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لقاح موديرنا  يعطي امال كبريا للوقاية من فريو�س كورونا   )ا ف ب(

االإ�صابات ترتاجع ببع�ض بلدان اأوروبا.. وال لتخفيف القيود

% باملرحلة الثالثة من التجارب »موديرنا«: لقاح كورونا فعال 100 

����س���اروخ ب��ال�����س��ت��ي ح��وث��ي 
�سعدة حمافظة  على  ي�سقط 

•• الريا�ض-وام:

امل�شرتكة  ال���ق���وات  ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شرعية  دع��م  حتالف  للتحالف 
احلوثية  امليلي�شيا  اأن  اليمن  يف 
الإره�����اب�����ي�����ة اط���ل���ق���ت ����ش���اروخ���ا 
بال�شتيا �شباح ام�س من حمافظة 
ع��م��ران و���ش��ق��ط داخ���ل حمافظة 

�شعدة.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأك�����د 
ق������وات ال���ت���ح���ال���ف حت���ال���ف دعم 
ال�شرعية يف اليمن العميد الركن 
تركي املالكي، اأن امللي�شيا احلوثية 
بال�شتياً  ���ش��اروخ��اً  ال��ي��وم  اأطلقت 
با�شتخدام  عمران  حمافظة  من 
الأع���ي���ان امل��دن��ي��ة مل��ك��ان الإط���الق 
و�����ش����ق����ط ب����ع����د اط�����الق�����ه داخ�����ل 
حمافظة  يف  ال��ي��م��ن��ي��ة  الأرا����ش���ي 

�شعدة.
ا�شتمرار  املالكي  العميد  واأو���ش��ح 
بانتهاكها  احل���وث���ي���ة  امل��ل��ي�����ش��ي��ا 
للقانون الدويل الإن�شاين باإطالق 
و�شقوطها  البال�شتية  ال�شواريخ 
ع�����ش��وائ��ي��اً ع��ل��ى امل��دن��ي��ن وكذلك 
تهدد  والتي  ال�شكانية  التجمعات 

حياة املئات من املدنين، 

 االأقليات العرقية ال متثل كتلة متجان�صة:
الواليات املتحدة االمريكية: حرب الهوّيات!

•• الفجر -اأوليفييه غاالند –ترجمة خرية ال�شيباين 

   انحراف الهوية يف جزء من العلوم الإن�شانية وجزء من الي�شار وجزء من 
�شل�شلة من  اإدان��ت��ه من قبل  تتم  ب��داأت  املتحدة،  ال��ولي��ات  الإع���الم يف  و�شائل 
الي�شار،  “هوّية  ع��ن  ليال  م��ارك  كتاب  لقي  ان  و�شبق  والباحثن.  املفكرين 
2018، �شدى وا�شًعا.     ويف الآون��ة الأخرية،  اأمريكا املفتتة”، ال�شادر عام 
املتعلقة  امل�شاألة  هذه  حول  الكبري«،  »اجلنون  اآخ��ر،  كتاب  ون�شر  ترجمة  متت 
ب�شيا�شات الهوية ب�شكل رئي�شي يف الوليات املتحدة. موؤلفه، دوغال�س موراي، 
وهو بريطاين، مت تعريفه على اأنه قريب من خط املحافظن اجلدد من قبل 
ويكيبيديا، ومن موؤيدي الربيك�شت، لكن يظل حتليله موثقا جيًدا. وما يقوله 
يتوافق اإىل حد كبري مع ما يقوله مارك ليال، وهو �شخ�شية ي�شارية اأمريكية 

واأ�شتاذ بجامعة كولومبيا. )التفا�شيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

املركز  رئي�شة  اآم���ون،  اأن��دري��ا  قالت 
الأمرا�س  م��ن  للوقاية  الأوروب�����ي 
وال�شيطرة عليها، اأم�س الثنن، اإن 
الحتاد  دول  �شجلتها  التي  الزيادة 
موؤخرا يف عدد الإ�شابات بفريو�س 
بع�س  يف  ترتاجع  امل�شتجد  كورونا 
من  لكن  جميعها،  ولي�س  ال��ب��ل��دان 
القيود  ت��خ��ف��ي��ف  لأوان�������ه  ال�����ش��اب��ق 

احلالية املرتبطة بالوباء.
واأ�شافت اآمون اأنه من املثري للقلق 
الوفيات  م���ع���دل  زي������ادة  ا���ش��ت��م��رار 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��ف��ريو���س يف جميع 
كانت معدلت  فقد  اأوروب����ا،  اأن��ح��اء 
�شخ�س  مليون  لكل   95 ال��وف��ي��ات 
يف   84 ب�  مقارنة  املا�شي،  الأ�شبوع 

الأ�شبوع ال�شابق.
ن�شبة  اأن  اإىل  ا  اأي�شً اآم��ون  واأ���ش��ارت 
اإ�شغال وحدات العناية املركزة بلغت 
يعني  ما  املا�شي،  الأ�شبوع   91%
اأن بع�س البلدان رمبا تكون بالفعل 

و�شلت للحد الأق�شى.
اآم��ون خالل اجتماع عرب  وحتدثت 
م�����ش��وؤول��ن عن  ن���واب  م��ع  الفيديو 
ال�شوؤون الأوروبية يف جميع الدول 
الأع�����ش��اء يف الحت���اد، ويف الربملان 

من  ط������ارئ  ا����ش���ت���خ���دام  اإذن  ع���ل���ى 
الأمريكية،  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 
على  احل�������ش���ول  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ت��رخ��ي�����س ت�����ش��وي��ق م�������ش���روط من 

وكالة الأدوية الأوروبية.
اإدارة  اأن  اأُبلغت  اإنها  ال�شركة  تقول 
الغذاء وال��دواء �شتجتمع للنظر يف 

اللقاح يف 17 دي�شمرب.
وت����ت����وق����ع م����ودي����رن����ا جت���ه���ي���ز 20 
اإىل  ل�������ش���ح���ن���ه���ا  ج�����رع�����ة  م����ل����ي����ون 
الوليات املتحدة بحلول نهاية عام 
لتح�شن  كاٍف  عدد  وهو   ،2020
اللقاح  لأن  �شخ�س  م��الي��ن   10
ال�شركة  وتقول  جرعتن.  يتطلب 
بن  م��ا  لت�شنيع  طريقها  يف  اإن��ه��ا 
500 مليون اإىل مليار جرعة على 

م�شتوى العامل يف عام 2021.
يف حديثه عن النتائج، اأكد الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ت��ي��ف��ان ب��ان�����ش��ل على 
وعلى  املرتفع،  اللقاح  جن��اح  معدل 
وج�����ه اخل�������ش���و����س، ق����درت����ه على 
ال�شديدة.  الأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة 
لقاحنا  اأن  "نعتقد  بان�شل:  وق���ال 
قد  وق���وي���ة  ج���دي���دة  اأداة  ���ش��ي��وف��ر 
يف  وت�شاعد  الوباء  هذا  م�شار  تغري 
ال�شديدة،  الأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة 

وال�شت�شفاء ومعدلت الوفاة".

الأوروبي.
ا اإنه ل تزال هناك  وقالت اآمون اأي�شً
بالختبارات،  يتعلق  فيما  حتديات 
واأن دول  الت�����ش��ال،  وت��ت��ب��ع ج��ه��ات 
الحتاد بحاجة اإىل تن�شيق بياناتها 
الطبية. هذا وقالت �شركة موديرنا 
ملواجهة  ل��ق��اح��ه��ا  اإن  الأم���ريك���ي���ة، 
بن�شبة  ف����ع����ال  ك�����ورون�����ا  ف����ريو�����س 
من  الثالثة  امل��رح��ل��ة  يف   100%

التجارب ال�شريرية.
واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج اجل���دي���دة التي 
األف م�شارك،   30 اأكرث من  �شملت 
%100 يف  اأن اللقاح فعال بن�شبة 
كورونا  لقاح  خماطر  م��ن  الوقاية 
ال�شديدة وبن�شبة %94 يف الوقاية 

من املر�س على نطاق اأو�شع.
مت�شقة  النتائج  اإن  ال�شركة  تقول 
مبا  الدميوغرافيات،  خمتلف  عرب 

يف ذلك العمر واجلن�س والعرق.
اإن��ه مل يتم حتديد  ال�شركة  وقالت 
بال�شالمة،  تتعلق  ج��دي��ة  خم���اوف 
اجلانبية  الآث������ار  اق��ت�����ش��رت  ح��ي��ث 
وال�شداع  احل��ق��ن  م��وق��ع  اآلم  على 

والتعب.
م��ودي��رن��ا ذك���رت اأن���ه���ا، وب��ع��د جمع 
ب���ي���ان���ات ال�����ش��الم��ة امل��ط��ل��وب��ة ملدة 
للح�شول  بطلب  �شتتقدم  �شهرين، 

�ص 09

�ص 10

�ص 19

 )20 يف 2020( ت�ساهم يف حت�سني جودة 
املياه �سمن املجتمعات الريفية مبدغ�سقر 

اأخبار الإمارات

توجيه التهم لعنا�رش �رشطة 
فرن�سيني يف ق�سية �رشب اأ�سود 

عربي ودويل

ريال مدريد وليفربول ل�سمان 
التاأهل بدوري الأبطال 

الفجر الريا�سي

تنفيذا لتوجيهات رئي�ض الدولة وبدعم من حممد بن زايد
12 بنكا وم�سرفا يف الدولة تعفي 1607 
درهم مليون  مواطنني من اأكرث من 869 

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
»حفظه اهلل«، وبدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.. اأعلن �شندوق معاجلة 
الديون املتعرثة قيام 12 بنكا وم�شرفا باإعفاء 1607 مواطنن من مديونياتهم، 

بقيمة اإجمالية تبلغ اأكرث من 869 مليونا و845 درهم.
وبهذه املنا�شبة اأكد �شعادة جرب حممد غامن ال�شويدي مدير ديوان ويل عهد اأبوظبي 
املبادرة جت�شيد  اأن هذه   .. املتعرثة  الديون  ل�شندوق معاجلة  العليا  اللجنة  رئي�س 
املواطنن يف توفري احلياة  الر�شيدة يلبي احتياجات  للقيادة  لنهج متوا�شل ودائم 

الكرمية لهم واحلفاظ على ال�شتقرار الأ�شري والجتماعي. )التفا�شيل �س3(

رئي�س الدولة ياأمر مبنح و�سام »اأبطال االإن�سانية« اإىل من �سحوا بحياتهم يف اخلطوط االأمامية ملواجهة كورونا

•• ابوظبي-وام-الفجر: 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة  اآل  ب��ن زاي���د 
ح��ف��ظ��ه اهلل مب��ن��ح و����ش���ام »اأب���ط���ال 
حياتهم  فقدوا  من  اإىل  الإن�شانية« 
ملواجهة  الأم���ام���ي���ة  اخل���ط���وط  يف 
ب��ن��اء على  جائحة ك��ورون��ا.. وذل���ك 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عر�شه  م��ا 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة رئي�س مكتب فخر 

الوطن.
اأبطال  اإىل  ال���و����ش���ام  م��ن��ح  وي���اأت���ي 
�شحوا  الذين  الأمامية  اخلطوط 
واجبهم  ت���اأدي���ة  خ���الل  ب���اأرواح���ه���م 
ك�����ورون�����ا..  يف م����واج����ه����ة ج���ائ���ح���ة 
و�شجاعتهم،  لإخ��ال���ش��ه��م  ت��ق��دي��راً 
والت�شحيات الكبرية التي قدموها 
وجمتمعها  الإم���������ارات  دول�����ة  اإىل 

لهم  والمتنان  الوفاء  عن  وتعبرياً 
ولذويهم.

ال�شمو  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د  ذل�����ك  اىل 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب������ي، رع������اه اهلل، 
اأُجريت  مرا�شم »يوم ال�شهيد« التي 
اأم�س يف واحة الكرامة يف اأبوظبي، 
بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 
منطقة العن و�شمو ال�شيخ هزاع بن 
اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س  زايد 
اأبوظبي والفريق  التنفيذي لإمارة 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�����ش��ي��خ عبداهلل  ال��داخ��ل��ي��ة و���ش��م��و 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  بن 

والتعاون الدويل.
�شمو  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م��را���ش��م  �شهد  ك��م��ا 
ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن زايد 

التنفيذي  املجل�س  نهيان، ع�شو  اآل 
رئ���ي�������س مكتب  اأب����وظ����ب����ي  لإم��������ارة 
ال�شيخ  ومعايل  التنفيذي،  اأبوظبي 

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ال�شيخ  والتعاي�س ومعايل  الت�شامح 
�شلطان بن طحنون اآل نهيان، رئي�س 

جمل�س اإدارة مكتب »فخر الوطن«، 
وال�شيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان، 
و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون بن 

تنفيذي  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان 
ومعايل حممد  اأبوظبي،  عهد  ويل 
الدولة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي،  اأح���م���د 
ل�����ش��وؤون ال���دف���اع، وم���ع���ايل حممد 
�شوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي،  ع��ب��داهلل 
جم��ل�����س ال�������وزراء، وع����دد م���ن كبار 
امل�شوؤولن واأ�شر ال�شهداء وعائالت 
الذين  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  اأب��ط��ال 

ق�شوا وهم يقومون بواجبهم.
      )التفا�شيل �س2(

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
تغريدة  يف  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
يف  ال�شخ�شي  ���ش��م��وه  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 

)تويرت(:
ف�شيح  واأ�شكنهم  �شهداءنا  اهلل  رحم 
وت�شحياتهم  م��اآث��ره��م   .. ج��ن��ات��ه 
العمل  ط����ري����ق  ت�������ش���يء  ق����ن����ادي����ل 

امل��خ��ل�����س لأج���ل ال��وط��ن ورف��ع��ت��ه..
�شتبقى  ال�����ش��ه��ي��د،  ي���وم  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
����ة مل����ن����ارات ع���زه���ا و  الإم��������ارات وف����َيّ
فخرها الذين قدموا مناذج ملهمة 
هذه  اإىل  والن���ت���م���اء  ال��وط��ن��ي��ة  يف 

الأر�س الطيبة.
اأخرى:  تغريدة  يف  �شموه  واأ���ش��اف 

»اأب����ط����ال  ن��ح��ي��ي  ال����ي����وم  ويف ه�����ذا 
الإن�شانية« الذين �شحوا باأرواحهم 
بتفاٍن  الأول  ال������دف������اع  خ�����ط  يف 
واإخال�ٍس وهم يحمون املجتمع  .. 
وجداننا  يف  خالدة  �شتظل  ذكراهم 
وذاكرة الأجيال املقبلة تلهمهم قيم 

الت�شحية والعطاء والوفاء.

حممد بن را�سد ي�سهد مرا�سم يوم ال�سهيد يف واحة الكرامة باأبوظبي ويكرم عددا من ذوي �سهداء الوطن 
حممد بن زايد: ماآثر �سهدائنا وت�سحياتهم قناديل ت�سيء طريق العمل املخل�س الأجل الوطن ورفعته

انطالق احلوار الليبي ب�سيغة 13 + 13 يف طنجة
•• طنجة-وكاالت:

الرابعة من احلوار  الثنن، اجلولة  اأم�س  انطلقت، 
وفدا  ويلتقي  امل��غ��رب،  يف  الليبي  الليبي  ال�شيا�شي 
من  ب���دًل  املغربية  طنجة  مدينة  يف  الليبي  احل���وار 
ب��وزن��ي��ق��ة، ل��ي��وم��ن اث��ن��ن، وذل����ك يف حم��اول��ة حلل 
ال�شيادية  املنا�شب  ملف  ح��ول  القائمة،  اخل��الف��ات 

ال�شبعة، وتوزيعها اجلغرايف.
اأن جمموع  اأي  ع�����ش��واً،   13 م��ن  وف���د  ك��ل  وي��ت��ك��ون 

املفاو�شن هو 26 ع�شوا.
امل��ف��او���ش��ات يف  ق��اع��ة  اإىل  الليبيان  ال���وف���دان  ودخ���ل 
مدينة طنجة املغربية، و�شيجل�شان معا وجها لوجه 

حول طاولة مفاو�شات وبدون اأي طرف ثالث.
ال�شراع  يف  الرئي�شين  ال��ط��رف��ن  ال��وف��دان  ومي��ث��ل 
ال�شيا�شي الليبي، اأي جمل�س النواب الليبي املعرتف به 

دوليا واملجل�س الأعلى للدولة الليبية يف طرابل�س.
وال�شبت، وبعد اأيام من امل�شاورات، اختتم نحو 120 
مدينة  يف  الت�شاوري  اللقاء  الليبي  الربملان  يف  نائباً 
ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي لجتماع  امل��غ��رب��ي��ة. ورح���ب  طنجة 
ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي مب��خ��رج��ات م�����ش��ارات احل�����وار مبا 

يتوافق مع الإعالن الد�شتوري والتفاق ال�شيا�شي.
و�شدد البيان على �شرورة اللتزام مبوعد النتخابات 
كما   ،2021 دي�شمرب   24 يف  والربملانية  الرئا�شية 

اأكد اأن مدينة بنغازي هي املقر الد�شتوري للربملان.

تاأجيل املحادثات احلدودية بني اإ�سرائيل ولبنان 
•• بريوت-وكاالت:

قال م�شدر اأمني لبناين وم�شوؤول اإ�شرائيلي، الثنن، 
اإن املحادثات التي كانت مقررة بن لبنان واإ�شرائيل، 
الأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل، ب��و���ش��اط��ة اأم��ريك��ي��ة ب�����ش��اأن تر�شيم 

احلدود البحرية، تاأجلت حتى اإ�شعار اآخر.
تاأجيل  ر�شمياً  تبّلغنا  ب��ر���س:  لفران�س  امل�شدر  وق��ال 
بجل�شة  وا�شتبدالها  املبا�شرة،  غري  املفاو�شات  جل�شة 
خا�شة مع اجلانب اللبناين، من دون حتديد الأ�شباب، 
مو�شحاً اأن اجلانب الأمريكي هو من طلب التاأجيل.
وبداأت اإ�شرائيل ولبنان املفاو�شات يف اأكتوبر باجتماع 

وف��دي��ن م��ن ال��ب��ل��دي��ن يف ق��اع��دة ل���الأمم امل��ت��ح��دة، يف 
والذي  البحرية  حدودهما  ب�شاأن  ن��زاع  حلل  حماولة 
التي  املنطقة  يف  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ع��ن  التنقيب  اأع����اق 

يحتمل اأن تكون غنية بالغاز.
وقال امل�شدر اللبناين اإن الو�شطاء الأمريكين الذين 
اأبلغوا اجلانب اللبناين بالتاأجيل، �شيجرون ات�شالت 

ثنائية مع اجلانبن.
ل  اإنه  قال  لكنه  التاأجيل،  الإ�شرائيلي  امل�شوؤول  واأك��د 
ميكنه ذكر اأي تفا�شيل. وقال امل�شدر الأمني اللبناين 
لللمقرتحات  اإ���ش��رائ��ي  رف�س  ه��و  التاأجيل  �شبب  اإن 

اللبنانية.

رئي�س وزراء اإثيوبيا: جبهة 
تيغراي خططت لتنفيذ اغتياالت

•• اأدي�ض اأبابا-وكاالت

اآبي  اإث��ي��وب��ي��ا،  وزراء  رئ��ي�����س  ات��ه��م 
تيغراي  ج��ب��ه��ة  الث���ن���ن،  اأح���م���د، 
يف  اغ��ت��ي��الت  لتنفيذ  بالتخطيط 

البالد.
ويف وق��ت ���ش��اب��ق، اأك���د زع��ي��م قوات 
تيغراي  اإق����ل����ي����م  يف  امل����ت����م����ردي����ن 
الإث����ي����وب����ي، اأم���������س الث����ن����ن، اأن����ه 
ل ي����زال ي��ق��ات��ل ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
الإقليم،  عا�شمة  ميكيلي  مدينة 
القوات  �شيطرة  حتت  وقوعها  بعد 

الإثيوبية. وذكر دبر�شيون جربمكئيل، زعيم اجلبهة ال�شعبية لتحرير 
اجلنود  بع�س  اأ���ش��رت  ق��وات��ه  اأن  ن�شية،  ر���ش��ال��ة  يف  ل��روي��رتز  ت��ي��غ��راي، 

الإريرتين الذين يقاتلون اإىل جانب قوات احلكومة الإثيوبية.
ومن جانبها، قالت بيلن �شيوم، املتحدثة با�شم رئي�س وزراء اإثيوبيا، اأبي 

اأحمد، اإن احلكومة ل تهتم بالرد على اأوهام ع�شبة اإجرامية.
يف  نفت  لكنها  الإري��رتي��ة،  احلكومة  م��ن  الآن  حتى  تعليق  ي�شدر  ومل 

البداية اأي دور لها يف ال�شراع امل�شتمر منذ اأكرث من ثالثة اأ�شابيع.
ومن ال�شعب التحقق من ادعاءات اأي طرف نظرا لنقطاع الت�شالت 
الهاتفية والإنرتنت عن منطقة تيغراي، بالإ�شافة اإىل القيود امل�شددة 

على دخول الإقليم منذ بدء القتال يف الرابع من نوفمرب.

وزراء خارجية الناتو يعقدون اجتماعا افرتا�صيا

حلف االأطل�سي يدعو بايدن لقمة بعد تن�سيبه رئي�سا الأمريكا
•• بروك�شل- وكاالت:

ال������دول  خ����ارج����ي����ة  وزراء  ي���ع���ق���د 
الأطل�شي  �شمال  الأع�شاء يف حلف 
الثالثاء  اليوم  افرتا�شيا  اجتماعا 
خطة  ح��ول  النظر  وجهات  لتبادل 
مت  التي   ،  2030 الناتو  م�شتقبل 
ال�شيا�شي  ال���دور  لتعزيز  اإطالقها 
للحلف ، وكذلك الو�شع يف املنطقة 
املقرر  وم��ن  الأطل�شية.  الأوروب��ي��ة 
اأن يقيم ال��وزراء اآخر التطورات يف 
اإفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
الأ�شود  البحر  ومنطقة  والبلقان 
ق�شايا  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الأو�����ش����ع 
اأخ��رى على ج��دول الأع��م��ال. ومن 
يف  التطورات  اآخر  مناق�شة  املتوقع 

�شرق البحر املتو�شط.
�شمال  دع��ا حلف  اأخ���رى  م��ن جهة 
الرئي�س  )ال����ن����ات����و(  الأط���ل�������ش���ي 
الأمريكي املنتخب، جو بايدن، اإىل 
قمة يف بروك�شل مطلع العام املقبل 
بعد تن�شيبه، ح�شبما اأعلن الأمن 

�شتولتنربغ،  ي��ن�����س  للحلف  ال��ع��ام 
الثنن.

وقال الأمن العام اإن املوعد املحدد 
هناك  �شتكون  لكن  بعد.  يتقرر  مل 
وبالطبع  الأط��ل�����ش��ي.  للحلف  قمة 
�شيكونون  احل���ل���ف  ق������ادة  ج��م��ي��ع 

هناك.
وزي�����ر  اأع�����ل�����ن  ن����وف����م����رب،   9 ويف 
ما�س،  هايكو  الأمل����اين،  اخل��ارج��ي��ة 

ي��ت��غ��ري يف عهد  ل���ن  ����ش���يء  ك���ل  اأن 
الرئي�س الأمريكي املنتخب بايدن، 
�شتتح�شن،  الأم��ور  من  كثرياً  لكن 

بح�شب وكالة رويرتز.
وا���ش��ت��ك��ى ت���رام���ب م�������راراً م���ن اأن 
الإنفاق  زي���ادة  ع��ن  تتقاع�س  اأملانيا 
امل��ئ��ة من  اث��ن��ن يف  اإىل  ال��دف��اع��ي 
لتفوي�س  الناجت القت�شادي، وفقاً 

حلف �شمال الأطل�شي.

وزراء خارجية الناتو خالل اجتماعهم الفرتا�شي  )ا ف ب(

ال�شود وحلم لوثر كينغ
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•• ابوظبي-وام: 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة  اآل م��ك��ت��وم،  را���ش��د 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  رئي�س جمل�س 
اهلل، مرا�شم "يوم ال�شهيد " التي اأُجريت 
اأبوظبي،  يف  ال���ك���رام���ة  واح����ة  يف  اأم�������س 
بح�شور �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  و�شمو  ال��ع��ن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
ال�شيخ  �شمو  وال��ف��ري��ق  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
نهيان وزير  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 

اخلارجية والتعاون الدويل.
ال�شيخ  �شمو  الفعالية  مرا�شم  �شهد  كما 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س 
مكتب اأبوظبي التنفيذي، ومعايل ال�شيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 
بن  �شلطان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  والتعاي�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  طحنون 
ذياب  وال�����ش��ي��خ  الوطن"،  "فخر  مكتب 
خليفة  ال�شيخ  و  نهيان،  اآل  طحنون  بن 
مدير  نهيان  اآل  حممد  بن  بن طحنون 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ����ش���وؤون  م��ك��ت��ب  ت��ن��ف��ي��ذي 
اأب��وظ��ب��ي، ومعايل  ع��ه��د  دي����وان ويل  يف 
الدولة  وزي���ر  ال���ب���واردي،  اأح��م��د  حممد 
الدفاع، ومعايل حممد عبداهلل  ل�شوؤون 
القرقاوي، وزير �شوؤون جمل�س الوزراء، 
وعدد من كبار امل�شوؤولن واأ�شر ال�شهداء 
ال���دف���اع الأول  اأب���ط���ال خ���ط  وع���ائ���الت 

بواجبهم.  يقومون  وه��م  ق�شوا  ال��ذي��ن 
ال�شهيد"  "يوم  م���را����ش���م  ب������داأت  وق����د 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بو�شول 
الكرامة،  واح��ة  اإىل  اآل مكتوم  را�شد  بن 
ال�شهيد،  ن�شب  اإىل  �شموه  توجه  حيث 
وع�شرين  اإح��دى  املدفعية  اأطلقت  بينما 
حتية  الع�شكرية  للتقاليد  وف��ق��ا  طلقة 
واإكراماً  الأب���رار،  الوطن  �شهداء  لأرواح 
واعتزازاً ملالحم البطولة التي �شطروها 
بدمائهم الزكية، حيث قام �شموه بو�شع 
اأك��ل��ي��ل م��ن ال���زه���ور م��ق��اب��ل ال��ن�����ش��ب يف 
�شهدائنا  لت�شحيات  وتقدير  وف��اء  فئة 
العزة  ميادين  يف  ق�شوا  ال��ذي��ن  الأب���رار 

والكرامة.
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وك��ّرم �شاحب 
را�شد اآل مكتوم عدداً من ذوي ال�شهداء 
"و�شام  ����ش���م���وه  ���ش��ل��م  ح���ي���ث  واأ�����ش����ره����م 
ال�شهيد  وال���دة  م��ن:  ك��ل  اإىل  ال�شهيد" 
اأحمد عبداهلل اأحمد عمر، ووالد ال�شهيد 
ال�شاعدي،  خ��رب��ا���س  ع��ل��ي  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ي 
حممد  را���ش��د  حم��م��د  ال�شهيد  و�شقيق 
ال�شهيد طارق ح�شن  ووال��د  العبدويل، 
لذكرى  تقديراً  وذل��ك  البلو�شي،  ح�شن 
اأرواحهم  ال�شهداء الأبرار الذين قدموا 
فداًء للوطن وتاأكيداً ل�شيادته، وملا اأبدته 
نبيلة  وطنية  مواقف  من  ال�شهداء  اأ�شر 
والولء  للوطن  النتماء  عمق  عن  تُنم 
مواقف  وراء  قوة  بكل  والوقوف  لرايته 

الإمارات الرا�شخة والثابتة. 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام  كما 
اأبطال  ذوي  من  ع��دد  بتكرمي  را�شد  بن 
حياتهم  فقدوا  ممن  الأول  الدفاع  خط 
تاأدية واجبهم يف مواجهة جائحة  اأثناء 

اأم����ر ���ش��اح��ب ال�شمو  ك���ورون���ا، وال���ذي���ن 
اآل نهيان، رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد 
و�شام  مب��ن��ح��ه��م  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
"اأبطال الإن�شانية"، تقديراً ل�شجاعتهم 
الإن�شاين  واجبهم  اأداء  يف  واإخال�شهم 
�شبيل  يف  ب���ال���ذات  والت�شحية  ال��ن��ب��ي��ل، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شّلم  الآخرين. 
حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شام "اأبطال 
الإن�شانية" اإىل عائلة الدكتور �شودهري 
ب�شام برنيه،  الدكتور  وا�شيمكار، وعائلة 
اأن دول���ة الإم�����ارات تقابل  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً 

الت�شحيات  واأن  ب��ال��وف��اء،  دائ��م��ا  ال��وف��اء 
النبيلة التي تنم عن ارتباط عميق بقيم 
و�شالمته،  اأم��ن��ه  املجتمع  ع��ل��ى  حت��ف��ظ 
هي حمل كل الإج��الل والتقدير يف كل 
اأبطال  و���ش��ام  وق��ت وح���ن. كما مت منح 
الواجب  �شهداء  اإىل عدد من  الإن�شانية 
وهم:  الأول  ال���دف���اع  خ���ط  اأب���ط���ال  م���ن 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ث��م��ان خ���ان، وال�شيد 
اأح��م��د ال�����ش��ب��اع��ي، وال�����ش��ي��د اأن��ف��ار علي، 
واملمر�س  اوري�������ن،  ل���ي���زيل  وامل���م���ر����ش���ة 

مارلون جيمينا.

واألقى معايل �شقر غبا�س، رئي�س املجل�س 
الوطني الحتادي كلمة " يوم ال�شهيد " 
التي رحب يف م�شتهلها باحل�شور، واأكد 
اأن �شهداء الوطن ل يغيبون عن الذاكرة 
منارًة  ���ش��ت��ب��ق��ى  ال��ع��ط��رة  ذك���راه���م  واأن 
للعطاء،  وق��دوًة  للفداء  ومثاًل  للمحبة 
لن�شتعيَد  منا�شبة  هو  ال�شهيد  ي��وم  واأن 
�شهداء  م��ن  ال��ع��ربة  ون�شتلهَم  ال���در����س 
لأبناء  احل��ي��اة  ليهبوا  ب��اأرواح��ه��م  ج���ادوا 
واإجالُل  وطٍن كرمي واأب��ّي يقُف تقديراً 
مل��ا ق��دم��وه م��ن مثَل وق����دوَة، ولدمائهم 
الزكية التي �شحوا بها لتبقى الإمارات، 
بقيادِة  الهامة  مرفوعَة  دوم���اً،  كعهدها 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل 
نكوَن  اأن  ع��ل��ى  ق��ي��ادت��ه  ع��اه��د  وب�����ش��ع��ٍب 

جميعاً للوطن جنوداً وفداًء.
وقال معاليه اإن �شهداء الوطن هم ركُن 
ركن يف �شون كرامته، معرباً عن عميق 
تقدير الوطن لت�شحيات ال�شهداء التي 
���ش��ت��ب��ق��ى م�����ش��در ف��خ��ر واع����ت����زاز لأه���ل 
البطويل  عملهم  �شيظل  اإذ  الإم�����ارات، 
حم��ف��وظ��اً ب��ك��ل ال��ع��رف��اِن وال��ت��ق��دي��ِر يف 
عطاَءهم  لأن  والقيادة،  ال�شعب  وج��دان ِ
اأغ���ل���ى ع���ط���اٍء، ف��ل��ي�����س ب��ع��د النف�س  ه���و 

والروح واحلياة عطاٌء.
الوطني  املجل�س  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  وث��ّم��ن 
الأبرار  الوطن  �شهداء  عطاء  الحت��ادي 
الإخال�س  اآي���ات  اأروع  م��ن  ق��دم��وه  وم��ا 
اتباعاً  �شبيله،  يف  والت�شحية  ل��ل��وط��ن 
ل��ل��ق��ي��م ال���ت���ي اأق���ره���ا م��وؤ���ش�����س الحت����اد 
مقدمتها  ويف  الحت����اد،  ل��دول��ة  اأ���ش��ا���ش��اً 
معاليه:  وق���ال  وال��ف��داء،  ال��ع��ط��اء  قيمة 

احلقيقي  الدر�س  ال�شهداُء  اأعطى  "لقد 
غر�شها  التي  والت�شحية  العطاء  ل��روح ِ
يف قلوبنا وعقولنا، نَبتاً �شاحلاً وُمثمراً، 
الوالُد املوؤ�ِش�س املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان، ط��ّي��ب اهلل  اآل  ب��ن �شلطان  زاي���د 
ثراه. فقد ج�ّشد �شهداُء الوطن القدوة 
التي تعطيها قيادتنا احلكيمة يف العطاء 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة ل��ت��ن��ق��ل ال���دول���ة م���ن جناح 
دولة  ا�شم  اأن  للدنيا  م��وؤك��دة  اإىل جن��اح، 
الإمارات بن دول العامل �شيظل مرفوعاً 
�شقر  معايل  واأ�شار  ال�شماء".  عنان  يف 
والفداء  الت�شحية  قيم  اأن  اإىل  غبا�س 
ال��ت��ي ر���ّش��خ��ت��ه��ا ق��ي��ادت��ن��ا اأ���ش��ا���ش��اً لرفعة 
الإم��ارات، وقدم �شهداوؤنا الأب��رار اأعظم 
والكرامة،  ال�شرف  ميادين  يف  �شورها 
تتجلى اليوم بكل و�شوح يف عطاء اأبطال 
خط الدفاع الأول، وقال معاليه: "جند 
كل  من  وكوادرنا  الطبية  كوادرنا  اليوم 
التخ�ش�شات يف مقدمة ال�شفوف حتارب 
العامل  الفاِعلة ما اجتاح  ال��دول  مع كل 
من تداعيات جراء جائحة كورونا، بكل 
ما وفرته قيادتنا احلكيمة من مقومات 
ت�شمن النجاح يف تلك املواجهات و�شوف 
ننت�شر، وتعود احلياة بعون اهلل وتوفيقه 

كما كانت".
الوطني  املجل�س  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ووج���ه 
�شهداء  وذوي  لأ���ش��ر  التحية  الحت����ادي 
رباطة  اأظ��ه��روه من  ملا  الأب���رار،  الوطن 
لدولتهم  وولء  وان����ت����م����اء  اجل�����اأ������س 
وقيادتهم، ومواقفهم التي كانت م�شرب 
الأمثال يف حب الوطن وا�شتعداد كامل 
�شبيل  يف  وال��ن��ف��ي�����س  ال���غ���ايل  ل��ت��ق��دمي 
احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه و���ش��الم��ت��ه و�شون 

هيبته وكرامته، وقال معاليه: ُي�شرفني 
املكان،  اأت��وج��ه، م��ن ه��ذا  اأن  ال�شرف  ك��ل 
بتحية اإجالل وتقدير لأمهات ال�شهداء 
واآب��ائ��ه��م واأب��ن��ائ��ه��م وزوج��ات��ه��م وذويهم 
على ن��ك��ران ذات��ه��م، وع��ل��ى اإمي��ان��ه��م باأن 
الت�شحيَة للوطن واأمنه وا�شتقراره هي 
واأعلى  لهم،  ال�شهداُء  قدمه  و�شاٍم  اأرف��ُع 
الواجب  ن��داء  تلبيَة  لأن  �شرفاً،  املراتب 
التي  الأفعال  واأرقى  الأعمال،  اأغلى  هي 

يجوُد بها املواطن جُتاه وطنه.
حتية  بتوجيه  الكلمة  معاليه  واخ��ت��ت��م 
البا�شلة  امل�شلحة  القوات  لأبطال  اإع��زاز 
الوطن  وا�شتقرار  اأم��ن  على  ال�شاهرين 
"ي�شرفني  ق���ائ���اًل:  اأرا����ش���ي���ه،  و���ش��الم��ة 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى قلوبنا  ال���ذك���رى  يف ه���ذه 
قواتنا  ال��ت��ح��ي��ة  ك��ل  اأح��ي��ي  اأْن  ج��م��ي��ع��اً، 
امل�����ش��ل��ح��ة ال���ب���ا����ش���ل���ة، ال���ت���ي ب����ع����وِن اهلل 
املخل�شة،  الواعية  وبقيادتها  وبتوفيقه، 
دوماً  �شتظل  ال�شجعان،  رج��ال��ه��ا  وب��ك��ل 
���ش��ي��ف��اً ودرع�����اً وح���ار����ش���اً وح�����ش��ن��اً لأمن 
ق���ادرًة  دوم����اً  و�شتبقى  و���ش��ع��ب��ن��ا،  وط��ن��ن��ا 
كل  دح��ر  وعلى  الكائدين،  كيد  رِد  على 
معتٍد اأثيم. ولتحيا الإماراُت عزيزًة بن 
الأمِم بقيادٍة تدفُع دوماً للُعال، وب�شعٍب 
زكية  وبدماٍء  ولوطنه،  لقيادته  خمل�س 
اأ�شماءهم  ال���ت���اري���ُخ  ك��ت��ب  ���ش��ه��داء  م���ن 

باأحرٍف من نوٍر.
ويف خ���ت���ام ال��ف��ع��ال��ي��ة، ح���ّل���ق ����ش���رب من 
طائرات �شالح اجلو الإماراتي يف �شماء 
يف  رمزياً  ت�شكياًل  مكوناً  الكرامة  واح��ة 
لفتة اعتزاز وتقدير لت�شحيات �شهدائنا 
البوا�شل واإجالًل لبطولتهم ومواقفهم 

امل�شرفة يف �شاحات ال�شرف والإَِباء.

