امامها  �شانحة  الفر�شة  و�شتكون 
املك�شيك  مرة جديدة عندما تواجه 
على ا�شتاد لو�شيل م�شيف النهائي.

ال�شعودية،  ام���ام  وا���ش��ح��ة  امل��ع��ادل��ة 
الفوز ي�شمن لها احدى البطاقتني، 
ام����ا يف ح����ال ال���ت���ع���ادل، ف��ي��ج��ب ان 
تنا�شبها نتيجة االرجنتني وبولندا، 
وعلى �شبيل املثال �شيكفيها التعادل 

بحال فوز بولندا على االأرجنتني.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن خ�����ش��ارت��ه��ا امام 
اداء  ال�������ش���ع���ودي���ة  ق���دم���ت  ب���ول���ن���دا، 
مناف�شها  على  فيها  تفوقت  ج��ي��دا 
ترجمة  يح�شنوا  مل  العبيها  ل��ك��ن 
�شيما  ال  اه�������داف  اىل  ال�����ش��ي��ط��رة 
جنمها �شامل الدو�شري الذي ا�شاع 
رك��ل��ة ج����زاء اواخ����ر ال�����ش��وط االول 
 1-1 التعادل  ب���ادراك  كفيلة  كانت 
وب��ج��ع��ل��ه ث���اين الع���ب ع��رب��ي فقط 
ثالثة  ي�شجل  النهائيات  ت��اري��خ  يف 

اه���داف اىل ج��ان��ب م��واط��ن��ه �شامي 
اجلابر.

الفوز  ه��دف  �شجل  الدو�شري  وك��ان 
ن�شخة  يف  م�شر  م��رم��ى  يف   1-2
مينح  ان  ق��ب��ل   2018 م���ون���دي���ال 
فريقه ن�شرا مدويا على االرجنتني 
بعد  ال��ف��وز  ه��دف  بت�شجيله   1-2

جمهود فردي رائع.
الفرن�شي  ال�شعودية  م���درب  وع��ل��ق 
فريقه  خ�شارة  على  رون���ار  هريفيه 
بالقول "يف بع�س االأحيان يجب اأن 
كذلك،  نكن  مل  ونحن  فعااًل،  تكون 
التي  بالطريقة  اأنا فخور جداً  لكن 
اأهدرنا  وب��ال��الع��ب��ني.  ف��ي��ه��ا  ل��ع��ب��ن��ا 
ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطاأ فادحاً 

يف النهاية. نحن متحدون �شوياً".
هدف  ن�شجل  اأن  ي��ج��ب  "كان  ت��اب��ع 
اال����ش���رتاح���ة. بذلنا  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ادل 
اأننا نقف هنا،  جهداً كبرياً، واالأه��م 
ال تظنوا باأننا انتهينا �شنبذل كل ما 
حتى  اللعب  يف  �شن�شتمر  و�شعنا،  يف 

الثانية االأخرية".
و������ش�����ارك الع������ب ال���و����ش���ط ري���ا����س 
بعد  املنتخب  تدريبات  �شراحيلي يف 
البدنية كما اعلن  اكتمال جاهزيته 
ح�����ش��اب امل��ن��ت��خ��ب ال�������ش���ع���ودي على 

"تويرت".
يف املقابل يحوم ال�شك حول م�شاركة 
حممد الربيك، اثر تعر�شه ال�شابة 
يف ع��ظ��م��ة ال�������ش���اق خ�����الل امل����ب����اراة 

االخرية �شد بولندا.
ام���ا امل��ك�����ش��ي��ك ف��ع��ّق��دت م��ه��م��ت��ه��ا يف 
اأمام  بخ�شارتها  الثاين  ال��دور  بلوغ 
جتمد  ح��ي��ث  �شفر2-  االأرج��ن��ت��ني 
ر�����ش����ي����ده����ا ع����ن����د ن���ق���ط���ة واح�������دة 
الرابع االأخري  املركز  اإىل  وتراجعت 

بفارق ثالث نقاط.
وق��دم��ت امل��ك�����ش��ي��ك اداء رج��ول��ي��ا يف 
مباراتيها يف البطولة لكنها افتقدت 

اىل هداف ينهي الهجمات.
االرجنتيني  م����دّرب����ه����ا  ورف�����������س 
فقدان  م��ارت��ي��ن��و  "تاتا"  خ�����رياردو 
هناك  "طاملا  بقوله  بالتاأهل  االم��ل 
فر�شة )للتاأهل(، �شتحاول املك�شيك 

ا�شتغاللها".

م��ا زال���ت اأوروغ�����واي دون اأه����داف يف ك��اأ���س ال��ع��امل، وي��ج��ب اأن 
ت�شتعيد م�شتواها يف مباراتها املقبلة اأمام غانا، يف اإعادة لواحدة 
من اأكرث مباريات النهائيات �شهرة، اإذا اأرادت التاأهل اإىل الدور 

الثاين.
الربتغال،  اأم��ام   2-0 األون�شو بعد الهزمية  امل��درب دييغو  قال 
باملجموعة  االأخ����ري  امل��رك��ز  اأوروغ������واي يف  ت��رك��ت  نتيجة  وه���ي 
الثامنة بر�شيد نقطة واحدة: "نتطلع للفوز على غانا وال �شك 

يف ذلك، اإذا كان علينا اإجراء تعديالت فهذا ما �شنفعله".
وعلى الرغم من وفرة خياراتها الهجومية مثل داروين نونيز، 
واإدي��ن�����ش��ون ك��اف��اين، ول��وي�����س ���ش��واري��ز، ف�شلت اأوروغ������واي يف 

الت�شجيل اأي�شاً خالل تعادلها دون اأهداف مع كوريا اجلنوبية 
يف مباراتها االأوىل.