�صهد مرا�صم يوم ال�صهيد يف واحة الكرامة باأبوظبي

حممد بن را�سد يكّرم عددًا من ذوي �سهداء الوطن واأ�سرهم وعددًا من ذوي �سهداء الواجب اأبطال خط الدفاع االأول

•• راأ�ض اخليمة-وام:

اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س 
اخليمة اأنه مت تكثيف الدوريات الأمنية ملراقبة الأو�شاع الأمنية 
يف  خا�شًة   ،49 ال�  الوطني  باليوم  الحتفالت  خالل  كثب  عن 
املناطق احليوية، ومناطق الحتفالت، ف�شاًل عن اإطالق 100 
دورية مرورية ومدنية لت�شهيل ان�شيابية حركة ال�شري واملرور، 
املرورية، وف�س جتمع وجتمهر  الزدح��ام والختناقات  وجتنب 
الإ�شابة  م��ن خ��ط��ر  املجتمع  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  اجل��م��اه��ري ح��ف��اظ��اً 

بكوفيد - 19.
كما مينع  والتجمعات،  امل�����ش��ريات  اإق��ام��ة  اأن��ه مينع  على  و���ش��دد 

الواحدة،  املركبة  اأ�شخا�س يف  ال��ُرّك��اب لأك��رث من ثالثة  جت��اوز 
واحلر�س على �شرورة تطبيق الإجراءات الإحرتازية والتدابري 
الطبّية،  الكمامات  بارتداء   ،-19 للوقاية من كوفيد  الوقائية 

والتباعد اجل�شدي.
اأف��راد اجلمهور، بالحتفال بهذه  اللواء علي بن علوان،  ونا�شد 
املنا�شبة الوطنية العزيزة دون تعري�س �شحتهم خلطر الإ�شابة 
بفريو�س كورونا، و�شرورة اللتزام التام بقواعد ال�شري واملرور، 
وجتنب الوقوف فوق �شطح املركبة اأو اخلروج من نوافذها اأثناء 
الطرق،  على  ا�شتعرا�شية  بحركات  القيام  جتنب  مع  �شريها، 
وتعطيل حركة ال�شري واملرور اأو اإغالق الطريق على الآخرين، 
ال�شيارات مبواد  وتزويد  املخ�ش�شة،  الأماكن غري  والوقوف يف 

اأو  املحرك  اإ�شافات غري مرخ�شة يف هيكل  اإدخ��ال  اأو  ال�شجيج 
زوائد توؤثر على الروؤية، وا�شتخدام اأنواع الر�س من ِقَبِل ال�شائق 
"�شم�شية"  و�شع  اأو  باملل�شقات  املركبة  زجاج  وتغطية  والُرّكاب، 
اأمامية، كلها حمظورات تعر�س للم�شائلة واملخالفة القانونية، 
وع��ل��ي��ه ي��ج��ب جت��ن��ب��ه��ا ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى اأم����ن و���ش��الم��ة اجلميع، 

لال�شتمتاع بالأجواء الحتفالية الوطنية ال�شعيدة .
اآيات  باأ�شمى  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  وتقدمت 
�شعب  واإىل  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين 
الإم�������ارات وامل��ق��ي��م��ن مب��ن��ا���ش��ب��ة اح��ت��ف��الت ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال� 
واخلري  باليمن  وال�شعب  القيادة  على  اهلل  اأع���اده  للدولة   49

والربكات.

�سرطة راأ�س اخليمة تقرر منع اإقامة امل�سريات والتجمعات.. وتدعو 
اجلمهور لاللتزام باالإجراءات االإحرتازية

•• اأبوظبي - وام: 

النائب  البلو�شي،  حممد  علي  امل�شت�شار  �شعادة  اأك��د 
العام لإمارة اأبوظبي، اأن الحتفاء ب�شهداء الوطن هو 
ثمارها  نقطف  التي  للت�شحيات  تقديرنا  عن  تعبري 
اأول  �شحى  ال��ذي  العلم  فهذا  وا�شتقرارا،  واأم��ن��ا  ع��زا 
ينك�س  ال�شارية،  فوق  رفعته  عن  ذودا  اإماراتي  �شهيد 
ال��ي��وم اح��رتام��ا ل��ه��ذا ال��ع��ط��اء، ول��ك��ل ال��دم��اء الذي 
افتدت حا�شرنا وحافظت على حقنا يف امل�شتقبل الذي 
اأن  ميكن  فال  فرحنا  لت�شنع  �شحت  ولأنها  ن�شتحق، 

ن�شتذكرها �شوى بالفرح، ول مكان للحزن يف ح�شرة 
ال�شهادة.

ال�شهيد مع احتفالت دولتنا  اأن تزامن يوم  واأ�شاف، 
الأزلية  العالقة  لتلك  جت�شيد  لهو  الوطني  بيومها 
كانت  واإن  ف��الأوط��ان  وال�شهادة،  ال��وط��ن  قيمتي  ب��ن 
ت��ب��ن��ى ب��ال��ف��ك��ر واجل���ه���د، ف����اإن ���ش��رح��ه��ا ل ي����دوم اإل 
عظمة  كانت  هنا  وم��ن  بدمائهم،  اأبنائها  بت�شحيات 
امل�شوؤولية التي تقع على عاتق كل منا يف احلفاظ على 
هذا الوطن الذي جبل ترابه بدماء اأغلى الأحبة من 

اأجدادنا واأبائنا واأبنائنا.

النائب العام الإمارة اأبوظبي : يوم ال�سهيد يج�سد 
تقديرنا للت�سحيات التي نقطف ثمارها عزا
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

حاكم عام بربادو�س باليوم الوطني لبالدها
•• اأبوظبي -وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
فخامة دامي �شاندرا مي�شون حاكم عام بربادو�س وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالدها.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة دامي �شاندرا مي�شون.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل معايل ميا اأمور موتيلي رئي�شة وزراء بربادو�س.

اأجرت 87,514 فح�صا ك�صفت عن 1,107 اإ�صابات

»ال�سحة« تعلن �سفاء 714 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

و  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
املبكر  الكت�شاف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  ن��ط��اق  زي���ادة 
 - "كوفيد  امل�شتجد  امل�شابة بفريو�س كورونا  وح�شر احل��الت 
اإجراء  عن  ال��وزارة  اأعلنت  وعزلهم..  لهم  واملخالطن   "19
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خالل  جديدا  فح�شات   87،514
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،107 
امل�شتجد من جن�شيات  اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  حالت 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 
 168،860 امل�شجلة  يبلغ جمموع احلالت  وبذلك  الالزمة، 

حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�شابن اثنن وذلك من تداعيات 
الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 572 حالة.

وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  واأع��رب��ت 
العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتويف،  لذوي  وموا�شاتها  تعازيها 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�شابن،  جلميع 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
واأعلنت الوزارة عن �شفاء 714 حالة جديدة مل�شابن بفريو�س 
اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 154،899.

برعاية وتن�صيق �صندوق معاجلة الديون املتعرثة

درهم مليون   869 من  اأكرث  من  مواطنني   1607 تعفي  الدولة  يف  وم�سرفا  بنكا   12
•• اأبوظبي -وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
"حفظه اهلل"، وبدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  الدولة 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، ومتابعة 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة.. اأعلن " �شندوق معاجلة الديون املتعرثة " قيام 12 بنكا 
وم�شرفا باإعفاء 1607 مواطنن من مديونياتهم، بقيمة اإجمالية تبلغ 

اأكرث من 869 مليونا و845 درهم.
وبهذه املنا�شبة اأكد �شعادة جرب حممد غامن ال�شويدي مدير ديوان ويل 
عهد اأبوظبي رئي�س اللجنة العليا ل�شندوق معاجلة الديون املتعرثة .. اأن 
هذه املبادرة جت�شيد لنهج متوا�شل ودائم للقيادة الر�شيدة يلبي احتياجات 
املواطنن يف توفري احلياة الكرمية لهم واحلفاظ على ال�شتقرار الأ�شري 

والجتماعي.
واأ�شاف اأن "�شندوق معاجلة الديون املتعرثة" منذ اإن�شائه يف عام 2011 
بقرار من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الديون  م�شاكل  ملعاجلة  املهمة  املبادرات  من  بالكثري  قام  اهلل"  "حفظه 
املتعرثة التي ا�شتفاد منها اآلف املواطنن، بالتعاون مع البنوك الوطنية 
والبنك املركزي، ما يوؤكد اأهمية ال�شندوق والدور املحوري الذي يوا�شل 

القيام به.
وعرب ال�شويدي عن تقديره الكبري لدور البنوك امل�شاركة يف هذه املبادرة 
والوفاء  والإي��ج��اب��ي  الفاعل  الجتماعي  ب��دوره��ا  القيام  على  وحر�شها 
"�شندوق  ب��ن  امل�شتمر  بالتعاون  م�شيدا  املجتمع..  جت��اه  مب�شوؤوليتها 
معاجلة الديون املتعرثة " والبنوك يف احتاد امل�شارف و" امل�شرف املركزي 

وحتقيقها لأهدافها املرجوة. املبادرات  هذه  مثل  " لتنفيذ 
وت�شمل قائمة البنوك وامل�شارف التي اأ�شهمت يف املبادرة 12 بنكاً وم�شرفاً 
وم�شرف  التجاري  اأبوظبي  بنك  وجمموعة  الأول،  اأبوظبي  بنك   : هي 
اأبوظبي  وم�شرف  الوطني،  دبي  الإم���ارات  وبنك  امل�شرق،  وبنك  الهالل، 
وبنك  الوطني،  راأ�س اخليمة  وبنك  ت�شارترد،  �شتاندرد  وبنك  الإ�شالمي، 
دبي التجاري، وبنك دبي الإ�شالمي، وم�شرف الإمارات الإ�شالمي، وبنك 

اأم القيوين الوطني، وامل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية.
ملجموعة  الإدارة  جمل�س  وع�شو  التنفيذي  الرئي�س  عريقات  عالء  وقال 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة   "  :  - املنا�شبة  بهذه   - التجاري  اأبوظبي  بنك 
التا�شع والأربعن وحر�شاً على امل�شاركة يف مبادرة �شندوق معاجلة الديون 
املتعرثة للمواطنن .. ي�شرفنا يف جمموعة بنك اأبوظبي التجاري، تاأكيد 
التحديات  على  التغلب  يف  لالإ�شهام  املتاحة  ال�شبل  وبكل  �شعينا  موا�شلة 
وبحث  املحدود  الدخل  اأ�شحاب  من  املتعرثون  املواطنون  يواجهها  التي 
ظل  يف  وخ�شو�شاً  التعرث،  م��ن  حلمايتهم  ديونهم  ج��دول��ة  اإع���ادة  �شبل 
" وذل��ك من خالل جتديد م�شاركتنا   19 – " كوفيد  تداعيات جائحة 
اأبنائها  لدعم  الر�شيدة  القيادة  اأطلقتها  التي  الكرمية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 

املواطنن وتعزيز ا�شتقرارهم الأ�شري وخدمة املجتمع عامة ".
الوطنية  البنوك  اأوائ���ل  م��ن  ك��ان  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
امل�شاركة يف هذه املبادرة منذ عام 2012، والتي تاأتي تاأكيداً على اأن عمل 
اأبناء الإمارات..  الرا�شخة لقيم وعادات وتقاليد  الأ�ش�س  اخلري يعد من 
كما نوؤكد ا�شتمرار التوا�شل بن البنك واللجنة العليا ل�شندوق معاجلة 
من  املركزي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وم�شرف  املتعرثة  الديون 

قيمتها بنحو 171 مليون درهم اإماراتي لأكرث من 145 متعامال من 
مواطني الدولة.. نحن فخورون بامتالك دولة الإمارات القطاع امل�شريف 

الأكرب يف العامل العربي والأكرث مراعاة لظروف املواطنن".
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�شم  عبداهلل  ه�شام  قال  ال�شياق  هذا  ويف 
جمل�س  ورئي�س  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات  بنك  ملجموعة  املنتدب  والع�شو 
اإدارة " الإمارات الإ�شالمي": " اإن بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات 
الإ�شالمي يعد من اأبرز املوؤ�ش�شات املالية الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة.. ونحن فخورون بدعم مبادرات حكومتنا الر�شيدة الرامية اإىل 
تر�شيخ ال�شالم وال�شعادة والرتقاء بجودة حياة املواطنن.. ونوؤكد يف هذا 
قدماً  ونتطلع  الإم���ارات  دول��ة  جمتمع  جتاه  الرا�شخ  التزامنا  على  املقام 
لالإ�شهام يف اجلهود الداعمة مل�شرية تقدم وطننا الغايل وجعله واحداً من 
اأ�شعد بلدان العامل". ويف تعليقه على مبادرة " بنك �شتاندرد ت�شارترد " 
.. قال في�شل اأبو ال�شعر رئي�س اإدارة املخاطر يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
" �شعداء   : اإدارة املخاطر للخدمات امل�شرفية الإ�شالمية للبنك  ورئي�س 
مب�شاركتنا للعام الثاين على التوايل يف هذه املبادرة الكرمية والتي تاأتي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  لروؤية�شاحب  ترجمًة 
"حفظه اهلل" وبتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  الدولة 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لتخفيف 
الأعباء عن كاهل املواطنن وتعزيز ا�شتقرارهم الأ�شري مبا ي�شمن لهم 
" حر�س البنك منذ تاأ�شي�شه يف الدولة منذ اأكرث  حياة كرمية.. موؤكدا 
من �شتة عقود على بذل كل مايف الإمكان لدعم خمتلف املبادرات الوطنية 
الناجحة ملعاجلة م�شكلة ديون املواطنن، وما م�شاركتنا يف هذه املبادرة اإل 
دليل على ذلك، حيث �شنقوم من خاللها واحتفاًء باليوم الوطني التا�شع 
املواطنن  البنك من كبار  باإعفاء عمالء  والأرب��ع��ن لقيام دول��ة الحت��اد 
من امل�شتحقات املتوجبة عليهم لدى البنك وذلك مبا يعادل قيمته 12 

مليون درهم ".
اخليمة  راأ���س  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  اإجن��الن��د،  بيرت  ق��ال  جانبه  من 
الوطني : " اإن بنك راأ�س اخليمة الوطني يقّدر كثرياً مبادرة وزارة �شوؤون 
الرئا�شة التي ت�شعى اإىل م�شاعدة املواطنن الإماراتين من ذوي الدخل 
املنخف�س يف ت�شوية قرو�شهم .. و�شنوا�شل يف بنك راأ�س اخليمة الوطني 
على  للم�شاعدة  املنا�شبة  ال��ط��رق  لإي��ج��اد  وعمالئنا  ال����وزارة  م��ع  العمل 
تخفيف عبء الديون .. موؤكدا اأهمية �شراكة البنك مع الوزارة ونتطلع 

اإىل ا�شتمرار هذا التعاون خالل ال�شنوات املقبلة ".
دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ليندر  فان  بريند  الدكتور  اأك��د  جهته  من 
�شوؤون  وزارة  مبادرات  دعم  التجاري على  دبي  بنك  " حر�س   : التجاري 
فيه  نعي�س  ال��ذي  املجتمع  البنك جت��اه  ال��ت��زام  ج��زءا من  كونه  الرئا�شة، 
وم�����ش��اع��دة م��واط��ن��ي ال��دول��ة م��ن خ��الل دع��م ���ش��ن��دوق معاجلة الديون 
املتعرثة. ومن هذا املنطلق ي�شرنا امل�شاركة يف هذه املبادرة الوطنية النبيلة 
5 مالين  تزيد على  بقيمة  ال��دي��ون  من  اإم��ارات��ي��اً  12 مواطناً  واإع��ف��اء 
درهم، حيث اإننا ن�شعى اإىل حتقيق ال�شتقرار الجتماعي وتخفيف الأعباء 
املالية عن مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة وتاأمن العي�س الكرمي 

وال�شتقرار الأ�شري لهم".
ويف تعلقيه على املبادرة.. قال الدكتور عدنان �شلوان الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بنك دبي الإ�شالمي : " ب�شفتنا اأقدم واأكرب بنك اإ�شالمي يعمل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.. فاإن رفاهية �شعب الإمارات ت�شكل جزًءا 

ل يتجزاأ من اإ�شرتاتيجيتنا وتبقى حمور جميع خططنا وقراراتنا ".

جهة  من  التجاري  اأبوظبي  بنك  جمموعة  ل��دى  كافة  واملتعرثين  جهة 
اأخرى، حيث مت ت�شكيل فريق متخ�ش�س للتوا�شل والتن�شيق بن جميع 
ال��دي��ون وف��ق الآل��ي��ات التي  اإع���ادة جدولة  املعنية والعمل على  الأط���راف 
م�شاهمة  وت�شمل  للمواطنن،  املتعرثة  الديون  معاجلة  �شندوق  حددها 
اإع��ف��اء مديونية ع��دد من  ال��ع��ام  ال��ت��ج��اري ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة بنك 
املدينن املتعرثين من بنك الحتاد الوطني / �شابقاً / وم�شرف الهالل. 
للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الر�شتماين  هناء  قالت  جانبها  من 
ورئي�س قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك اأبوظبي الأول : " نحن 
حري�شون دائماً على امل�شاركة يف خمتلف املبادرات احلكومية التي تهدف 
كافة  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مواطني  وم�شاندة  دع��م  اإىل 
امل�شتويات، ول �شيما خالل هذه املرحلة التي يواجه فيها العامل الكثري 
الأول  اأبوظبي  بنك  مكانة  من  وانطالقاً  امل�شبوقة.  غري  التحديات  من 
كموؤ�ش�شة مالية وطنية رائدة، نوؤكد عمق التزامنا اجلاد وامل�شتمر بتوثيق 
التعاون مع �شندوق معاجلة الديون املتعرثة للمواطنن وتقدمي احللول 
املالية املنا�شبة للجميع، مبا ين�شجم دائماً يف امل�شمون والأهداف مع روؤى 
وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة". بدوره قال �شعادة جوعان عوي�شة اخليلي 
م�شرف  ي�شر  اإن��ه   ".. الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�شاد�س  وللعام  الإ�شهام  يف  " ال�شتمرار  " امل�شرف  الإ�شالمي  اأبوظبي 
على التوايل يف مبادرة �شندوق معاجلة الديون املتعرثة لعام 2020 من 
خالل اإعفاء اأكرث من 320 متعاماًل من مواطني دولة الإمارات العربية 

املتحدة من ديونهم".
املتعرثة  ال���دي���ون  م��ع��اجل��ة  ���ش��ن��دوق  ب��ن  امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  اأن  واأ����ش���اف 
الدولة  يف  امل�شريف  بالقطاع  وامل�شداقية  الثقة  يعزز  الوطنية  وامل�شارف 
الوطنية من خالل  امل�شارف  املجتمعية لدى  امل�شوؤولية  ويوؤكد على روح 
الدولة،  فيه م�شلحة مواطني  ملا  والإن�شانية  للمبادرات اخلريية  تبنيها 
ال�شهيد  ي��وم  ذك��رى  م��ع  لتزامنها  خا�شة  اأهمية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتكت�شب 

واحتفالت الدولة باليوم الوطني التا�شع والأربعن.
واأكد حر�س امل�شرف على ا�شتمرار التعاون مع �شندوق معاجلة الديون 
الإ�شالمية  ال�شريعة  مبادئ  مع  تتوافق  التي  النبيلة  ومبادراته  املتعرثة 
ال�شمحاء والتي حت�س على تعزيز القيم وثقافة اخلري يف املجتمع، واأن 
هذا التفاعل الإيجابي قد جنم عنه اإطالق امل�شرف للعديد من حمالت 

التوعية املالية واإطالق برنامج اخلري لل�شداد.
واأو�شح �شعادة جوعان اخليلي اأن امل�شتفيدين من اإعفاء امل�شرف يندرجون 
اأو  اأو العائلية  �شمن فئة امللتزمن بال�شداد، ولكن ظروفهم الجتماعية 
ال�شحية مل متكنهم من ال�شداد وقد متت تلك الإعفاءات يف هذا الإطار.

التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  �شيا�شة  تاأتي �شمن  املبادرة  اأن هذه  اإىل  واأ�شار 
يحر�س عليها امل�شرف، كما ترتجم توجيهات القيادة الر�شيدة اإىل واقع 
ملمو�س وعلى الأخ�س فيما يتعلق بجعل رفاهية املواطن و�شعادته �شمن 

اأهم الأولويات.
من جهته قال اأحمد عبدالعال الرئي�س التنفيذي لبنك امل�شرق : " يوؤكد 
الديون  امل�شتمر مع �شندوق معاجلة  امل�شرق جمددا دعمه وتعاونه  بنك 
املتعرثة التابع حلكومة الإمارات العربية املتحدة.. ونحن يف امل�شرق نوؤمن 
والقت�شادي  الجتماعي  الرفاه  تاأمن  الت�شامح و�شرورة  باأهمية  متاماً 

للمجتمع الإماراتي ".
واأ�شاف اأنه: " انطالقاً من هذا الإميان الذي ترتكز عليه ا�شرتاتيجيتنا 
دي��ون تقّدر  التنازل عن  امل�شرق  .. قرر  كونه ج��زءا من دعمنا لل�شندوق 

واأ�شاف الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�شالمي: " لقد كنا جزًءا 
من �شندوق معاجلة الديون املتعرثة للمواطنن التابع حلكومة الإمارات 
املا�شية، قدمنا خاللها كل  الثالث  ال�شنوات  املتحدة على مدى  العربية 
ذل���ك.. لطاملا  ع��ن  ال��ع��ام ل يختلف  وه���ذا  املجتمع  رفاهية  ال��دع��م جت��اه 
اعتقدنا يف بنك دبي الإ�شالمي، كما تفعل قيادتنا، اأن حتقيق ال�شعادة هو 
اأ�شا�شي وطموح جلميع فئات املجتمع.. وي�شعدنا وي�شرفنا  اإن�شاين  هدف 
عملنا جنًبا اإىل جنب مع حكومة الإمارات العربية املتحدة ونبقى ملتزمن 
بدعم روؤية واأهداف قادتنا لر�شم م�شتقبل دولة الإمارات العربية املتحدة 

واإعدادها للخم�شن عاًما املقبلة ".
من جانبه قال ال�شيد مايك طفيل م�شاعد املدير العام � رئي�س املجموعة 
بناء على مبادرة  " اإنه   : الوطني  القيوين  اأم  بنك  امل�شرفية لالأفراد يف 
اإطار  ويف  للمواطنن،  املتعرثة  الديون  معاجلة  ل�شندوق  العليا  اللجنة 
حر�س بنك اأم القيوين الوطني والقيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات على 
اأعبائهم  تخفيف  وبغية  الأ�شري  ا�شتقرارهم  وتعزيز  املواطنن  م�شالح 
املالية.. فقد قام بنك اأم القيوين الوطني خالل عام 2020 باملبادرة اإىل 
�شطب واإلغاء مديونية عمالئه املتعرثين عن ال�شداد من مواطني دولة 
اأربعة مالين درهم وذلك م�شاهمة من  اإجمالية تفوق  الإم��ارات بقيمة 
البنك يف هذه املبادرة وابتهاجا باليوم الوطني ال�� 49 لدولة الإمارات". 
تلك  الإ�شهام يف مثل  على  الوطني حري�س  القيوين  اأم  بنك  اأن  واأ�شاف 
املبادرات الوطنية حيث قام البنك على مدى ال�شنوات اخلم�س املا�شية.. 
ب�شطب مديونيات العمالء املتعرثين لديه لي�شل اإجمايل املديونية التي 
اأ�شقطها البنك اأكرث من ت�شعة مالين درهم. ويف تعليقة على امل�شاهمة.. 
لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��داره  بن  فرحات  قال 
" اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة، بف�شل روؤية  والتجارة اخلارجية : 
قيادتها احلكيمة، برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
"حفظه اهلل"، حري�شة على تاأمن مقومات و�شبل احلياة  رئي�س الدولة 
الكرمية ملواطنينها والهتمام بتحقيق ا�شتقرارهم الأ�شري والجتماعي 
والذي ينعك�س اآثاره الإيجابية على املجتمع.. واأننا يف امل�شرف ملتزمون 
مبوا�شلة دعمنا وم�شاركتنا يف اأي مبادرات م�شتقبلية تهدف اإىل تخفيف 
ملواطني  الأ���ش��ري  وال�شتقرار  الكرمي  العي�س  وت��اأم��ن  املعي�شية  الأع��ب��اء 

الدولة من اأ�شحاب الدخل املحدود".
من جانبه قال عبد الرزاق طرابل�شي الرئي�س التنفيذي بالإنابة للم�شرف 
العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية : " اإننا فخورون و�شعداء بامل�شاركة 
لل�شنة الثالثة على التوايل يف هذه املبادرة الكرمية التي اأطلقها �شندوق 

معاجلة الديون املتعرثة ".

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة  وبدعم من حممد بن زايد

بلدية العني تنهي ا�ستعداداتها لالحتفال باليوم الوطني ال� 49فتح باب الت�سجيل بالدورة ال�سابعة من برنامج اأبحاث علوم الف�ساء للطلبة اجلامعيني
•• اأبوظبي- وام:

للف�شاء  الإم�������ارات  وك���ال���ة  اأع��ل��ن��ت 
وم��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د للف�شاء 
للدورة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن 
علوم  "اأبحاث  برنامج  ال�شابعة من 
اأحد  اجلامعين"  للطلبة  الف�شاء 
تنمية قدرات  ال��رائ��دة يف  ال��ربام��ج 
البحث العلمي �شمن مبادرات جيل 
الأمل مل�شروع الإم��ارات ل�شتك�شاف 

املريخ "م�شبار الأمل".
الربنامج  ي���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ال�شيف املقبل وهو م�شمم لتزويد 
الإماراتين  اجل��ام��ع��ي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
العلوم  جم����الت  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ن 
خربة  لكت�شاب  بفر�شة  والهند�شة 
م���راك���ز علوم  وب��ح��ث��ي��ة يف  ع��م��ل��ي��ة 
الف�شاء املتميزة يف الدولة وخارجها 
ح���ي���ث ي���ق���وم ال���ف���ري���ق ال��ع��ل��م��ي يف 
م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ 
بتوجيه  دول��ي��ن  علماء  ج��ان��ب  اإىل 

الطلبة خالل الربنامج.
ال�شابقة �شهد  وعلى مدار ال�شنوات 
الف�شاء  ع���ل���وم  "اأبحاث  ب��رن��ام��ج 
م�شاركة  اجلامعين"  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
خمتلف  م��ن  اإم��ارات��ي��ا  طالبا   31
هند�شة  ذل��ك  يف  مب��ا  التخ�ش�شات 
الكهربائية  وال��ه��ن��د���ش��ة  ال���ط���ريان 
وهند�شة  والريا�شيات،  والفيزياء، 
الطاقة  وه���ن���د����ش���ة  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر، 
والهند�شة  وامل��ت��ج��ددة،  امل�����ش��ت��دام��ة 
وعلوم  البيئة  وع��ل��وم  الكيميائية، 

الكمبيوتر.
�شرف، مدير م�شروع  وق��ال عمران 
الإمارات ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار 
علوم  اأب��ح��اث  برنامج  اإن  الأمل".. 
اجلامعين  للطلبة  يتيح  الف�شاء 

ال�شباب  اأم���������ام  ف�����ري�����دة  ف���ر����ش���ة 
الإم���ارات���ي خل��و���س جت��رب��ة علمية 
ل�شقل قدراتهم ومهاراتهم، والتعلم 
على يد اأف�شل اخلربات، يف ملتقى 
علمي متخ�ش�س يجمع بن خرباء 
امل���راك���ز ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ال���رائ���دة حول 
ال��ع��امل، وب��ن ال��ط��الب الطاحمن 
املهنية  م�������ش���ارات���ه���م  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
كما  ال��ف�����ش��اء  ق��ط��اع  يف  امل�شتقبلية 
يعد الربنامج فر�شة مثالية لفريق 
م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ، 
كي ينقلوا خرباتهم اإىل جيل جديد 
وتطوير  وحتفيزهم  الباحثن  من 

اهتمامهم بالعلوم والهند�شة.
املطرو�شي  من جانبها قالت ح�شة 
ن���ائ���ب م���دي���ر م�������ش���روع الإم��������ارات 
الفريق  ل�شوؤون  املريخ  ل�شتك�شاف 
ال����ك����وادر  ت���ط���وي���ر  اإن  ال���ع���ل���م���ي.. 
مل�شروع  مهمة  رك��ي��زة  يعد  العلمية 
الإمارات ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار 
الأمل" لت�شجيع بيئة حتفز البتكار 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وت����رع����ى جيال 
والباحثن  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  ج���دي���دا 

" من  والأك����ادمي����ي����ن. واأ����ش���اف���ت 
املقرر اأن ينعقد برنامج اأبحاث علوم 
الف�شاء للطلبة اجلامعين يف ف�شل 
الربنامج  و�شمم  امل��ق��ب��ل،  ال�شيف 
ل����ت����زوي����د ال���ط���ل���ب���ة الإم�����ارات�����ي�����ن 
والهند�شة  العلوم  يف  املتخ�ش�شن 
عملية  خ�����ربة  لك���ت�������ش���اب  ب���ف���ر����س 
وبحثية داخل من�شاآت علوم الف�شاء 
يف دول��ة الإم���ارات وخارجها بهدف 
الباحثن  م��ن  ج��دي��د  جيل  متكن 
والعلماء الإماراتين. ونحن نتطلع 
جديدة  مبجموعة  ال��رتح��ي��ب  اإىل 
للربنامج  املن�شمن  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن 

ال�شيف املقبل".
لالن�شمام  التقدمي  عملية  وت��ب��داأ 
 2020 دي�شمرب  يف  الربنامج  اإىل 
ومن   2021 ي��ن��اي��ر  يف  وت��ن��ت��ه��ي 
املقرر اأن ينطلق الربنامج يف �شيف 
ترتاوح  لفرتة  و�شي�شتمر   2021

ما بن 8 اإىل 10 اأ�شابيع.
و�شوف يتعن على الطالب ح�شور 
اأبحاث  لربنامج  حت�شريية  ور�شة 
اجلامعين  للطلبة  الف�شاء  علوم 

�شتوفر  حيث  ال��ربن��ام��ج،  ب��دء  قبل 
ل����ه����م ه��������ذه ال������ور�������ش������ة امل�����ع�����ارف 
علوم  يف  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  وامل���ع���ل���وم���ات 

واأبحاث الف�شاء.
تكليف  �شيتم  الربنامج  ب��دء  وعند 
م�شروع  ع���ل���ى  ب��ال��ع��م��ل  ال����ط����الب 
ب��ح��ث��ي وت��زوي��ده��م مب��وج��ه ومهام 
كما  ال���ت���درب،  ف���رتة  خ���الل  معينة 
نتائجهم  ن�����ش��ر  م����ن  ���ش��ي��ت��م��ك��ن��ون 
حملية  م������وؤمت������رات  يف  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
العلمي  ال��ف��ري��ق  اأم�����ام  و  دول���ي���ة  و 
مل�شروع الإم��ارات ل�شتك�شاف املريخ 
الطالب  ويتمكن  الأمل".  "م�شبار 
علوم  اأب��ح��اث  برنامج  يف  املقبولون 
من  اجل��ام��ع��ي��ن  للطلبة  ال��ف�����ش��اء 
موؤ�ش�شات  �شت  م��ن  واح���دا  اخ��ت��ي��ار 
علمية وهي مركز حممد بن را�شد 
الإمارات  وجامعة  دبي،  يف  للف�شاء 
العربية املتحدة يف العن، وخمترب 
والف�شاء  اجل���وي  ال��غ��الف  ف��ي��زي��اء 
ال������ولي������ات  يف  ب������ول������در  مب����دي����ن����ة 
الف�شاء  ع��ل��وم  وخم��ت��رب  امل��ت��ح��دة، 
الوليات  يف  بريكلي  كاليفورنيا  يف 
اأريزونا ال�شمالية  املتحدة، وجامعة 
املتحدة  الوليات  يف فالغ�شتاف يف 
الأر�شاد  خمترب  اإىل  وبالإ�شافة   ،
اجلوية الديناميكية "LMD" يف 

باري�س فرن�شا.
ومنذ اإطالقه يف عام 2015 حتى 
من  اهتماما  الربنامج  لق��ى  الآن، 
قدموا  ممن  وطالبة  طالبا   344
اإنتاج  على  و�شاعد  فيه،  للم�شاركة 
ن�شرها  مت  ب��ح��ث��ي��ا  م�����ش��روع��ا   21
العلمية  امل��ج��الت  اأو  امل���وؤمت���رات  يف 
الدولية كما اأ�شهم يف تعزيز اهتمام 
ال��ط��ل��ب��ة يف الإم��������ارات ب��ال��ع��م��ل يف 

املجال الف�شائي.

•• العني-وام:

العن  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة  ان����ت����ه����ت 
اليوم  لح���ت���ف���الت  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا 
ت��ب��داأ من  وال��ت��ي   ،49 ال���  الوطني 
وملدة  دي�����ش��م��رب  م���ن  الأول  ال���ي���وم 
النارية  الأل��ع��اب  وت�شمل  اأي��ام،   3
وح���ف���الت ف��ن��ي��ة واأوب����ري����ت����ات من 
البلدية والتي �شتبث عرب  اأر�شيف 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
ال���ب���ل���دي���ة وذل�������ك لإ�����ش����اف����ة روح 
املنا�شبة  ه��ذه  يف  وال��ف��رح  البهجة 
الوطنية العزيزة على جميع فئات 

املجتمع.
بلدية  م��ب��ن��ى  ال���ب���ل���دي���ة  وح�������ددت 
ال��رئ��ي�����ش��ي وجبل  ال���ع���ن  م��دي��ن��ة 
النارية  الأل���ع���اب  لإط����الق  حفيت 
التي تبداأ يف ال�شاعة الثامنة م�شاًء 

يف املوقعن.
وق����ال ���ش��ل��ط��ان ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 

اإدارة العالقات العامة والت�شالت 
ا�شتمرار  على  حر�شت  البلدية  اإن 
 49 ال�  الوطني  اليوم  الحتفالت 
اإقامة  العن من خ��الل  يف مدينة 
فعالية تعرب عن فخرنا واعتزازنا 
الغالية،  لإماراتنا  الوطني  باليوم 
التي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  رغ��م 

 " جائحة  ب�شبب  ال��ع��امل  بها  مي��ر 
كوفيد 19".

فعاليات  ع��ر���س  ���ش��ي��ت��م  واأ�����ش����اف 
الح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي عرب 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
عرو�س  مل�����ش��اه��دة  ال��ع��ن،  لبلدية 
اإ�شافة  مبا�شرة  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب 

حل���ف���الت غ��ن��ائ��ي��ة خم���ت���ارة لأه���م 
جن���وم الإم�����ارات وال��ع��امل العربي 
والأوب���ري���ت���ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي مت 
املنا�شبة  ل��ه��ذه  خ�شي�شاً  اإنتاجها 
يف الأعوام ال�شابقة واإعادة عر�شها 

نظراً لنجاحها �شابقاً.
القائمن  ال��ت��زام  ال�شام�شي  واأك���د 
الوطني  ال���ي���وم  اح���ت���ف���الت  ع��ل��ى 
الحرتازية  الإج�������راءات  ب��ج��م��ي��ع 
وال���وق���ائ���ي���ة يف ت��ن��ظ��ي��م الأل����ع����اب 
النارية بالتعاون مع اجلهات املعنية 
وحتديد اأماكن وعدد اجلمهور يف 
م��واق��ع الح��ت��ف��الت ح��ر���ش��اً على 

�شحة و�شالمة املجتمع.
ب��ل��دي��ة مدينة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�شوارع  ب��ت��زي��ن  ق���ام���ت  ال���ع���ن 
وامليادين بزينة اليوم الوطني على 
امتداد 150 كيلومرتا مبج�شمات 
واأ�����ش����ك����ال خم��ت��ل��ف��ة ت���ع���ب���رياً عن 

الحتفال باليوم الوطني ال� 49.
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اأخبـار الإمـارات
هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون تروي �سرية االحتاد باأربعة اأفالم وثائقية وروائية

•• ال�شارقة-وام: 

والتلفزيون  لالإذاعة  ال�شارقة  لهيئة  التابع  ال�شارقة  تلفزيون  يطلق 
وروائية  وثائقية  اأفالم  اأربعة  للدولة  ال�49  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
من اإنتاج الهيئة توؤّرخ من خاللها لقيام دولة الحتاد يف العام 1971 
ترافق معها من منجزات جعلت من  الدولة وما  بناء  وت��روي �شرية 

الحتاد اأحد التجارب املف�شلّية يف تاريخ املنطقة العربية والعامل.
ويقارن فيلم "اإمارات املجد" الذي يعر�س يوم 1 دي�شمرب بن فرتتن 
الأوىل متتد من العام 1900 حتى قيام دولة الحتاد والثانية تبداأ 
ال�شوء  ي�شّلط  حيث  من تاأ�شي�س الدولة حتى العام اجلاري 2020 
ت�شكيل  يف  �شاهمت  التي  الإجن���ازات  من  العديد  على  اإب��داع��ي  ب�شكل 
ح��ا���ش��ر ال���دول���ة وج��ع��ل��ه��ا واح����دة م��ن ال����دول ال��ق��وّي��ة ع��ل��ى خمتلف 

ال�شعد. ومبا يعود بالأجيال اجلديدة نحو ذاكرة ذهبية يقّدم فيلم 
يوم 1 دي�شمرب �شهادة حّية وم�شوّرة  يعر�س  اأجدادي" الذي  "ذاكرة 
وعاي�شتها حيث  تفا�شيله  وواكبت  الحتاد  قيام  عا�شرت  ل�شخ�شيات 
ي�شرد العمل �شل�شلة من الأحداث التي بداأت مع انطالقة الحتاد وما 
تالها من تفا�شيل تتعلق ب�شبل العي�س وخ�شو�شّية العالقة بن اأبناء 
الدولة وطرق الإبحار وال�شيد وال�شفر والتجارة واحلياة الجتماعية 
اإىل جانب ما �شّكلته فرتة قيام الحتاد بن الإمارات ال�شبع وكيف اأّثر 
هذا التوّجه بتغري حياتهم. وتقدم القناة جلمهورها الربنامج الثقايف 
والذي  دي�شمرب   1 ي��وم  م�شاء  يعر�س  وطن" ال��ذي  "لوحة  اخلا�س 
املبدعن  من  نخبة  م�شت�شيفاً  والفنون  الأدب  لوحات  بن  ما  ميزج 
الإماراتين يف جمالت ال�شعر واملو�شيقى والر�شم والت�شكيل ليقدموا 

للجمهور لوحة متناغمة تنقل حّبهم وع�شقهم للوطن. 