دور  اإىل  للو�شول  االآن  اأوروغ�����واي  اأم���ام  ال��وح��ي��دة  والفر�شة 
االأفريقي يرغب يف  املناف�س  لكن  الفوز على غانا،  ال�16، هي 
اأوروغ��واي يف دور الثمانية لكاأ�س  اأمام  الثاأر لهزميته القا�شية 

العامل 2010 بجنوب اأفريقيا يف مواجهة ال تن�شى.
يف تلك امل��ب��اراة، اأوق���ف ���ش��واري��ز ال��ك��رة ب��ي��ده وه��ي يف طريقها 
لل�شباك يف اللحظات االأخرية ليح�شل على بطاقة حمراء، لكن 
مما  الرتجيح،  بركالت  خ�شرت  ثم  اجل��زاء  ركلة  اأ�شاعت  غانا 
حرمها من اأن ت�شبح اأول دولة اأفريقية تبلغ قبل نهائي كاأ�س 

العامل.
املثرية،  املواجهة  ه��ذه  يف  ال�شرير  دور  يف  �شواريز  ت�شوير  ومت 
ت�شكيلة  يف  ال�شابق  بر�شلونة  مهاجم  زال  م��ا  ع��ام��اً   12 وبعد 

اأوروغواي، ورمبا ي�شارك اأ�شا�شياً اأمام غانا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �شيطرة ال��ربت��غ��ال على امل��ب��اراة ال��ت��ي جرت 
غوميز،  وماك�شي  بنتانكور،  رودري��غ��و  اق��رتب  لو�شيل،  باإ�شتاد 

و�شواريز، من ك�شر نح�س اأوروغواي يف مونديال 2022.
ولعب الفريق القادم من اأمريكا اجلنوبية مبزيد من ال�شجاعة، 
دي  وجورجيان  بلي�شرتي،  فاكوندو  البديالن  �شارك  اأن  بعد 

اأر�شكايتا، قبل ن�شف �شاعة من نهاية املباراة.

اأوروغواي تواجه غانا ب�»ذكريات مونديال 2010«

اأوروغ�������واي  م��رم��ى  ل��ل��ربت��غ��ال يف  االأول  ال���ه���دف  ب��ع��د 
كان  اإذا  م��ا  ب�شاأن  ت�����ش��اوؤالت  ث��ارت  الثامنة،  باملجموعة 
اجتهت  اأنها  اأم  براأ�شه،  الكرة  مل�س  رونالدو  كري�شتيانو 

مبا�شرة نحو �شباك �شريجيو رو�شيت األفاريز.
واأر�شل برونو فرينانديز كرة عر�شية ارتقى لها رونالدو 
لت�شكن ال�شباك، معلنة عن هدف اللقاء االأول، وانطلق 
بعدها رونالدو يف فرحة جنونية مما اأعطى اإيحاء باأنه 

�شاحب الهدف.
لكن بعد ت�شجيل الهدف با�شم رونالدو ك�شفت االإعادة 
الدقيقة اأن الكرة مل تلم�س راأ�شه، ليقرر االحتاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( ن�شب الهدف لفرينانديز على موقعه 

الر�شمي وح�شاباته على من�شات التوا�شل.
�شجل  "الهدف  "تويرت":  على  تغريدة  الفيفا يف  وقال 
ر�شميا با�شم برونو فرينانديز"، وذلك بعد تغريدة اأوىل 

اأ�شارت اإىل اأن رونالدو هو من �شجل الهدف.
العامل  كاأ�س  تاريخ  رون��ال��دو  دخ��ل  االأوىل،  اجلولة  ويف 
بهدفه يف �شباك غانا، حيث اأ�شبح اأول العب ي�شجل يف 

املونديال. من  ن�شخ   5
رونالدو  ت��اأه��ل  اأوروغ�����واي  على  ال��ربت��غ��ال  ف��وز  ويعني 
ورفاقه ر�شميا اإىل دور ال�16، بينما تقرر اجلولة املقبلة 
اأو  اأوروغ����واي  اإم��ا  ال��ذي �شريافقهم،  املنتخب  االأخ���رية 

غانا اأو كوريا اجلنوبية.