�سرطة اأبوظبي تدعو االلتزام باالإجراءات االحرتازية خالل عطلة اليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام: 

دعت �شرطة اأبوظبي اجلمهور اإىل تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية 
وق�شاء  ال�49  الوطني  اليوم  عطلة  خالل   ،"19 "كوفيد-  فريو�س  من 
املرور  عنا�شر  وتعليمات  وامل��رور  ال�شري  قواعد  باتباع  و�شعيدة  اآمنة  اإج��ازة 

والدوريات اأثناء م�شاهدة الألعاب النارية يف الطرق.
اأبنائهم ب�شرورة القيادة الآمنة للدراجات  اأولياء الأمور على تنبيه  وحثت 
بتهور  قيادتها  وع��دم  العامة  ال�شالمة  ب�شروط  والل��ت��زام  ال��رب  يف  النارية 

جتنباً لوقوع احلوادث.
ال�شائقن بقواعد ال�شري واملرور وعدم الوقوف  التزام  اأهمية  و�شددت على 
اإىل  ودعتهم  م�شريها  اأث��ن��اء  ن��واف��ذه��ا  م��ن  اخل���روج  اأو  املركبة  �شطح  ف��وق 
عدم  على  وحثتهم  الطرق  على  ا�شتعرا�شية  بحركات  القيام  بعدم  اللتزام 

تعطيل حركة ال�شري واملرور اأو اإغالق الطريق على الآخرين وعدم الوقوف 
يف الأماكن غري املخ�ش�شة.

بارتداء  الل��ت��زام  ب�����ش��رورة  وال��رك��اب  ال�شائقن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  وطالبت 
مبواد  ال�شيارات  تزويد  وع��دم  التباعد  م�شافة  ومراعاة  الطبية  الكمامات 
اإ�شافات غري مرخ�شة يف هيكل املحرك او زوائد توؤثر  اإدخ��ال  اأو  ال�شجيج 

على الروؤية.
وحثت اجلمهور على عدم ا�شتخدام اأنواع الر�س "�شربيه" من قبل ال�شائق 
اأمامية،  �شم�شية  و�شع  او  باملل�شقات  املركبة  زج��اج  تغطية  وع��دم  وال��رك��اب 

ومنع جتاوز الركاب لأكرث من ثالثة اأ�شخا�س يف املركبة الواحدة.
واأهابت ب�شرورة اللتزام ب�"التباعد الجتماعي" والبتعاد عن "التجمعات 
فريو�س  ع��دوى  لنت�شار  جتنًبا  الوقائية  بالتعليمات  والتقيد  العائلية" 

كورونا موؤكدة اأهمية مراعاة كافة الإجراءات املتعلقة بال�شالمة.

االإمارات حتتفل باليوم الوطني ال� 49 .. و »وام« تر�سد ح�ساد 2020
•• اأبوظبي - وام:

حت��ت��ف��ل دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة غدا 
الأربعاء باليوم الوطني ال� 49، وعلى الرغم من 
" كوفيد  جائحة  تف�شي  فر�شها  التي  التحديات 
اأن  اإل   ،2020 19" حول العامل خالل العام   -
الإمارات جنحت يف حتقيق العديد من الإجنازات 
اأنباء  وكالة  تر�شدها  التي  الكربى  والتحولت 

الإمارات يف التقرير التايل.
الف�شاء  ق��ط��اع��ي  يف  املحققة  الإجن�����ازات  وت��اأت��ي 
بعد  ال�شرتاتيجية  ال��ت��ح��ولت  ك��اأب��رز  وال��ط��اق��ة 
اأول م�شروع  اإط��الق م�شبار الأم��ل والإع��الن عن 
اأعلن  ال��ذي  الوقت  يف  القمر،  ل�شتك�شاف  عربي 
ر���ش��م��ي��اً دخ���ول الإم�����ارات ن���ادي ال��ط��اق��ة النووية 
املحطة  مفاعل  ت�شغيل  ب��داي��ة  عملية  اإمت���ام  م��ع 
الأوىل ل� " براكة " وبدء اإنتاج الطاقة الكهربائية 
اكت�شاف  الإع��الن عن  للبيئة، فيما مت  ال�شديقة 

حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط.
وحولت الإمارات حتدي انت�شار الوباء اإىل فر�شة 
عززت فيها ح�شورها الإن�شاين عاملياً بعد تقدمي 
دولة،   100 من  لأك��رث  عاجلة  طبية  م�شاعدات 
يف حن �شكل تعاملها مع الوباء حملياً اأحد اأبرز 
ومعدلت  لأرق���ام  وفقاً  جناحاً  العاملية  التجارب 
الإ���ش��اب��ة وع���دد ال��ف��ح��و���ش��ات ال���ذي جت���اوز عدد 
اأول دولة بالعامل حتقق  ال�شكان لتكون الإم��ارات 

هذا الإجناز.
اإىل  الداعية  ر�شالتها  تعزيز  الإم���ارات  ووا�شلت 
املنطقة  نقل  �شاأنه  من  ما  بكل  والدفع  الت�شامح 
توجت  وق��د  والتعاي�س  ال�شتقرار  نحو  وال��ع��امل 
جهودها هذا العام مبعاهدة ال�شالم التي وقعتها 
اإبراهيم"، فيما  "اتفاق  دولة الإم��ارات واإ�شرائيل 
الت�شامح  تعزيز  اإىل  ودعواتها  جهودها  وا�شلت 

ونبذ التع�شب مبختلف اأ�شكاله.
للخم�شن  ال�شتعداد  "عام  الإم��ارات يف  وحجزت 
الأوائل  الع�شر  الدول  �شمن  موقعها   2020 "
الذي  الوقت  يف  العاملية،  التناف�شية  �شعيد  على 
وت�شريعات  ق��وان��ن  ا���ش��ت�����ش��دار  ال��ع��ام  ف��ي��ه  �شهد 
امل��راأة ور�شخت من  جديدة عززت فيها مكت�شبات 
خاللها احلريات، وحتقيق ال�شتقرار القت�شادي 

والجتماعي لأبناء الدولة واملقيمن فيها.
واع��ت��م��دت الإم�������ارات امل��ي��زان��ي��ة الحت���ادي���ة لعام 
تقديرية تبلغ 58  م�شروفات  باإجمايل   2020
ارتفعت  ح��ن  دره����م، يف  م��ل��ي��ون  و113  م��ل��ي��ارا 
 3.252 اإىل  ب��ال��دول��ة  امل�����ش��ريف  اأ���ش��ول اجل��ه��از 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  دره��م  تريليون 
املائة مقارنة مع  5،4 يف  اجل��اري بزيادة ن�شبتها 

نهاية العام 2019.

- الف�صاء ..
كر�شت دولة الإمارات خالل عام 2020 مكانتها 
ا�شتك�شاف  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  ال�����دول  ن����ادي  يف 
الف�شاء عرب اإجنازات تاريخية اأثبتت من خاللها 

اأن طموح قيادتها و�شعبها ل حدود له.
و�شكل اإطالق م�شبار الأمل الإماراتي ل�شتك�شاف 
امل���ري���خ يف 20 ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي اأب�����رز الإجن�����ازات 
الإم��ارات��ي��ة يف جم��ال الف�شاء ه��ذا ال��ع��ام، والذي 
م�شتك�شفي  ن��ادي  يف  ع�شوا  خالله  من  اأ�شبحت 
م�شتوى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  دول   7 ي�شم  ال���ذي  امل��ري��خ 

العامل.
اإىل  الأم��ل  العامل موعد و�شول م�شبار  ويرتقب 
مداره حول كوكب املريخ يف متام ال�شاعة 7:42 
دقيقة من م�شاء يوم التا�شع من فرباير 2021 
وت�شجيل  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ق��ل  يف  م��ه��ام��ه  ل��ي��ب��ا���ش��ر 
به  املحيط  وال��غ��الف  امل��ري��خ  ل�شطح  امل��الح��ظ��ات 
على  الطق�س  فهم  على  العلماء  �شت�شاعد  والتي 
الأر�س وما يرتبط به من ظواهر مناخية يف كل 

منطقة زمنية، وخالل كل مو�شم.
�شبتمرب  خ��الل  الإماراتية  الإجن���ازات  وت�شارعت 
ال�شطناعي  القمر  اإط���الق  �شهد  ال���ذي  املا�شي 

اأول قمر  �����ش����ات«، وه����و  »م�����زن  امل�����ش��غ��ر  ال��ب��ي��ئ��ي 
لرتفع  بالدولة،  البيئية  لالأغرا�س  ا�شطناعي 
ب��ذل��ك ر���ش��ي��ده��ا م��ن الأق���م���ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة التي 
ق��م��را، كما   11 اإىل  ع��ام��ا   20 اأط��ل��ق��ت��ه��ا خ���الل 
اأعلنت الم��ارات عن م�شروع متكامل ل�شتك�شاف 
م�شتك�شف  اأول  واإط����الق  ت��ط��وي��ر  ي�شمل  ال��ق��م��ر 
ت�شميمه  "را�شد" يتم  ا�شم  للقمر حتت  اإماراتي 
دولة  ل��ت��ك��ون   ،100% وط��ن��ي��ة  ب��ج��ه��ود  وب��ن��ائ��ه 
الإم����ارات بذلك راب��ع دول��ة يف ال��ع��امل ت�شارك يف 
بعد  ال��ق��م��ر لأغ���را����س علمية  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  م��ه��ام 
ال�شوفيتي  والحت��اد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

/�شابقاً/ وال�شن.
م�شروع  عن  الإم���ارات  ك�شفت  املا�شي  اأكتوبر  ويف 
 ،"MBZ-Sat" اجل��دي��د  ال�شطناعي  القمر 
ثاين قمر ا�شطناعي يتم تطويره وبناوؤه بالكامل 
على اأيدي فريق من املهند�شن الإماراتين، بعد 

قمر "خليفة �شات".

- الطاقة النووية ..
اإنتاج  ع�����ش��ر   2020 ع����ام  يف  الإم��������ارات  دخ��ل��ت 
الكهرباء من الطاقة النووية بعد اإعالن موؤ�ش�شة 
نواة  �شركة  جن��اح  عن  النووية  للطاقة  الإم���ارات 
ت�شغيل  وامل�شوؤولة عن  للموؤ�ش�شة  التابعة  للطاقة 
و�شيانة حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية، 
املحطة  م��ف��اع��ل  ت�شغيل  ب��داي��ة  عملية  اإمت����ام  يف 
الأوىل، ثم الإعالن عقب ذلك عن ا�شتكمال عملية 
الربط الآمن لها مع �شبكة الكهرباء الرئي�شية يف 
الدولة بعد مواءمة املحطة مع متطلبات ال�شبكة، 
وبدء اإنتاج اأول ميغاواط من الطاقة الكهربائية 

ال�شديقة للبيئة.
املحطة  مفاعل  و�شل  اجل���اري  نوفمرب   18 ويف 
من  امل��ائ��ة  يف   80 ح����وايل  م�����ش��ت��وى  اإىل  الأوىل 
قدرته الإنتاجية للطاقة الأمر الذي ميثل خطوة 
الطاقة  اخ��ت��ب��ار  عملية  �شمن  الأه��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة 
طاقة  م�شتوى  رف���ع  تت�شمن  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��اع��دي 
و�شبط  البيانات  وجمع  تدريجي  ب�شكل  املفاعل 

اأنظمة التحكم وال�شالمة.
الأوىل  الإم����ارات  دول���ة  اأ�شبحت  الإجن����از  وب��ه��ذا 
العامل،  م�شتوى  على  والثالثن  والثالثة  عربيا 
النووية  للطاقة  حمطات  تطوير  يف  تنجح  التي 
اآمن وموثوق و�شديق  الكهرباء على نحو  لإنتاج 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ت�����ش��اه��م حم���ط���ات ب���راك���ة ب�شكل 
الطاقة  بتوفري  اخلا�شة  ال��دول��ة  جهود  يف  كبري 
النبعاثات  خ��ف�����س  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وعند   .. الكهرباء  اإنتاج  عن  الناجمة  الكربونية 
براكة  حم��ط��ات  �شتنتج  ك��ام��ل،  ب�شكل  ت�شغيلها 
5.6 غيغاواط من الكهرباء و�شتحد من  الأرب��ع 
21 مليون طن من النبعاثات الكربونية �شنوياً، 
وهو ما يعادل اإزالة 3.2 مليون �شيارة من طرق 

الدولة كل عام.

- التناف�شية .. 
ت�شّدرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوايل، 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  بلدان 
العاملية  للتناف�شية  ال�����ش��ن��وي  ال��ك��ت��اب  ت��ق��ري��ر  يف 
العاملي  التناف�شية  مركز  عن  ال�شادر   ،2020
الإداري��ة مبدينة  للتنمية  ال��دويل  التابع للمعهد 
لوزان ال�شوي�شرية، الذي �شنف الدولة يف املرتبة 
يف  تناف�شية  الأك����رث  ال����دول  ب��ن  ع��امل��ي��اً  التا�شعة 

العامل.
 23 وت���ب���واأت الإم�����ارات امل��رت��ب��ة الأوىل ع��امل��ي��اً يف 
املراكز  موؤ�شراً وحم��وراً فرعياً، فيما حّلت �شمن 
و�شمن  م��وؤ���ش��راً،   59 يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل  اخلم�شة 
موؤ�شرات   106 يف  عاملياً  الأوىل   10 ال���  امل��راك��ز 
العام  تقرير  تناولها  موؤ�شراً   338 اإجمايل  من 

اجلاري.
تقدماً يف حمورين من  الإم���ارات  دول��ة  و�شجلت 
امل���ح���اور ال��رئ��ي�����ش��ة الأرب���ع���ة، ه��م��ا »حم����ور الأداء 
القت�شادي«، الذي �شعدت فيه اإىل املركز الرابع 

عاملياً، و»حمور البنية التحتية« الذي تقدمت فيه 
خم�شة مراكز، بينما حّلت يف املرتبة الثالثة عاملياً 
ال�شابعة  واملرتبة  احلكومية«،  الكفاءة  »حم��ور  يف 

عاملياً يف »حمور كفاءة الأعمال«.
يف  حت�شناً  ال��دول��ة  �شجلت  فقد  للتقرير،  ووف��ق��اً 
اإذ �شعدت اإىل املركز الأول  �شبعة حماور فرعية، 
عاملياً يف حمور �شوق العمل، واإىل املركز اخلام�س 
ع��امل��ي��اً يف حم��ور ال��ت��وظ��ي��ف، وامل��رك��ز ال�����ش��اد���س يف 
حمور الأ�شعار، وتقدمت يف حماور فرعية اأخرى 
والبنية  والتعليم،  املجتمعي،  الإط��ار  حمور  مثل 
فيما  والبيئة،  وال�شحة  التكنولوجية،  التحتية 
حافظت على ترتيبها من دون تغري يف حمورين 
/الثانية  والقيم  ال�شلوكيات  حمور  هما  فرعين 
/الثالثة  ال�شريبية  ال�شيا�شة  وحم���ور  ع��امل��ي��اً/، 

عاملياً/.

- معاهدة ال�صالم..
���ش��ك��ل��ت م���ع���اه���دة ال�������ش���الم ب���ن دول�����ة الإم�������ارات 
واإ����ش���رائ���ي���ل احل�����دث ال�����ش��ي��ا���ش��ي الأب�������رز يف عام 
ال�شتثنائي  الدبلوما�شي  ف��الخ��رتاق   2020
املعاهدة،  الإم���ارات من خالل هذه  ال��ذي حققته 
وفر�شة  اأم���ل  ب��ارق��ة  ول��ل��ع��امل،  للمنطقة  يحمل 
ازدهار عظيمة، يف اأ�شد الأوقات �شعوبة ت�شهدها 

الإن�شانية.
على  ال��ع��امل  يف  ال�شيا�شية  الأو����ش���اط  واأج��م��ع��ت 
والت�شامح  ال�����ش��الم  ر���ش��ال��ة  تعك�س  امل��ع��اه��دة  اأن 
الإماراتية وقرارها ال�شيادي يف امل�شي اإىل الأمام 
بنظرة خمتلفة للم�شتقبل بعيدة عن لغة العداء 
وال�����ش��راع، والأه����م م��ن ذل���ك اأن��ه��ا ج���اءت خدمة 
ووقف  حقوقها  وحماية  الفل�شطينية  للق�شية 

خمطط ال�شم.

- كورونا .. 
ال���دور الإماراتي  اأي�����ش��ا ب��رز  ال���دويل  ال�����ش��اأن  ويف 
اأزمة  ملواجهة  الدولية  اجلهود  تعزيز  يف  الفاعل 
على  تاأكيد  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�شار 
اخلارجية،  �شيا�شتها  يف  املتاأ�شل  الإن�شاين  املبداأ 
اإن�شانية وطبية  حيث قدمت الإم��ارات م�شاعدات 
عاجلة اإىل نحو 100 دولة ا�شتفاد منها مالين 
الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملن  من  الأ�شخا�س 
لالعتبارات  النظر  دون  وذل��ك  الوباء"،  ملواجهة 

ال�شيا�شية عند تقدمي هذه امل�شاعدات.
واختطت الإمارات منوذجاً خا�شاً بها يف اإدارة اأزمة 
انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد بدءا من مرحلة 
من  فكانت  التعايف،  مرحلة  اإىل  و�شول  املواجهة 
اأوائل الدول التي جنحت يف تخطي تبعات الأزمة 
وحتويل حتدياتها اإىل فر�س حتقق ال�شتدامة يف 

النمو والتنمية والتناف�شية.
كورونا  وباء  احتواء  يف  الإماراتي  النموذج  وَعِمد 
اإىل ت��وظ��ي��ف امل���زاي���ا ال��ن�����ش��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
الدولة مثل دينامية الإدارة احلكومية وفاعليتها، 
اتخاذ  التي مكنتها من  الكبرية  املالية  والقدرات 
الحرتازية  الإج�����راءات  وك��اف��ة  املثلى  ال���ق���رارات 
والوقائية دون اعتبار للكلفة املالية، وجودة النظام 
ا�شطراب  دون  ل��الأزم��ة  ا�شتجاب  ال��ذي  ال�شحي 
التجهيزات  يف  ����ش���واء  ال��ن��ق�����س  م��واج��ه��ة  ودون 
واملعدات الطبية اأو يف الكوادر الب�شرية، وا�شتعداد 
الدولة امل�شبق حلالت الطوارئ والأزم��ات والتي 
للدولة  ال�شرتاتيجي  امل��خ��زون  تعزيز  منها  ك��ان 
يف جم���ايل ال���غ���ذاء وال������دواء، وه���و م��ا ظ��ه��ر من 
املختلفة  ال�شلع  يف  نق�س  اأي  ح�شول  عدم  خالل 
ر  اإىل تطوُّ اإ�شافة  يف الأ�شواق منذ بداية الأزم��ة، 
الت�شالت  و�شبكة  ال��دول��ة  يف  التحتية  البنية 
والإن�����رتن�����ت م����ا اأت�������اح ل���ل���م���دار����س واجل���ام���ع���ات 
الكثري  وك��ذل��ك  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم  نحو  التحول 
التي  العام واخلا�س  القطاعن  املوؤ�ش�شات يف  من 

حتولت اإىل العمل عن ُبعد.
التعامل  الإم����ارات����ي يف  ال��ن��ج��اح  وظ��ه��رت دلئ����ل 
م����ع اأزم�������ة ك����ورون����ا م����ن خ�����الل ع�����دة اإجن�������ازات 

وم��وؤ���ش��رات اأب��رزه��ا اح��ت��الل ال��دول��ة امل��رك��ز الأول 
ع��رب��ي��ا يف م��وؤ���ش��ر ال��ت��ع��ايف الق��ت�����ش��ادي م��ن اآثار 
التعليم  عملية  وان��ت��ظ��ام   ، "كوفيد19-"  وب��اء 
2021 يف  ال��درا���ش��ي -2020  ال��ع��ام  وان��ط��الق 
مبرونة  العمل  �شري  توا�شل  امل��ح��ددة،  م��واع��ي��ده 
وفق  واخلدمية  الإنتاجية  القطاعات  جميع  يف 
املنظومة  عمل  كفاءة  الح��رتازي��ة،  ال�شرتاطات 
ال�شحية وحتقيق نتائج مبهرة على �شعيد اإجراء 
ال��ف��ح��و���ش��ات اخل��ا���ش��ة ب��ال��ف��ريو���س ح��ي��ث كانت 
الفحو�س  العامل يتجاوز فيها عدد  دول��ة يف  اأول 
العدد الإجمايل لل�شكان ف�شال عن ارتفاع اأعداد 
اأف�شل  تطبيق  بف�شل  ال��ف��ريو���س  م��ن  املتعافن 
العالجات  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ع��الج��ي��ة  ال���ربوت���وك���ولت 
املتطورة مثل العالج باخلاليا اجلذعية والعالج 

بالبالزما للحالت احلرجة.

- الت�شكيل احلكومي اجلديد..
الإم�������ارات هيكاًل  اع��ت��م��دت  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  ويف 
عن  خ��الل��ه  اأعلنت  الحت��ادي��ة  للحكومة  ج��دي��داً 
ملرحلة  ال���ش��ت��ع��داد  ب��ه��دف  ج��دي��د  وزاري  ت�شكيل 
اأكرث  تتطلب حكومة  19– التي  بعد كوفيد  ما 
اإىل  التاأقلم،  وقدرة على  و�شرعة  ر�شاقة ومرونة 
جانب تعزيز اجلاهزية واإع��ادة ترتيب الأولويات 
وال�شرتاتيجيات  اخل��ط��ط  وت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
وتطوير  اأك����رب،  ب�����ش��رع��ة  امل��ت��غ��ريات  م��ع  للتكيف 
م��ن��ه��ج��ي��ة ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ت�����ش��ت�����ش��رف معامل 
التحديات  ملواجهة  احللول  وتبتكر  املرحلة  هذه 

امل�شتقبلية.
الإمارات  دول��ة  حلكومة  اجل��دي��د  الهيكل  و�شمل 
احلكومية  اخل���دم���ة  م���راك���ز  م���ن   50% اإل���غ���اء 
ودمج  ع��ام��ن،  خ��الل  رقمية  ملن�شات  وحتويلها 
نحو %50 من الهيئات الحتادية مع بع�شها اأو 
منا�شب  ا�شتحداث  اإىل  بالإ�شافة  وزارات،  �شمن 
وزراء دولة جدد، وخلق منا�شب روؤ�شاء تنفيذين 

يف قطاعات تخ�ش�شية.
اإن�شاء  امل�شتحدثة  اجل��دي��دة  ال����وزارات  ب��ن  وم��ن 
تعمل  املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�شناعة  وزارة 
وتعين  بالدولة،  ال�شناعي  القطاع  تطوير  على 
وا�شتحداث  القت�شاد،  وزارة  �شمن  وزراء  ثالثة 
والذكاء  الرقمي  لالقت�شاد  دول��ة  وزي��ر  من�شب 
ال���ش��ط��ن��اع��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، اإىل 
جانب اإن�شاء املكتب الإعالمي حلكومة الإمارات.

- الت�صريعات والقوانني..
بنيتها  ت���ط���وي���ر  م�������ش���رية  الإم������������ارات  وا����ش���ل���ت 
كبري  ع���دد  ا���ش��ت�����ش��دار  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت  الت�شريعية 
اإىل  الهادفة  الحت��ادي��ة  وال��ق��وان��ن  املرا�شيم  م��ن 
تعزيز اأمن املجتمع و�شالمته وحتقيق ال�شتقرار 
واإر�شاء  ال��دول��ة  لأب��ن��اء  والجتماعي  القت�شادي 
مبادئ امل�شوؤولية وال�شفافية والكفاءة يف خمتلف 

الأجهزة احلكومية.
املرا�شيم  من  ع��دد  �شدور   2020 ع��ام  وب��رز يف 
ب��ق��ان��ون ل��ت��ع��دي��ل بع�س اأح���ك���ام ق��ان��ون الأح����وال 
املدنية  املعامالت  وقانون  الحت���ادي،  ال�شخ�شية 
وقانون  الحت���ادي،  العقوبات  وقانون  الحت���ادي، 

الإجراءات اجلزائية الحتادي.
واأت�����اح�����ت ال���ت���ع���دي���الت ع���ل���ى ق����ان����ون الأح�������وال 
املجال  امل��دن��ي��ة  امل��ع��ام��الت  وق���ان���ون  ال�شخ�شية 
ل��غ��ري امل��واط��ن��ن لخ��ت��ي��ار ال��ق��وان��ن ال��ت��ي تطبق 
والرتكات،  امل����رياث  ���ش��وؤون  يف  ت�شرفاتهم  ع��ل��ى 
العقوبات  قانون  على  التعديالت  ع��ززت  حن  يف 
وقانون الإجراءات اجلزائية من �شمان احلريات 
املجتمعي  الأم�����ن  م��ن��ظ��وم��ة  ودع����م  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ال��ت��ع��دي��الت على  م��ن  اإدخ����ال جمموعة  حيث مت 
العقوبات ليتم رفع التجرمي عن الأفعال  قانون 
التي ل ت�شر بالغري، واإزال��ة الغمو�س عن بع�س 
ال��ن�����ش��و���س ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د ت��ع��ت��رب ب��اأن��ه��ا ت�شكل 

جرمية يعاقب عليها القانون.
املراأة  حقوق  بحماية  الدولة  التزام  على  وتاأكيداً 

مل��ب��داأ ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون، مت اإل���غ���اء املادة  وت��ع��زي��زاً 
"بجرائم  ي�شمى  فيما  املخفف  العذر  متنح  التي 
وفقاً  ال��ق��ت��ل  ج���رائ���م  ت��ع��ام��ل  ب��ح��ي��ث  ال�شرف" 

للن�شو�س املعمول بها يف قانون العقوبات.
وي��ع��ت��رب امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م 6 ل�شنة 
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  اخلا�س   2020
���ش��اأن تنظيم  1980 يف  8 ل�شنة  الحت���ادي رق��م 
يف  ال�شادرة  القوانن  اأه��م  اأح��د  العمل،  عالقات 
ال��ع��ام اجل����اري وال����ذي ن�����س ع��ل��ى م�����ش��اواة اأجور 
الن�شاء بالرجال يف القطاع اخلا�س يف حال القيام 
مت�شاوية،  قيمة  ذي  اآخ���ر  عمل  اأو  العمل،  ب���ذات 
بتعديل بع�س  ب��ق��ان��ون احت����ادي  امل��ر���ش��وم  ك��ذل��ك 
منح  ال��ذي  العمل،  عالقات  تنظيم  قانون  اأحكام 
العامل يف القطاع اخلا�س اإجازة مدفوعة الأجر 
اأول  لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإم��ارات 
دول���ة ع��رب��ي��ة مت��ن��ح اإج�����ازة ال��وال��دي��ة ل��ل��ع��ام��ل يف 

القطاع اخلا�س.
ويف نوفمرب اجلاري �شدر املر�شوم بقانون بتعديل 
اأت����اح ل����رواد الأعمال  ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات، وال����ذي 
ال�شركات  تاأ�شي�س  اإمكانية  الأجانب  وامل�شتثمرين 
ل�شرتاط  احل��اج��ة  دون  ك��ام��ل  ب�شكل  ومت��ل��ك��ه��ا 
يلزم  ال��ذي  ال�شرط  اإلغاء  جن�شية معينة، كما مت 
لها  ف��رع  فتح  يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  الأجنبية  ال�شركة 
ب��اأن يكون لها وكيل م��ن مواطني  ال��دول��ة  داخ��ل 

الدولة.

- االقت�صاد .. 
يف  الإم���ارات  ... جنحت  القت�شادي  اجلانب  ويف 
وتقلي�س  »كوفيد19-«  ج��ائ��ح��ة  اأزم����ة  تخطي 
الآثار الناجمة عنها واحلفاظ على مكانتها �شمن 
اأف�شل القت�شادات ووجهات العي�س وال�شتثمار يف 
اأطلقت  التي  اأوىل الدول  العامل، حيث كانت من 
القت�شادي  التحفيز  وحزم  املبادرات  العديد من 
لالرتقاء بالقت�شاد، وم�شاعدة جميع القطاعات 

على التكيف مع متطلبات هذا النت�شار العاملي.
عنها  اأعلن  التي  ال�شاملة  الدعم  خطة  واأ�شهمت 
م�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي بقيمة 
100 مليار درهم وغريها من حزم الدعم املايل 
اأق��رت��ه��ا احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة واحلكومات  ال��ت��ي 
و�شمان  الإم��ارات��ي  القت�شاد  حتفيز  يف  املحلية 

ا�شتمرارية وحماية امل�شتهلكن وال�شركات.
اإظهار  الإم���ارات  لدولة  امل�شريف  اجلهاز  ووا���ش��ل 
اأداء متميزا خالل العام 2020 وذلك رغم حالة 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ب��اط��وؤ 
القت�شادية يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط، 
 3.252 اإىل  اأ�شول اجلهاز  اإجمايل  ارتفع  حيث 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  دره��م  تريليون 
املائة مقارنة مع  5،4 يف  اجل��اري بزيادة ن�شبتها 

نهاية العام 2019.
واعتمدت الإمارات امليزانية العامة لالحتاد لعام 
تقديرية  م�شروفات  باإجمايل  وذل��ك   ،2021
تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، وت�شتهدف 
احلياة  وتوفري  املعي�شة  م�شتويات  رف��ع  امليزانية 
حيث  الدولة،  يف  واملقيمن  للمواطنن  الكرمية 
القطاعات  م��ن  ع��دد  على  املخ�ش�شات  ت��وزي��ع  مت 
لت�شمل التنمية الجتماعية واملنافع الجتماعية 

�شاأنها  م��ن  التي  وامل��ب��ادرات  وامل�شاريع  وال��ربام��ج 
ت��ع��زي��ز ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال����دول����ة والرت����ق����اء 
الإ�شكان  برامج  ودع��م  ال�شحية،  الرعاية  بجودة 
للمواطنن وتعزيز م�شتوى جودة احلياة ملختلف 

اأفراد املجتمع.
اكت�شافات  ع��ن  ب���الإع���الن   2020 ع���ام  ومت��ي��ز 
الطبيعي  وال����غ����از  ال��ن��ف��ط  جم����ايل  يف  ���ش��خ��م��ة 
حيث  ال��دول��ة،  يف  الطاقة  اأم��ن  تعزيز  �شاأنها  من 
اكت�شاف  عن  املا�شي  فرباير  يف  الإم���ارات  اأعلنت 
مكمن جديد للغاز الطبيعي يف املنطقة بن �شيح 
ال�شديرة /اأبوظبي / وجبل علي / دبي / مبخزون 
80 ت��ري��ل��ي��ون ق���دم مكعبة،  ب��ن��ح��و  ���ش��خ��م ي��ق��در 
الأمر الذي ي�شهم يف اقرتابها من هدف حتقيق 

الكتفاء الذاتي من اإمدادات الغاز الطبيعي.
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع��ل��ن   .. اجل����اري  ن��وف��م��رب  ويف 
ل��ل��ب��رتول ع��ن اك��ت�����ش��اف��ات ج��دي��دة مل����وارد النفط 
القابلة لال�شتخال�س يف مناطق  التقليدية  غري 
برميل  مليار   22 ب��ح��وايل  كمياتها  ت��ق��در  ب��ري��ة 
النفط  احتياطيات  زيادة  اإىل  اإ�شافة  النفط،  من 
التقليدية مبقدار 2 مليار برميل من النفط يف 

اإمارة اأبوظبي.
" لزيادة  " اأدن����وك  عمل  خطة  املجل�س  واع��ت��م��د 
درهم  مليار   448 اإىل  الراأ�شمالية  ا�شتثماراتها 
لل�شنوات اخلم�س القادمة، والتي �شتمكن ال�شركة 
 " " اأدن��وك  من حتقيق النمو الذكي حيث تعتزم 
من خالل هذه اخلطة اإعادة توجيه 160 مليار 
درهم /43.6 مليار دولر/ اإىل القت�شاد املحلي 

خالل الفرتة بن 2021 �� 2025.

- الريا�صة.. 
على  الإم���ارات  دول��ة  يف  الريا�شي  القطاع  برهن 
ج��اه��زي��ت��ه وق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع الظروف 
التي فر�شتها جائحة كورونا حيث كان  الطارئة 
يف مقدمة القطاعات التي بداأت بالتعايف والعودة 
وفق  املختلفة  اأن�شطتها  ل�شتئناف  التدريجية 

ال�شرتاطات والتدابري الحرتازية.
و���ش��ه��دت الإم������ارات ع���ودة ال�����دوري امل��ح��ل��ي لكرة 
ال����ق����دم وك����اف����ة امل�������ش���اب���ق���ات مب��خ��ت��ل��ف الأل����ع����اب 
البطولت  ���ش��ع��ي��د  الأخ������رى، وع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
العاملية ا�شت�شافت الإمارات 4 جولت من بطولة 
حماربي الإمارات، ونظمت فعاليات " العودة اإىل 
جزيرة النزال من يو اإف �شي " على جزيرة يا�س 
يف اأبوظبي، فيما تتوا�شل ال�شتعدادات لنطالق 
�شباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 

املقرر يف 13 دي�شمرب املقبل.  1
ووا���ش��ل��ت ال��ري��ا���ش��ة الإم��ارات��ي��ة ت��األ��ق��ه��ا وح�شد 
املراكز الأوىل على امل�شتوى العاملي يف عام 2020 
حيث اأحرز فريق الإمارات للدراجات املركز الأول 
يف جولة فرن�شا اأقوى اجلولت العاملية لأول مرة 
املركز  الإم����ارات  اأب��ط��ال  ال��ت��اري��خ، فيما ت�شدر  يف 
اأبوظبي جراند  العام لبطولة  الأول يف الرتتيب 
����ش���الم ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و مب�����ش��ارك��ة 63 دول�����ة من 
خمتلف قارات العامل وح�شدوا 86 ميدالية، كما 
فازت الإمارات باملركز الأول يف البطولة العربية 
ل��ل��م��ب��ارزة ل��ل�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ن ب��ال��ب��ح��ري��ن بعد 

حتقيق 18 ميدالية ملونة.

اأمل العفيفي :  اخلم�سون املقبلة  رخاء 
ومناء و�سالم 

•• اأبوظبي -الفجر

العام  الأم���ن  العفيفي  اأم���ل  اأك���دت 
اأن   ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ة  جل��ائ��زة خليفة 
منا�شبة  الوطني  باليوم  الحتفال 
ع���ظ���ي���م���ة ي����ت����ج����دد ف���ي���ه���ا ال�������ولء 
والنتماء للوطن والقيادة الر�شيدة 
املا�شي  اأجم�������اد  ف��ي��ه��ا  ون�����ش��ت��ل��ه��م 
ونه�شة احلا�شر واإبداع امل�شتقبل يف 
" اخلم�شن املقبلة " ، ونقف اإعزازاً 
املوؤ�ش�س  للقائد  وع��رف��ان��اً  وت��ق��دي��راً 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
ث��راه- والآباء  اآل نهيان -طيب اهلل 
بالوطن  نه�شوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شن 
راية  دول���ة ع�شرية حت��ت  واأ���ش�����ش��وا 
الحتاد ، وحتت هذه الراية تتوا�شل 
واملكت�شبات  احل�����ش��اري��ة  امل��ن��ج��زات 
قيادتنا  حت��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 

ب��ع��د ي���وم يف �شبيل  ال��ر���ش��ي��دة ي��وم��اً 
البيئة  وت���وف���ري  الإن�������ش���ان  رف��اه��ي��ة 
والبتكار  الإب����داع  م��ن  ال��ت��ي متكنه 

ومواكبة الع�شر . 
باليوم  الح��ت��ف��ال  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
الوطني يتزامن مع " عام ال�شتعداد 
هذا  وم�����ع  املقبلة"،   ل��ل��خ��م�����ش��ن 

ال�شتعداد نتاأمل املنجزات العظيمة 
التي حتققت يف ربوع الوطن خالل 
ن�شف قرن م�شى ونتطلع باأمل نحو 
يحدونا   ،  " القادمة  اخلم�شن   "
موا�شلة  ع��ل��ى  واإرادة  ع����زم  ف��ي��ه��ا 
ال��ت��ق��دم والزده����ار  ال�شري يف رح��ل��ة 
جم�شدين  الر�شيدة  قيادتنا  خلف 
عيوننا  ت��ت��ط��ل��ع  م���ت���وح���د،  ال���ب���ي���ت 
ال�شماء،  ع��ن��ان  يف  وا�شعة  اآف���اق  اإىل 
ربوع  يف  الوطن  نه�شة  فيها  نعانق 
علمياً  وبحثاً  وابتكاراً  اإبداعاً  املريخ 
وتنه�س  الب�شرية  تخدم  وم��ب��ادرات 
ب��الإن�����ش��ان يف ك��ل م��ك��ان دون متييز 
ف��ه��ذه ه��ي الإم����ارات ال��ت��ي انطلقت 
م�����ش��ريت��ه��ا ق��ب��ل رب����ع ق����رن حاملة 
للعامل قيماً اأ�شيلة وروحاً ُتعلي من 
ت�شتهدف  ور���ش��ال��ة  الإن�����ش��ان  مكانة 

خريه و�شالمه وا�شتقراره . 