القدم  ل��ك��رة  االإي���ط���ايل  ي��وف��ن��ت��و���س  اإدارة  جم��ل�����س  ت��ق��دم 
اأنييلي  اأن��دري��ا  ال��ن��ادي  رئي�س  �شملت  جماعية  با�شتقالة 
ونائبه النجم الت�شيكي ال�شابق بافل ندفيد، وفق ما اأعلن 

عمالق تورينو.
اأريفابيني البقاء يف  وُطلب من املدير االإداري ماوريت�شيو 

من�شبه لفرتة موقتة حتى ت�شكيل جمل�س اإدارة جديد.
وقال بيان النادي اإن جمل�س االإدارة ا�شتقال ب�شكل جماعي 
القانونية  الق�شايا  واأه��م��ي��ة  م��رك��زي��ة  يف  نظر  اأن  "بعد 
مفتوح  حتقيق  اىل  اإ���ش��ارة  يف  وذل��ك  املعلقة"،  واملحا�شبية 

حالياً بحق النادي.

ومنذ العام املا�شي، بداأت النيابة العامة يف تورينو حتقيقاً 
يف مزاعم املحا�شبة الزائفة واملخالفات يف انتقال الالعبني 
املجل�س  اأن  اىل  ال��ب��ي��ان  يف  يوفنتو�س  واأ����ش���ار  واإع��ارت��ه��م. 
باأن  التو�شية  الف�شلى  االجتماعية  امل�شلحة  "من  راأى 
ملعاجلة هذه  اإدارة جديد  نف�شه مبجل�س  يوفنتو�س  ُيَجِهز 
النادي  �شجل  بعدما  اال�شتقالة  ه��ذه  وت��اأت��ي  الق�شايا". 
خ�شارة قيا�شية بلغت 254.3 مليون يورو ملو�شم 2021-
امل�شاهمني  اجتماع  تاأجيل  املا�شي  االأ�شبوع  ومت   ،2022
ال���ذي ك��ان م��ن امل��ف��رت���س ع��ق��ده يف 23 ت�شرين ال��ث��اين-

نوفمرب احلايل، اىل 27 كانون االأول-دي�شمرب.

هل �شجل رونالدو يف �شباك 
اأوروغواي؟ الفيفا يح�شم اجلدل

مي�شي يح�شم اجلدل حول 
انتقاله اإىل اإنرت ميامي

اإن��رت ميامي  ن��ادي  اتفاق مع  اإىل  باأنه تو�شل  ت��ردد  االأرجنتيني ليونيل مي�شي اجل��دل حول ما  النجم  ح�شم 
االأمريكي، لالنتقال اإىل �شفوفه بداية من املو�شم املقبل.

ذكرت �شحيفة ذا �شن الربيطانية اأن وكيل اأعمال مي�شي مار�شيلو مينديز نفى اأن الالعب االأرجنتيني تو�شل 
اإىل اتفاق مع اإنرت ميامي.

واأو�شح "ال توجد مفاو�شات ب�شاأن انتقال مي�شي للعب يف الدوري االأمريكي"، م�شرياً اإىل اأن هذه الفكرة مل 
يتم طرحها.

وكانت و�شائل اإعالم اأكدت اأن مي�شي �شريحل عن باري�س �شان جريمان بنهاية املو�شم احلايل، موؤكدة اأن اإنرت 
ميامي �شيمنح الالعب االأرجنتيني الراتب االأعلى يف تاريخ الدوري االأمريكي.

ا�شتقالة جماعية ملجل�س اإدارة يوفنتو�س



بعد 20 عاما.. حل لغز جرمية هزت الأردن
ك�شف البحث اجلنائي يف االأردن مالب�شات جرمية قتل ب�شعة وقعت 
عام 2003، حيث فتحت فرق التحقيق يف الق�شايا املجهولة ملف 

الق�شية وتو�شلت للقتلة بعد 20 عاما على الواقعة.
ويف تفا�شيل اجلرمية التي هزت االأردن وقتها، فقد وجد جثمان 
�شيدة ثالثينية جمهولة داخل برميل حديدي مربوطة باجلنازير، 

على منت عّبارة مياه يف منطقة �شويلح �شمايل عّمان.
وبعد حتديد هوية ال�شحية، بقيت الق�شية قيد التحقيق ل�شنوات 
من دون الو�شول للقاتل. وقال الناطق االإعالمي با�شم مديرية 
فرق  اإن  االأمن العام عامر ال�شرطاوي ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، 
اأعادت فتح  ب��اإدارة البحث اجلنائي  التحقيق يف الق�شايا املجهولة 
اأحد  الق�شية، ومتكنت من ك�شف مالب�شاتها والقب�س على  ملف 
الق�شية  فتح  ب��اإع��ادة  موؤخرا  التحقيق  فريق  جهود  وم��ع  اجلناة. 
وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات حولها واال���ش��ت��م��اع الأق����وال ع��دد م��ن املقربني، 

خل�س املحققون اإىل بع�س اال�شتنتاجات، ومنها:
• �شقيقا ال�شحية ا�شرتكا يف قتلها بعد اإجبارها على تناول كمية 

كبرية من احلبوب املخدرة.
االآخ��ر كونه  التعميم عن  اأحدهما وج��رى  القب�س على  اأُل��ق��ي   •

خارج البالد.

�شيد الأ�شماك يخّفف امل�شاكل النف�شية
اأظهرت درا�شة ا�شتق�شائية جديدة اأجريت يف بريطانيا اأن ال�شيد 
ال�شحة  يف  خ��ط��رية  م�شاكل  م��ن  ي��ع��ان��ون  م��ن  ي�شاعد  الرتفيهي 
واإعادة  البدين  والن�شاط  اال�شرتخاء  بني  يجمع  كونه  النف�شية، 

توجيه االهتمام واال�شتمتاع.
عدة  مع  بالتعاون  رو�شكني  اأجنلينا  جامعة  يف  الدرا�شة  واأجريت 
م�شاكل  ل��دي��ه��م  �شخ�س   1900 فيها  و���ش��ارك  ط��ب��ي��ة،  م��وؤ���ش�����ش��ات 
النتائج  اأظ��ه��رت  اإك�شربي�س"،  "مديكال  موقع  وبح�شب  نف�شية. 
اأن %26.4 منهم عانوا من ا�شطراب القلق، واأن �شيد االأ�شماك 

�شاعد على خف�س الن�شبة اإىل 16.5%.
النف�شي  اإي��ذاء  %20.6 منهم انخرطوا يف  اأن  النتائج  كما ك�شفت 

املتعمد، واأن ال�شيد �شاعد على خف�س الن�شبة اإىل 10.4%.
اأنه  امل�شاركني  بع�س  "اأخرب  امل�شارك:  الباحث  ليونز  ديفيد  وقال 
لوال جل�شات ال�شيد ملا كانوا على قيد احلياة اليوم"، و"نعرف من 
اأبحاث �شابقة اأن التعّر�س للبيئات املائية املعروفة با�شم امل�شاحات 

الزرقاء يرتبط بتح�شني ال�شحة النف�شية والرفاهية العقلية".

عائلة تخف�س نفقات الطعام بطريقة مذهلة
اأزم��ة غالء املعي�شة عن طريق  جنحت عائلة بريطانية يف جت��اوز 
اإذ  منزلها،  من  القريبة  ال���رباري  يف  وجباتها  جميع  عن  البحث 

تقل�شت نفقاتها اإىل 6 دوالرات فقط يف ال�شهر.
اكت�شف جيم بارومز، 32 عاماً، طريقة البحث عن الطعام يف �شن 
84 عاماً، وهي تبحث عن الفطر،  مبكرة بعد م�شاهدة جدته "اآن"، 

و�شرعان ما اأعجبته هذه الطريقة.
االآن، عّلم جيم زوجته كات باروم "35 عاماً" وابنتيه ال�شغريتني 
فن البقاء على قيد احلياة عرب البحث عن الطعام. واإ�شافة اإىل 
اأف��راد العائلة بزرع العديد  ال��رباري، يقوم  البحث عن الطعام يف 

من املنتجات الغذائية يف حديقة منزلهم يف مان�ش�شرت.
جيم  ح��اول  عندما  الثاين" 2020،  "كانون  يناير  يف  االأم���ر  ب��داأ 
اأن �شئم  التخلي عن �شراء الطعام من متاجر املواد الغذائية بعد 
من الوجبات امل�شنعة واملجمدة واملكلفة. ومنذ ذلك احلني، اأحبت 

العائلة طريقة احلياة اجلديدة.
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واقعة احلديقة حتول حياة امراأة اإىل ماأ�شاة
حتولت حياة امراأة اأ�شرتالية م�شنة اإىل ماأ�شاة، موؤخرا، بينما كانت تعتني بحديقتها يف مدينة �شيدين، فاأ�شيبت 

مبر�س تنف�شي خطري اأودى بحياتها، يف حادثة دفعت خرباء ال�شحة باملنطقة اإىل اإ�شدار تو�شيات الأجل الوقاية.
"ديلي ميل" الربيطانية، فاإن امل��راأة التي رحلت عن احلياة وهي يف ال�شتينات من العمر، كانت  وبح�شب �شحيفة 
تعتني باحلديقة عن و�شع خلطة زراعية مع النبات، ثم ا�شتن�شقت بكترييا يرجح اأنها موؤذية واأدت بها اإىل املر�س.

واحلر�س،  احلذر  يتوخوا  باأن  بحدائقهم،  يعتنون  الوالية، من  ال�شحية يف  ال�شلطات  اأو�شت  احلادثة،  اإثر  وعلى 
عندما ي�شتخدمون اخللطات الزراعية.

ففارقت  يتح�شن  لكن و�شعها مل  امل�شت�شفى،  اإىل  بها  الذهاب  ب�شدة، وجرى  امل��راأة  وبعد حادثة احلديقة، مر�شت 
احلياة.

وقال املدير التنفيذي يف قطاع ال�شحة بوالية نيو �شاوث ويلز، جريمي ماكانلتي، اإن هذه البكترييا حتمل تهديدا 
اأكرب لكبار ال�شن ومن �شبقوا لهم اأن دخنوا اأو من يعانون �شعفا يف اجلهاز املناعي.