تكثيف الدوريات على الطرقات ل�صبط احلركة املرورية 

�سرطة دبي توؤكد على �سرورة االلتزام باالإجراءات االحرتازية خالل عطلتي يوم ال�سهيد واليوم الوطني ال�49
•• دبي-الفجر:

املزروعي،  مهري  �شيف  العميد  دع��ا 
يف  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
���ش��رط��ة دب�����ي، اأف������راد امل��ج��ت��م��ع اإىل 
������ش�����رورة الل������ت������زام ب������الإج������راءات 
الحرتازية عند اخلروج من املنزل، 
واحلفاظ على التباعد اجل�شدي يف 
العامة،  وامل��وا���ش��الت  النقل  و�شائل 
يف  التنقل  عند  ال��ك��م��ام��ات  وارت����داء 
حال جتاوز عدد الركاب اأكرث ثالث 
اأ�شخا�س خالل عطلتي يوم ال�شهيد 
موؤكداً  ال�)49(،  ال��وط��ن��ي  وال��ي��وم 
والإج���������راءات  ال���ت���داب���ري  ات���ب���اع  اأن 
�شمان  اإىل  ي���ه���دف  الح�����رتازي�����ة 
حتقيق اأعلى م�شتويات الوقاية من 
كوفيد19-"،   " ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
م��و���ش��ح��اً اأن����ه ���ش��ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال�شالمة  ل���ش��رتاط��ات  املُ��خ��ال��ف��ن 

العامة وفق الإجراءات القانونية.
واأ�شار اإىل اأن الإدارة العامة للمرور 
امليداين  ت���واج���ده���ا  م���ن  ���ش��ت��ك��ث��ف 
خالل اإجازة اليوم الوطني ال�)49( 
الإم������ارة لتوفري  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف 
وال�شالمة  الأم�����ن  درج�����ات  اأع���ل���ى 
ال��ط��رق��ات، وتقليل  ع��ل��ى  امل���روري���ة 
ف��ر���س وق����وع احل������وادث امل���روري���ة، 
وت�����وف�����ري ج���م���ي���ع ����ش���ب���ل ال����راح����ة 
التي  اخل�����دم�����ات  ك����اف����ة  وت����ق����دمي 
تهدف اإىل تذليل العقبات وت�شهيل 
اإىل وجهتهم  الإم���ارة  زوار  و���ش��ول 
ر�شد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ت��اأخ��ري  دون 
الوقائية  ل����الإج����راءات  امل��خ��ال��ف��ن 
والتدابري الحتياطية املعتمدة من 
الأزمات  لإدارة  العليا  اللجنة  ِقبل 
م���واج���ه���ة  ب����دب����ي يف  وال�������ك�������وارث 
والهادفة  كورونا،  فريو�س  جائحة 
الفريو�س  ان��ت�����ش��ار  م���ن  احل���د  اإىل 

مع  املجتمع،  اأف��راد  جميع  وحماية 
الواردة  الغرامات  اأن  على  التاأكيد 
يف ج����دول امل��خ��ال��ف��ات واجل������زاءات 
النائب  ال�شادر بقرار من  الإداري��ة 
جميع  على  تطبيقها  يجري  العام 

املخالفن.
واأف��اد اأنه �شيتم توزيع اأف��راد املرور 
يف  والتقاطعات  ���ش��وارع  ك��اف��ة  على 
منطقتي  يف  الخت�شا�س  مناطق 
�شت�شمل  ال����ت����ي  وب������ردب������ي،  دي�������رة 
دي�شمرب،  م�����ن  ال�����ث�����اين  �������ش������وارع 
�شلمان  امل���ل���ك  و�����ش����ارع  وج����م����ريا، 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وم��ن��ط��ق��ة )جي 
ول�شت  لم���ري،  وم��ن��ط��ق��ة  اآر(،  ب��ي 
و�شارع  ���ش��ي��ت��ي،  وفي�شتفال  اك����زت، 
و�شارع  الحت�����اد،  و����ش���ارع  اخل��ل��ي��ج، 
وكذلك  اجلامعية،  واملدينة  عَمان 
واملمزر،  وامل��رق��ب��ات  ال��رق��ة  منطقة 
واخلوانيج،  ال��را���ش��دي��ة،  ومنطقة 

�شت�شرف  ال��دوري��ات  اأن  اإىل  م�شرياً 
واملرور  ال�شري  ح��رك��ة  تنظيم  على 
احلركة  يف  الن�����ش��ي��اب��ي��ة  ل��ت��وف��ري 
املرورية، ومنع تدك�س املركبات على 
الطريق، وفك الختناقات املرورية 
كثافة  �شت�شهد  ال��ت��ي  ال�����ش��وارع  يف 
اأنه  كما  واأ���ش��اف:  املركبات.  اأع���داد 
�شروط  على  اأي�شاً  الرتكيز  �شيتم 
واملخالفات  ال�����ش��الم��ة،  وم��ع��اي��ري 
املرورية التي ترتكب من قبل بع�س 
الطريق  وم�شتخدمي  ال�شائقن 
فرحتهم  ع����ن  ي�����ع�����رّبون  ال����ذي����ن 
باليوم الوطني ب�شورة خطاأ وغري 
ح�شارية ت�شوه املنظر العام ل�شوارع 
عدوانية  وب���اأ����ش���ال���ي���ب  الإم�����������ارة، 
الطريق  م�شتخدمي  حياة  تعر�س 
للخطر حيث �شيتم اأخذ الإجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.
ون��ا���ش��د ال��ع��م��ي��د ���ش��ي��ف امل���زروع���ي، 

التقيد  اإىل  ال���ط���رق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
بالإجراءات الحرتازية والوقائية، 
املرورية،  املخالفات  ارت��ك��اب  وع��دم 
ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���ش��الم��ت��ه��م، وجتنب 
ارتكاب الت�شرفات اخلطاأ اأو امل�شيئة 

خالل الحتفال باليوم الوطني.
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سدر قرارا اإداريا ب�ساأن البالغات والدعاوى ذات الطابع االأ�سري يف اإمارة ال�سارقة

•• ال�شارقة -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة القرار الإداري رقم 16 ل�شنة 
2020 ب�شاأن البالغات والدعاوى ذات الطابع الأ�شري يف اإمارة 

ال�شارقة.
ون�س القرار على ما يلي.. على النيابة العامة يف اإمارة ال�شارقة 
اأو قبل الت�شرف  املنازعات ذات الطابع الأ�شري  قبل قيد دع��اوى 
باإحالتها اإىل املحكمة املخت�شة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لل�شلح 
بن اأطراف النزاع، ُم�شتعينًة يف ذلك باجلهات احلكومية املخت�شة 
يف اإمارة ال�شارقة مثل: 1. املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة متمثاًل 

يف: "مراكز التنمية الأ�شرية واإدارة �شالمة الطفل".
والقرى. ال�شواحي  جمال�س   .2

البلدية. املجال�س   .3
الإحالة  العامة  النيابة  راأت  اأو  لحقاً  حُتدد  اأخرى  جهة  اأي   .4

اإليها.
ذات  امل��ن��ازع��ات  يف  ال�شلح  اج����راءات  بتنظيم  لح��ق  ق���رار  وي�شدر 
واأدوار اجلهات  اآث�����ار،  ع��ل��ي��ه م��ن  ي��رتت��ب  الأ����ش���ري وم���ا  ال��ط��اب��ع 
وبن  بينها  فيما  والتن�شيق  العمل  واآل��ي��ات  الإم���ارة،  يف  املخت�شة 

النيابة العامة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه 

كلٌّ فيما يخ�شه، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 
�سفري الت�سيك لدى الدولة

•• را�ض اخليمة-وام: 

ع�شو  القا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
�شالفيك  ي��ريي  �شعادة  ام�����س،  اخليمة،  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
�شفري جمهورية الت�شيك لدى الدولة، الذي قدم لل�شالم على �شموه 

مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.
ورّحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة بال�شفري الت�شيكي، متمنياً 
اأوا�شر  تعزيز  ي�شهم يف  اأداء مهام عمله مبا  والنجاح يف  التوفيق  له 

التعاون امل�شرتك بن البلدين ال�شديقن على خمتلف ال�شعد.

�صلطان بن طحنون مبنا�صبة يوم ال�صهيد:

ن�ستذكر ت�سحيات اأبطال االإن�سانية من العاملني على خط الدفاع االأول  
•• ابوظبي الفجر: 

ق����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
اإدارة مكتب فخر الوطن: اإن ذكرى 
يوم ال�شهيد متثل لنا كل عام، �شعباً 
لالحتفاء  عزيزة  منا�شبة  وقيادة، 
ب�شهدائنا الذين �شحوا باأرواحهم 
اأثناء اأداء مهامهم الوطنية وبذلوا 
الغايل والنفي�س وقدموا اأرواحهم 
يف �شبيل رفعة الوطن والدفاع عن 

�شعبه وُمقدّراته. 
بهذه  ك���ل���م���ة  يف  م���ع���ال���ي���ه  وذك�������ر 
امل��ن��ا���ش��ب��ة " اإن����ه ي���وم ت��ف��ي�����س فيه 
والتقدير  الح����������رتام  م�������ش���اع���ر 
اخلطوط  يف  اأب��ط��ال��ن��ا  لت�شحيات 
الأم��ام��ي��ة ال��ذي��ن ق��دم��وا حياتهم 
وامل�شتقبل  الأمن  �شبيل حتقيق  يف 
املزدهر لنا جميًعا. اإىل اأ�شر هوؤلء 
وذكرى  اأولدك�����م،  نحن  الأب���ط���ال، 

�شهدائنا خالدة ما بقينا.
اليوم،  ه����ذا  يف  ق���ائ���ال:  واأ�����ش����اف 
لعام  باأكمله  ال��ع��امل  خ��و���س  وب��ع��د 
منذ  له  مثياًل  الب�شرية  ت�شهد  مل 
اأبطال  ت�شحيات  ن�شتذكر  ع��ق��ود، 
الإن�������ش���ان���ي���ة م����ن ال���ع���ام���ل���ن على 
ال��ذي��ن ق�شوا  الأول،  ال��دف��اع  خ��ط 
اأث��ن��اء مواجهة  واع��ت��زاز  بكل فخر 
لعائالتهم  ون���ت���وج���ه  اجل���ائ���ح���ة، 
واأحبائهم بالنيابة عن قيادة دولة 
الإمارات و�شعبها الطيب، بخال�س 

الواقع، عا�شوا بيننا �شمن عائلتنا 
على  الذين  واأ�شدقائنا وجرياننا، 
الرغم من معرفتهم بكل املخاطر 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ره��م ك��ل ي����وم، قدموا 
���ش��ارب��ن مثاًل  م��ا ميلكونه  اأغ��ل��ى 
والإيثار  ال��ذات  نكران  ين�شى يف  ل 
يف �شبيل حماية حياة من حولهم. 
ونحن جميعاً فخورون ب�شجاعتهم 
ال��ت��ي ق��دم��وه��ا يف خ��دم��ة الوطن، 
ونتعهد بتكرميهم وحمل ق�ش�شهم 
ل��ت�����ش��ك��ل م���ن���ارة ت��ن��ري ط��ري��ق��ن��ا يف 

الإخال�س يف العمل. 
وذك����ر م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
" اليوم،  بقوله  نهيان  ال  طحنون 
نقدم كل الحرتام والتقدير لأكرث 
العاملن  م����ن  من90،000   
اأطباء  م��ن  الأول،  ال��دف��اع  يف خ��ط 
وم�شعفن  وب��اح��ث��ن  ومم��ّر���ش��ن 
و���ش��ي��ادل��ة، وال��ع��ام��ل��ن يف جمال 
ولكافة  واخل�����دم�����ات،  ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
تدخر  مل  ال��ت��ي  الطبية  ال��ط��واق��م 
ج��ه��داً خ���الل ه���ذا ال��ع��ام ال�شعب 
وحماية  لإن�����ق�����اذ  اجل���م���ي���ع  ع���ل���ى 

الآخرين. "
" ان جهودهم وت�شحياتهم  وق��ال 
حيينا.  م���ا  ذاك���رت���ن���ا  يف  ���ش��ت��ب��ق��ى 
لعمال  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل  ون��ت��وج��ه 
وحرا�س  وامل��ت��ط��وع��ن  ال����ط����وارئ 
الأزم����ات  اإدارة  وم��وظ��ف��ي  الأم����ن 
مل�شاعدة  بحياتهم  خاطروا  الذين 
اجلائحة،  ه�����ذه  خ�����الل  ال���ن���ا����س 

يف  لر�شالتها  وال��زوج��ة  الأم  بوفاء 
بحياتها  داف��ع��ًة  الآخ��ري��ن  حماية 
بينما كانت توؤدي واجبها بكل حب 

و�شدق." 
واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه اىل ال��ب��ط��ل اأن���ور 
ع���ل���ي، ال������ذي ���ش��ح��ى ب��ح��ي��ات��ه يف 
�شارع  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
ويف  املر�شى  عن  كم�شوؤول  امل��ط��ار، 
اخلارجية،  ال���ع���ي���ادات  ���ش��ي��دل��ي��ة 
كاأب  ب���دوره  امل�شتقبل  ع��ن  مدافعاً 
ل��ط��ف��ل��ن، وزوج حم���ب، وب��ط��ل يف 
ق��ل��ب ك���ل م���ن ت���ع���رف ع��ل��ي��ه قبل 
مواجهة  يف  اأح�����ب�����اءه  ي�������ودع  اأن 
اأحمد  البطل  وك��ذل��ك  ال��ف��ريو���س. 
حياته  اب����ت����داأ  ال������ذي  ال�����ش��ب��ي��ع��ي، 
موؤخراً  الطبي  امل��ج��ال  يف  املهنية 
بن  ك��ب��رية  ب�شعبية  حظي  وط��امل��ا 
زمالئه يف م�شت�شفى ميديكلينيك 
ال����ع����ن، ح���ي���ث ع���م���ل ك����اأح����د كبار 
ف��ن��ي��ي امل��خ��ت��ربات ال��ط��ب��ي��ة، وقدم 
الت�شحية الأخرية يف �شبيل حماية 

حياة الكثري. 
الدكتور  البطل  ان  معاليه  وق���ال 
ب�شام برنيه، املتخ�ش�س يف اأمرا�س 
الكلى وعالجها. والذي قدم حياته 
اأي�شاً يف ميديكلينيك العن بعد اأن 
�شغل من�شب رئي�س ق�شم الكلى يف 
ومن�شب  العن،   - ت��وام  م�شت�شفى 
جمعية  يف  العلمية  اللجنة  رئي�س 
الكلى  الإم���ارات الطبية لأم��را���س 
البحوث  ج��ه��وده يف  وامل���ع���روف يف 

الأع��ل��ى يف  مثلنا  ان  معاليه  وق��ال 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ذل���ك ه��و ���ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�����ش��ل��ح��ة رئ��ي�����س مكتب  ل���ل���ق���وات 
تعهد  ال������ذي  الوطن"،  "فخر 
الإم����ارات  دول���ة  ب��ال��ت��زام  �شخ�شياً 
الأبطال  ع���ائ���الت  ودع����م  ب��رع��اي��ة 
الذين فقدوا اأرواحهم خالل تاأدية 
واج��ب��ه��م الأ���ش��م��ى يف خ��ط الدفاع 
لالإ�شادة  ���ش��غ��رية  ك���ب���ادرة  الأول، 
يقدمها  التي  الهائلة  بالت�شحيات 
ه����وؤلء ال�����ش��ج��ع��ان، وك��ذل��ك لدعم 
وتوفري الحتياجات لأولئك الذين 
اخل��دم��ة يف اخلطوط  ي��وا���ش��ل��ون 
الأم���ام���ي���ة ك���ل ي����وم ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
ب�شبب  يواجهونها  التي  التحديات 

اجلائحة العاملية.  
مبا�شر  بتوجيه  ان��ه  معاليه  وذك��ر 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
تاأ�شي�س  مت  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
مكتب "فخر الوطن"، الذي تركز 
العاملن  �شوؤون  مهامه يف متابعة 
واملتطوعن يف اخلطوط الأمامية 
وت����ق����دمي  الإم����������������ارات،  دول��������ة  يف 
ال��دع��م ل��ه��م وت��اأم��ن ح��ل��ول تهتم 
تطلعاتهم  وت��ل��ب��ي  ب���اأول���وي���ات���ه���م 
وعلى  احل���ال���ي���ة  ال����ف����رتة  خ������الل 
اع��ت��زازا وفخراً مبا  البعيد،  امل��دى 
من  كل  يوم حلماية  كل  يقدمونه 
يحيا ع��ل��ى اأر�����س دول���ة الإم�����ارات 

لعطائهم  والم�����ت�����ن�����ان  ال�����ع�����زاء 
على  وع���زمي���ت���ه���م  ال������الحم������دود، 
اأفراد  حماية  �شبيل  يف  الت�شحية 
�شحتهم  على  واحلفاظ  جمتمعنا 

و�شالمتهم. "
اأ�شارككم  اأن  اأود   " معاليه  وق���ال 
ق�ش�س  من  بع�شاً  املنا�شبة،  بهذه 
الأب������ط������ال ال�����ذي�����ن ق�����دم�����وا وم���ا 
يحتذي  م���ث���اًل  ي���ق���دم���ون  زال�������وا 
والإيثار  الإن�شانية  �شور  لأ�شمى 
الدكتور  ت���رك  ف��ق��د  وال��ت�����ش��ح��ي��ة. 
م�شت�شفى  من  و�شيمكار،  �شودهري 
وجتربة  ر�شالة  ال��ع��ن،  يف  برجيل 
اإن�شانية عظيمة لنا بعد اأن غادرنا 
�شعلة  ل��ري���ش��م  ب��ح��ي��ات��ه  م�����ش��ح��ي��اً 
وولديه،  زوج��ت��ه  مل�شتقبل  الأم����ل 
م�شريته  خ����الل  رع�����اه  م���ن  وك����ل 
حقيقين  واأب��ط��اًل  ق��دوة  ليكونوا 
مي�������ش���ون ع���ل���ى خ���ط���اه م����ن اأج����ل 
واإنقاذ  الآخ��ري��ن  م��ع��ان��اة  تخفيف 

حياتهم."
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  م��ع��اىل  واأ�����ش����اف 
لنا  " مت��ث��ل  ن��ه��ي��ان  ال  ط��ح��ن��ون 
اأورين  ليزيل  املمر�شة  كفاح  ق�شة 
بحياتها  ���ش��ح��ت  ال��ت��ي  اأوك���ام���ب���و، 
للرعاية  ب���رج���ي���ل  ف���ري���ق  ���ش��م��ن 
خط  على  اخل��دم��ة  اأث��ن��اء  املنزلية 
اإن�شانياً  ن��ه��ج��اً  الأول،  ال����دف����اع 
م��ل��ه��م��اً يف ال��ت�����ش��ح��ي��ة والإي����ث����ار، 
وزوجها،  اب��ن��ت��ه��ا  م���ن  ك���ل  ل��ي��ك��م��ل 
ال��ع��ظ��ي��م مي��ل��وؤه��م��ا الفخر  اإرث���ه���ا 

الدفاع  خط  زمالئهم  مع  و�شكلوا 
ال�شعاب  ك��اف��ة  م��واج��ه��ة  يف  الأول 
وامل���خ���اط���ر، وا����ش���ع���ن ع���ن طيب 
خاطر �شحة الآخرين و�شالمتهم 
هوؤلء  عّلمنا  لقد  الأول.  املقام  يف 
والإيثار،  ال�شهامة  قيم  الأب��ط��ال 
والإمي�������������ان ب���ق���د����ش���ي���ة ال����واج����ب 
والت�شحية بالنف�س يف �شبيل رفعة 

دولتنا الغالية."
"�شمعنا  ق����ائ����اًل  م���ع���ال���ي���ه  وذك������ر 
الفخر  ون���ح���ن مي���ل���وؤن���ا  و���ش��ه��دن��ا 
املا�شية،  الأ�شهر  خالل  والإمي��ان، 
الكثري من ق�ش�س العطاء امللهمة 
ال��دف��اع الأول ممن  لأب��ط��ال خ��ط 
زال��وا يعملون بال كلل  عملوا وم��ا 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف م��ن��ع ان��ت�����ش��ار هذه 
اجل��ائ��ح��ة ورع���اي���ة امل��ر���ش��ى على 
والتحديات  ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م 

ال�شعبة التي يواجهونها يومياً.
اليوم  ي�شعنا  " ل  قائال  واأ���ش��اف   
يف ذكرى يوم ال�شهيد، اإل اأن نعرب 
اإكبار  ن��ف��و���ش��ن��ا م��ن  ي����دور يف  ع��م��ا 
التي  الت�شحيات  ل��ه��ذه  واإج�����الل 
كانت �شبباً رئي�شياً يف احلفاظ على 
واأن  م�شتقبلنا،  وح��م��اي��ة  اأح��ب��ائ��ن��ا 
نثمن هذه الأفعال ال�شجاعة التي 
ونعدهم  الثناء.  كلمات  تكفيها  ل 
بت�شحياتهم  الفخورة  وعائالتهم 
ب��اأن �شعب دول��ة الإم���ارات مل ولن 
ال�شجعان  وبناتهم  اأبناءهم  ين�شى 

لالأبد."

اأكرث  ون�شر  والعلمية،  ال�شريرية 
الطبية  املجالت  بحًثا يف   40 من 

والعلمية.
وقال اننا " ن�شتذكر بطولة املمر�س 
خيمينيا،  م��ارل��ون  ملهنته  املخل�س 
ال��ذي مت تعيينه يف وح��دة العناية 
اجل��ام��ع��ة يف  م�شت�شفى  امل��رك��زة يف 
ال�شارقة خالل هذه الفرتة، ليكون 
واحدا من اأبطال الإن�شانية الذين 
و���ش��ع��وا ح��اج��ة وح��ي��اة ال��غ��ري قبل 
وا�شحة  ب�شمة  وت���رك  ���ش��يء.  ك��ل 
يف ح���ي���اة زم����الئ����ه ال����ذي����ن ي����رون 
فيه املعلم والأخ الأك��رب ال��ذي كان 
منوذًجا للولء يف خدمته املتفانية 

ملر�شاه ومهنته. "
حممد  ال��دك��ت��ور  ان  معاليه  وذك���ر 
ع��ث��م��ان خ����ان، ك���ان يف ع���ي���ادة كري 
امل������ف������رق -  ب����وي����ن����ت يف م���ن���ط���ق���ة 
اأب��وظ��ب��ي، وال����ذي ع��م��ل ���ش��اب��ق��اً يف 
اأبوظبي،  يف  ال�شالمة  م�شت�شفى 
الإن�شانية  اأب����ط����ال  م����ن  واح��������داً 
وهب  اأن  بعد  نن�شاهم،  ل��ن  ال��ذي��ن 
امل�شابن  م��ر���ش��اه  ل��رع��اي��ة  حياته 
دوره  مكر�ًشا  كلل،  بال  بالفريو�س 
الكثري  وع��ال��ج  حلمايتهم.  ك���درع 
من املر�شى يف بداية اجلائحة قبل 
الإ�شابة بالفريو�س لتحمل زوجته 
واأط��ف��ال��ه ر���ش��ال��ت��ه وه���م ي����رون يف 

والدهم بطاًل ورمزاً لالإن�شانية.
ان ه����ذه جمرد  واأو�����ش����ح م��ع��ال��ي��ه 
اأمثلة لأبطال الإن�شانية من اأر�س 

وتقدمي ال�شكر والمتنان امل�شتحق 
على جهودهم. 

اليوم  بهذا  احتفائنا  انه مع  وق��ال 
مكتب  ن��ود يف  قلوبنا،  على  العزيز 
عظيم  عن  نعرب  اأن  الوطن  فخر 
امتنانا لأبطالنا ن�شاًء ورجال على 
ب��ذل��وه��ا يف حماية  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
ون�شارك  اأح��ب��ائ��ن��ا،  وح��ي��اة  حياتنا 
يكافح  بطل  لكل  التقدير  اأخل�س 

وينا�شل يف اخلطوط الأمامية.
وذك�����ر يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه " اأخ�����رياً 
اإىل عائالت الدكتور  اآخ��راً،  ولي�س 
واملمر�شة  و���ش��ي��م��ك��ار،  ����ش���وده���ري 
ل���ي���زيل اأوري�������ن اأوك����ام����ب����و، واأن�����ور 
والدكتور  ال�شبيعي،  واأحمد  علي، 
ب�����ش��ام ب��رن��ي��ه،  وامل��م��ر���س مارلون 
عثمان  والدكتور حممد  خيمينيا، 
اأب���ط���ال اخلطوط  خ����ان، وج��م��ي��ع 
�شحوا  الذين  الآخ��ري��ن  الأمامية 
�شبيل حماية جمتمع  بحياتهم يف 
ن��ح��ن مدينون  ن��ق��ول:  الإم������ارات، 
الذين  اأبنائكم وبناتكم  لت�شحيات 
الوطن  ���ش��ح��ة  ب��ح��م��اي��ة  ق����ام����وا 
و�شالمة �شعبه خالل هذه الأوقات 

ال�شعبة. "

كهرباء ومياه دبي حتيي يوم ال�سهيد بالوقوف دقيقة دعاء �سامت

حمدان املزروعي : �سهداء الوطن رمز العطاء وعنوان املجد والعزة

علي ال�سام�سي: يوم ال�سهيد عزة وطن وفخر �سعب

حمافظ امل�سرف املركزي: يوم ال�سهيد منا�سبة ن�ستذكر فيها معاين الت�سحية وحب الوطن

•• دبي-وام: 

قام موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي باإحياء ذكرى يوم 
ال�شاعة  �شامت يف متام  دع��اء  دقيقة  بالوقوف  ال�شهيد 
اأن يتغمد  اإىل اهلل تعاىل  11:30 �شباحا، مت�شرعن 
�شهداء الوطن بوا�شع رحمته واأن يدخلهم ف�شيح جناته 

واأن يلهم ذويهم ال�شرب وال�شلوان.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة، رف��ع معايل 
�شعيد حممد الطاير، الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
الهيئة  الدولة يف مبنى  دبي، علم  لهيئة كهرباء ومياه 
فيما  للرئي�س،  التنفيذين  النواب  مب�شاركة  الرئي�شي 
البوابة  عرب  الهيئة  ملوظفي  مبا�شرة  الفعالية  بث  مت 

الإلكرتونية الداخلية.
وقال معايل �شعيد حممد الطاير.. " يف "يوم ال�شهيد 
نقف اإجالًل واحرتاماً لت�شحيات �شهداء دولة الإمارات 
والإيثار  والنتماء  ال��ولء  معاين  اأ�شمى  ج�شدوا  الذين 
باأرواحهم  العطاء حيث جادوا  اأمثلة  واأنبل  والت�شحية 
ي�������وؤدون مهامهم  ال���زك���ي���ة وه����م  ال���ط���اه���رة ودم���ائ���ه���م 
والإن�شانية  الع�شكرية  امليادين  يف  الوطنية  وواجباتهم 
بكل �شجاعة وب�شالة يف �شبيل رفعة الوطن واإعالء رايته 
و�شون مكت�شباته ون�شرة احلق وحماية الأمن وال�شالم. 
الر�شيدة  للقيادة  والتاريخية  النبيلة  باملواقف  ونفتخر 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ة  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة الذين هبوا للدفاع عن 
وحتقيق  امل�شتغيث،  ون�شرة  الأ�شقاء،  وم�شاعدة  احل��ق، 
دولة  تلعبه  ال��ذي  املحوري  ال��دور  على  تاأكيداً  ال�شالم، 

الإمارات على امل�شتوين الإقليمي والدويل".
واأ�شاف " يف هذه املنا�شبة الغالية، نعاهد اهلل تعاىل اأن 
وقيادته  املعطاء  الوطن  لهذا  اأوفياء  جنوداً  دائماً  نظل 
اأي  يف  الواجب  ن��داء  لتلبية  ا�شتعدادنا  نوؤكد  الر�شيدة، 
اأن يتغمد �شهداء الوطن  وقت، �شائلن املوىل عز وجل 
عنا  ويجزيهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنهم  رحمته  بوا�شع 
خري اجلزاء، واأن يلهم ذويهم ال�شرب وال�شلوان. ونتعهد 
لنا  ي�شئ  نربا�شاً  البوا�شل  جنودنا  ت�شحيات  تظل  ب��اأن 
والعطاء  البذل  طريق  عن  ال�شاحلة  املواطنة  م�شرية 
للوطن  اجلميل  لرند  اجل��اد،  املخل�س  والعمل  والتميز 
واإعالء  ورفعته  تقدمه  يف  ون�شهم  مكت�شباته  ون�شون 
ال�شهداء  ت�شحيات  اأن  الهيئة  موظفو  واأك���د  �شاأنه". 
ا�شطفافهم  موؤكدين  والعطاء،  للبذل  نربا�شاً  �شتظل 
خلف القيادة الر�شيدة وا�شتعدادهم لتلبية نداء الوطن 
عمق  يج�شد  ومب��ا  ال�شهداء  لأرواح  وف���اًء  وق���ت،  اأي  يف 

انتمائهم لهذه الأر�س الطيبة.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل الدكتور حمدان م�شلم املزروعي رئي�س جمل�س 
اأمناء جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية اأن �شهداء 
فبدمائهم  والعزة  املجد  وعنوان  العطاء  رمز  هم  الوطن 
الطاهرة تبنى الأوطان وببطولتهم الفذة نفاخر ال�شعوب 
والأمم فهم الأبطال الذين �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
يف ميادين العزة والإباء واإننا يف هذا اليوم الأغر نحتفي 
وقال  لت�شحياتهم.  وتقديرا  لوفائهم  تخليدا  بذكراهم 
ال�شهيد  اإن   - ال�شهيد  يوم  ت�شريح مبنا�شبة  - يف  معاليه 
هو من بذل روحه وحياته دفاعا عن الوطن واأبنائه وهو 
من تخلى عن كل متاع احلياة اإعالء لكلمة احلق وحفاظا 
ت�شحياته  وم��ن  وال��وط��ن  وال�شعب  النف�س  ك��رام��ة  على 
ت�شاغ معاين الإثار والعزة واأمام �شجاعته ينحني الأبطال 
واحلروف.  الكلمات  تعجز  �شجاعته  و�شف  ويف  الأ�شاو�س 
ال�����ش��ه��ي��د م��ع الح��ت��ف��اء باليوم  ي���وم  اإن ت��زام��ن  واأ����ش���اف 

وجمده  ال��وط��ن  رفعة  يف  ال�شهيد  مكانة  يعك�س  الوطني 
واأبنائه  الوطن  ذاك��رة  يف  �شهيد  كل  ذك��رى  بذلك  ويخلد 
جيال بعد جيل ويوؤكد باأن ال�شهيد هو درع الوطن احلامي 
وباأن ت�شحيات جنودنا البوا�شل الذين نالوا �شرف ال�شهادة 
فداء للوطن ون�شرة للحق واإغاثة للملهوف وتلبية لنداء 
اأب��د ال��ده��ر. وقال  ال��واج��ب املقد�س حم��ل تقدير ال��وط��ن 
معاليه "اإننا يف هذا اليوم الغايل على قلوبنا جميعا نهب 
جميعا لنقف وقفة رجل واحد حتية واإج��الل لت�شحيات 
لأمهاتهم  التقدير  اآي��ات  اأ�شمى  ولرنفع  الأب��رار  �شهدائنا 
واأ�شرهم الكرمية ونوؤكد ا�شتعدادنا لبذل الغايل والنفي�س 
اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  وندعو  الوطن  حماية  �شبيل  يف 
جنودنا  وين�شر  خطاها  وي�شدد  الر�شيدة  قيادتنا  يحفظ 
�شر  ك��ل  م��ن  ال��غ��ايل  وطننا  يحمي  واأن  اأق��دام��ه��م  ويثبت 
�شهداء  واأن يرحم  والأم��ان  الأم��ن  نعمة  واأن يدمي علينا 
الإمارات وي�شكنهم ف�شيح جناته مع الأنبياء وال�شديقن 

وح�شن اأولئك رفيقا".

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�شام�شي  اأك��د معايل علي حممد 
ال�شهيد  " يوم  اأن  واجلن�شية  للهوية  الحتادية  الهيئة 
ن��وف��م��رب م��ن ك��ل ع���ام منا�شبة   30 ي�����ش��ادف  " ال���ذي 
وال��ولء والوفاء  الت�شحية  ا�شتثنائية تتجلى فيها قيم 
 " املنا�شبة  بهذه  كلمة  معاليه يف  وق��ال  ال��وط��ن.  وح��ب 
حتتفل دول���ة الإم�����ارات وت��ت��ذك��ر، وت��ق��ف وق��ف��ة اإجالل 
�شحوا  الذين  لأبنائها  اليوم  ه��ذا  يف  وامتنان  وتقدير 
داخل  الوطنية  مهامهم  اأداء  اأث��ن��اء  الغالية  ب��اأرواح��ه��م 
 " وعزتها  وكرامتها  رفعتها  ل�شون  وخارجها،  ال��دول��ة 

. واأ���ش��اف " يف " ي��وم ال�شهيد " جُت��دد دول��ة الإم���ارات 
وعدها وعهدها مع �شهدائها الأبرار كل عام، وت�شتح�شر 
و�شتظل  كانت  التي  وبطولتهم،  وت�شحياتهم  وفاءهم 
عالمة فارقة يف بناء الوطن " . واختتم كلمته بالقول 
" يف هذه املنا�شبة الغالية نقدم ر�شالة اإىل العامل اأن هذا 
الوطن ل ين�شى اأبناءه وت�شحياتهم، ف�شيظل كل �شهيد 
الوطن، وق��دوة يف وجدان  ذاك��رة  ُم�شعا يف �شماء  كوكبا 
نحو  طريقهم  امل�شتقبل  اأجيال  لكل  ينري  اإم��ارات��ي،  كل 
واللتفاف  والنتماء،  وال��ولء  الت�شحية،  قيم  معرفة 
حول القيادة الر�شيدة، وتر�شيخ معاين البذل يف �شبيل 

حب الوطن وريادته وازدهاره " .

•• اأبوظبي -وام:

قال معايل عبداحلميد �شعيد حمافظ م�شرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي : يف "يوم ال�شهيد" نفخر بهذه 
ب�شهدائنا  ونعتز  قلوبنا  على  الغالية  الوطنية  املنا�شبة 
اأ�شمى  ليعك�شوا  ب���اأرواح���ه���م  ���ش��ح��وا  ال��ذي��ن  الأوف���ي���اء 
بطولتهم  معا  ون�شتذكر  وال��ع��ط��اء،  الإخ��ال���س  ���ش��ور 

املوىل عز وجل  �شائلن  الوطن،  �شبيل  وت�شحياتهم يف 
اأن يرحمهم وي�شكنهم ف�شيح جناته ".

واأ�شاف معاليه يف كلمة مبنا�شبة " يوم ال�شهيد " الذي 
ي�شادف 30 نوفمرب من كل عام : " �شنظل نحيي ذكرى 
تخليد �شهدائنا البوا�شل والحتفاء ب�شجاعتهم وقيمهم 
لقيادتنا  الوفاء  العهد على  ع��ام، وجن��دد  كل  الإن�شانية 

الر�شيدة من اأجل حماية اأمن الوطن و�شونه".

علي بن حرمل الظاهري: طموحات الوطن تعانق املريخ يف »اخلم�سني القادمة«
•• ابوظبي-الفجر:

جمل�س  رئي�س  الظاهري  حرمل  بن  �شعيد  علي  الدكتور  اأك��د 
اإدارة جامعة اأبوظبي على اأن احتفالت الدولة باليوم الوطني 
ال�49 تاأتي متزامنة مع ال�شتعداد )للخم�شن عاماً القادمة( 
الر�شيدة مرحلة جديدة  قيادتنا  ت�شت�شرف من خاللها  والتي 
يف العطاء الوطني والنه�شة احل�شارية مبا ير�شخ من م�شرية 
النماء والزدهار الوطني التي ت�شهدها دولتنا يف جميع املجالت 

التنموية م�شرياً اإىل اأن ا�شت�شراف م�شتقبل )اخلم�شن املقبلة( 
اأجندة  د�شنت  التي  الر�شيدة  للقيادة  خالقة  روؤي��ة  على  يرتكز 
مئوية الإمارات 2071 مبا حتمله من م�شاريع وطنّية عمالقة 
وال�شحية  الطبية  والعلوم  والف�شاء  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف 
والقت�شاد الرقمي والتعليم وغريها من املجالت التي توظف 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  تكنولوجيا  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  خاللها  م��ن 
الرابعة لر�شم خارطة م�شتقبل م�شرق لدولة الإمارات العربية 
بن حرمل  الدكتور علي  واأك��د  املقبلة(.  املتحدة يف )اخلم�شن 

بكل  فيها  ن�شتذكر  منا�شبة  الوطني  باليوم  الحتفاء  اأن  على 
الفخر والعتزاز الدور الرائد للقائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
دعائم  اأر�شى  ال��ذي  ث��راه  نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
و�شجل بحروف من  قرٍن  ن�شف  قبل  النه�شة احل�شارية  هذه 
نور ا�شمه كاأحد عظماء العامل الذين قدموا للب�شرية منوذجاً 
فريداً يف بناء الإن�شان املعتز بهويته الوطنية والفخور مبنجزاته 
مع  والتفاعل  الع�شر  مواكبة  اإىل  دائ��م��اً  واملتطلع  احل�شارية 

علومه ومعارفه املتطورة دائما.

جميلة املهريي : يوم ال�سهيد ذكرى ناب�سة يف وجداننا
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم 
ذاكرة  ناب�شة يف وجداننا وحا�شرة يف  �شتظل  ال�شهيد ذكرى  يوم  اأن  العام 
اأيام  اإنه يوم من  املنا�شبة  الوطن. وقالت معاليها يف ت�شريح بهذه  اأجيال 
الإمارات  اأبناء  من  كوكبة  ت�شحيات  ق�شة  حتكي  التي  اخلالدة  الإم���ارات 
م�شتقرة  اآمنة  احلبيبة  اإماراتنا  لتبقى  باأرواحهم  ج��ادوا  الذين  املخل�شن 
واأن  ال��وط��ن  �شهداء  يرحم  اأن  اهلل  " ن�شاأل  معاليها  واأ���ش��اف��ت  وم��زده��رة. 

يحفظ الإمارات �شاخمة عزيزة حتت راية قيادتنا الر�شيدة".

وكيل دائرة الق�ساء : يف يوم ال�سهيد 
ن�ستذكر م�ساعر الفخر بت�سحيات اأبطالنا

••  اأبوظبي -وام: 

قال �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي، وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي.. يف 
يوم ال�شهيد، ن�شتذكر بكل م�شاعر الفخر والعتزاز ت�شحيات اأبطالنا البوا�شل 
يف ميادين العز وال�شرف، وبطولتهم اخلالدة يف وجدان اأبناء الإمارات قيادة 
ف��داًء لوطنهم  والإق���دام،  ال�شجاعة  و�شعباً، مبا قدموه من من��اذج م�شرفة يف 
وحفاظاً على مقدراته ومكت�شباته، ودعماً ون�شرة للق�شايا الإن�شانية. واأ�شاف 
اإن اإحياء ذكري يوم ال�شهيد يف الثالثن من نوفمرب من كل عام، يج�شد مدى 
الر�شيدة  القيادة  ل��دى  الأب���رار،  �شهدائنا  ت�شحيات  به  حتظى  ال��ذي  التقدير 
اآل نهيان  للدولة واملتابعة احلثيثة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، ل�شوؤون اأ�شر ال�شهداء 
اأ�شمى  جميعاً،  الوطن  اأبناء  لي�شتح�شر  التاريخي،  لدورهم  وتقديرا  عرفاناً 
معاين الت�شحية والفداء لتظل رايتنا خفاقة �شاخمة". ?واأ�شار امل�شت�شار يو�شف 
ي�شتلهمونه  مبا  املواطنن،  نفو�س  يف  املرت�شخة  الأ�شيلة  القيم  اإىل  العربي، 
" طيب  اآل نهيان،  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  املوؤ�ش�س  الوالد  من نهج 
باأكمله،  للمجتمع  اأ�شا�شية  �شمة  اأ�شبح  ال��ذي  والبذل  العطاء  يف   ،" ث��راه  اهلل 
وهو ما يظهر بو�شوح يف التالحم والتعا�شد ووحدة ال�شف وال�شتعداد التام 
لتاأدية املهام والواجبات الوطنية يف �شتى امليادين ويف جميع الظروف والأوقات، 

مت�شلحن بحب الوطن والإخال�س والولء لقيادته الر�شيدة.

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اإعالن ب�ساأن االأرباح النقدية غري امل�ستلمة من جانب م�ساهمي ال�سركات امل�ساهمة العامة

 املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�سركات ما قبل تاريخ 01 مار�س 2015
بالإ�شارة اإىل التوجيهات ال�شادرة عن هيئة الأوراق املالية وال�شلع ب�شاأن الأرباح النقدية غري امل�شتلمة من 
 01 تاريخ  قبل  ال�شركات  لدى  بها  واملحتفظ  املدرجة  املحلية  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  م�شاهمي  جانب 

مار�س 2015.
تدعو �شركة الرمز كوربوري�شن لالإ�شتثمار والتطوير �س.م.ع  ال�شادة امل�شاهمن م�شتحقي توزيعات الأرباح 
للتاأكد  التايل  الإلكرتوين  الرابط  لزيارة   ،2015 مار�س   01 قبل  ما  الفرتة  عن  امل�شتلمة  غري  النقدية 
https://www.alramz.ae/( النقدية  الأرباح  لتوزيعات  كم�شتحق  امل�شاهم  ا�شم  وجود  من 

ويف  ال�شركة  موافاة  �شرورة  مع   )investorrelations/companyannouncements
حالة ا�شتحقاق امل�شاهم لأية توزيعات نقدية بامل�شتندات التالية ليت�شنى �شرف الأرباح: 

اإجراء  اأو  �شيك  اإ�شدار  طلب  يت�شمن  لل�شركة  موجه  قانوناً  ميثله  من  اأو  امل�شاهم  من  موقع  1.كتاب 
حتويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية امل�شتحقة. 

عنه. ون�شخة  للم�شاهم  الأ�شلي  ال�شفر  جواز  اأو  عنها  ون�شخة  للم�شاهم  الأ�شلية  الإماراتية  2.الهوية 
وامل�شدق  الأ�شلي  الوكالة  م�شتند  توفري  يرجى  امل�شاهم،  عن  خا�س  اأو  عام  توكيل  وجود  حالة  3.يف 
للوكيل  الأ�شلي  ال�شفر  جواز  اأو  عنها  ون�شخة  للوكيل  الإماراتية  الهوية  وكذلك  عنه،  ن�شخة  مع  اأ�شوًل 

ون�شخة عنه.
ال�شركة. تطلبها  اأخرى  م�شتندات  4.اأية 

مع التاأكيد على اأنه ومن تاريخ 14 فرباير 2021 �شيتم حتويل كافة الأرباح التي مل يتم ا�شتالمها من 
قبل م�شتحقيها اإىل هيئة الأوراق املالية وال�شلع والتي �شتكون م�شوؤولة عن �شرف قيمة الأرباح مل�شتحقيها 
من امل�شاهمن عند املطالبة بها و�شتقوم الهيئة بن�شر بيان على املوقع الإلكرتوين للهيئة ومواقع الأ�شواق 

املالية يو�شح ا�شطالعها بهذا الدور بكافة تفا�شيله يف حينه.  
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير،،،

�صركة الرمز كوربوري�صن لال�صتثمار والتطوير �ض.م.ع

اإع��������الن 
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اأخبـار الإمـارات
»غر�س االحتاد« على الهواء مبا�سرة عرب القنوات املحلية املختلفة م�ساء 2 دي�سمرب

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت اللجنة املنظمة لالحتفال الر�شمي باليوم الوطني ال�49 للدولة 
عن قنوات العر�س التي �شتبث الحتفال الر�شمي "غر�س الحتاد" ليتابعه 

مالين امل�شاهدين يف داخل الدولة وخارجها.
مبا�شرة  ال��ه��واء  على   - اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  يقام  ال��ذي  العر�س  و�شيبث 
عند  دي�شمرب   2 الأربعاء  يوم  م�شاء  املختلفة  املحلية  القنوات  من خالل 
ال�شا�شات  الحتفال من خالل  للجميع  يتيح  م�شاء، مما   6:15 ال�شاعة 
يف منازلهم باأمان. ويت�شمن العر�س الذي يحمل عنوان " غر�س الحتاد 
يقام عليها العر�س الر�شمي  البحر  �شطح  فوق  عائمة  فنية  منحوتة   ،"
م�شاء ب�شور رقمية ت�شتعر�س فقرات م�شتوحاة من ق�شة دولة الإمارات 

وقيمها العريقة. وتتوىل العديد من اأهم القنوات التلفزيونية يف الدولة 
دقيقة،   40 مدته  تبلغ  ال��ذي  الحتاد"،  "غر�س  الر�شمي  الحتفال  بث 
"اللغة   Dubai One وق��ن��اة  دب��ي  وق��ن��اة  الأوىل  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��اة  منها 

الإجنليزية" وقناة ماذروبومي "املاليالمية".
الرقمية  القنوات  عرب  الر�شمي  الحتفال  بث  يتم  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
www.uaenationalday. لالحتفال  الر�شمي  واملوقع  جمانا، 
كل  يف   OfficialUAEND@ الجتماعي  التوا�شل  ومن�شات   ae

من في�شبوك ويوتيوب وان�شتغرام وتويرت.
وكانت اللجنة املنظمة ك�شفت موؤخرا اأنها �شتبث الحتفال الر�شمي باليوم 
الوطني ال�49 للدولة "غر�س الحتاد" جمانا يف عدد من �شالت فوك�س 

�شينما يف اأبوظبي ودبي والعن.

االأمم املتحدة ت�سيد بجهود االإمارات يف نقل امل�ساعدات لالجئني االإثيوبيني يف ال�سودان
•• جنيف-وام:

اأ�شادت املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئن التابعة لالأمم املتحدة، 
لنقل  الإن�شانية  وبجهودها  الإم���ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  بالدعم 

الإمدادات لالجئن الإثيوبين.
واأثنى باباربالو�س املتحدث با�شم املفو�شية فى موؤمتر �شحفي عقد 
يف جنيف ب�شخاء دولة الإمارات يف حتمل تكاليف رحلتن جويتن 
لنقل امل�شاعدات لدعم الالجئن الإثيوبين الذين دخلوا ال�شودان 

موؤخرا.
وقال بالو�س اإن الرحلة الأوىل من اجل�شر اجلوي هبطت اجلمعة 
الطارئة  امل�����ش��اع��دات  م��ن  طنا   32 وحت��م��ل  اخل��رط��وم  يف  املا�شية 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  م�����ش��ت��ودع��ات  م��ن  وذل���ك  للمفو�شية، 

اآخ��ر )اأم�س  ي��غ��ادر ج�شر ج��وى  اأن  امل��ق��رر  دب��ي، وم��ن  الإن�شانية يف 
الث���ن���ن( م���ن دب���ي ح��ام��ال م��ائ��ة ط���ن م���ن امل�����ش��اع��دات الإغاثية 
الإ�شافية، م�شريا اإىل اأن املنظمة تخطط لأربع عمليات نقل جوي 

اأخرى للم�شاعدات.
من جهة اأخرى اأ�شار بالو�س اإىل اأن عدد الالجئن الإثيوبين الذين 
موؤكدا  لجئ،  األف  و�شلوا اإىل ال�شودان حتى الآن بلغ حوايل 43 
املنظمة بحاجة  واأن  املفو�شية توا�شل تكثيف دعمها لالجئن،  اأن 
اإىل دعم دويل عاجل.  ال�شودان بحاجة  واأن  امل��وارد،  املزيد من  اإىل 
واأعرب بالو�س عن خماوف املفو�شية فيما يتعلق بنحو 500 األف 
�شخ�س يعي�شون فى ميكيلي عا�شمة اإقليم تيغراي معربا عن قلقه 
نحو 96 األف لجئ اإريرتي يف الإقليم من نفاذ الغذاء لديهم اإن 

مل ت�شل اإليهم الإمدادات الأ�شبوع املقبل.

جائزة حممد بن زايد الأف�سل معلم خليجي تعتمد النتائج النهائية لدورتها الثالثة متهيدا لالإعالن الفائزين

يف دفع عجلة التطور املهني واملعريف للمعلم يف الدول امل�شاركة، وكلنا مل�س 
انبثقت لأجله  ال��ذي  الأ�شا�س  الهدف  الأداء لهم، وه��ذا هو  متيزا لفتا يف 
الإمارات،  دول��ة  يف  القيادة  قبل  من  خا�شة  برعاية  حتظى  التي  اجل��ائ��زة، 
وه����ذا ال�����ش��يء ح��اف��ز اآخ����ر ل��ه��ا وحت����دي ل��ك��ي حت��ق��ق م���زي���داً م��ن املكا�شب 
ال��رتب��وي��ة، وت��ر���ش��ي��خ ل��دوره��ا ال��رتب��وي م��ن خ���الل ا�شتقطاب امل��زي��د من 
الإب��داع كمنهجية  اتخاذ  امليدان على  القادمة، وحفز  ال��دورات  امل�شاركة يف 

عمل يف التفاعالت التعليمية.
واأ�شاف " مل�شنا هذا العام رغم الظروف التي مير بها التعليم يف كل مكان 
ب�شبب جائحة كورونا، ابتكارات واإبداعات من املعلمن يف تعوي�س الفاقد 
التعليمي، وهذا يعزز من قيم اجلائزة وما ت�شعى لبثه ون�شره يف الو�شط 
التعليمي من خالل املرونة يف الأداء، وا�شتخدام التكنولوجيا الرقمية، يف 
دفع عجلة الر�شالة وحتقيق اأهدافها الرتبوية، يف تعزيز احلراك التعليمي، 

ون�شر الإبداع والبتكار بن املعلمن".
وعرب �شعادة الدكتور حممد مبارك جمعة عن اإعجابه مبا حققته اجلائزة 
من تناف�شية بن املعلمن، ومن اجتهاد للم�شاركة فيها عرب توثيق اأعمالهم، 
وتطوير مهاراتهم بهدف حتقيق القدرة على الو�شول اإىل مراكز متقدمة 

فيها.
الوقت  يف  م�شاركاتهم  وبنوعية  املعلمن،  قبل  من  امل�شاركة  بحجم  واأ�شاد 
ذاته، وقال " اأ�شبحنا اليوم نرى ابتكارات ومبادرات تربوية واعدة وهادفة، 
املجتمع  وي����رثون  زم��الءه��م  يلهمون  امل���ب���ادرة،  زم���ام  ميتلكون  وم��ع��ل��م��ون 
جودة  على  النهائية  املح�شلة  يف  ينعك�س  وه��ذا  والتميز،  بالإبداع  املدر�شي 

اأ�شحاب املبادرات واملمار�شات املتميزة التي تخدم احلقل الرتبوي، من اجل 
متكينهم وبناء ا�شرتاتيجيات تعليمية م�شتدامة ت�شمن لأنظمتنا التعليمية 

املناف�شة عاملياً، مما ينعك�س اإيجابا على خمرجات العملية التعليمية.
اإحداث  اإن اجلائزة ين�شب اهتمامها على  من جانبه، قال معايل القرين، 
نقلة نوعية يف قطاع التعليم يف بلداننا العربية، من خالل توجيه البو�شلة 
نحو املعلم الذي ي�شكل ال�شمانة احلقيقية لتعليم م�شتدام، واأجيال معرفية 

تنه�س مب�شتقبل اأوطانها.
املبذول يف ظل الظرف احلايل، والت�شامن والتعاون  العمل  واأ�شاد بحجم 
يف  كبري  جن��اح  اإىل  اأف�شى  وال��ذي  العمل  ف��رق  قبل  من  الكبري  والتن�شيق 

النتائج، نلم�شه حالياً.
ركيزة  اأ�شبحت  اجلائزة  اأن  الرحمن احلمادي،  عبد  املهند�س  �شعادة  واأك��د 
تربوية ومدخاًل مهماً للمعلم لكي يتميز معرفياً، ولتكون له مبثابة بيئة 
حا�شنة لالإبداع والبتكار، وهذا نتاج روؤية م�شتقبلية للقيادة الر�شيدة، التي 
مل تخدر جهداً للم�شي قدماً يف توفري م�شوغات النه�شة الإن�شانية، والتي 
متتالية  جناحات  حققت  اجلائزة  اأن  اإىل  لفتاً  التعليم،  م�شهدها  يت�شدر 
ومتيزاً خالل دوراتها الثالث، لذا اأ�شبحت متتلك قاعدة وقيمة كبرية على 
امل�شتوى العربي، وذلك بالنظر اإىل اأهميتها ومعايريها وجمالت امل�شاركة 
املتنوعة التي ت�شهم يف توظيفها، لتحقيق نه�شة تعليمية م�شهودة، وتطور 

اأنظمتنا التعليمية عرب دعم وحفز املعلم.
العام  للتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  املقبل  حممد  الدكتور  �شعادة  واأو���ش��ح 
باململكة العربية ال�شعودية، اأن اجلائزة دورة بعد دورة، انعك�س اأثرها البن 

•• دبي-وام:

الجتماع  خ��الل  خليجي  معلم  لأف�شل  زاي��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  اعتمدت 
النهائية  النتائج  م��وؤخ��را،  عقد  ال��ذي  العليا  اللجنة  لأع�شاء  الفرتا�شي 
للدورة الثالثة للجائزة، متهيداً لالإعالن عن الفائزين قريباً، ف�شاًل عن 
وريادة  اأ�ش�س تطور  تهتم يف �شياغة  التي  الق�شايا  مناق�شة جمموعة من 
للتطوير  امل�شتقبلية  واخلطط  بذلت  التي  اجلهود  وا�شتعرا�س  اجل��ائ��زة، 

والتجويد، لتحقيق اأهدافها الرتبوية.
ح�شر الجتماع ، معايل ح�شن بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
م�شرف عام اجلائزة، ومعايل الدكتور علي بن عبد اخلالق القرين، مدير 
عام مكتب الرتبية العربي، رئي�س اللجنة العليا للجائزة، و�شعادة املهند�س 
امل�شاندة،  واخلدمات  للرقابة  الرتبية  وزارة  وكيل  احلمادي  الرحمن  عبد 
نائب رئي�س اللجنة العليا، و�شعادة الدكتورحممد املقبل كيل وزارة التعليم 
و�شعادة  العليا،  اللجنة  ع�شو  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  العام  للتعليم 
للموارد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  جمعة  م��ب��ارك  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
واخلدمات يف مملكة البحرين، ع�شو اللجنة العليا، و�شعادة في�شل املق�شيد 
وكيل وزارة الرتبية بالإنابة الوكيل امل�شاعد للتنمية الرتبوية والأن�شطة يف 
دولة الكويت، ع�شو اللجنة الفنية، و�شعادة حممد النعيمي، مدير مكتب 
�شوؤون التعليم يف ديوان ويل العهد باأبوظبي، ع�شو اللجنة العليا، و�شعادة 
العايل  للتعليم  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  وزارة  وك��ي��ل  امل��ع��ال،  الدكتورحممد 
القا�شمي،  خلود  ال�شيخة  و�شعادة  الفنية،  اللجنة  رئي�س  الم��ارات،  بدولة 
وكيل م�شاعد لقطاع الرقابة بدولة المارات، نائب رئي�س اللجنة الفنية، 

والدكتور حمد الدرمكي، اأمن عام اجلائزة.
واأكد معايل ح�شن احلمادي اأهمية اجلائزة واجلهود املبذولة، لرت�شيخ دور 
والإعالمية  والفنية  العليا  اللجنة  اأع�شاء  جلميع  �شاكرا  عربياً،  اجلائزة 
ال��ع��م��ل ج��ه��ده��م ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي يف ه���ذا ال��ظ��رف ال�شتثنائي  وج��م��ي��ع ف���رق 
وا�شتمرار عملية التقييم عن بعد مب�شاركة نخبة من املقيمن من خمتلف 

الدول.
خاللها  مت  رئي�شية،  م��راح��ل  ثالثة  تخللها  اجل��ائ��زة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
الطالع على اأف�شل املمار�شات الرتبوية، بدءا من التقييم املكتبي للملفات 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي امل�شاركة اإ�شافة اإىل م�شر والأردن، ومن 
الإ�شرافية  الهيئة  مع  املقابالت  اإج��راء  واأخ���رياً  ال�شخ�شية،  املقابالت  ثم 
الإجناز..  و�شال�شة  بالنجاح  تكللت جميعها  والطلبة، حيث  املعلم  وزمالء 
املعلمن  وج��ودة  ب��اأداء  الرت��ق��اء  ومعايريها يف  اجلائزة  اأهمية  اإىل  م�شرياً 
وفقا لأف�شل املعايري العاملية والتي ت�شهم يف حتقيق ا�شتدامة التعليم من 

خالل متكن املعلم.
وتقدم بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، على دعمه الكبري ، للجائزة 
املعلم وتكرميه، وتعزيز  اأ�شكال الدعم لإب��راز دور  وتقدمها، ومتهيد كافة 

احلراك الرتبوي حملياً وعربياً.
و�شدد معاليه على اأهمية ت�شجيع املعلمن للم�شاركة يف اجلائزة وخ�شو�شا 

املخرجات التعليمية يف بلداننا.
زاي��د لأف�شل معلم  بن  بها جائزة حممد  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  واأك��د 
العليا  اللجنة  قبل  من  تبذل  التي  باجلهود  م�شيدا  الهدف،  هذا  لتحقيق 
الطاقم  وبقية  احل��م��ادي،  ح�شن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  معايل  برئا�شة 

التعليمي والإداري والفني الذي يتابع العمل ب�شكل دوؤوب.
رفع  نحو  ثابته  بخطى  مت�شي  اجلائزة  اأن  املق�شيد،  في�شل  �شعادة  واأك��د 

�شوية اأطر وم�شارات التعليم.
يحظيان  خا�شة،  واملعلم  عامة  التعليم  اأن  النعيمي،  حممد  �شعادة  واأك��د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  من  كبري  باهتمام 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ون�شجل با�شتمرار 
اإجنازات ونتح�شل على مكا�شب تربوية عديدة، بف�شل الدعم والتوجيهات 
خالل  م��ن  ال��وط��ن  م�شتقبل  ي�شت�شرف  ال���ذي  ���ش��م��وه،  قبل  م��ن  امل�شتمرة 
ا�شت�شراف جودة التعليم وا�شتدامته، وتعترب اجلائزة واحدة من املبادرات 
له،  داع��م��ه  امللهم،  للمعلم  حا�شنة  لتكون  �شموه  بها  وج��ه  التي  النوعية 
وم�����ش��اح��ة ل��ك��ي ي��ب��دع وي��ت��ق��ن وي��ت�����ش��در امل�����ش��ه��د ب���ج���دارة ن��ظ��ري اإجنازاته 

وعطاءاته الرتبوية الرا�شخة.
اأن ن�شتثمر يف قدرات ونواجت  اأهمية  واأو�شح �شعادة الدكتور حممد املعال، 
كفاءات  توظيف  وكذلك من خالل  الرتبوي،  العمل  �شوية  لرفع  اجلائزة 
اخلطوط  وير�شموا  غريهم،  ليلهموا  فيها،  امل�شاركن  املتميزين  املعلمن 
معرفياً  الطلبة  م�شتويات  على  ثماره  تنعك�س  م�شتدام  لتعليم  العري�شة 

واأكادميياً وقيميا.
للجائزة يف  الريادي  بالدور  القا�شمي  ال�شيخة خلود �شقر  �شعادة  واأ�شادت 
اإحداث نقلة نوعية ملهنة التعليم يف املنطقة، ومواكبتها للتوجهات العاملية 
املنظومة  اإث����راء  اإىل  وال��ه��ادف��ة  التعليم،  م�شتقبل  ل�شت�شراف  احل��دي��ث��ة 
قائمة  م�شتدامة  اقت�شادات  بناء  يف  وامل�شاهمة  املنطقة  دول  يف  التعليمية 
املناف�شة  روح  تعزيز  اجلائزة يف  اأهمية  اإىل  والبتكار، م�شريًة  املعرفة  على 
اأحدث  املعلمن، من خالل حفزهم لتطوير ذاتهم وحثهم على تبني  بن 
الأ�شاليب وال�شرتاتيجيات الرتبوية احلديثة وتطوير قدراتهم الوظيفية 
و�شناعة  والبتكار  الإب��داع  من  متكنهم  التي  املتطورة  املهارات  واإك�شابهم 

م�شتقبل التعليم يف دولهم لو�شعه على خريطة التناف�شية العاملية.
للدورة  النهائي  التقرير  الدرمكي  حمد  الدكتور  ا�شتعر�س  جانبه،  من 
– 2020، والذي ا�شتمل على اجلهود املبذولة من قبل   2019 الثالثة 
ادارة اجلائزة ومن�شقي الدول امل�شاركة، كما ا�شتعر�س اح�شائيات امل�شاركن 
ونتائج القائمة النهائية من املعلمن املتميزين، بجانب اآلية عمل اجلائزة يف 
الدورة الرابعة والتي �شوف يتم الإف�شاح عنها بعد الإعالن عن الفائزين.

واأكد اأن اجلائزة يف دورتها احلالية واجهت حتديات عديدة غري م�شبوقة، 
يف  وال�شتباقية  الر�شيدة،  القيادة  وبدعم  ولكنها  ال�شحي،  الو�شع  ب�شبب 
اجلائزة  موا�شلة  يف  التكنولوجيا  وت�شخري  جت��اوزه��ا،  يف  جنحت  العمل، 
ملراحلها املختلفة، وتكثيف الرتويج لها للو�شول اإىل املعلمن يف كل بقعة 
لدفعهم للم�شاركة، ومتكينهم وتبيان دورهم الرتبوي املوؤثر على ال�شعيد 

املدر�شي، لتكرمي املتميزين واأ�شحاب العطاء منهم.

مهرجان ال�سيخ زايد ي�ستعد لالحتفال باليوم الوطني ال� 49 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شتعد اأجنحة مهرجان ال�شيخ زايد لالحتفال باليوم الوطني ال�49 عرب مئات 
الفلكلورية  الفرق  تقدمها  التي  ال�شخمة  الفينة  والعرو�س  ال�شتعرا�شات 
الذي يتجمل كل ركن  امل�شاركة باحلدث  والعاملية  والعربية  املحلية  وال�شعبية 

فيه باألوان علم الإمارات.
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ك��ل ع���ام اهتماما  وت��ل��ق��ى اح��ت��ف��الت م��ه��رج��ان ال�شيخ زاي���د 
جماهرييا كبريا، حيث املتعة والرتفيه بكل لغات وثقافات العامل، �شمن اأجواء 

الغفرية،  اجلماهري  اآلف  قلوب  على  وال�شعادة  البهجة  تدخل  اأ�شرية  وطنية 
لهذه  وانتمائها  ع�شقها  عن  لتعرب  ع��ام  بعد  عاما  املنا�شبة  ه��ذه  تنتظر  التي 
الأر�س الطيبة، واعتزازها مبا اأجنزه الآباء املوؤ�ش�شون الذين و�شعوا اللبنات 
الأوىل لقيام دولة الحتاد، واأكمل امل�شرية من بعدهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
املتقدمة  العاملية  ال���دول  م�شاف  يف  الإم����ارات  اأ�شحت  حتى  الإم����ارات،  حكام 
الفرق  بع�شرات  املهرجان  وم�شارح  و�شاحات  اأجنحة  وتعج  املحافل.  كافة  يف 
اخلليجية والعربية والعاملية التي خ�ش�شت مئات ال�شتعرا�شات لالحتفال مع 
ت�شهد طرقاته عرو�شا  كما  والأربعن،  التا�شع  الوطني  باليوم  املهرجان  زوار 

عديدة مل�شرية احل�شارات العاملية التي جتوب �شاحات املهرجان مب�شاركة كافة 
الفرق الفلكلورية العاملية من الدول امل�شاركة، بالإ�شافة اإىل مئات الفعاليات 
املخ�ش�شة لالأطفال بهدف تنمية الروح الوطنية لديهم والعتزاز بهذا اليوم 
الغايل، وغر�س القيم الإماراتية النبيلة يف نفو�شهم منذ ال�شغر. كما يخ�ش�س 
فرق  مب�شاركة  الكربى  الفنية  والعرو�س  الفعاليات  مئات  الإم��ارات��ي  اجلناح 
على  الإماراتية  ال�شعبية  والأه��ازي��ج  الرزفات  �شتقدم  التي  واحلربية  العيالة 
وقع الأغاين الوطنية الإماراتية، تعبريا عن الولء والنتماء والفرحة بهذه 
والرعاة  ال�شرتاتيجين  ال�شركاء  اأجنحة  فعاليات  اإىل  بالإ�شافة  املنا�شبة، 

الفعاليات  م��ن  الكثري  الأخ����رى  ه��ي  خ�ش�شت  ال��ت��ي  للمهرجان  الرئي�شين 
لالحتفال باليوم الوطني، واأخرى خم�ش�شة لالأطفال مثل الر�شم والتلوين 
لتقدمي  زايد  ال�شيخ  ي�شتعد مهرجان  عام  كل  وكعادته  الوجوه.  والر�شم على 
عر�س الألعاب النارية التي �شت�شيء �شماء الوثبة لنحو 10 دقائق متوا�شلة، 
لرتفع باأ�شعتها األوان علم الإمارات يف عنان ال�شماء، لتكتمل الأجواء الوطنية 
الأغنيات  وق��ع  على  الإم����ارات  ن��اف��ورة  ع��رو���س  تواكبها  التي  ال��ع��رو���س  بهذه 
الوطنية الإماراتية ومياهها املزينة بالإ�شاءة الليزرية امل�شتمدة غالبيتها من 

األوان علم الإمارات.

م�ست�سفى توام ينجح يف اإ�سالح ك�سر الكتف باملنظار
•• العني-وام: 

اأحد  "توام" -  م�شت�شفى  يف  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة  ف��ري��ق  جن��ح 
يف   - "�شحة"  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت 
اإ�شالح ك�شر يف اجلزء العلوي لعظم الع�شد الذي يعد جزءا 
الكتف  مف�شل  منظار  با�شتخدام  الكتف،  مف�شل  من  مهما 
ل�شاب يبلغ من العمر 39 �شنة بعد تعر�شه حلادث مروري.

العظام  ج���راح   - ال�����ش��اي�����س  ل���وؤي  ال��دك��ت��ور  العملية  اأج����رى 

ب��ا���ش��ت��خ��دام مثبتات  ال��ك�����ش��ر  تثبيت  ذك���ر مت  م��ا  وب��ح�����ش��ب   ،
واأ�شرطة ليفية بدون ا�شتخدام الرباغي املعدنية التقليدية، 
اأ�شغر للجلد من اجلرح التقليدي املعتاد. وهذه  ومع جرح 
لدى  اجل���راح���ة  ب��ع��د  م��ا  اآلم  م��ن  تقلل  اجل���دي���دة  التقنية 
الناحية  من  اأف�شل  وه��ي  ال�شريع  التعايف  وحتقق  املري�س، 
التجميلية، كما اأنها ل ت�شتدعي اإجراء عملية اأخرى لإزالة 

الرباغي املعدنية.
اأ�شابيع   6 بعد  الطبيعية  وحياته  عمله  اإىل  املري�س  ويعود 

من اجلراحة مع ال�شفاء التام للك�شر.
وقال الدكتور لوؤي " بداأنا يف م�شت�شفى توام منذ �شنوات يف 
العمليات  من  للعديد  املتقدم  الكتف  مف�شل  تنظري  اإج��راء 
اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت جت��رى �شابقا ع��ن ط��ري��ق اجلراحة 
امل��ف��ت��وح��ة م��ث��ل اإ����ش���الح ال��ُك��ّف��ة امل������دورة، وت��ث��ب��ي��ت وخياطة 
الأوتار، وتثبيت اخللع املتكرر، وعالج الكتف املتجمد، وعالج 
اإلتهابات الكتف املزمنة واإعادة اإ�شالح الأربطة وغريها من 

اإ�شابات الكتف".

حتقيق اأمنية حتتفل باليوم الوطني ال�49 للدولة
•• اأبوظبي-وام:

الوطني  باليوم  احتفال  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة  نظمت 
امل��وؤ���ش�����ش��ة مب�شاركة  ل��ل��دول��ة يف م��ق��ر  ال��ت��ا���ش��ع والأرب���ع���ن 
م��درائ��ه��ا وم��وظ��ف��ي��ه��ا وذل����ك ت��ع��ب��ريا ع��ن ف��رح��ت��ه��م بهذه 
واخلري  العطاء  قيم  ر�شوخ  على  وتاأكيدا  الوطنية  املنا�شبة 
وال�شعادة التي زرعها الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
اأف��راد جمتمع  "طّيب اهلل ثراه" بن  اآل نهيان  بن �شلطان 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  وق��ال��ت ح��رم  الإم����ارات. 
الدولة..  رئي�س  ال�شمو  م�شت�شار �شاحب  نهيان،  اآل  خليفة 
الرئي�س  نهيان،  اآل  حممد  بن  �شيف  بنت  �شيخة  ال�شيخة 
هذه  يف  ي�شعني  ل   " اأمنية"..  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  الفخري 
التهاين  اآي���ات  باأ�شمى  اأت��ق��ّدم  اأن  ���ش��وى  امل��ب��ارك��ة  ال��ذك��رى 
والتربيكات اإىل القيادة احلكيمة واإىل كافة مواطني الدولة 
ب��اأن ميّن  ع��ّز وج��ّل  امل��وىل  داعية  اأر�شها..  والقاطنن على 
واأ�شاف  والأمان".  والأم��ن  والربكة  باخلري  اجلميع  على 
فريو�س  انت�شار  مع  املجيد  اليوم  بهذا  احتفالنا  " يتزامن 
وت�شّبب يف  الب�شرية،  الذي هّدد احل�شارة  املُ�شتجد  كورونا 
غري  العامل،  اأرج��اء  كافة  يف  هائلة  وخ�شائر  كبرية  ُمعاناة 
حيث  وناجحة  حازمة  كانت  جتاهه  الإم���ارات  ا�شتجابة  اأن 
من  كامل  ب�شكل  التخفيف  من  الر�شيدة  احلكومة  متّكنت 
العون  الدولة، مع مد يد  داخ��ل  املعدي  املر�س  تف�شي هذا 

ال�شيخة  وقالت  الأخرى".  ال��دول  اإىل  كعادتها  وامل�شاعدة 
���ش��ي��خ��ة.. " ن��ف��ت��خ��ر ج��م��ي��ع��ا ب����اأن ���ش��ي��ا���ش��ة دول����ة الإم�����ارات 
ور�شالتها الإن�شانية احل�شارية القائمة على مّد يد العون 
اإىل جميع املحتاجن من �شعوب العامل ُتعّد جتربة فريدة 
له  املغفور  ق��واع��ده��ا  اأر���ش��ى  الإن�����ش��اين  العمل  �شعيد  على 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، وحافظ 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وعطائها  ا�شتمراريتها  على 
و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
و�شاحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
لت�شبح  الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو 
دولة الإمارات من خالل هذا النهج ال�شامي منوذجا عامليا 
ومثاًل يحتذى به يف الرتقاء وتطوير املبادرات الإن�شانية". 
والولء  العهد  ال��ي��وم  جُن���ّدد   " قائلة..  ال�شيخة  واختتمت 
مواكبة  على  الدائم  حر�شنا  تاأكيد  مع  الر�شيدة،  لقيادتنا 
حتقيق  نوا�شل  واأن  النبيلة،  الإن�شانية  الإم���ارات  م�شرية 
باأمرا�س  املُ�شابن  الأط��ف��ال  لكافة  الأم��ن��ي��ات  م��ن  امل��زي��د 
ُم�شتع�شية ُتهّدد حياتهم، داخل الإمارات وخارجها، الذين 
يتطّلعون مع عائالتهم ب�شوق اإىل ب�شي�س اأمل ير�شم على 

وجهوهم البت�شامة وُيخّفف من معاناتهم".

امل��دع��و  /رحمت خيل  فقد 
افغان�شتان    زم����ان،  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من    )O2107483( رق��م 
�شفارة  اىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق���رب  او  افغان�شتان 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
/ا�شماعيل  امل����دع����و   ف��ق��د 
افغان�شتان    ج�����ول،  ب��خ��ت��و 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من    )O0064380( رق��م 
�شفارة  اىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق���رب  او  افغان�شتان 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و  /����ش���ل���ي���م 
الهند    ا����ش���رات،  �شيخ  �شيخ 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)K7619555(  من يجده 
ت�شليمه اىل �شفارة الهند او 

اقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و  /غ�����الم حر 
باك�شتان    ر������ش�����ول،  غ�����الم 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )AQ6994091( رق�����م 
م����ن ي����ج����ده ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  ب��اك�����ش��ت��ان  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /يوا �شناء بت 
اندوني�شيا    ك��ا���ش��م��ا،  اي��ج��ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من    )C6609005( رق���م 
�شفارة  اىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق���رب  او  اندوني�شيا 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�شعيد  الدكتور مبارك  �شعادة    قال 
ال�شام�شي مدير عام مركز اأبوظبي 
واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم 
الإم���������ارات  دول�������ة  احت�������اد  ع���ي���د  اأن 
العربية املتحدة ال�49، ياأتي ليكون 
الثاقبة  الروؤية  حتقيق  على  �شاهداً 
القائد  يف  ممثلة  الر�شيدة،  للقيادة 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
نهيان -طيب اهلل ث��راه- الذي حلم 
بالنطالق بالإمارات من ال�شحراء 
فاأ�شبح حلمه حقيقة  الف�شاء؛  اإىل 

يفخر بها اجلميع.
ال���دك���ت���ور مبارك  ���ش��ع��ادة  واأ�����ش����اف 
اآيات  اأ�شمى  »نرفع  ال�شام�شي  �شعيد 

املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 
�شاحب  اىل  اجل��ل��ي��ل��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل-  ال��دول��ة- حفظه  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي-  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شموال�شيخ  و�شاحب  اهلل-  رع���اه 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����ش��ل��ح��ة، واأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و حكام 
الإم��ارات، و�شعب الإم��ارات الأ�شيل 
املتنامية  اجلهود  عالياً  يقدر  ال��ذي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
لإ���ش��ع��اد ورف��اه��ي��ة امل��واط��ن��ن، ومبا 
يوؤكد مكانة الوطن بن �شائر الأمم 

عن جدارة وا�شتحقاق.
اأبوظبي  م��رك��ز  ع����ام  م��دي��ر  ول��ف��ت 
واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم 
اىل اأن العامل يتابع عن كثب الدور 
القيادة  ب���ه  ت���ق���وم  ال�����ذي  امل�����ش��ه��ود 

النجاح  �شمان  اأج���ل  م��ن  ال��ر���ش��ي��دة 
يف  العمل  ملنظومة  وال��رق��ي  ال��دائ��م 
العمل بدولة  اأرجاء وجمالت  كافة 
الإمارات العربية املتحدة، مبا يجعل 
من الإمارات؛ النموذج الأكرثتاأثرياً 

ووحدة وحتقيقاً لالإجنازات و�شول 
اأن  اىل الف�شاء، معرباً عن ثقته يف 
اليوم الوطني �شيظل دائماً م�شدراً 
ل���ق���وة وت���ط���ور الإم����������ارات، وداف���ع���اً 
ما  كل  لتقدمي  للمواطنن  حقيقياً 
اأج��ل احلفاظ على احتاد  لدمي من 

الدولة اخلالد -باإذن اهلل.
ال���دك���ت���ور مبارك  ���ش��ع��ادة  واخ��ت��ت��م 
داعيا  ك��ل��م��ت��ه  ال�����ش��ام�����ش��ي؛  ���ش��ع��ي��د 
واملواطنن  خا�شة  الإم���ارات  �شباب 
اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  اإىل  جميعاً 
العمل  ملنظومة  تر�شيخاً  اخلالقة، 
املبدع؛ ل�شمان �شدارة الإم��ارات يف 
كافة التخ�ش�شات واملجالت، و هذا 
اجلميل  ل���رد  ال��وح��ي��د  ال�شبيل  ه��و 

للوطن والقيادة الر�شيدة.