واأو�شح امل�شوؤول ال�شحي اأن ر�س بع�س املاء على اخللطات الزراعية ي�شاعد على الوقاية من اأي اأذى قد يتطاير على 
�شكل غبار اإىل الهواء، الأن البكترييا قد تكون هناك.
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تغري املناخ يهدد تربية النحل يف غزة
املناخ، الأن االأمطار  املُنتج للع�شل يف غزة من تبعات تغري  مل ي�شلم النحل 
كان  املا�شي، يف حني  الربيع  داخ��ل اخل��الي��ا، خ��الل  النحل  اأبقت  وال��ري��اح 

ُيفرت�س اأن ين�شط بحثا عن الرحيق.
ويقول وليد اأبو دقة، وهو مربي نحل فل�شطيني: "هذه ال�شنة كانت االأ�شواأ 
بالن�شبة للنحالني، الأن الكثري من خاليا النحل انهارت. اإذ تكون الواحدة 
منها يف ع�شر اإطارات، ثم ت�شبح اأربعا، وبعد ذلك، ال يتبقى �شوى اإطارين، 

ويف النهاية متوت اخللية".
واأ�شاف اأن هذا االأمر ناجم عن عدم تاأقلم النحل مع التقلب احلا�شل يف 

احلرارة، ليحدث هذا االرتباك تراجعا يف اإنتاج الع�شل.
وحذر مربو النحل من نق�س يف عدد اخلاليا باملنطقة، مما قد يوؤثر على 

املوارد الغذائية، نتيجة التغري املناخي امللحوظ.
ويف املنحى نف�شه، قال راتب �شمور، وهو خبري ومربي ومعالج بالنحل، اإن 
اإىل التحرك، منبها اإىل ح�شول نق�س يف  اأمر يدعو  اأع��داد النحل  تراجع 

حبوب اللقاح وغذاء ملكات النحل و�شمغ النحل و�شم النحل ونحو ذلك.
ووف���ق اخل����رباء، للنحل ون��اق��الت ح��ب��وب ال��ل��ق��اح االأخ����رى اأه��م��ي��ة حيوية 
للزراعة، واحلياة الربية يف اأنحاء العامل. واأو�شح اأدهم الب�شيوين، الناطق 
تكن  مل  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  املناخية  "الظروف  اأن  ال��زراع��ة  وزارة  با�شم 
مواتية لعملية اإنتاج ع�شل جيدة، فخالل �شهري اأبريل ومايو، وهي الفرتة 
التي يعتمد عليها النحل يف اخلروج وجمع الرحيق وتخزين الع�شل داخل 

ال�شناديق. كانت الظروف املناخية غري مواتية".

ال�شحة العاملية تغري ا�شم جدري القرود
ا���ش��م جديد  ا���ش��ت��خ��دام  ���ش��ت��ب��داأ يف  اأن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة  اأع��ل��ن��ت منظمة 
اأن  "اإم بوك�س" كمرادف جلدري القرود، وحثت االآخرين على  مف�شل هو 
ينطوي  للمر�س  احل��ايل  اال�شم  اأن  من  �شكاوى  تلقي  بعد  حذوها  يحذوا 
ا�شتخدام  "�شيتم  بيان:  يف  املنظمة  وقالت  عار".  وو�شمة  "عن�شرية  على 
امل�شطلحني يف الوقت نف�شه  ملدة عام، قبل التخل�س التدريجي من م�شمى 
جدري القرود". وكانت منظمة ال�شحة العاملية قد اأطلقت يف وقت �شابق 
هذا العام م�شاورات عامة لو�شع ا�شم جديد للمر�س، وتلقت اأكرث من 200 

اقرتاح.
الداعمة  والهيئات  ال��دول  بني  من  كانت  التي  املتحدة،  ال��والي��ات  ورحبت 
االإن�شانية  واخل���دم���ات  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  وق����ال  ب���االإع���الن.  اال����ش���م،  لتغيري 
باملر�س  املرتبطة  العار  و�شمة  من  "احلد  اإن  بي�شريا،  كزافييه  االأمريكي 
واأو�شحت  بوك�س".  ")اإم  م��ر���س  على  للق�شاء  عملنا  يف  حا�شمة  خ��ط��وة 
منظمة ال�شحة العاملية اأن اخلرباء العامليني ا�شتقروا على "اإم بوك�س"، بعد 
النظر يف املالءمة العلمية ومدى اال�شتخدام احلايل، باالإ�شافة اإىل �شهولة 

هاتف ذكي لكبار 
ال�شن من غيغا�شت

هاتفها  غيغا�شت  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
اجلديد،   GS5 senior ال��ذك��ي 
ب�شفة  ال�شن  كبار  ي�شتهدف  الذي 

خا�شة، ب�شعر يبلغ 299 يورو.
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��رك��ة االأمل���ان���ي���ة اأن 
 GS5 senior ال���ذك���ي  ه��ات��ف��ه��ا 
ا�شتخدام  بواجهة  ميتاز  اجل��دي��د 
حتى  اال���ش��ت��خ��دام  و�شهلة  ب�شيطة 
كما  ك��ب��رية،  تقنية  م��ع��رف��ة  ب���دون 
باأنها  واالأرق��������ام  احل�����روف  مت���ت���از 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل عملية  احل���ج���م  ك���ب���رية 
اال�شتعمال  اإمكانية  مع  االت�شال، 