•• متابعة : اأ�شامة عبد املق�شود 

العربية   ال����دول  م��ق��ي��م��ون م��ن  ب��ع��ث 
لوطنهم  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��ر���ش��ائ��ل  واأج��ن��ب��ي��ة 
ال����ث����اين الإم�������������ارات، م����ع����ربون عن 
الحتفال  م��ع  وت�شامنهم  ع�شقهم 
مبرور 49 عاما على الحتاد املجيد 
وا�شتعدادا للخم�شن ، كانت كلماتهم 
من القلب وتعبري عن حبهم الأ�شيل 
لوطن �شعاره ال�شالم ود�شتوره املحبة 
دولة  زاروا  ه���وؤلء  ومعظم  وال��ع��دل، 
اهلها وكتبوا  الإم��ارات وتعاي�شوا مع 

عنها وعن جمالها وطيبة �شعبها.
تقول ال�شيماء حممد خبري �شحافة 
" م�شر" اإن  دول��ة الإمارات  واإع��الم 
الأمم  ب��ن  مرموقة  مبكانة  حظيت 
ال�����ش��ي��خ زاي����د بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  بف�شل 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
ال�����ش��م��و حكام  اأ����ش���ح���اب  واخ�����وان�����ه 
الإم��ارات، وتبنيهم فكرة بناء الدولة 
ع��ل��ى ا���ش��ا���س ال���ع���دل واأه�����ل اخل���ربة، 
و�شخرت  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  فاهتمت 
ق����درات اب��ن��اوؤه��ا واإب��داع��ات��ه��م يف مد 
ج�����ش��ور ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر، حيث 
ر����ش���م���ت م����ن ب����داي����ة الحت�������اد خطة 
على  وع��م��ل��ت  حمكمة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
حتقيقها، فاليوم وقبل دخولها العام 
اخلم�شن اطلقت رحلة امل�شبار و�شعد 
الدولية،  ال��ف�����ش��اء  م��رك��ب��ة  اب��ن��اوؤه��ا 
وقدمت حزمة قوانن و�شنت العديد 
ال�شتثمار  جل���ذب  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  م��ن 
وال����ش���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
اأ�شبح  ال����ذي  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
المارات  زار  للتطوير، فمن  ال�شبيل 

الع�شق  من  بحالة  ي�شعر  فيها  واق��ام 
بالأمان والحرتام والتقدير،  املغلف 
وتدعم  الن�شانية  حترتم  ف��الإم��ارات 
ال���ع���ون للجميع  ي���د  ال�����ش��الم ومت����د 

داخل وخارج حدودها.
"لبنان"  وق���ال ع��ل��ي دول���ه م��ه��ن��د���س 
اإىل دول���ة الإم����ارات  اأن ق��دم��ت  م��ن��ذ 
بنعمة  تنعم  تفتاأ  وعيني مل  احلبيبة 
الأمن والأمان وكذلك نعمة الغو�س 
يف ح�شارات العامل املوجودة جنبا اإىل 
جنب معنا على هذه الأر�س املعطاء، 
اأ�شف اإىل نعمة الفخر والعتزاز بكل 
واإقليميا  حم��ل��ي��ا  ال���دول���ة  م��ن��ج��زات 

وعامليا . 
هذه  اإي��ج��اب��ي��ات  م���ن  اأن  اهلل  ن��ح��م��د 
قد  واأفكارنا  مداركنا  اأن  علينا  النعم 
كل  مواكبة  حداثة  وتطورت  تو�شعت 
ما هو جديد وك��ل اإجن��از عبقري مت 
اإماراتية  ب���اأي���دي  وان���ح���ي���ازه  ���ش��ن��ع��ه 
الوطني  ال��ع��ي��د  ذك����رى  ، ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
 ، احلبيبة  للدولة  والأربعون  التا�شع 
اتقدم هنا باحر التهاين والتربيكات 

اأ�شحاب  احلكيمة  الر�شيدة  للقيادة 
املواطنن  وج��م��ي��ع  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
النجاح  دمي����وم����ة  ع���ل���ى  وامل���ق���ي���م���ن 
والعز واملفخرة الذي ما كان ليتحقق 
وت�شافر  العقول  ون�شوج  نبوغ  ل��ول 
اجل��ه��ود وب��ل��وغ ال��رق��م واح����د يف كل 
م�شاف  ويف  الأم�������ام  ف�����اإىل  جم�����ال، 

الوائل عربيا وعامليا  . 
 " وق����ال م����ازن مت��ي��م ك��ات��ب �شحفي 
ينرث  الحت���اد  عيد  فل�شطن" اأق��ب��ل 
�شعب  ت��اري��خ  وين�شر  واأري��ج��ه،  عبقه 
تعايل  اهلل  ب������اإذن  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ق�����اده 
اآل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
ال�شعاب  ك��ل  وق��ه��ر  امل�شتحيل  لقهر 
من اأجل اإن�شاء دولة ع�شرية يتحاكى 
بها الداين قبل القا�شي، دولة اأذهلت 
ك��ل الأمم مب��ا اأجن��زت��ه خ���الل فرتة 
وعمر  ال���ت���اري���خ  ���ش��ي��اق  ق��ي��ا���ش��ي��ة يف 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإنها  الزمن، 
امل���ت���ح���دة، ه����ذه ال����دول����ة ال���ت���ي �شهد 
على  وال�����ش��م��و  بالتميز  اجل��م��ي��ع  ل��ه��ا 
لتكون يف  بها  املحيطة  ال��ظ��روف  ك��ل 

والكربى  ال���راق���ي���ة  ال�����دول  م�����ش��اف 
يكن لها اجلميع التقدير والحرتام 
ملا تتمتع به من الأم��ن والأم��ان لكل 
ح�شن  وعلى  اأر�شها  على  يقطن  من 
التعامل مع اجلميع داخليا وخارجيا، 
اإنها دولة ت�شون ول تبدد حتمي ول 
تهدد ومتد يد العون وامل�شاعدة لكل 
اأو  من طرق بابها، واإن كل من �شمع 
بالرتحم  ي��ب��ادر  زاره����ا  اأو  عنها  ق���راأ 
على حكيم العرب الذي جعل كل همه 
عليها  من  كل  واأ�شعاد  الدولة  اإقامة 
من مواطنن ومقيمن، وامتنى من 
كل قلبي اأن حتذو كل الدول حذوها 
الفتية  ال����دول����ة  ه����ذه  اأجن����زت����ه  مب���ا 
فريد  قيا�شي  وق��ت  يف  وعامليا  حمليا 

من نوعه.
 " اإع��الم��ي  ال��دي��ن �شالمه  ق��ال عبد 
الزمان  ق��رن م��ن  " ن�شف  ال�����ش��ودان 
التطور  ح�����ش��اب  يف  �شيئا  ت�����ش��اوي  ل 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ول��ك��ن��ه��ا يف 
ل�شناعة  ب���ارزا  عنوانا  كانت  املتحدة 
الع�شر  ح���������ش����ارات  اأع����ظ����م  ت����اري����خ 

احل��دي��ث لأن��ه��ا م��ث��ل��ت من��وذج��ا حيا 
�شبع  مللمة  م��ن  متكن  ان�����ش��ان  لإرادة 
نول  منها  لين�شج  م��ت��ف��رق��ة  اإم�����ارات 
الق�شري  العمر  ه��ذا  دول��ة متكنت يف 
والتطور  النه�شة  �شباق  ت�شدر  م��ن 
حقيقيا  رقما  نف�شها  من  ت�شنع  واأن 
معادلت  ك���ل  يف  جت������اوزه  مي��ك��ن  ل 
الريادة ال�شعوبية من خالل مدر�شة  
زايد اخلري التي �شكلت منهجا بنائيا 
ا�شتلهمت منه الدول والجيال ا�شرار 

التطور والزدهار.
ب���ن���اء الن�������ش���ان ب��ال��ت��زام��ن م���ع بناء 
للقاح  ال�شحرية  الرتكيبة  هي  املكان 
القا�شي  اذه����ل����ت  ال���ت���ي  احل�������ش���ارة 
وال����داين وان��ط��ل��ق��ت ب��خ��ط��وات ثابتة 
م��ت�����ش��ارع��ة م���ن خ���الل ب��ي��ت متوحد 
الول  ي��ك��ون  ان  �شعار  غ��ري  يقبل  مل 
الب�شرية  احلياة  علي  يعود  ما  كل  يف 
ب��ال��ن��ف��ع ف��ان��ط��ل��ق��ت ث�����ورة ب���ن���اء غري 
م�شبوقة  يف املنطقة وعمران نتج عنه 
اط��ول مبني يف ال��ع��امل..  ويف جمال 
التكنولوجيا �شبقت العامل يف تاأ�شي�س 

يف  الأق���وى  ا�شحت  تكنولوجية  بنية 
املنطقة،  ويف جمال التجارة ا�شتفادت 
علي  ومتددها  القدمية  خربتها  من 
نقطة  اه��م  فا�شحت  اخلليج  �شفاف 
جتارية علي م�شتوي العامل، ومتددت 
والثقافة   ال�������ش���ن���اع���ة  م���ي���ادي���ن  يف 
الجتماعية  وال���ع���ل���وم  وال���ري���ا����ش���ة 
متددت  واح��د  وق��ت  ويف  واملجتمعية، 
بتفوق  يف كل جمالت البناء بطريقة 
املنطقة   دول  ف��ت�����ش��درت  م���درو����ش���ة 

بفارق ملحوظ.
عند  ال���ط���م���وح  ال���ت���ط���ور  ي���ق���ف  ومل 
وال���ث���ق���ة  الرادة  ول�����ك�����ن  الر�����������س 
ت��ك��ون اول  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط م��ك��ن��ت��ه��ا ان 
دولة يف املنطقة تنطلق نحو الف�شاء 
رح����الت  ال����وق����ت  ذات  يف  وجت��������دول 
م�شتقبلية للمريخ، انها ارادة الن�شان 
تقعدها  ومل  باملعوقات  تابه  مل  التي 
وقدرات  بقدراتها  واآم��ن��ت  املثبطات، 
النه�شة  طريق  يف  وانطلقت  ابناءها 
بثبات وروية ثاقبة متكاأه علي ترابط 
ال��ن�����ش��ي��ج الج��ت��م��اع��ي ال����ذي حفظه 

وحر�س عليه قادتها خلفا عن �شلف.
�شحفي  كاتب  البطل  عاطف  يقول   
اإمارات اخلري وال�شالم،  "م�شر" اإنها 
ت�شْر  اأينما   ، وال��وئ��ام  املحبة  اإم����ارات 
ل��ه��ا عالمًة  ت���ذه���ْب جت���د  ،وح��ي��ث��م��ا 
خرّي  عمل  ك��ل  يف  اأث���را  لها  ،وت�شاهد 
ن���رّي ل���دى ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د، تعي�س 
الإم�����������ارات يف ه�����ذه الأي���������ام اأج������واء 
التا�شع  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  اح���ت���ف���الت 
اأيامها  اأول  ،ل��ت��ب��داأ   49 والأرب���ع���ن 
من  ال��ث��اين  بعد  الذهبي  اليوبيل  يف 
العطرة   املنا�شبة  وب��ه��ذه   ، دي�شمرب 
والتربيكات  التهاين  بخال�س  اأتقدم 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل، و�شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س   ، الدولة  رئي�س  ،نائب  مكتوم 
دب��ي -حفظه  ،حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل، 
اأب��وظ��ب��ي ونائب  ب��ن زاي���د ويل ع��ه��د 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
اإنني كمقيم على هذه الأر�س الطيبة 

م��ن��ذ ع�����ش��ري��ن ع��ام��ا وق��ب��ل��ه��ا وال���دي 
-رحمه اهلل – الذي عا�س على اأر�س 
الإمارات الطيبة منذ �شبعينات القرن 
اإن  اأق��ول ب�شدق  اأن  اأ�شتطيع  املا�شي، 
الأر����س جتعل م��ن يقيم عليها  ه��ذه 
و�شعبها،  حكامها  بطبيعة  م�شبوغا 
،التوا�شع  ال��ع��ال��ي��ة  الأخ�����الق  ح��ي��ث 
من  ت�شاء  ما  وقل  والت�شامح،  ،الكرم 
فكانت  عظيمة،  وِخ���الٍل   ، نبيلة  قيٍم 
الإم�����������ارات وط���ن���ا ي�������ش���ري يف دم����اء 
على  ب��اأن��ك  ف��خ��را  ،ويكفيك  اجلميع 
للت�شامح  عا�شمًة  بحق  ،فهي  اأر�شها 

الإن�شاين . 
اأن  ���ش��ي��واب��ورام �شحفي  ع��ب��ده  ق���ال   
دولة الأمارات العربية املتحدة متثل 
ال�شلمي،  للتعاي�س  ف��ري��دا  من��وذج��ا 
اأب���ن���اء اجلالية  وذل����ك م���ا ج��ع��ل ك���ل 
يكنون  طوائفهم  مبختلف  الهندية 
وموؤ�ش�س  ل���ب���اين  وال��ت��ق��دي��ر  احل����ب 
ال�شيخ  ب���اأذن اهلل  ل��ه  ال��دول��ة  املغفور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، واحلقيقة 
اأن���ه م��ا م��ن لبنة يف م��ن��زل اأح���د من 
ال���ه���ن���ود خ���ا����ش���ة يف ولي�������ة ك����ريال 
يد  ف��ي��ه��ا  ول�����الأم�����ارات  اإل  ال��ه��ن��دي��ة 

ملحوظة.
اأن دول�����ة الأم�������ارات  امل����ع����روف  وم����ن 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حت���ب اخل���ري لكل 
بالتمييز  ت���وؤم���ن  ت��ك��ن  ومل  ال��ن��ا���س، 
واملختلفة،  امل��ت��ع��ددة  اجلن�شيات  ب��ن 
فهى ناب�شة برغد احلياة ومتح�شرة 
ايل  وتتطلع  املقايي�س،  بكل  حديثة 
م�شتقبل اأكرث ازدهارا مع الحتفاظ 
م�شدر  ميثل  ال��ذي  الزاهر،  باملا�شي 

فخر واعتزاز.

وزارة الدفاع حتتفي 
بيوم ال�سهيد

•• دبي-وام: 

احتفت وزارة الدفاع يف دبي ام�س بذكرى يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 
ال�30 نوفمرب من كل عام، مب�شاركة �شباط ومنت�شبي الوزارة.

ال�شهداء  اأرواح  على  ال�شامت  ل��ل��دع��اء  دقيقة  امل�����ش��ارك��ون  ووق���ف 
ذلك  تال  والن�شف �شباحاً  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  وذل��ك يف متام 
رفع العلم م�شحوبا بال�شالم الوطني ، وذلك للتعبري عن الفخر 
من  قدموه  مبا  وعرفاناً  البوا�شل  ال�شهداء  بت�شحيات  والعتزاز 

ت�شحيات عظيمة لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

مقيمون يهنوؤون االإمارات على مرور 49 عاما على االحتاد املجيد

•• دبي-الفجر: 

"يوم ال�شهيد" الذي ي�شادف  اأحيت اقت�شادية دبي ذكرى 
عام، وذلك يف مقرها الكائن بقرية  كل  من  نوفمرب   30
القمزي، مدير عام  �شامي  �شعادة  الأعمال بدبي، بح�شور 
لأمر  تنفيذاً  الدائرة،  م�شوؤويل  من  وع��دد  دبي  اقت�شادية 
وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان. 
وتاأتي منا�شبة "يوم ال�شهيد" يف كل عام اإحياًء لذكرى اأبناء 
وتلبية  ال��دول��ة  خدمة  خ��الل  ا�شت�شهدوا  ال��ذي  الإم����ارات 
الدولة، والوقوف  الوطني، حيث مت تنكي�س علم  الواجب 
ودعماً  لت�شحياتهم  تقديراً  لل�شهداء  �شامت  دعاء  دقيقة 

لأ�شرهم، ومن ثم رفع العلم من قبل �شعادة �شامي القمزي 
م��ع ت��ردي��د ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم������ارات العربية 

املتحدة.
وقال �شعادة القمزي: "نقف اليوم اإجالًل وتقديراً لأبناء 
اأرواحهم  بتقدمي  يبخلوا  مل  الذين  املعطاء،  الوطن  ه��ذا 
الطاهرة يف �شبيل رفعة دولة الإم��ارات واأمنها، لي�شطروا 
اأروع معاين الفداء والت�شحية، وليكونوا ال�شعلة التي  لنا 
نقتدي بها يف طريق حفاظنا على املكت�شبات التي حققتها 
دول��ت��ن��ا يف ظ���ّل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت حكمتها 
خمتلف  يف  متقدمة  ملكانة  الإم���ارات  تبوء  يف  وتوجيهاتها 

املجالت وعلى ال�شعيدين الإقليمي والعاملي".

هيئة تنمية املجتمع حتيي ذكرى ال�سهداء
•• دبي-وام: 

وقف  حيث  ال�شهداء  ب��ذك��رى  ال��ي��وم  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  احتفت 
وم�شوؤولو  دب��ي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  جلفار،  اأح��م��د  �شعادة 
الهيئة ا�شافة اىل موظفيها الذين �شاركوا عن بعد اإكراما لأرواح ال�شهداء 
رفع  بعدها  مت  وثباتهم،  ذويهم  ول�شرب  وتفانيهم  لت�شحياتهم  وا�شتعادة 

علم دولة الإمارات وعزف الن�شيد الوطني.
قلوبنا معاين  لتعزز يف  تاتي  ال�شهداء  ان ذكرى  اأحمد جلفار  �شعادة  واكد 
الإخال�س واأهمية العزمية والثبات يف مواجهة التحديات م�شريا اىل ان ما 
قدمه �شهداوؤنا لرفعة ا�شم الدولة والذود عنها يجب اأن يكون على الدوام 
نهجاً ن�شتفيد منه ويعيننا على جتاوز التحديات ال�شغرى التي تواجهنا، 
بل  الوطن  اأرواحهم لأجل  لي�س فقط لأنهم قدموا  لل�شهداء  اليوم مننت 

لأنهم تركوا لنا هذه الذكرى الطيبة التي نحتفي بها عاماً بعد عام.

•• ابوظبي-الفجر:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، بتخليد ذكرى �شهداء الوطن 
والأوقاف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  احتفت  الأب��رار 
على م�شتوى فروعها بيوم ال�شهيد الذي ي�شادف 30 نوفمرب 
م��ن ك��ل ع��ام، و�شط الإج����راءات الح��رتازي��ة التي حت��ول دون 
الح��ت��ف��ال جلميع  ب��ن��ق��ل  وذل����ك  ف��ريو���س كوفيد19  ان��ت�����ش��ار 
املوظفن عرب التقنية الفرتا�شية، وقد ح�شر الحتفال باملقر 
الكعبي،  مطر  حممد  الدكتور  اأبوظبي  يف  للهيئة  الرئي�شي 
رئي�س الهيئة، وحممد �شعيد النيادي مدير عام الهيئة، وكافة 
العلم، ورفعه ثم الوقوف والدعاء  موظفيها حيث مت تنكي�س 

اأداء مهامهم الوطنية  اأثناء  لل�شهداء الذين �شحوا باأرواحهم 
داخل الدولة وخارجها.

ل�شاحب  وال��ولء  العهد  الهيئة  با�شم  الكعبي  الدكتور  وج��دد 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة –حفظه 
اهلل – واأخ���ي���ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 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، 
، ويل عهد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو 
حكام الإمارات ، على البذل والعطاء وموا�شلة تر�شيخ املعاين 
والقيم الإن�شانية التي �شطرها �شهداوؤنا الأبرار الذين خطوا 

بدمائهم الزكية تاريخا م�شرفا لوطنهم.
تاأ�شيل  على  الر�شيدة  قيادتنا  بحر�س  الهيئة  رئي�س  واأ���ش��اد 

القيم واملواقف البطولية النبيلة امل�شتمدة من ديننا الإ�شالمي 
احلنيف وثقافتنا العربية املتجذرة، يف نفو�س الأجيال لين�شوؤوا 
التي  اخل��ري  م�شرية  وموا�شلة  والف�شيلة  ال��وط��ن  ح��ب  على 
تنتهجها دولتنا وتن�شدها قيادتنا ليح�شد النا�س اأمنا و�شالما 
وت�شاحما و�شعادة، موؤكدا اأن الحتفاء بيوم ال�شهيد من كل عام 
هو �شانحة ل�شتنها�س الهمم وفر�شة لتجديد الأمل ملجتمعنا 
و�شعبنا باأن القادم يف احلياة اأجمل واأن الأوطان ُتبنى وتنه�س 
الوطن ومنجزاته ومكت�شباته  الذين يحمون  اأبنائها  ب�شواعد 
ليهناأ كل من يعي�س على ترابه بالأمان وال�شتقرار والرفاه ، 
مرتحما على اأرواح ال�شهداء الذين حباهم اهلل مبكانة عظيمة 
ال��دي��ن��ي��ة الوطنية  ال��رتب��ي��ة  اأه��ل��ه��م ع��ل��ى ح�شن  ع��ن��ده، وه��ن��اأ 

والأخالقية.

ال�سوؤون االإ�سالمية: يوم ال�سهيد تاأ�سيل للقيم ومواقف ال�سجاعة

اليوم الوطني �صيظل م�صدرًا لقوة وتطور االإمارات

الدكتور مبارك ال�سام�سي: عيد االحتاد ال�49 �ساهد على حتقيق الروؤية الثاقبة للقيادة الر�سيدة

•• دبي-وام:

بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اأعلنت 
عن رفع تعليق �شالة اجلمعة يف م�شاجد اإمارة دبي ابتداء 
4 من دي�شمرب املقبل وذلك بناء  من يوم اجلمعة املوافق 
على التوجيهات ال�شادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات 
وال���ك���وارث وال����ط����وارئ. وج����اء ق����رار الف��ت��ت��اح ب��ع��د و�شع 
جمموعة من ال�شوابط والإج��راءات الواجب اتباعها من 
العودة  الر�شمي عن  الإع��الن  امل�شاجد وذلك بعد  مرتادي 

التدريجية برفع تعليق ال�شالة يف م�شاجد الإمارة.
ال�شيباين مدير  اأحمد  ال�شيخ  الدكتور حمد  �شعادة  اأكد  و 
عام الدائرة على وجوب حر�س اجلميع بالتقيد واللتزام 
من  للحد  الر�شمية  اجلهات  اعتمدتها  التي  بالتعليمات 
تف�شي الوباء .. م�شريا اإىل اأنه مت رفع تعليق �شالة وخطبة 
اأنه  اإم��ارة دبي .. مو�شحا  766 من م�شاجد  اجلمعة عن 
جوامع  اإ�شافة  مت  فقد  للجائحة  احلالية  للظروف  نظراً 
موؤقتة ت�شمل 60 م�شجدا وذلك ل�شتيعاب عموم امل�شلن 
من �شكان دبي وزوارها. واأ�شاف �شعادته اأن الدائرة عملت 
على حتديث قائمة الإج��راءات الحرتازية .. م�شددا على 
بانتظام  امل�شجد  من  واخل��روج  بالدخول  اللتزام  �شرورة 
م��ع متطوعن  التعاون  اأن��ه مت  ال��ت��داف��ع.. مو�شحا  وع��دم 
يف كل جامع بالتن�شيق مع جلنة الأزمات والكوارث يف دبي 

للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج امل�شلن والتاأكد من 
وتوجيه  الأب���واب  واإغ���الق  الداخلي  امل�شجد  ح��رم  ام��ت��الء 
امل�شلن با�شتخدام ال�شاحات اخلارجية للم�شجد .. م�شريا 
تقدر  م�شافة  وت��رك  الكمامة  بارتداء  اللتزام  اأهمية  اإىل 
مبرت ون�شف وعدم امل�شافحة. واأكدت الدائرة على �شرورة 
اجلمعة  ب�����ش��الة  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��واب��ط  التعليمات  ات��ب��اع 
امل�شلن وتنظيم  الآمنة بن  امل�شافة  ت�شمل مراعاة  والتي 
بال�شالة  وال�شماح  امل�شاجد  من  واخل��روج  الدخول  عملية 
يف ال�شاحات اخلارجية للم�شجد بتحديد طاقة ا�شتيعابية 
ت�شل اإىل 30 يف املائة كما ت�شمل ال�شوابط األ تزيد مدة 
الكمامة  لب�س  و���ش��رورة  دق��ائ��ق   10 ع��ن  اجلمعة  خطبة 
واإح�شار ال�شجادة اخلا�شة لل�شالة وعدم تركها يف امل�شجد 
الدائرة  وتهيب  والكتب  امل�شاحف  رف��ع  يف  ال�شتمرار  مع 

رواد امل�شاجد ب�شرورة منع توزيع الأطعمة واملياه.
ومي��ك��ن ت�شفح ق��ائ��م��ة امل�����ش��اج��د ع��ن ط��ري��ق زي����ارة املوقع 
الإل���ك���رتوين ال��ر���ش��م��ي ل��ل��دائ��رة ح��ي��ث ي��اأت��ي ف��ت��ح اأب����واب 
امل�شاجد جمددا ورفع تعليق ال�شالة اأمام امل�شلن بالإمارة 
وفق �شروط و�شوابط ر�شمية يف اإطار الإجراءات الوقائية 
خطة  �شمن  الوباء  انت�شار  ملكافحة  املتخذة  والح��رتازي��ة 
تتاألف من 8 اإر�شادات للم�شلن و9 �شوابط عامة لإقامة 
البالء  يرفع  اأن  وج��ل  عز  اهلل  داع��ن  امل�شاجد  يف  ال�شالة 

والوباء عن �شائر البالد والعباد.

اإ�سالمية دبي تعلن رفع تعليق �سالة اجلمعة عن اأكرث من 766 م�سجدا يف االإمارة

اقت�صادية دبي حتيي ذكرى يوم ال�صهيد

�سامي القمزي: ملتزمون با�ستلهام اأ�سمى معاين االنتماء من كوكبة �سهدائنا االأبرار
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطوية للنقليات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1148012 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ال�شيخ حمدان حممد بن زايد بن �شلطان ال نهيان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
لتنجيد  ال�ش�����ادة/ناقل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأثاث - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1135040 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر حممد �شليمان ابراهيم البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شليمان ابراهيم ح�شن البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
للكتابة  ال�ش�����ادة/�شرفاء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والت�شوير
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1044201 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد مبارك خالد خلفان القبي�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل �شالح احلامد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/غرائب للمقاولت 

العامة وال�شيانة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1774562 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة روان حممد �شعيد حممد الحبابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد حممد فهد الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
جنوم  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شباح لل�شيانة العامة والتنظيف ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1016563 

تعديل ن�شب ال�شركاء
ماثيو بوثياجنوليث كادافل ابراهام من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ماثيو ابراهام

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جي 42 لتجارة الدوية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3646085 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جي 42 هيلث كري ايه اي هولدينغ ري�شرتكتد ليمتد
G42 Health Care Al Holding RSC LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ليمتد ري�شرتكتد  مانيجمنت  كومباني�س  ا�شافة جي 42 

G42 Companies Management RSC LTD

ليمتد هولدجن  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جروب 42 
GROUP 42 HOLDING LTD

ليمتد ري�شرتكتد  انفي�شتمنت�س  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع حذف جي 42 
G42 INVESTMENTS RSC LTD

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جي 42 كالود للتكنولوجيا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2648197 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جي 42 انفرا�شرتك�شر ايه اي هولدينغ ري�شرتكتد ليمتد
G42 Infrastructure Al Holding RSC LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ليمتد ري�شرتكتد  مانيجمنت  كومباني�س  ا�شافة جي 42 

G42 Companies Management RSC LTD

ليمتد هولدجن  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جروب 42 
GROUP 42 HOLDING LTD

ليمتد ري�شرتكتد  انفي�شتمنت�س  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف جي 42 
G42 INVESTMENTS RSC LTD

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تربيل ايه جيم ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3729318 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد علي د�شمال بوقراعه احلمريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد علي د�شمال بوقراعه احلمريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�شالم تاتيل بافا تياتيل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امبالت فيتيل نا�شر
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�شم جتاري من/ تربيل ايه جيم ذ.م.م 
TRIPLE A GYM LLC 

اإىل / تربيل ايه جيم  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 TRIPLE A GYM LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امليداء خلدمات الطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1292202 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شادق ماجنادان بارامبات %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/زايد علي حممد ح�شن باطوق من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ زايد علي حممد ح�شن باطوق من 100% اىل %51

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3.17*0.83 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ امليداء خلدمات الطباعة 
AL MEEDA TYPING SERVICES 

اإىل / تخلي�س للمعامالت ذ.م.م
 TAKHLEES TRANSACTIONS LLC 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت جيت ملقاولت البناء

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2392963 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ح�شن علي حممد احلمادي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن حممد الدقه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف متعب �شامل حممد �شامل العلوي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شمارت جيت ملقاولت البناء 
SMART GATE BUILDING CONTRACTING 

اإىل / �شمارت جيت ملقاولت البناء ذ.م.م
 SMART GATE BUILDING CONTRACTING LLC 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
للنجارة  النيل  ال�ش�����ادة/�شراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة امل�شلحة  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2829809 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شراج النيل للنجارة واحلدادة امل�شلحة 
SIRAJ ALNILE CARPENTRY & REF STEEL WORKS 

اإىل / �شراج النيل للنجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م
 SIRAJ ALNILE CARPENTRY & REF STEEL WORKS LLC 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ اأرويك�س 

ابري�س لبيع الأعالف بالتجزئة
رخ�شة رقم:CN 2434612 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
رايت  ال�ش�����ادة/  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأوب�شن للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 3831473 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
دا�س  ال�ش�����ادة/  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ناين للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 2782710 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ الدقة 

لفح�س ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2653862 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة ات�شالت انرتنا�شونال )اململكة املغربية( ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي - �شارع الكرتا بناية مبنى الت�شالت اجلديد

CN 1177460 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعين ال�شادة/ا�شعد عبا�س و�شركاه )حما�شبون قانونيون( - فرع   2
اأبوظبي كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/11/11 وذلك بناء 

على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2020/11/30  - العدل بالرقم:2005012338 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاي تيك للعوازل ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2346829 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ هاي تيك للعوازل ذ.م.م 
HIGH TECH REFRACTORIES LLC 

اإىل / الفران هيت�س تي اآر ذ.م.م
 AL FRAN HTR LLC 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كامربج لدارة العقارات ذ.م.م
�شويدان  بخيت  عبداهلل  -بناية:  العن  �شناعية  ال�شركة:العن  عنوان 

بخيت النعيمي/واخرون
CN 1782195 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعين ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/11/29 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2058005619 
- تاريخ التعديل:2020/11/30

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج الغريب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1011339 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف خلفان جمعه �شيف الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حميد را�شد مبارك اخلاطري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم 

النعناع
رخ�شة رقم:CN 2183756 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن طحنون  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ارك 
تنفيذي  م��دي��ر  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
ديوان  يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 
"وقفة  يف  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الكرامة  واح���ة  يف  ال�شامت"  ال��دع��اء 
تقديرا  وذلك  ال�شهيد..  بيوم  احتفاء 
ل��ت�����ش��ح��ي��ات ���ش��ه��داء ال���وط���ن الأب�����رار 
 .. وبطولتهم  ب�شجاعتهم  واع��ت��زازا 
املوؤ�ش�شات  ممثلي  م��ن   30 بح�شور 

والهيئات احلكومية.
اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ودع���ا 

نهيان واحل�����ش��ور امل���وىل ع��ز وج��ل اأن 
رحمته  بوا�شع  الوطن  �شهداء  يتغمد 

وي�شكنهم ف�شيح جناته.
ف��ع��ال��ي��ة الح���ت���ف���اء بهذه  وت�����ش��م��ن��ت 
املنا�شبة الوطنية التي اأقيمت يف واحة 
اإج�����راءات احرتازية  ال��ك��رام��ة يف ظ��ل 
ووقائية م�شددة ب�شبب جائحة كورونا 
دقيقة  ال��وق��وف   ..  "19  - "كوفيد 
اأرواح  على  ترحما  ال�شامت  ال��دع��اء 
احلادية  ال�����ش��اع��ة  ال�����ش��ه��داء يف مت���ام 
رفع  اأعقبها  �شباحا  والن�شف  ع�شرة 
ال��ع��ل��م وع���زف ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي فيما 
ت��اأت��ي ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��ع��ب��ريا ع��ن تالحم 

قيادة  الإم���������ارات  جم��ت��م��ع  وت����راب����ط 
لفخرهم  وجت�شيدا  و�شعبا  وحكومة 
ب�����ش��ه��داء ال��وط��ن الذين  واع��ت��زازه��م 
والفخر  ال��ع��ز  م��الح��م  اأروع  ���ش��ط��روا 
تقوم  ال��ت��ي  النبيلة  ال��ق��ي��م  وج�����ش��دوا 
عليها دولة الإمارات العربية املتحدة.

وكانت فعالية يوم ال�شهيد بداأت على 
يف  ال��ع��ل��م  بتنكي�س  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
فيما  �شباحا  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����ش��اع��ة  مت���ام 
الفعالية  ال��ك��رام��ة  واح���ة  ا�شت�شافت 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال���ت���ي ����ش���ارك ب��ه��ا ممثلو 
ال���دويل  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
العامة  وال���ق���ي���ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 

العامة  وال���ق���ي���ادة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اأ�شر  �شوؤون  ومكتب  اأبوظبي  ل�شرطة 
اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  ال�شهداء يف 
والهالل الأحمر وعدد من اأ�شر وذوي 

ال�شهداء.
بن  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وق���ال 
حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب 
���ش��وؤون اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء يف دي����وان ويل 
عهد اأبوظبي .. اإن يوم ال�شهيد الذي 
ال��ث��الث��ن من  الإم��ارات��ي��ون يف  يحيه 
�شهر نوفمرب من كل عام ، هو حمطة 
من حمطات ال�شرف واملجد والعز يف 
ال�شامخ  الحت��اد  بناء  وم�شرية  تاريخ 

له  املغفور  وقيمه  بنيانه  ر�شخ  ال��ذي 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه قبل ن�شف قرن تقريبا.
واأ�شاف ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل 
نهيان " اإنه يف هذا اليوم جندد الولء 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل"و�شاحب  "حفظه  الدولة  رئي�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  واأ���ش��ح��اب   ،
الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�������ارات.. داع��ي��ا اهلل 
الإم�����ارات  دول���ة  اأن يحفظ  ع��ز وج���ل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��ا واأن 

ي����دمي ع��ل��ي��ه��ا ن��ع��م��ة الأم�����ن والآم�����ان 
والأ�شا�شي  ال���رائ���د  دوره����ا  ل��ت��وا���ش��ل 
والعدالة  القيم احل��ق  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
والت�شامح والقيم الإن�شانية النبيلة يف 

�شتى بقاع الأر�س.

يذكر اأن فعالية " يوم ال�شهيد " تقام 
30 من �شهر نوفمرب من كل عام  يف 
وا�شتذكارا  ال��وط��ن  ل�����ش��ه��داء  ت��ك��رمي��ا 
الدفاع  يف  وت�شحياتهم  لبطولتهم 

عن الوطن واحلق والواجب.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت امل���ب���ادرة الإن�����ش��ان��ي��ة "20 يف 
2020" التي تقودها دولة الإمارات 
ع���ن ق��ي��ام��ه��ا م����وؤخ����راً ب��رتك��ي��ب نظم 
كيوب" يف  ووت��ر  "�شيف  املياه  تر�شيح 
مدغ�شقر،  يف  ري��ف��ي��ة  م��ن��اط��ق  خم�س 
عدم  م�شكلة  م��ع��اجل��ة  ب��ه��دف  وذل����ك 
لل�شرب يف هذه  ���ش��احل��ة  م��ي��اه  ت��وف��ر 
املنطقة وبالتايل امل�شاهمة يف حت�شن 
 8500 لنحو  اليومية  احلياة  ج��ودة 

�شخ�س. 
كيوب"  ووت��ر  "�شيف  نظم  وت�شتخدم 
ت��ق��ن��ي��ة ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ر����ش���ي���ح امل���ي���اه 
تطوير  من  النظم  وه��ذه  ال�شطحية. 
ان�شمبليه"، وهي منظمة غري  "اأغري 
ربحية بارزة مقرها فرن�شا، وكانت قد 
النهائين  املر�شحن  لقائمة  و�شلت 
زايد  ج���ائ���زة  دورة  امل���ي���اه يف  ف��ئ��ة  ع���ن 

لال�شتدامة لعام 2019. 
لرت�شيح  نظم  اأرب��ع��ة  تركيب  مت  وق��د 

"�شانت  ت�����ش��م��ل  م�����دار������س  يف  امل����ي����اه 
يف  وم��دار���س  اأنت�شرياب،  جوزيف" يف 
واأمبوهيجايف  فوهيترتاريفو  من  كل 
اأندرايكيبا،  ت���الت���ا  واأم���ب���وه���ي���ج���ايف 
اأي�شاً  منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن  وال��ت��ي 
ال�شكان املحلين لهذه القرى. كما مت 
اآخر �شمن م�شت�شفى يف  تركيب نظام 
قرية اأندرايكيبا لتوفري مياه �شاحلة 
الرعاية  وك�����وادر  ل��ل��م��ر���ش��ى  ل��ل�����ش��رب 

ال�شحية.
وي��ت�����ش��م��ن ه����ذا احل����ل امل��ب��ت��ك��ر الذي 
ت��ق��ن��ي��ة ت��ر���ش��ي��ح مياه  ُي���وف���ر جم���ان���اً 
تنقية  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ومتنقلة  ف��ّع��ال��ة 
املياه  وبرك  )الأنهار  ال�شطحية  املياه 
والآبار واملياه املاحلة( وجعلها �شاحلة 
لل�شرب يف خم�س خطوات، وذلك عن 
والبكترييا  الفريو�شات  اإزال���ة  طريق 
كالإ�شهال  الأم����را�����س  ت�����ش��ب��ب  ال���ت���ي 
والتهاب  وال���ك���ول���ريا  وال��دو���ش��ن��ت��اري��ا 
احل�شول  م��ن  التقنية  ومت��ّك��ن  الكبد 
على 1000 ليرت من املاء يف ال�شاعة 

دون احلاجة اإىل وجود م�شدر للطاقة 
ا�شتخدام  وب��دون  �شيانة،  عمليات  اأو 

اأية مواد كيميائية.
الدولية،  ال��درا���ش��ات  بع�س  وبح�شب 
ال�شكان  من   58% من  اأك��رث  يفتقد 
على  احل�شول  لإمكانية  مدغ�شقر  يف 
مياه �شاحلة لل�شرب، يف حن اأن نحو 
ن�شف املنازل فيها غري مزودة مبرافق 

نظافة �شحية.
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الأب  لإرث  وتر�شيخاً 
اآل نهيان، طّيب اهلل  زاي��د بن �شلطان 
ثراه، يف جمال العمل الإن�شاين، تقوم 
بالتربع   "2020 يف   20" م���ب���ادرة 
لتح�شن  م�����ش��ت��دام��ة  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ح��ل��ول 
موزعة  ملجتمعات  املعي�شية  ال��ظ��روف 
�شمن 20 دول���ة. وه��ذه احل��ل��ول من 
الفائزين  كانوا من  تطوير مبتكرين 
زايد  جلائزة  النهائين  املر�شحن  اأو 

لال�شتدامة.
واأو�شح معايل اأحمد بن علي ال�شايغ، 
�شوق  اإدارة  رئي�س جمل�س  دول��ة  وزي��ر 

اجلهات  اإح�������دى  ال���ع���امل���ي،  اأب���وظ���ب���ي 
مبادرة  م�شروع  اأن  للمبادرة،  املوؤ�ش�شة 
يف 2020" يف مدغ�شقر ميثل   20"
ي�����ش��ه��م يف حت�شن  ح��ي��وي��اً  م�����ش��روع��اً 
املياه  احتياجات  وتلبية  احلياة  ج��ودة 
املجتمعات  من  ع��دد  �شمن  الأ�شا�شية 
ال��ن��ائ��ي��ة، وذل�����ك ع���رب ت���وف���ري حلول 
اإحداث  ت�شاهم يف  مبتكرة وم�شتدامة 
تاأثري اإيجابي ملمو�س على امل�شتوين 

ال�شحي واملعي�شي.
امل���ب���ادرة  ب���رن���ام���ج  اأن  واأك������د م��ع��ال��ي��ه 
يتما�شى مع اأجندة ال�شتدامة الوطنية 
لدولة الإمارات، ف�شاًل عن م�شاهمته 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الأب  اإرث  تر�شيخ  يف 
اآل نهيان، طّيب اهلل  زاي��د بن �شلطان 
العمل  امللهمة يف جمال  ثراه، وروؤيته 
املجتمعات  مل�شاعدة  الإن�شاين وال�شعي 
من  املعي�شية  ظ��روف��ه��ا  حت�شن  ع��ل��ى 
واحللول  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف  خ���الل 

امل�شتدامة. 
بالعمل  �شعادته  ع��ن  معاليه  واأع����رب 

ال�شركاء  م��ع  وثيق  ب�شكل  جديد  م��ن 
لتوفري مبادرات هادفة ت�شهم يف بناء 
ع���امل اأك����رث ا���ش��ت��دام��ة وي��ن��ع��م مبزيد 
ق��ال معايل  م��ن جهته  ال�شحة.   م��ن 
اأن��دري��ام��ان��غ��ا، وزي���ر الطاقة  ف��وجن��ي 
واملواد الهيدروكربونية يف مدغ�شقر: 
معاجلة  حلول  تعزيز  م�شاألة  "ت�شكل 
على  ���ش��واء  الريفية  املناطق  يف  امل��ي��اه 
اأولوية  ال��دويل  اأو  الإقليمي  امل�شتوى 
مهمة بالن�شبة للحكومة يف مدغ�شقر، 
ب��امل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ت��ل��ت��زم  وال���ت���ي 
املتعلقة  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف 
�شك  ول  ال�شحية.  والنظافة  باملياه 
 20" م��ب��ادرة  توفره  ال��ذي  الدعم  اأن 
يف  م�شاعدتنا  �شاأنه  م��ن   "2020 يف 
جودة  حت�شن  اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��ودن��ا 
النائية  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف  احل���ي���اة 
"تتقدم  معاليه:  واأ�شاف  بالدولة".  
مدغ�شقر  يف  واحل����ك����وم����ة  ال����������وزارة 
القيادة  اإىل  والمتنان  ال�شكر  بجزيل 
يف دول������ة الإم�����������ارات، وج����ائ����زة زاي����د 

مبادرة  يف  وال�����ش��رك��اء  ل��ال���ش��ت��دام��ة، 
هذه  ل���ت���ق���دمي   "2020 يف   20"
احللول املهمة التي حتدث نقلة نوعية 
يف حياة النا�س، واإننا نتطلع اإىل مزيد 
من التعاون معاً يف املزيد من امل�شاريع 
امل�شتدامة م�شتقباًل".   وباإمكان الآن 
ومر�شى  ال��ق��رى  ���ش��ك��ان  م��ن  الآلف 
املجال  يف  وال��ع��ام��ل��ن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
فاكينانكاراترا  منطقة  يف  ال�شحي 
مب���دغ�������ش���ق���ر جت����ن����ب ال����ع����دي����د من 
املياه وغريها  املنقولة عرب  الأمرا�س 

عن  الناجمة  ال�شحية  امل�شكالت  من 
امللوثة، وذلك من خالل توفري  املياه 
حت�شن  يف  ت�شاعد  ج��دي��دة  اإمكانيات 
اأ�شا�شي  اأم��ر  وهو  النظافة،  م�شتويات 
للوقاية  اليدين  غ�شل  لأهمية  نظراً 
وياأتي  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  انت�شار  م��ن 
اأنظمة  ت��رك��ي��ب  ب��ع��د  امل�������ش���روع  ه����ذا 
كيوب" يف  ووت��ر  "�شيف  املياه  تر�شيح 
ق��رى ب��ري��ك ت���وال وم��ي��ت ك��الر وبيك 
املا�شي،  �شبتمرب  يف  بكمبوديا  كانتيل 
احل�شول  اإم���ك���ان���ي���ة  اأت����اح����ت  وال���ت���ي 

 5000 ل��ن��ح��و  ن��ظ��ي��ف��ة  ع���ل���ى م���ي���اه 
 20" م��ب��ادرة  وت�شم  يومًيا.  �شخ�س 
من  متنامية  جمموعة   "2020 يف 
�شوق  ت�شمل  والتي  البارزين  ال�شركاء 
اأبوظبي  ال��ع��امل��ي، و���ش��ن��دوق  اأب��وظ��ب��ي 
ووزارة  ل��ل��ب��رتول،  وم��ب��ادل��ة  للتنمية، 
وكانت  وم�شدر.  والتعاي�س،  الت�شامح 
ان�شمت  قد  الفطيم  ماجد  جمموعة 
للمبادرة يف وقت �شابق من هذا العام 
لدعم اجلهود التي تقوم بها يف م�شر 

والأردن.

•• ال�شارقة-وام:

والثقافية  املجتمعية  للمبادرات  نهيان  اآل  اأحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ش�شة  نظمت 
فعاليات مبادرة " اأم الإمارات قدوة ملهمة " يف اإمارتي ال�شارقة وعجمان وذلك 
ودبي،  اأبوظبي  اإمارتي  يف  انطالقتها  منذ  حققته  ال��ذي  الالفت  النجاح  بعد 
ال�شيخ  ومدينة  بال�شارقة  الكويت  م�شت�شفى  من  كل  امل��ب��ادرة  يف  �شارك  حيث 

خليفة الطبية بعجمان.
والثقافية من خالل  املجتمعية  للمبادرات  اأحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ش�شة  وت�شعى 
تنفيذ املبادرة يف خمتلف مناطق الدولة حل�شد اجلهود يف �شبيل التعبري عن 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جلهود  والمتنان  العرفان  م�شاعر 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 

الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية " اأم الإمارات " حفظها اهلل .
و�شهد احت�شان اإمارتي ال�شارقة وعجمان للمبادرة تفاعال كبرًيا من خمتلف 
وزارة  منت�شبي  من  الأول  الدفاع  خط  واأبطال  الفاعلة  وال�شخ�شيات  اجلهات 

حر�س  حيث  ومم��ر���ش��ن،  واأط��ب��اء  م�����ش��وؤول��ن  م��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
" خالل  الإم���ارات  " اأم  ل�  والعبارات  امل�شاعر  باأ�شمى  التعبري  على  امل�شاركون 

املبادرة التي حتمل �شعار "اأم الإمارات نور يتالألأ يف �شماء الإمارات".
وثمنت ال�شيخة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان رئي�شة املوؤ�ش�شة التفاعل الكبري الذي 
�شهدته املبادرة خالل تنظيمها يف اإمارتي ال�شارقة وعجمان الأمر الذي يعك�س 
املجتمعية  الفعاليات  يف  امل�شاركة  على  فئاتهم  مبختلف  املجتمع  اأبناء  حر�س 
ل�شيما تلك التي ترتبط ب�شخ�شيات ريادية �شاهمت يف رفعة الوطن وذلك ما 
ن�شبو اإليه يف املوؤ�ش�شة من خالل العمل على اإثراء املجتمع الإماراتي مببادرات 
جمتمعية تفاعلية تالم�س قلوب الأفراد وهو التج�شيد احلقيقي لنهج "البيت 
متوحد" الذي اأر�شاه فينا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
خالل  بال�شارقة  الكويت  م�شت�شفى  من  الدفاع  خط  اأبطال  ق��ال  جانبهم  من 
اإن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك منوذج رائع كونها  م�شاركتهم يف املبادرة 
ال��ق��دوة امللهمة لكافة  امل���راأة الإم��ارات��ي��ة وه��ي  �شاحبة الأث��ر الكبري يف متكن 

ن�شاء العامل فهي مل تدخر جهًدا خالل عقوٍد طويلة يف ماأ�ش�شة العمل اخلا�س 
امل�شاهمة يف  �شاأنه  لكل ما من  الداعمة  وه��ي  الإم��ارات��ي  امل��راأة  ورفعة  بتمكن 

ا�شتقرار الأ�شرة الإماراتية بكل اأفرادها.
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ت��ويف  ل  ال�شكر  كلمات  اأن  امل�شاركون  واأك��د 
ح��ق��ه��ا ف��ه��ي ال���رائ���دة يف م�����ش��رية ال��ت��م��ك��ن وه���ي ع�����ش��د ب���اين وم��وؤ���ش�����س هذه 
الدولة و�شريكته يف بناء الوطن ورفعته وقد �شاهمت يف نه�شة املراأة والأ�شرة 
الإماراتية من خالل اإن�شاء املوؤ�ش�شات وت�شخري الإمكانات واملوارد كافة لذلك 
ل ي�شع احلديث لذكر اإجنازات �شموها يف هذا املجال الأمر الذي يحثنا جميًعا 

لالقتداء بها".
بدورهم قال الأطباء امل�شاركون من مدينة ال�شيخ خليفة الطبية بعجمان اإن 
التقدير والمتنان هما �شفات متاأ�شلة يف الفرد الإماراتي حيث ل يرتدد اأبناء 
الإمارات يف التعبري عن م�شاعر ال�شكر ملن ي�شتحقها وما اأجمل اأن توجه هذه 

ال�شفات ل� " اأم الإمارات " �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
مبادرات  ال��دول��ة هي  اإم���ارات  لكل  ت�شل  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اأن  واأك���دوا 

م�شتدامة ويرت�شخ اأثرها اأكرث يف نفو�س اأبناء املجتمع الأمر الذي ي�شاهم يف 
رفع احل�س الوطني ورغبة الأفراد واملوؤ�ش�شات يف ال�شتمرار يف تقدمي الغايل 

والنفي�س خلدمة هذا الوطن وقادته ورد اجلميل له.
كما اأعرب اأبطال خط الدفاع الأول يف اإمارتي ال�شارقة وعجمان امل�شاركون يف 
املبادرة عن بالغ �شكرهم ملوؤ�ش�شة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية 
والثقافية لإتاحة الفر�شة لهم للتعبري عن ال�شكر والمتنان ل� " اأم الإمارات " 
من خالل هذه املبادرة، داعن العلي القدير اأن يدمي ال�شحة والربكة على " اأم 

الإمارات " ال�شخ�شية التي يفخر بها كل اإماراتي يف هذا الوطن.
ي�شار اإىل اأن موؤ�ش�شة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية 
ونظرا  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  ملهمة" م��ن  ق���دوة  الإم����ارات  "اأم  م��ب��ادرة  اأطلقت 
�شرائح  خمتلف  م��ن  ب��ه  حظيت  ال���ذي  الكبري  والتفاعل  ال��الف��ت��ة  للم�شاركة 
" اأم  ل���  وال��ث��ن��اء  التقدير  �شفحات  يف  ب�شمة  ت��رك  يف  منهم  ورغ��ب��ًة  املجتمع 
الإمارات " اأعلنت املوؤ�ش�شة ا�شتمرار املبادرة لت�شمل كافة اإمارات الدولة لُتختتم 

خالل احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 49 يف الثاين من دي�شمرب املقبل.

مبادرة )اأم االإمارات قدوة ملهمة( حتلق يف �سماء ال�سارقة وعجمان

�صارك يف دقيقة دعاء بواحة الكرامة

خليفة بن طحنون : ت�سحيات �سهداء الوطن قيم را�سخة يتوارثها اأبناء االإمارات

ت�صمل الفئات امل�صتفيدة من امل�صروع الطلبة و�صكان القرى والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية

مبادرة »20 يف 2020« ت�ساهم يف حت�سني جودة املياه �سمن املجتمعات الريفية مبدغ�سقر 

•• دبا احل�شن-الفجر:

النقبي  الغ�شيب  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  اأك��د 
لال�شت�شارات  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز  م��دي��ر 
الثالثن  اأن يوم  الداري��ة  والدرا�شات 
ال�شهيد  يوم  من نوفمرب من كل عام 
ه���و ي����وم ت��ع��رب ف��ي��ه دول�����ة الإم�������ارات 
تقديرها  ع�����ن  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
�شاندوا  ال��ذي��ن  �شهدائها  لت�شحيات 
ب�����اأرواح�����ه�����م دف������اع������اً ع�����ن ال����وط����ن، 
وفر�شة  ل��ل��ج��م��ي��ل،  رد  مب��ث��اب��ة  وه����و 

بن  احلقيقي  ال��رتاب��ط  ع��ن  للتعبري 
وال�����ش��ع��ب، تخليداً  وال��ق��ي��ادة  ال��وط��ن 
�شهداء  بت�شحيات  وع��رف��ان��اً  ووف�����اًء 
الإمارات  راي��ة  لتظل  واأبنائه  الوطن 
مهامهم  ي���وؤدون  وه��م  عالية،  خفاقة 

وواجباتهم داخل الوطن خارجه.
واأ�شار يف كلمته بهذه املنا�شبة : ال�شهيد 
دفاعاً  وحياته  بنف�شه  �شحى  من  هو 
م��ن تخلى  �شعبه،  واأب���ن���اء  اأر���ش��ه  ع��ن 
ال��دن��ي��ا وزي��ن��ت��ه��ا يف �شبيل  ع���ن م��ت��اع 
اإعالء كلمة اهلل واحلفاظ على كرامة 

وطنه، البطل الذي ل يهاب ال�شعاب 
ول امل��خ��اط��ر، ب��ل ي��ج��اب��ه ال��ع��دو بكل 
اآبه ب�شيء،  �شجاعة فيلقى حتفه غري 
م�شطراً بذلك اأعظم الت�شحيات على 

وجه الأر�س. 
الزكية  الأرواح  �شعدت  النقبي  وق��ال 
مع  مرتبة  اأع��ل��ى  يف  فهم  خالقها  اإىل 
ال�شرف  اأعظم  الدولة  ونالت  النبين 
والتقدير يف ن�شرة احلق والدفاع عن 
فنالت  الوطن  عن  وال��دف��اع  املظلمن 
ه����ذه الأ���ش��ب��ق��ي��ة ب���ن ���ش��ع��وب العامل 

اأجل  من  كبرية  جهوداً  الدولة  بذلت 
ن�����ش��رة احل���ق وال���دف���اع ع��ن ال�شرعية 
وجادت باأثمن واأغلى �شيء وهو اأرواح 
التاريخ  و���ش��ي��ذك��ر  الأب�������رار،  اب��ن��ائ��ه��ا 
التاريخي  ال�����دور  ال��ع�����ش��ور  م���ر  ع��ل��ى 
من  الغالية  والت�شحيات  واحل�شاري 
اأ�شمائهم  التاريخ  وحفر  الوطن  اأبناء 

بحروف من ذهب.
وت���اب���ع ت��ف��خ��ر دول����ة الإم�������ارات قيادة 
قدموا  الذين  اأبنائها  بجميع  و�شعباً 
اأرواح������ه������م يف ���ش��ب��ي��ل رف������ع ال����راي����ة 

الغالية يف �شاحات البطولة والإقدام، 
وميادين احل��ق وال��واج��ب، دف��اع��اً عن 

دولة الحتاد و�شوناً ل�شيادتها.
ت�شتذكر  ال��ي��وم  ه���ذا  اأن   اإىل  م�����ش��ريا 
الإم��������ارات ب���ط���ولت اأب��ن��ائ��ه��ا ال����ربرة 
ال���ذي���ن ب���ذل���وا ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س يف 
رف���ع���ة ال���وط���ن وال������ذود ع��ن��ه ب���اإق���دام 
�شبيله،  اأرواحهم يف  و�شجاعة وقدموا 
الأبرار  الوطن  �شهداء  ت�شحيات  واأن 
حمفورة  �شتبقى  الغالية  ب��اأرواح��ه��م 
ووجدان  ال��وط��ن  وذاك���رة  يف �شفحات 

مثاًل  �شريتهم  وتكون  الإم���ارات  اأبناء 
يحتذي به يف جميع بقاع الأر�س.

واأ�شار يوم ال�30 من نوفمرب هو يوم 
وط��ن��ي تعرب فيه دول���ة الإم����ارات عن 
تقديرها لت�شحيات �شهدائها البوا�شل 
ووقوفها ودعمها لأ�شر وذوي ال�شهداء، 
وتوؤكد  الر�شيدة،  بقيادتها  واعتزازها 
اأبنائها،  ت�شحيات  تن�شى  لن  اأنها  فيه 
لتاأكيد  واأن تكون هذه املنا�شبة منرباً 
قوة وتالحم �شعب الإمارات، وتعبرياً 
عن فخره واعتزازه مبا قدمه اأبناوؤها 

وكرامة  ع��زة  �شبيل  يف  ت�شحيات  م��ن 
واأمن وا�شتقرار الدولة.

�شهداء  ذك���رى  �شتظل  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا 
وت�شحياتهم  وبذلهم  الأب��رار  الوطن 
ت�شتلهم  وح��ت��ى  ال��غ��ال��ي��ة  ب���اأرواح���ه���م 
عطاءهم  واملقبلة  احلا�شرة  الأج��ي��ال 

وبذلهم واأعمالهم اجلليلة. 
واأم  اأب  ل��ك��ل  هنيئا   : كلمته  واخ��ت��ت��م 
وكل اأٍخ واأخت ولكل زوجٍة وولد وبنت، 
هنيئا لكم �شرف ال�شهادة، فهم رحلوا 
يرحلوا  ول��ن  مل  ولكنهم  باأج�شادهم 

باأحرف  �شطروها  التي  ال��ذاك��رة  م��ن 
من نور.

اأحمد عبداهلل الغ�سيب: النقبي يوم ال�سهيد يوم لتقدير ت�سحيات ال�سهداء

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
ال�شلم  ال�شيخ عبداهلل بن بيه رئي�س منتدى تعزيز  ال��دويل، ورئا�شة معايل 
الإن�شانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جلامعة  الأعلى  العلمي  املجل�س  رئي�س 
ال�شنوي  م��ل��ت��ق��اه  امل�شلمة"،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�����ش��ل��م  ت��ع��زي��ز  "منتدى  يعقد 
ركاب  وروح  الت�شامن  كورونا:  بعد  ما  قيم  عنوان  افرتا�شياً؛ حتت  ال�شابع 
امللتقى  اأعمال  وتبحث  اأبوظبي.  يف  املقبل  دي�شمرب   9 اإىل   7 ال�شفينة"من 
خمرجات معرفية واأجوبة فقهية و�شرعية وفل�شفية؛ جلملة من العناوين 

اأو املو�شوعات، التي ت�شغل الوعي الكوين يف هذه املرحلة احلرجة من تاريخ 
واملعنوية  النف�شية  امل�شتويات  ك��ل  على  الكبري  بالقلق  وتت�شبب  الب�شرية، 
واملادية لالأفراد واملجتمعات والدول القوية وال�شعيفة على حد �شواء. ذلك 
لأن جائحة كورونا اأ�شابت عاملنا املعومل يف اأخ�ّس خ�شائ�شه واأبرز مميزاته، 
حيث حّل حمّل الْمتزاج الذي هو روح الع�شر؛ اأمناط من الّتمايز والتحاجز، 
النف�شال،  من  روبا  �شُ احل�شارة؛  ق��وام  به  ال��ذي  الت�شال  من  وا�شتعا�شت 
واألزمت النا�س م�شاكنهم واأغلقت مرافقهم، ف�شّلت العالقات واأوقفت عجلة 
ولقمة  با�شتقرارها  العائالت  مالين  وه��ددت  توقفها،  ك��ادت  اأو  املعامالت 
قوتها. وترتكز فعاليات امللتقى ال�شنوي ال�شابع؛ مب�شاركة كوكبة من العلماء 

اأهل  وعموم  ال�شيا�شين  والفاعلن  القت�شاد  وعلماء  والأط��ب��اء  واملفكرين 
النظر واحلكمة؛ على م�شتوى العامل، على اجلائحة وروح ركاب ال�شفينة"، 
ولي�شت  و"جوائح  الوطنية"،  والدولة  و"العوملة  ودور "القيم يف الآزمات"، 
وجتدد  امل��ب��ادرة  راهنية  اجل��دي��د:  الف�شول  "حلف  ودور  واحدة"،  جائحة 
احلاجة"، وهو احللف الذي اأطلقه منتدى تعزيز ال�شلم يف ملتقاه ال�شنوي 
ال�شاد�س، وجمع به الأديان الكربى يف العامل حول قيم الرحمة والف�شيلة، 
واأبرزها  ال��ي��وم،  ع��امل  تهدد  التي  الأزم���ات  ملواجهة  ا�شتباقية؛  خطوة  وه��ي 
. هذا  امل�شتجد   19 القاتل كوفيد  الراهنة، هو فريو�س كورونا  اللحظة  يف 
بالإ�شافة اإىل بحث مقاربات تقدم "مناذج اإيجابية يف التعامل مع اجلائحة"، 

منتدى  وي�شت�شرف  كورونا".  بعد  ما  عامل  اآف��اق  اجلديد-  "امليالد  واأخ��رياً 
الراهنة،  امل�شتقبلية لالأزمة  الآفاق  ال�شابع  ال�شنوي  ال�شلم يف ملتقاه  تعزيز 
اأن  الإن�شانية  بو�شع  كان  اإذ  امل�شرتكة، وما  الكونية  القيم  واإمكانيات تطوير 
تبلور منظومة جديدة يف القت�شاد وال�شيا�شة وامل�شروع املجتمعي والعالقات 
الدولية الأقرب اإىل قيم الإن�شاف والت�شامن والرحمة والأخوة الإن�شانية 
ال���درو����س والعرب  ال��ن��ظ��ر يف  اإىل تعميق  امل��ن��ت��دى  ���ش��ع��ي  م��ن خ���الل  وذل����ك 
امل�شتخل�شة من اأزمة وباء "كوفيد 19 "، ويف الوجهات والت�شورات واملبادرات 
الكفيلة؛ باإر�شاء اأ�ش�س للتفكري والعي�س اأكرث اإن�شانية، واأليق بكرامة الب�شر، 

واأعون لهم على التعارف والت�شامن والعي�س امل�شرتك.

برعاية عبد اهلل بن زايد 

منتدى تعزيز ال�سلم يعقد ملتقاه ال�سنوي ال�سابع افرتا�سيا يف 7 دي�سمرب

تيمريتو   / امل����دع����و   ف��ق��د 
ك����ا�����ش����او ع�����ل�����ي، اث���ي���وب���ي���ا   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )FP5136242(  من 
�شفارة  اىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�������رب  او  اث���ي���وب���ي���ا 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و  /جم���ي���د 
ال���رح���م���ن جميب  جم��ي��ب 
الرحمن ، الهند   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )T8481568(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0521926144

فقدان جواز �سفر
/فلو�شو  امل������دع������و   ف����ق����د 
، نيجرييا    اك��ان��ب��ود  دي��ب��ورا 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)05669562A( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0552741048

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /�شينا مالياه 
الهند     ، ال�������وج�������ون�������ورى 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )P2856427(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0561930343

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /عي�شى عبداهلل خلف 
امل����زروع����ي - اجل��ن�����ش��ي��ة الم�����ارات 
�شادرة  رقم:9530  اأ���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة 
م�����ن ����ش���رك���ة ع����م����ان والم����������ارات 
ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار ال��ق��اب�����ش��ة ������س.م.ع.ع 
من  على  �شهم  الأ�شهم:452  ع��دد 
ال�شركة  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
بتليفون  الت�������ش���ال  او  امل����ذك����ورة 

رقم:0506419641

فقدان �سهادة اأ�سهم
فقد املدعو  /عي�شى عبداهلل خلف 
امل����زروع����ي - اجل��ن�����ش��ي��ة الم�����ارات 
�شادرة  رقم:9529  اأ���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة 
م�����ن ����ش���رك���ة ع����م����ان والم����������ارات 
ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار ال��ق��اب�����ش��ة ������س.م.ع.ع 
من  على  �شهم  الأ�شهم:452  ع��دد 
ال�شركة  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
بتليفون  الت�������ش���ال  او  امل����ذك����ورة 

رقم:0506419641

فقدان �سهادة اأ�سهم
فقد املدعو  /عبداهلل خلف هالل را�شد املزروعي �شهادة 
العاملية  ال�شركة  �شادرة من   )1731608( بالرقم   اأ�شهم 
فقد  ،كما  �شهم  الأ�شهم:4.200  ع��دد  الأ���ش��م��اك   ل��زراع��ة 
ال�شركة  م��ن  ���ش��ادرة  ب��ال��رق��م )171162(  اأ���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة 
من   ، �شهم   200 الأ�شهم  ع��دد  الأ�شماك  ل��زراع��ة  العاملية 
الت�شال  اأو  املذكورة  ال�شركة  اىل  ت�شليمها  عليه  يجدها 

بتليفون رقم  0506419641

فقدان �سهادة اأ�سهم
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عربي ودويل
اإيران ت�ستخدم الرعايا االأجانب و�سعبها...اأوراق مقاي�سة

الإيراين.  الر�شمي  التلفزيون  به  اأدىل  ما  اإيرانين،بح�شب  اإرهابين  بثالثة 
هنالك اعتقاد باأن اأحد املُفرج عنهم هو �شعيد مرادي الذي �ُشجن بتهمة ال�شروع 
 .2012 يف  ببانكوك  اإ�شرائيلين  ديبلوما�شين  لتفجري  خمطط  تنفيذ  يف 
واعتقل الآخران بعد انفجار قنبلة منزلية ال�شنع يف البيت الذي كانا ي�شكنانه. 
الأبطال بينما  ا�شتقبال  اإيران  اإىل بلدهم وا�شتقبلتهم  الثالثة  الإيرانيون  عاد 
اأظهرهم الإعالم مرتدين الأعالم الإيرانية، وا�شتقبلهم م�شوؤولون بينهم نائب 
وزير اخلارجية عبا�س عراقجي. واأ�شاف كوغلن اأن اإيران �شت�شتنتج اأنه باإخ�شاع 
الأكادميية ملحنة ا�شتمرت 800 يوم يف ال�شجن، ا�شتطاعت اأن تنجح يف حتقيق 
�شمة  الأج��ان��ب  الرعايا  اأ�شر  اأ�شبح  لقد  �شجنائها.  بتحرير  ال�شيا�شي  هدفها 
ماألوفة يف ال�شيا�شة الإيرانية منذ 1979، عندما احتجزت طهران 52 مدنياً 
النظام وقتها،  اإليه  444 يوماً. ومن بن ما هدف  ملدة  اأمريكياً  وديبلوما�شياً 
ال�شغط على الإدارة الأمريكية لت�شليم ال�شاه وعائلته اإىل اإيران بعد هربهم اإىل 

•• عوا�شم-وكاالت

يف  كوغلن  كون  الإماراتية  نا�شونال”  “ذا  �شحيفة  يف  ال�شيا�شي  الكاتب  راأى 
اإطالق اإيران �شراح اأكادميية اأ�شرتالية بريطانية دلياًل اإ�شافياً على ا�شتخدام 
مع  تفعل  كما  متاماً  غاياتها،  لتحقيق  �شيا�شية  اأداًة  الأجانب  الرعايا  طهران 
�شعبها. وميكن األ يعرف املراقبون قط تفا�شيل الإفراج عن الباحثة يف ال�شرق 
الأو�شط كايلي مورغيلربت. لكن جميع املوؤ�شرات تظهر اأنه كان جزءاً من تبادل 
بالإرهاب. يف  بناء على تهم مرتبطة  تايالند  اإيرانين يف  �شجناء �شمل ثالثة 
واململكة  املتحدة،  الوليات  فيها  ترف�س حكومات غربية عدة مبا  الوقت،  هذا 
املتحدة التفاو�س مع طهران على مواطنن حتتجزهم ا�شتناداً اإىل تهم جت�ش�س 
ملفقة، رغم اأن رئي�س الوزراء الأ�شرتايل �شكوت موري�شون رف�س التعليق على 
بودلت  الدكتورة مورغيلربت  اأن  فهم  اأمكن  الأكادميية،  �شراح  اإط��الق  ظروف 

املنفى. وجلاأت اإيران اأي�شاً اإىل خطف رهائن يف احلرب اللبنانية، باحتجاز عدد 
من الرعايا الأجانب مبن فيهم الربيطانيان جون ماكارثي وتريي وايت لإنهاء 
اإيران ا�شتخدام ال�شيا�شة نف�شها اليوم،  تدخل الغرب يف تلك احلرب. وتوا�شل 
اإذ ل يزال اأجانب ُكرث حمتجزين لدى ال�شلطات الإيرانية لت�شتخدمهم اأوراق 
 2016 منذ  راتكليف  زغ��اري  نازانن  الربيطانية  احتجاز  وي�شكل  مقاي�شة. 
مثاًل على ذلك. ويف اإحدى الفرتات، تقا�شمت زاغاري راتكليف الزنزانة نف�شها 
الأ�شا�شي  هدفها  لكن  بالتج�ش�س،  الربيطانية  اإي��ران  اتهمت  مورغيلربت.  مع 
كان ال�شغط على احلكومة الربيطانية لالإفراج عن اأموال و�شعت لندن يدها 
لإيران  تدين  بريطانيا  اإن  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  وت��ق��ول   .1979 منذ  عليها 
دبابة   1000 ل�شراء  ال�شاه  عهد  يف  �شفقة  عن  دولر،  مليون   534 بحوايل 
وعربة م�شفحة، واألغيت ال�شفقة بعد الإطاحة بال�شاه، و�شكلت ال�شفقة م�شدر 
�شابق من  التاريخ. ويف وقت  نزاع قانوين طويل بن طهران ولندن منذ ذلك 

ال�شنة احلالية، ظهر الدليل على الرابط بن احتجاز زاغاري راتكليف والعقد 
املتنازع عليه، حن هدد امل�شوؤولون الإيرانيون بتوجيه اتهامات جديدة �شدها 
الوقت،  ذل��ك  ومنذ  الق�شية.  ه��ذه  يف  النظر  بريطانية  حمكمة  اأج��ل��ت  بعدما 
انتظار موعد جديد  الإقامة اجلربية مع ذويها يف  راتكليف يف  زاغ��اري  بقيت 
الرعايا  حتتجز  طهران  اأن  كوغلن  ذكر  اأخ��رى  حمنة  اإفادتها.  اإىل  لال�شتماع 
الإيراين  ال�شويدي  حمنة  تاأتي  ال�شياق  ه��ذا  ويف  اأعدائها،  لرتهيب  الأج��ان��ب 
بناًء على تهم بالتج�ش�س، والتي  اأحمد ر�شا جاليل الذي ُحكم عليه بالإعدام 
ارتبطت باغتيال عدد من العلماء الإيرانين البارزين الذين عملوا يف تطوير 
كارولين�شكا  ال��ذي عمل يف معهد  اأوق���ف ج��اليل  الإي����راين.  ال��ن��ووي  الربنامج 
الطبي يف �شتوكهومل عند زيارته اإيرانفي اأبريل )ني�شان( 2016، وُحكم عليه 
بالإعدام يف 2017 بعدما قالت املحاكم اإنه مذنب بتمرير معلومات عن عاملن 

اإيرانين يف املجال النووي اإىل املو�شاد الإ�شرائيلي.

توجيه التهم لعنا�سر �سرطة فرن�سيني يف ق�سية �سرب اأ�سود 
•• باري�ض-اأ ف ب

وجه الق�شاء الفرن�شي  التهم اإىل 
اأربعة عنا�شر �شرطة، اأوقف اثنان 
املفتوح  التحقيق  اإط���ار  يف  منهما، 
املو�شيقي  امل��ن��ت��ج  ���ش��رب  ب��ق�����ش��ي��ة 
التي  زي���ك���ل���ري،  م��ي�����ش��ال  الأ������ش�����ود 
اأنحاء  كافة  يف  ح��اداً  نقا�شاً  اأث���ارت 
فرن�شا حول عنف ال�شرطة وقانون 

“الأمن ال�شامل«.
تهمة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق���ا����ش���ي  ووج������ه 
“العنف املتعمد من جانب �شخ�س 
و”الكذب  عامة”  �شلطة  ي��ت��وىل 
منهم،  لثالثة  ر�شمية”  وثائق  يف 
نيابة  ط��ل��ب��ت��ه  م����ا  م����ع  مت���ا����ش���ي���اً 
مدعي  عنه  واأعلن  العامة  باري�س 
هيتز  رمي������ي  اجل����م����ه����وري����ة  ع������ام 
ب��ع��د ظ��ه��ر الأح�����د. وت��ط��ال التهم 
يف  ال��ظ��اه��ري��ن  ال��ث��الث��ة  العنا�شر 
مقطع الفيديو الذي ن�شره موقع 
وت�شبب  اخلمي�س  “لوب�شايدر” 
ت�����ش��ّك��ل م�شدر  ك����ربى  ب��ف�����ش��ي��ح��ة 
الرئي�س  و���ش��ف  ب��ح�����ش��ب  “عار” 
ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون. 
ات�����ش��اًل هاتفياً  واأج���رى الل��ي��زي��ه 

مع زيكلري ال�شبت.
يف  “العنف املتعمد”  وجهت تهمة 
الرابع  ال�شرطي  اإىل  �شابق  وق��ت 
اأن��ه ق��ام برمي قنبلة  ال��ذي ي�شتبه 
غاز م�شيل للدموع داخل ا�شتوديو 
املو�شيقى الواقع يف الدائرة 17 يف 
ب��اري�����س ح��ي��ث وق���ع الع���ت���داء على 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  زي��ك��ل��ري. وط��ل��ب��ت 
توقيفاً احرتازياً للعنا�شر الثالثة 
وو�����ش����ع ال�����راب�����ع حت����ت امل���راق���ب���ة 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ل��ك��ن ق��ا���ش��ي اإخ����الء 
ال�شبيل و�شع اثنن قيد التوقيف 
الرقابة  حت���ت  الآخ����ري����ن  واأب���ق���ى 

•• اأم راكوبة-اأ ف ب

و���ش��ط اأ����ش���وات امل��ط��ارق ع��ل��ى األ���واح 
واأ�شوات  امل��ج��ارف  و�شرير  اخل�شب 
الدرا�شة، حّلت  التالميذ يف ف�شول 
راكوبة  اأم  خم��ي��م  يف  ج��دي��دة  ح��ي��اة 
لالجئن الإثيوبين ب�شرق ال�شودان 

بعد �شهر على اإعادة فتحه.
البا�شط  عبد  املخيم  مدير  وي��ق��ول 
عبد الغني “قبل �شهر كان �شحراء، 
ال��ي��وم حت���ول اىل م��دي��ن��ة جم���ددا«. 
ف���ت���ح ه�����ذا اخل���ي���م اأب�����واب�����ه جم�����دداً 
مع  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  مطلع 
بداية هجوم اجلي�س الثيوبي على 
ياأوي  وب��ات  املتمرد.  تيغراي  اقليم 
لأرقام  وفقا  �شخ�س،   9700 الآن 

املفو�شية العليا لالجئن.
ت�����ش��اف��اي ب���ره���اين وزوج���ت���ه و�شال 
املوقت  الي���واء  مركز  من  اخلمي�س 
املجاورة  ك�شال  بولية  يف حمداييت 
كوخ  ب���ب���ن���اء  ي���ق���وم���ون  الآن  وه�����م 
املخيم  يف  ال�شلطات  فيه.  لالقامة 
خ�ش�شت لهم قطعة اأر�س م�شاحتها 
200 مرت مربع ووفرت لهم األواحا 
للنجارة  واأدوات  وال��ق�����س  خ�شبية 
اأن  ع��ل��ي��ه��م  ���ش��ار  والآن  وجم���رف���ة، 

يعملوا.
وي����ق����ول ب����ره����اين وه�����و م��������زارع يف 
نبني  “اإننا  ع��م��ره  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن 
اإياها.  منحونا  التي  ب��امل��واد  م�شكنا 
يف الوقت الراهن �شنعي�س هنا وبعد 

ذلك �شرنى ماذا �شنفعل«.
وم��ن��ذ ف��ت��ح امل��خ��ي��م اأب���واب���ه، مت بناء 
2100 كوخ. ويوؤكد عبد الغني اأنه 
خطتي  ف���اإن  ال��ك��ب��ري،  “الطلب  ازاء 
ا�����ش����ايف«.   ك�����وخ   300 اإق����ام����ة  ه����ي 
اآخ�������رون الق����ام����ة يف خيم  وف�����ش��ل 

املحاميان  يرغب  ومل  الق�شائية. 
تدافع  ال���ت���ي  ك���وم���ب���وان  اآن-ل��������ور 
ال�شرطة  عنا�شر  م��ن  اث��ن��ن  ع��ن 
الذي  رامادرييه  وجان-كري�شتوف 
ثالث،  عن�شر  ع��ن  ال��دف��اع  ي��ت��وىل 
لهم  ال��ت��ه��م  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  التعليق 
يف خ���ت���ام ج��ل�����ش��ة ال���ش��ت��م��اع اأم����ام 
قا�شي اإخالء ال�شبيل نحو ال�شاعة 
النائب  وب����رر  ���ش��ب��اح��اً.   04،30
احلج�����ز  قيد  و�شعهم  طلبه  العام 
تفادي  ه���دف���ه  ب������اأن  الح���ت���ي���اط���ي 
بينه����م  فيما  الت�شاور”  “احتمال 

اأو “ال�شغط على �شهود«.
العنا�شر  اأن  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  واأف����اد 
املفت�شية  ل��دى  املوقوفن  الثالثة 

العامة لل�شرطة الوطنية اعرتفوا 
التي  “ال�شربات  ب������اأن  اأخ���������رياً 
واأنهم  م����ربرة  ت��ك��ن  مل  وج��ه��وه��ا 
بدافع  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��رف��وا 
حالة  ع���ن  وحت����دث����وا  اخلوف”. 
باأنهم  ال�شعور  ب��ه  ت�شبب  “هلع” 
علقوا عند مدخل ا�شتوديو زيكلري، 

الذي كان يجادلهم كما قالوا.
ع�����ب�����ارات  “قول  ن�����ف�����وا  ل���ك���ن���ه���م 
زيكلري  اأن  ح���ن  يف  عن�شرية”، 
اأكد اأنهم قاموا بو�شفه ب�”الزجني 
موؤكداً اأن “اأحد ال�شبان”  القذر”، 
ال�شفلي  ال��ط��اب��ق  ك��ان��وا يف  ال��ذي��ن 
ال�شفة  ب��ه��ذه  ن��ع��ت��ه  ل��ال���ش��ت��ودي��و 
ال�شرطة  عنا�شر  ويدح�س  اأي�شاً. 