باالأوامر ال�شوتية.
كما ي�شتمل الهاتف على زر طوارئ 
االت�������ش���ال برقم  اإم���ك���ان���ي���ة  ي��ت��ي��ح 
ه��ات��ف��ي حمدد،  ب��رق��م  اأو  ال��ن��ج��دة 
ر�شالة  اإر�شال  اإمكانية  اإىل  اإ�شافة 
SMS حتتوي على معلومات حول 

املوقع.
ب�شا�شة  اجل���دي���د  ال��ه��ات��ف  وي���اأت���ي 
و�شوح  وب��دق��ة  بو�شة   6.3 قيا�س 
وينب�س  بيك�شل،   1080×2340
 MediaTek امل���ع���ال���ج  ب���داخ���ل���ه 
و�شول  ذاك���رة  م��ع   Helio G85
ع�شوائي RAM �شعة 4 غيغابايت 
64غيغابايت  �شعة  داخلية  وذاك���رة 
بوا�شطة  زي���ادت���ه���ا  اإم���ك���ان���ي���ة  م���ع 

بطاقة ذاكرة خارجية.
 GS5 ال�����ذك�����ي  ال����ه����ات����ف  وي���ت���ي���ح 
ا�شتخدام  اإم����ك����ان����ي����ة   senior
على  وي�����ش��ت��م��ل   ،SIM ب��ط��اق��ت��ي 
 48 و���ش��وح  بدقة  رئي�شية  ك��ام��ريا 
ب�شمات  وم�شت�شعر  ميغابيك�شل 
للتغيري  قابلة  وبطارية  االأ�شابع، 
�شعة 4500 مللي اأمبري �شاعة يتم 

.USB C شحنها عرب منفذ�

األبوم جديد لفرقة 
ميتاليكا العام املقبل

االأمريكية،  ميتاليكا  فرقة  اأعلنت 
مو�شيقى  ف����رق  اأ���ش��ه��ر  م���ن  وه����ي 
اأم�س  ال����ع����امل،   م��ي��ت��ال يف  ه��ي��ف��ي 
اإ�����ش����داره����ا  ع����ن  االث����ن����ني  االأول 
األبوماً  امل��ق��ب��ل  ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل  يف 
اإحيائها  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ج���دي���داً، 
جولة مو�شيقية يف اأوروبا واأمريكا 
 2023 ال�����ش��م��ال��ي��ة خ����الل ع���ام���ي 

و2024.
و�شي�شدر األبوم "72 �شيزنز" "72 
ني�شان-اأبريل   14 يف  مو�شماً" 
مو�شيقية  ج���ول���ة  ت��ل��ي��ه   2023
وباري�س  اأم�������ش���رتدام  يف  ل��ل��ف��رق��ة 
و19   17 ي��وم��ي  ف��رن�����ش��ا  "ا�شتاد 
االملانية  وه��ام��ب��ورغ  اأيار-مايو" 
ث��م ال�����ش��وي��د، ع��ل��ى م��ا ذك���ر بيانان 
ناي�شن  "اليف  ول�����ش��رك��ة  ل��ل��ف��رق��ة 
يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  اإنرتتينمنت" 
ال�������رتوي�������ج ل�����ت�����ذاك�����ر احل����ف����الت 

الرتفيهية وبيعها.
�شتحيي  االأوروب��ي��ة،  اجلولة  وبعد 
اآب-اأغ�شط�س  ب���ني  "ميتاليكا" 
وت�����������ش�����ري�����ن ال�����ث�����اين-ن�����وف�����م�����رب 
يف  م���و����ش���ي���ق���ي���ة  ح����ف����الت   2023
"لو�س  امل��ت��ح��دة وك���ن���دا  ال���والي���ات 
وديرتويت  وف��ي��ن��ي��ك�����س  اأجن��ل��ي�����س 
اإىل  ال��ع��ودة  قبل  ومونرتيال..." 
اإح����ي����اء ح���ف���الت يف اأوروب��������ا ب����دءاً 
"ميونيخ   2024 اأي���ار-م���اي���و  م��ن 
ومدريد..."،  ووار���ش��و  وهل�شنكي 
اأمريكا  اإىل  ج���دي���دة  م���رة  ل��ت��ع��ود 
�شياتل،  "�شيكاغو،  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
حتى  عرو�شاً  وتقّدم  املك�شيك..." 

اأيلول-�شبتمرب 2024.

ويل �شميث يتحدث عن �شفعة الأو�شكار
االأو�شكار،  بجائزة  الفائز  االأمريكي،  النجم  اأعرب 
ويل �شميث عن قلقه حيال موقف اجلمهور جتاه 
 "Emancipation" "التحرر"  اجلديد  فيلمه 
اأذهانهم منذ �شفعة االأو�شكار التي  وما ارتبط يف 
وجهها ملقدم حفل االأو�شكار كري�س روك، فال تزال 
ا�شتئناف  رغ��م  �شميث،  ت��ط��ارد  ال�شفعة"  "لعنة 

ن�شاطه الفني جمدداً.
وقال �شميث يف حوار خا�س مع "فوك�س نيوز" اإنه 
تاأثريه  واحتمالية  اجلمهور  موقف  متاماً  يتفهم 
على ح�شور الفيلم اأو م�شاهدته، يف اأعقاب واقعة 

االأو�شكار، م�شرياً اإىل اأنه يحرتم ذلك متاماً.
اأنه   "Seven Pounds" فيلم  جن��م  واأ���ش��اف 
ي���اأم���ل اأال ت���وؤث���ر اأف��ع��ال��ه ���ش��ل��ب��اً ع��ل��ى ف��ري��ق عمل 
الفيلم، الذي يعد اأول م�شروع فني له منذ �شفعة 

االأو�شكار.
وتابع �شميث "قلقي العميق على فريقي، لقد قام 
اأعظم  باأنه  اأعتقد  ما  على  فوكوا،  اأنطوان  املخرج 

عمل يف حياته املهنية باأكملها".

ا من انهيار اأر�شي  �شيجارة تنقذ �شخ�شً
بني  الفا�شل  اخل��ط  �شيجارة  لتدخني  ا���ش��رتاح��ة  مثلت 
الذي تنحى بعيدا  ملاكولو دو���س،  بالن�شبة  وامل��وت  احلياة 
ع���ن اح��ت��ف��ال ت���ذك���اري ل��ك��ي ي���دخ���ن ���ش��ي��ج��ارت��ه مبعزل 
على  ف��ج��اأة  االأر����س  م��ن  كتلة  فانهارت  احلا�شرين،  ع��ن 
االآخرين. فقد لقي 15 �شخ�شا كانوا يح�شرون املرا�شم 
حتفهم، يف العا�شمة الكامريونية ياوندي اأول اأول اأم�س 
االأحد بفعل االنهيار االأر�شي خالل اإحياء ذكرى جمموعة 
من اأحبائهم الراحلني بالطبول والرق�س واخلمر. وقال 
دو�س، وهو ما زال يف حالة �شدمة: "اأفلت من املوت بفارق 
ثانية". وكان االحتفال مقاما على ملعب لكرة قدم حتده 
اأنه كان يبتعد عن احل�شور  اأر���س منحدرة. وذكر دو�س 
�شمع  حينما  منهم  بالقرب  التدخني  لتفادي  االآخ��ري��ن 
فجاأة  "التفُت  واأ�شاف:  احلائط.  من  جزء  انهيار  �شوت 
روؤية  اأ�شتطع  ولكنني مل  اأجل�س،  كنت  اإىل حيث  ونظرت 

احل�شور وال الكرا�شي. دفنوا حتت الرتاب".

وفاة عري�س بعد اأيام من زواجه
بعد  االأردين، حممد عربيات،  ال�شاب  وفاة  اأث��ارت حادثة 
اأيام من زواجه، حزنا وتفاعال وا�شعني يف اململكة، وظهر 

ذلك جليا عرب مواقع التوا�شل االجتماعي.
الثالثينيات من  ���ش��ن  ك���ان يف  ال���ذي  ع��رب��ي��ات،  وال�����ش��اب 
اأيام   10 عمره، تويف اختناقا من غاز التدفئة، بعد نحو 
اأن عرو�شه  اإىل  اأ���ش��ارت  تقارير حملية  وف��ق  زف��اف��ه،  م��ن 
ق�شم  يف  امل�شت�شفى  يف  ال�شفاء  �شرير  على  ترقد  ت��زال  ال 
ال�شاب  موؤثرة  بكلمات  مدونون  ورث��ى  احلثيثة.  العناية 
"حماة"  م��ا كتبته  نف�شه  ال��وق��ت  م��ت��داول��ني يف  ال��راح��ل، 

العري�س التي عربت عن حزنها ال�شديد لهذا الفقد.
واأ�شافت عبري جباجي عرب �شفحتها على موقع التوا�شل 
وتركتنا  حممد  يا  ذهبت  "اأين  "في�شبوك":  االجتماعي 
اأين تركت اأمك واإخواتك الذين هم قطعة من  وراءك؟ 
كيانك، واأين تركت حبيبة قلبك وتوؤام روحك لني وهي 

ترقد االآن يف العناية املركزة وال تدري اأين اأنت".
وت�شاءلت خماطبة ال�شاب الراحل: "اأين تركت اأ�شدقاءك 
متلكت  ما  �شرعان  ال��ذي  ال�شاطع  القمر  اأيها  وحمبيك 
وابت�شامتك  عطائك  و  ونبلك  بحبك   لت�شيء  ال�شماء، 
مل  حممد  ي��ا  عر�شكم  �شور  حتى  الليل،  عتمة  ال��رائ��ع��ة 
اأحر من اجلمر وزينة  جتهز بعد ونحن بانتظارها على 

فرحكم معلقة يف اأرجاء البيت".

تراجع قيا�شي باأعداد مواليد اليابان
هريوكازو  الياباين  ال���وزراء  جمل�س  اأم��ن��اء  كبري  و�شف 
العام  هذا  بالده  املولودين يف  االأطفال  مات�شونو، معدل 

باأنه "و�شع حرج".
وقال مات�شونو اإن عدد االأطفال املولودين يف اليابان هذا 
املا�شي،  العام  امل�شجل  القيا�شي  امل�شتوى  من  اأق��ل  العام 
واعدا باتخاذ تدابري �شاملة لت�شجيع املزيد من الزيجات 

واالإجناب.
واأ�شار مات�شونو اإىل اأن اإجمايل 599636 يابانيا ولدوا يف 
الفرتة من يناير اإىل �شبتمرب يعد اأقل بن�شبة 4.9 باملائة 
مقارنة باأرقام العام املا�شي، ما ي�شري اإىل اأن عدد املواليد 
القيا�شي  امل�شتوى  دون  ما  اإىل  ينخف�س  قد   2022 ع��ام 

العام املا�شي البالغ 811 األف طفل.

النفجارات الربكانية توؤثر على كوكب الزهرة
�شيون�س"  "فوتورا  م��وق��ع  ن�����ش��ره  ت��ق��ري��ر  اأّك����د 
ال  الكبرية  الربكانية  االنفجارات  اأن  الفرن�شي، 
تطال  بل  فح�شب،  االأر����س  كوكب  على  تقت�شر 
وبيئته  يتاأثر مناخه  الذي  الزهرة  اأي�شا كوكب 
بهذه االنفجارات. وقال التقرير اإّن االنفجارات 
املحيط  تاريخ  يف  رئي�شا  دوًرا  تلعب  الربكانية، 
احليوي االأر�شي، من خالل الت�شبب يف انقرا�س 
العديد من االأجنا�س احليوانية ويبدو اأي�شا اأن 

الرباكني قد ح�شمت م�شري كوكب الزهرة.
الن�شاط  االأر������س  ل��ل��ت��ق��ري��ر، ال حت��ت��ك��ر  ووف���ق���ا 
الربكاين يف نظامنا ال�شم�شي، بل اإّن اأكرب بركان 
بركان  وهو  املريخ،  �شطح  على  الواقع  يوجد يف 
الن�شاط  اأن  ح��ني  ويف  مون�س"،  "اأوليمبو�س 
الرئي�شي للكوكب االأحمر حدث منذ  الربكاين 
عدة مليارات من ال�شنني ت�شري بع�س الدرا�شات، 
اإىل اأنه ال يزال لديه نظام ان�شهاري ن�شط، مع 
االآالف من  م��ئ��ات  ب�شع  اإىل  ي��ع��ود  ث���وران  اآخ���ر 

ال�شنني.

الزهرة  اإىل كوكب  "بالن�شبة  اأّنه  التقرير  وتابع 
تفا�شيل  يخفي  الكثيف  اجل��وي  كان غالفه  اإذا 
ما يحدث على �شطحه فاإن العديد من الدالئل 
الوقت  يف  هناك  ن�شطة  الرباكني  اأن  اإىل  ت�شري 

احلا�شر".
بق�شرة  حماط  اليوم  الكوكب  "هذا  اأّن  واأو�شح 
"متو�شط درجة  �شميكة حقيقية من الر�شا�س 
400 درج���ة مئوية و�شغط  اأك���رث م��ن  احل���رارة 
العلماء  االأر�س" لكن يعتقد  اأكرب من  90 مرة 
ال��زه��رة ك��ان يف وق��ت ما يحتوي على  اأن كوكب 
ال��ي��وم هو  ال�����ش��وؤال  ال�شائل،  امل��اء  م��ن  حميطات 
الذي  ال��داف��ع  يكون  اأن  ال��ذي ميكن  م��ا  معرفة 
قلب بيئة هذا الكوكب نحو جحيم نهائي؟ وفق 

تعبريه.
ال��ع��دي��د من  ف��ق��د مت ط���رح  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�شب 
الف�شاء  وك���ال���ة  ب��اح��ث��و  وي��ت�����ش��اءل  ال��ن��ظ��ري��ات، 
االنفجارات  ك��ان��ت  اإذا  عما  "نا�شا"  االأم��ري��ك��ي��ة 

الربكانية �شببا لتعديل مناخ كوكب الزهرة.

زوي دي�سانيل لدى ح�سورها حفل Baby2Baby يف مركز با�سيفيك ديزاين يف وي�ست هوليوود، كاليفورنيا. رويرتز

مادونا ت�شارك �شورة 
لأبنائها يف عيد ال�شكر

بح�شور  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�شكر  بعيد  عاماً"،   64" مادونا    ال��ب��وب  جنمة  احتفلت 
اأبنائها ال�شتة جمتمعني.

واأظهرت �شور االحتفال التي مت ن�شرها على اإن�شتغرام، اأبناء مادونا: لوردي�س 
ليون "26 عاماً"، روكو ريت�شي "22 عاماً"، ديفيد باندا "17 عاماً"، ت�شيفوندو 

مري�شي جيم�س "16 عاماً"، والتواأم �شتيال واإ�شتري "10 اأعوام".
التقط جميع اأبناء مادونا جمموعة من ال�شور العائلية، وهم يرتدون مالب�س 
وف�شتان من  االأحمر  ب�شعرها  والدتهم  ال�شكر، يف حني ظهرت  لعيد  منا�شبة 
الدانتيل االأ�شود. مع تعليق "اأنا ممتنة لهذا"، بداأت املغنية املن�شور ب�شورة لها 

مع ابتنها لوردي�س الكربى، وارتدتا مالب�س �شوداء.