اأي�شاً تهمة “الكذب يف املح�شر«.
الداخلية  وزي���ر  اأع��ل��ن  واخل��م��ي�����س 
�شيطلب  اأن����ه  دارم����ان����ان  ج���ريال���د 
ال�شالعن  ال��ع��ن��ا���ش��ر  “اإقالة” 
ال�شلك  م����ن  ال���ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  يف 
“لطخوا زي  اأنهم  الأمني معتربا 
اجلمهورية«. اأججت هذه الق�شية 
تظاهرات املعار�شن مل�شروع قانون 
ين�س  ال����ذي  ال�شامل”  “الأمن 
اإمكانية  تقييد  على  رئي�شي  ب�شكل 

ت�شوير عنا�شر ال�شرطة.
وتظاهر ال�شبت 130 األف �شخ�س، 
قّدر  فيما  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  وف���ق 
ب�500  امل�شاركن  اأعداد  املنظمون 
األ�����ف. ووق���ع���ت م��واج��ه��ات عنيفة 

وزعتها  ال���ت���ي  ال��ب��ي�����ش��اء  ال��ق��م��ا���س 
املفو�شية العليا لالجئن اإما لأنهم 
لإنهم  اأو  الأك����واخ  ب��ن��اء  يجيدون  ل 
املخيم  يف  اإق��ام��ت��ه��م  ب���اأن  مقتنعون 
80 كيلومرتا من  الواقع على بعد 
�شتكون  ال�شحراء  قلب  يف  احل���دود 

ق�شرية.
املخيم  اأن  ال���غ���ن���ي  ع���ب���د  وي���و����ش���ح 
�شخ�س  األ��ف   20 ي���اأوي  اأن  “ميكن 
تتزايد  الينا  الوافدين  اأع��داد  ولكن 

كل يوم«.
بر�س  فران�س  م��ن  �شحايف  ولح��ظ 
اأرا�شي  ا�شتخدام  يف  مطّردا  تو�شعا 
امل��خ��ي��م. ف��ف��ي ال���ب���داي���ة، ك���ان���ت كل 
الآن  اأم��ا  املع�شكر،  الأك���واخ يف و�شط 

كيلومرت  م�شافة  اإىل  و�شلت  فاإنها 
من الو�شط.

ويعّد هذا املخيم الوحيد الذي يقيم 
الأخرى  املراكز  اأما  الالجئون،  فيه 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن احل����دود ف��ه��ي جمرد 
اجلدد  ال��واف��دي��ن  لت�شجيل  ن��ق��اط 
اأم  اىل  ذل��ك  بعد  نقلهم  يتم  ال��ذي��ن 

راكوبة.
كرا�شة  ب��ال  الأر�����س  ع��ل��ى  جال�شن 
اأو لوحة �شوداء، يردد قرابة  اأو قلم 
50 طفال ب�شوت عال خلف املدر�س 
وب����دا   .10 اىل   1 م����ن  الرق����������ام 
الطفال �شعداء بالعودة اىل املدر�شة 

بعد �شدمة الفرار من احلرب.
وق������ال م���دي���ر امل���ج���ل�������س ال���رنوج���ي 

ال�����ش��ودان وي���ل كارتر  ل��الج��ئ��ن يف 
لفران�س بر�س “فتحنا مدر�شتن كل 
اأن  وميكن  ف�شول  خم�شة  من  منها 
50 تلميذا تقريبا ترتاوح  ت�شتقبل 

اأعمارهم بن 7 و17 عاما«.
بن  اأن  ح���ط���ن���ا  “من  واأ��������ش�������اف 
درو�شا  يعطون  مدر�شن  الالجئن 
باللغتن  ال���ري���ا����ش���ي���ات  يف  اول����ي����ة 

التيغرية والنكليزية«.
لالجئن،  العليا  املفو�شية  ووف���ق 

فاإن %45 من الالجئن اأطفال.
دورات  ت�شّم  من�شاآت  اأرب��ع  واأقيمت 
الغني  عبد  ويقول  املخيم.  يف  مياه 
حتوي  املنطقة  اأّن  احل��ظ  “حل�شن 

مياها جوفية كثرية«.

•• عوا�شم-وكاالت
مل مي�����ِس وق���ت ط��وي��ل ع��ل��ى ان��ت��ق��اد ع���دد م��ن امل��ع��ار���ش��ن يف تركيا 
ل�شيا�شات الرئي�س رجب طيب اأردوغان حيال املعتقلن ال�شيا�شين، 
حتى تلقوا تهديدات بالقتل. وكان من بن هوؤلء، زعيم حزب ال�شعب 
اجلمهوري املعار�س كمال كليت�شدار اأوغلو، الذي تلقى عددا كبريا 

من التهديدات بالقتل، وفقا ملوقع “اأحوال” الإخباري الرتكي.
املعار�س ع��ن حزب  ال��ت��ه��دي��دات، حت��دث احل��زب  وعلى خلفية ه��ذه 
احلركة القومية بو�شفه “قاتل ماأجور” ل�شالح اأردوغان، علما اأن 

احلزب الأخري متحالف مع الرئي�س.
ويف 17 نوفمرب اجلاري، انتقد كليت�شدار اأوغلو ا�شتمرار احلكومة 
املوايل لالأكراد �شالح  الدميقراطي  ال�شعوب  يف �شجن زعيم حزب 

الدين دمريتا�س، منذ 4 �شنوات، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
املر�شح  دم��ريت��ا���س،  �شجن  توا�شل  اأن��ق��رة  اإن  ال��ب��ارز  املعار�س  وق��ال 

اأف��رج��ت عن  ال���راأي، يف وق��ت  ال�شابق، وغ��ريه من �شجناء  الرئا�شي 
امل��خ��درات، �شمن خطتها لتخفي�س  زعيم مافيا وع��دد من مهربي 

عدد ال�شجناء ب�شبب اأزمة فريو�س كورونا امل�شتجد.
وب��ع��د ف���رتة وج���ي���زة، وج���ه زع��ي��م امل��اف��ي��ا امل��ف��رج ع��ن��ه ع���الء الدين 
ت�شاكيجي، ر�شالة تعج بالتهديدات والإهانات اإىل كليت�شدار اأوغلو، 

لدفاعه عن املعار�س الرتكي، واتهمه ب�”اخليانة«.
من  العديد  يف  م��دان  اإج��رام��ي��ة  ومنظمة  مافيا  زعيم  وت�شاكيجي 
اأب���رزه���ا حم��اول��ة قتل  ت��رك��ي��ا وخ��ارج��ه��ا،  اجل���رائ���م امل�شلحة داخ���ل 
الأندية  اأح��د  على  م�شلح  هجوم  وتنفيذ  اأول���وج،  هنجال  ال�شحفي 
اإ�شطنبول. واأخلي �شبيل ت�شاكيجي بعد ق�شائه  الفاحت يف  مبنطقة 

16 عاما يف ال�شجن.
مع  املتحالفة  القومية  احل��رك��ة  ح��زب  زع��ي��م  بهجلي،  دول���ت  وك���ان 
اإنه حزبه يعترب زعيم  اإذ  ت�شاكيجي،  بالإفراج عن  اأردوغ��ان، طالب 

ورجال  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  ل�شتهدافه  نظرا  بطال  املافيا 
الأعمال الأكراد واملوؤيدين لالأكراد.

ال�شعب  احل��زب  زعيم  على  يتوقف  مل  الأم��ر  اإن  “اأحوال”  ويقول 
اجلمهوري، اإذ اإن معار�شن اآخرين تلقوا تهديدات وتعر�س اآخرون 

اإىل هجمات �شر�شة من و�شائل الإعالم املوالية حلزب اأردوغان.
واأ�شاف اأن هذه التهديدات تاأتي يف اإطار “البيئة ال�شيا�شية �شديدة 
ال�شتقطاب داخل تركيا منذ اأ�شهر”، على خلفية الأزمة القت�شادية 
اأوغ��ور، يف مقال  اخلانقة يف البالد. وتناول الكاتب ال�شحفي ف��وؤاد 
له، حديث و�شائل الإعالم املوالية لأردوغان عن املوؤمرات التي تعد 

لقتل كمال اأوغلو، وحتدث عن اأحد ال�شيناريوهات املرعبة.
وقال اإن “�شخ�شا ما قد ي�شغط الزناد ويطلق الر�شا�س على ج�شد 
املعار�س، يف �شيناريو مماثل ملا حدث مع ال�شفري الرو�شي لدى اأنقرة 

قبل �شنوات اأندريه كارلوف«.

التظاهرات  بع�س  خ���الل  اأح��ي��ان��اً 
وبح�شب  ب����اري���������س.  يف  ���ش��ي��م��ا  ل 
اأ�شيب  الداخلية،  ل��وزارة  ح�شيلة 
ودركياً بجروح خالل  98 �شرطياً 
�شخ�شاً.   81 واأوق���ف  التظاهرات 
ويف باري�س اأ�شيب امل�شور ال�شوري 
اأمري احللبي )24 عاما( املتعاون 
م��ع جم��ل��ة ب��ول��ك��ا ووك��ال��ة فران�س 
الأح�����داث  تغطيته  خ���الل  ب���ر����س، 
بجروح يف وجهه. واأظهرت مقاطع 
فيديو ن�شرت على مواقع التوا�شل 
الجتماعي تعر�س عنا�شر �شرطة 
ل��ل�����ش��رب م���ن م��ت��ظ��اه��ري��ن يف ما 
“عنف غري  باأنه  دارم��ان��ان  و�شفه 

مقبول«.

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ووف�������رت 
اأربعة خزانات  للطفولة )يوني�شف( 

ملياه ال�شرب.
عدة  ف���ت���ح���ت  امل���خ���ي���م،  و�����ش����ط  ويف 
م���ن���ظ���م���ات غ����ري ح���ك���وم���ي���ة دول���ي���ة 
مكاتب يرتدد عليها الالجئون باأمل 

احل�شول على م�شاعدات.
وبداأ يظهر بع�س بائعي اخل�شروات 
تف�شل  الأ�شر  فبع�س  داخل اخليم. 
الطعام  م���ك���ون���ات  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
م��ن م��ك��ت��ب الأمم امل��ت��ح��دة واع����داد 
غالبية  اأّن  غري  بنف�شهم.  وجباتهم 
ال��الج��ئ��ن ي��ن��ت��ظ��رون ث���الث مرات 
يوميا اأمام خميمات برنامج الغذاء 

العاملي للح�شول على الطعام.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

    اإذا كان جو بايدن لن ي��وؤدي اليمن اإل يف 20 
اإج��راء مراجعة كاملة  يناير، ومن ال�شابق لأوان��ه 
در�شن  اأ�شتخل�س  فاإنني  ترامب،  دونالد  لرئا�شة 

من هذه الفرتة الع�شيبة.

دميقراطية ه�صة
    اإن ف�شل املر�شح املهزوم يف حماولته لقلب نتائج 
النتخابات، ل تعني اأن كل �شيء على ما يرام. لقد 
لعبت بع�س ال�شمانات الد�شتورية دورها، لكن مت 

الك�شف عن ثغرات واأوجه ق�شور.
    ول ينبغي اأن نن�شى اأب��ًدا اأنه كان على الرئي�س 
على  وي��راه��ن  املوؤامرة”،  “انها  ي�شرخ  اأن  فقط 
امل��ع��ل��وم��ات امل�����ش��ل��ل��ة، ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن م���ن تقوي�س 
غالًبا  النتائج  اإدارة  كانت  ومل��ا  ال��ن��ا���س.  معتقدات 
للولية،  الت�شريعية  املجال�س  اإرادة  اإىل  ت�شتند  ما 
فقد �شهدنا دون تردد التدخل املبا�شر للرئي�س مع 

بع�س امل�شوؤولن املنتخبن.
تقادم  على  وقفنا  م�شى،  وق��ت  اأي  م��ن  واأك���رث     
من  كثري  يف  ت�شمح،  ل  فهي  النتخابية.  الهيئة 
وامنا  اإرادت��ه��ا فح�شب،  بفر�س  لالأقلية  الأح��ي��ان، 
ا لعدد قليل من كبار الناخبن بتغيري  ت�شمح اأي�شً

الت�شويت ال�شعبي.
   وقد ا�شتندت كامل ا�شرتاتيجية الثنائي ترامب 
النهاية،  يف  لكن  المكانية.  ه��ذه  على  وجولياين 
الدفاع  فريق  ا�شتعداد،  و�شوء  كفاءة،  ع��دم  �شاعد 

عن الرئي�س على جتنب اأزمة د�شتورية.
على  مبنية  الدميقراطية  اأن  على  اتفقنا  واإذا     
ا على اأنها اهتزت...  الثقة، فاإنه يجب ان نتفق اأي�شً
“ اأف�شل  ب��ام��ت��الك��ه  يفتخر  ل��ب��ل��د  حم���رج  وه����ذا 

دميقراطية يف العامل«.

النخب املنف�صلة
املا�شية؟  ال�شنوات الأرب���ع  اآخ��ر م��ن     در���س مهم 
عن  البعد  كل  بعيدة  والفكرية،  الثقافية  النخب 
واقع كثري من الأمريكين. ويبدو وا�شًحا بالن�شبة 
يل اأن الن�شات جلميع املواطنن يتقل�س. ونحن 
ندرك من قبل مدى تعقيد هذا البلد الكبري، واأن 
الفجوة بن املراكز احل�شرية واملناطق الريفية ل 

جدال فيها.
اأن فوز ترامب عام     و�شيكون من اخلطاأ ن�شيان 
نعم،  تخطئ.  ما  غالًبا  النخب  اأن  اأثبت   2016
هذه النخب نف�شها التي مل تنجح يف تف�شري �شبب 

تف�شيل امللياردير على هيالري كلينتون.
    راهن ترامب على احلنن اإىل املا�شي لتحقيق 
الفوز، واإذا كانت حتديات القرن احلادي والع�شرين 
فانه ل  نتكيف مع احلقائق اجلديدة،  اأن  تتطلب 
البي�س يف  ال�شكان  ميكن كن�س خم��اوف جزء من 
مواجهة العوملة اأو الهجرة اأو النمو الدميوغرايف.

   وق���د اأظ���ه���رت ال�����ش��ن��وات الأرب������ع امل��ا���ش��ي��ة قوة 
رحيل  بعد  احل��رك��ة  ه��ذه  و�شت�شتمر  ال��رتام��ب��ي��ة، 
الرتكيز  ن��وا���ش��ل  اأن  ذل���ك، يجب  ال��رئ��ي�����س. وم��ع 

عليها لفهمها ب�شكل اأف�شل.
   ميكننا التنديد بالنخراط يف اأطروحات نظرية 
ن�شتطيع جتاهل  ل  لكن  اأنون”،  “كيو  ل�  املوؤامرة 
�شرورة الفح�س العميق لأ�شباب �شعبية مثل هذه 

احلركات.
   عندما �ُشئل الباحث فران�شي�س فوكوياما موؤخًرا 
ال�شنوات  م��ن  تعلمها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال���درو����س  ع��ن 
اأنه تعلم منها  اأجاب بكل توا�شع،  الأرب��ع املا�شية، 
ب�شكل اأ�شا�شي فهمه املنقو�س للمجتمع الأمريكي 
ونوا�شل  الدر�س  نتعلم  ودوافع مواطنيه. ودعونا 

درا�شة احلالة، ولكن دون تهاون ودون حتيز.
ترجمة خرية ال�شيباين

درو�س من رئا�سة ترامب...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكين

حياة جديدة يف خميم اأم راكوبة يف ال�سودان

معار�سون انتقدوا �سيا�سات اأردوغان فتلقوا تهديدات بالقتل

االآالف يتظاهرون يف مدريد دعما لنظام ال�سحة 

النيجر تعتزم م�ساعفة عديد جي�سها ملواجهة االإرهابيني

•• مدريد-اأ ف ب

من  املت�شّررين  ال�شحية  الرعاية  مقّدمي  من  اآلف  خ��رج 
لنظام  دع��ًم��ا  م��دري��د،  يف  ت��ظ��اه��رة  يف  كوفيد-19  جائحة 
ال�شّحة العاّمة الإ�شباين. وحمل املتظاهرون لفتات تطالب 
بحماية قطاع ال�شحة العامة و�شاروا على اإيقاع الطبول يف 
�شوارع العا�شمة الإ�شبانية تلبيًة لدعوة من من�شة “ماريا 

بالنكا” التي ت�شّم العديد من املنظمات املهنية.
وفق  اآلف  ع�شرة  نحو  التظاهرة  يف  امل�شاركن  ع��دد  وب��ل��غ 

املنّظمن، واأكرث من األفن ح�شب �شلطات مدريد.
ودافع املتظاهرون يف �شكل خا�س عن �شرورة احلفاظ على 
التي  م��دري��د  ُت��دي��ره منطقة  ال���ذي  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ن��ظ��ام 
ُتعترب  منطقٍة  يف  ال��ن��ظ��ام  ب��ه��ذا  ا�شتثمارها  لقّلة  ان��ُت��ِق��دت 
املمر�شة لرا غار�شيا  اإ�شبانيا. وقالت  الوباء يف  بوؤر  اإح��دى 
العاملن  “املوّظفن  ع���دد  ع��ل��ى  ل��الح��ت��ج��اج  ج����اءت  اإن���ه���ا 

•• نيامي-اأ ف ب

اأعلن وزير الدفاع النيجري اإي�شوفو كاتامبي اأمام الربملان 
يف نيامي اأّن جي�س النيجر الذي ُيقاتل اجلماعات الإرهابية 
عن�شر  األ��ف   25 م��ن  ع��دي��ده  يرتفع  اأن  يجب  �شنوات  منذ 
الأقّل” خالل  على  األ��ًف��ا  “خم�شن  اإىل  احل��ايل  ال��وق��ت  يف 

ال�شنوات اخلم�س املقبلة.
�شة لتبّني قانون يهدف  وقال كاتامبي خالل جل�شة خم�شّ

اأخرى”  املنخف�شة مقارنة مبناطق  والأج��ور  ب��دوام جزئّي 
املوعد  يومن من  قبل  التظاهرة  اأخ��رى. وخرجت  وبلدان 
الذي  مدريد  يف  الأوبئة  م�شت�شفى  لفتتاح  الثالثاء  املقّرر 
�شّيدته املنطقة يف اأ�شهر قليلة لتخفيف ازدحام م�شت�شفيات 
ال��ع��ا���ش��م��ة. ل��ك��ّن ال��ك��ث��ري م��ن م��ق��ّدم��ي ال��رع��اي��ة ال�شحية 
يخ�شون من اأّن هذه املوؤ�ّش�شة اجلديدة القادرة على ا�شتقبال 
ما ي�شل اإىل األف مري�س، قد حت�شل على موارد خم�ش�شة 
للم�شت�شفيات الأخرى وللعاملن ال�شحين يف �شكل خا�س. 
اإن  عاما(   67( فاليجو  ليونور  املتقاعدة  املمر�شة  وقالت 
م�شروع امل�شت�شفى اجلديد ي�شّكل “عملية احتيال مطلقة” 
حاجة  هناك  “لي�شت  واأ�شافت  و�شعبها.  مدريد  ت�شتهدف 
على الإطالق )...( توَجد يف مدريد اأ�شّرة كافية كان مُيكن 
الدول  اأك���رث  م��ن  واح����دًة  اإ�شبانيا  ت���زال  ول  ا�شتخدامها«. 
الأوروّبية ت�شّرًرا من اجلائحة مع اأكرث من 44 األف وفاة 

واأكرث من 1،6 مليون اإ�شابة.

اإّن  وعملها،  امل�شّلحة  ال��ق��وات  معي�شة  ظ��روف  حت�شن  اإىل 
األف   150 اأو   100 50 اإىل  يتطّلب على الأق��ّل  “اجلي�س 
رئي�س  اأخ���ذ  ل��ذل��ك  ف��ق��ط،  األ��ًف��ا   25 لدينا  ون��ح��ن  عن�شر، 
اأن  يجب  �شنوات  خم�س  غ�شون  يف  باأّنه  تعّهداً  اجلمهورّية 
األف عن�شر   50 اأن يكون لدينا  ُن�شاعف هذا الرقم. يجب 
على الأقّل يف هذا اجلي�س«. واأو�شح لوكالة فران�س بر�س اأّن 
األًفا يدخل يف اإطار  اإىل خم�شن  “قرار زيادة عديد اجلي�س 

احلرب على الإرهاب، وهو كفاح طويل الأمد«.
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�شان  “حركة  تظاهرة  اأن  كانيل  دياز  ميغيل  الكوبي  الرئي�س  اعترب 
باحلق  املطالبن  الفنانن  بها جمموعة من  تقوم  التي  اإي�شيدرو” 
دونالد  اإدارة  حماولت”  “اآخر  ه��ي  ه��اف��ان��ا،  يف  التعبري  ح��ري��ة  يف 
اأمام  كلمة  كانيل يف  دي��از  وق��ال  الكوبية«.  الثورة  ل�”اإ�شقاط  ترامب 
حديقة  يف  الثورة”  عن  “دفاعاً  ن�شاط  يف  امل�شاركن  ال�شبان  مئات 
�شريكاً  اأقاموا  لقد  بنا،  الإيقاع  اأنهم حاولوا  “تعلمون  العا�شمة  يف 
اإعالمياً«. وراأى اأن احتجاج حركة الفنانن �شّكل “املحاولة الأخرية 
التي ميكن ل�”جماعة ترامب” واملافيا املناه�شة لكوبا )يف ميامي(، 
حماولة  يف  تقليدية  غري  ح��رب  “ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  قيادتها”، 
لالإطاحة بالثورة«. واأ�شاف “كانوا يخططون... لأن ت�شقط الثورة 
�شوف  فنزويال  ت�شقط،  �شوف  نيكاراغوا  العام،  نهاية  قبل  الكوبية 
حتقيق  يف  لف�شلهم  فقط”  التمني  بهذا  الكتفاء  وعليهم  ت�شقط، 
اأهدافهم. وعرب 14 فنانا يف احلركة عن احتجاجهم ملدة ع�شرة اأيام 
يف منزل يف و�شط هافانا للمطالبة بالإفراج عن مغني الراب ديني�س 
الثاين/نوفمرب وحكم  التا�شع من ت�شرين  اعتقل يف  الذي  �شولي�س 
لل�شلطة. وطردتهم  “الزدراء”  اأ�شهر بتهمة  عليه بال�شجن ثمانية 
ال�شلطات  تدخلها حت��دث��ت  ول��ت��ربي��ر  اخل��م��ي�����س.  ب��ال��ق��وة  ال�����ش��رط��ة 
الكوبي  والكاتب  ال�شحايف  لأن  كوفيد-19  وب��اء  انت�شار  خطر  عن 
“وا�شنطن  �شحيفتي  م��ع  يتعاون  ال��ذي  األ��ف��اري��ز  مانويل  كارلو�س 
الإج�����راءات  ان��ت��ه��ك  الأم��ريك��ي��ت��ن  تاميز”  و”نيويورك  بو�شت” 

ال�شحية بان�شمامه اإىل التجمع.

 
ا كانوا اعُتِقلوا يف اليوم  اأفرجت ال�شرطة املوريتانّية عن 42 �شخ�شً
ال�شابق يف نواك�شوط اإثر م�شاركتهم يف احتجاج للمطالبة بالعدالة 
ل�شحايا ال�شطرابات املدنية بن عامي 1989 و1991، بح�شب 
التوتر بن  و���ش��اد  الح��ت��ج��اج.  اأح��د منّظمي  اأّك���د �شياء احل�شن،  م��ا 
الفاحتة  الب�شرة  ذوي  والعرب  الرببر  املور  وال�شكان  ال�شود  ال�شكان 
اإبان نظام معاوية ولد الطايع )1984-2005( يف البلد العربي 
الواقع يف غرب اإفريقيا. وتخلل موجة العنف يف 28 ت�شرين الثاين-
نوفمرب 1990، اإعدام 28 جندًيا موريتانًيا من ال�شود �شنقا بدون 
اأي �شخ�س  اتهامهم بالتخطيط لنقالب. ومل يحاكم  اإدانتهم بعد 
عن ذلك ب�شبب قانون العفو ال�شادر يف العام 1993، رغم تعوي�س 
عائالتهم. وقالت لل عائ�شة من منظمة “فوناد” احلقوقية غري 
اإعدام  ذك��رى  يف  ال�شبت  اعتقلوا  �شخ�شا   40 اإن  املحلية  احلكومية 
اجلنود يف العا�شمة نواك�شوط خالل تظاهرة نظمتها اأرامل واأقارب 
بلدة  اعتقال يف  اآخرين  �شخ�شن  اأّن  واأو�شحت  الإعدامات.  �شحايا 
بابابي يف جنوب البالد على احلدود مع ال�شنغال. بدوره، اأكد �شابط 
�شرطة طلب عدم ذكر ا�شمه، العتقالت لوكالة فران�س بر�س واأو�شح 
املحتجون يطالبون  وكان  التظاهرة.  بتنظيم  ت��اأذن  اأن احلكومة مل 

باإلغاء قانون العفو من بن اأمور اأخرى.

تراجعت �شربيا عن قرارها طرد �شفري اجلبل الأ�شود لديها ردا على 
خطوة مماثلة من جارتها، وفق ما اأفادت رئي�شة الوزراء، يف م�شعى 
لتخفيف حدة التوتر بن البلدين اجلارين. واأكدت جمهورية اجلبل 
جّراء  ال�شبت  فيه  م��رغ��وب  غ��ري  �شخ�س  �شربيا  �شفري  اأن  الأ���ش��ود 
لت�شريحات  نظرا  الأ�شود”  للجبل  الداخلية  ال�شوؤون  يف  “تدخله 
�شربيا.  قبل  م�شابهة من  اأث��ار خطوة  ما  بالتاريخ،  تتعّلق  بها  اأدىل 
واأعلنت جمهورية اجلبل الأ�شود ا�شتقاللها عن �شربيا عام 2006، 
لكن التوتر املتعلق بالهوية الوطنية ل يزال يالحق الدولة ال�شغرية 
لل�شحافين  برنابيت�س  اآنا  �شربيا  وزراء  رئي�شة  وقالت  البلقان.  يف 
اأحادي قرارها طرد �شفري  الليلة ب�شكل  باأن ت�شحب �شربيا  “قررنا 
الرئي�س  اأجرته مع  لقاء  بعد  الأ���ش��ود«. وج��اءت ت�شريحاتها  اجلبل 
الأ�شود.  اجل��ب��ل  م��ن  ���ش��رب  م��ع  وم�����ش��اورات  فوت�شيت�س  األ��ك�����ش��ن��در 
واأ�شافت اأن بلغراد ترغب مبد “يد التعاون وال�شداقة” اإىل اجلبل 
الأ�شود. وياأتي اخلالف الأخري يف وقت ينتظر اأن تنتقل ال�شلطة اإىل 
حكومة اجلبل الأ�شود اجلديدة املوالية ل�شربيا. وتعّهد رئي�س وزراء 
التي  حكومته،  ب��اأن  كريفوكابيت�س  زدراف��ك��و  املكلف  الأ���ش��ود  اجلبل 
العالقات  “اإ�شالح  على  �شتعمل  الأربعاء،  مهامها  تتوىل  اأن  يتوقع 

بن اجلبل الأ�شود و�شربيا«.

عوا�شم

هافانا

نواك�سوط

بلغراد

مالحقات ق�سائية على خلفية 
ثوران بركان يف نيوزيلندا 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

تواجه ع�شر �شركات وثالثة اأ�شخا�س تهمة الإخالل بواجباتهم على �شعيد 
اأودى  ال��ذي  نيوزيلندا  اآيالند يف  واي��ت  بركان  ث��وران  على خلفية  ال�شالمة 
بحياة 22 �شخ�شا قبل عام، على ما اأعلنت اأم�س الثنن وكالة “وورك�شايف” 
امل�شرفة على احرتام معايري ال�شالمة يف العمل. وحّللت الوكالة اأ�شباب تواجد 
47 �شخ�شا اأكرثيتهم �شياح اأ�شرتاليون، يف اجلزيرة الربكانية يف التا�شع من 
الإنذار  م�شتوى  وكان  الربكان.  ث��وران  عند   2019 الأول/دي�شمرب  كانون 
“وورك�شايف”  مدير  اأن  كما  اأ�شابيع  ب�شعة  قبل  ُرفع  الربكان  ن�شاط  ب�شاأن 
فيل بارك�س اأكد اأن حتقيقا اأجري خل�س اإىل اأن هذه التهامات مربرة. وقال 
بارك�س لل�شحافين “هذا احلدث املاأ�شاوي للغاية مل يكن منتظرا، لكن ذلك 
ل يعني اأنه مل يكن يف الإمكان التحوط له«. واأ�شاف بارك�س “ال�شحايا، من 
موظفن وزائرين، كانوا يرغبون جميعا التوجه اإىل اجلزيرة وهم يعلمون 
وتدر�س  و�شالمتهم«.  �شحتهم  ل�شون  يلزم  ما  فعلت  املعنية  الهيئات  ب��اأن 
حمكمة الق�شية يف 15 كانون الأول-دي�شمرب. غري اأن مدير “وورك�شايف” 
التهام.  �شملهم  الذين  ال�شركات  اأو  الأ�شخا�س  اأ�شماء  عن  الك�شف  رف�س 
ولفت بارك�س اإىل اأن ال�شركات املالحقة تواجه احتمال فر�س غرامات ت�شل 
اأمريكي( وحواىل  دولر  نيوزيلندي )1،05 مليون  دولر  1،5 مليون  اإىل 
210 اآلف دولر اأمريكي لكل الأ�شخا�س املتهمن. واأكد اأن هذا التحقيق 

هو الأو�شع والأكرث تعقيدا يف تاريخ الوكالة.

العاهل االأردين وعبا�س ياأمالن يف اإحياء عملية ال�سالم 

اإ�سرائيل تلجاأ اإىل �سيا�سة االأر�س املحروقة ملنع العودة اإىل االتفاق النووي

�سحف عربية: اإيران بعد اغتيال زاده... التهديد الإ�سرائيل والرد �سد العرب؟رئي�س وزراء اإثيوبيا ينفي قتل مدنيني يف تيجراي 
•• عوا�شم-وكاالت

ك�شف اغتيال العامل النووي الإيراين حم�شن فخري زاده يوم 
اجلمعة املا�شي، ف�شل ال�شتخبارات الإيرانية الذريع يف حماية 
اأخ��رى، بعد ف�شلها  اأه��م مطوري برناجمها النووي مرة  اأح��د 
فيلق  قائد  �شليماين،  قا�شم  الثورة  بت�شدير  املكلف  تاأمن  يف 
اأم�س  ���ش��ادرة  عربية  ويف �شحف  ال��ث��وري.  احلر�س  القد�س يف 
الثنن، رجحت مقالت وتقارير اأن ترد اإيران على اغتيال زاده 
يف اإحدى الدولة العربية، خا�شة التي تن�شط فيها ميلي�شياتها 
تواجه  ولن  واليمن،  ولبنان،  و�شوريا،  العراق،  مثل  الإرهابية 
“ال�شرق  �شحيفة  يف  الأم����ر.  ك��ل��ف  مهما  م��ب��ا���ش��رة  اإ���ش��رائ��ي��ل 
على  العثور  ميكنها  اإي���ران  اإن  �شربل،  غ�شان  ق��ال  الأو�شط” 

الأ�شعب هو  لكن،  �شليماين  وقا�شم  زاده  بديل ملح�شن فخري 
معاجلة اجلروح التي اأ�شابت �شورتها، و�شورة النظام. واأو�شح 
الكاتب اأنه “ل مبالغة يف القول اإن اإيران تّتجه اإىل ختام ال�ّشنة 
ال�شنة  به  افتتحت  الأول  كبريين.  بجرحن  م�شابًة  احلالية 
وهو الهجوم الأمريكي الذي قتل يف بغداد اجلرنال �شليماين 
الإيرانية،  ال��ث��ورة  غ��ي��ف��ارا  وك��اأن��ه  رف��اق��ه،  عنه  يتحدث  ال���ذي 
العتقاد  وي�شعب  وعوا�شم.  دول  هويات  غري  بعدما  خا�شًة 
اأن طهران متّكنت من الرد على هذا اجلرح مبا يوازيه ولهذا 
�شمعنا تكراراً عبارة ال�شرب ال�شرتاتيجي ف�شاًل عن عبارة يف 
الزمان املنا�شب واملكان املنا�شب«. وي�شيف �شربل “اأغلب الظن 
اأن اإيران كانت ت�شتبعد اأن يتخذ اأي رئي�س اأمريكي قراراً بقتل 
لدن  بن  اأ�شامة  ا�شتهداف  عن  خمتلف  ا�شتهدافه  �شليماين. 

ترامب  دونالد  اأن  تعتقد  كانت  ولعلها  البغدادي.  بكر  اأب��و  اأو 
نف�شه، �شانع املفاجاآت، لن يجروؤ على تخطي اخلط الأحمر، 
خرائط  ف��وق  الن�شر  رق�شة  اأدى  من  ا�شتهداف  ي�شكله  ال��ذي 
الهالل الإي��راين. ال�شتهداف املربمج لالأمريكين يف العراق 
ال�شربة فبقي جرح  يغ�شل  الذي  الرد  اإىل م�شتوى  يرتفع  مل 
خرياهلل  ق��ال  اللندنية  “العرب”  �شحيفة  ويف  ي��ن��ز«.  الهيبة 
خرياهلل، متحدثاً عن اغتيال �شادق زاده: “يظّل ال�شوؤال كيف 
اإ�شرائيل. لن ترّد على  اأنها لن ترّد على  اإي��ران؟ الأكيد  �شرتد 
اأمريكا. اكت�شفت بطبيعة احلال اأن لي�س يف ا�شتطاعتها الإقدام 
على اأي عمل ع�شكري ذي �شاأن، ل مع الوليات املتحدة ول مع 
اغتيال  ال��رد على  الإي���راين عن  العجز  ذل��ك  وي��دل  اإ�شرائيل. 

قا�شم �شليماين«.

 ميني الو�سط يفوز يف االنتخابات البلدية بالربازيل 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

النتخابات  يف  الو�شط  مي��ن  ف��از 
البلدّية يف الربازيل والتي �شهدت 
املدعومن  ���ح���ن  امل���ر����شّ ه���زمي���ة 
م��ن ال��ي�����ش��ار وم���ن ال��رئ��ي�����س جاير 
بول�شونارو، وذلك قبل عامن من 

النتخابات الرئا�شّية.
ال���ع���ا����ش���م���ة  ب��������اول��������و،  �������ش������او  يف 
القت�شادّية وكربى مدن الربازيل 
مليون   12،5 �شّكانها  عدد  ويبلغ 
البلدّية  رئ��ي�����س  ح�����ش��ل  ن�����ش��م��ة، 
كوفا�س  ب���رون���و  ولي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
)مين الو�شط( البالغ من العمر 
من   59،38% على  ع��اًم��ا،   40
 40،62% م��ق��اب��ل  الأ������ش�����وات، 
املنتمي  بول�س  غيلريمي  للمر�ّشح 

اإىل حزب ال�شرتاكّية واحلّرية.
وكوفا�س م�شاب ب�شرطان باجلهاز 
ال��ه�����ش��م��ي. وم���ر����ش���ده ه���و حاكم 
ب��اول��و، ج��واو دوري���ا، اخل�شم  �شاو 
املحتمل لبول�شونارو يف النتخابات 

الرئا�شية عام 2022.
وقال كوفا�س “من املمكن ممار�شة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة ب�����دون ك���راه���ي���ة، ومن 
ر�شالة  يف  ق��ول احلقيقة”،  خ��الل 
موّجهة على ما يبدو اإىل الرئي�س 

اليميني املتطّرف بول�شونارو.

يف ريو التي يبلغ عدد �شكانها 6،7 
رئي�س  ان���ُت���ِخ���ب  ن�����ش��م��ة،  م���الي���ن 
باي�س  اإدواردو  الأ���ش��ب��ق  ال��ب��ل��دي��ة 
الأ�شوات،  %64،07 من  بن�شبة 
برئي�س  ق��ا���ش��ي��ة  ه���زمي���ة  م��ل��ح��ًق��ا 
مار�شيلو  وليته  املنتهية  البلدية 

كريفيال )35،93%(.
رئي�ًشا  ك����ان  ال�����ذي  ب��اي�����س  وق�����ال 
ل��ب��ل��دّي��ة ري���و ب��ن ع��ام��ي 2009 
“ريو مكان التنّوع”،  اإّن  و2016 

جميع  اأج��ل  من   )...( و”�شنحكم 
والأديان”،  والتوّجهات  املعتقدات 

مهاجًما كريفيال.
يف ب��ورت��و األ��ي��غ��ري )ج���ن���وب(، فاز 
على  ميلو  �شيبا�شتياو  ال��و���ش��ط��ّي 
ال�شخ�شية  داف�����ي�����ال  م����ان����وي����ال 
ال�شيوعي  احل����زب  يف  ال�����ش��اع��دة 

الربازيلي.
ُف��ر���ش��ت اإج����راءات �شّحية  وك��ان��ت 
التي  الق���رتاع  م��راك��ز  �شارمة يف 

فتحت اأبوابها اعتبارا من ال�شاعة 
ال�شابعة )10،00 ت غ( ل�شتقبال 
اأودى  بينما  امل�����ش��ّن��ن،  ال��ن��اخ��ب��ن 
الوباء بحياة اأكرث من 172 األف 
اأ���ش��ه��ر يف  ث��م��ان��ي��ة  �شخ�س خ���الل 

الربازيل.
ب��رازي��ل��ي اإىل  38 م��ل��ي��ون  ودع����ي 
ال����دورة الثانية  الق����رتاع يف ه��ذه 
روؤ�شاء  لن��ت��خ��اب  ال��ت�����ش��وي��ت  م��ن 
املجال�س  واأع���������ش����اء  ال���ب���ل���دي���ات 

البلدية يف 57 مدينة، مبا يف ذلك 
عوا�شم 18 من وليات الربازيل 

البالغ عددها 26.
وُنّظمت احلملة النتخابّية ب�شكل 
التوا�شل  م���واق���ع  ع���رب  اأ���ش��ا���ش��ي 
النتخابات  ه���ذه  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ب�شبب  اأ�شابيع  �شّتة  اأُرج��ئ��ت  التي 

فريو�س كورونا امل�شتجّد.
اأول  الن���ت���خ���اب���ات  ه�����ذه  وت�����ش��ك��ل 
اختبار انتخابي يف منت�شف ولية 
جاير  ال��ق��وم��ي  اليميني  الرئي�س 
بول�شونارو و�شتقدم موؤ�شرات على 
الرئا�شية  النتخابات  قبل  مكانته 

التي �شتجرى يف 2022.
لنتكا�شة  تعر�س  بول�شونارو  كان 
ال��ت��ي ج���رت يف  ال�����دورة الأوىل  يف 
اإذ  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين   15
الذين  امل��ر���ش��ح��ن  ف�����ش��ل غ��ال��ب��ي��ة 
الأحزاب  جمددا  و�شعدت  دعمهم 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ل����ل����و�����ش����ط ومي����ن 

الو�شط.
ت�شهد  بينما  الق��رتاع  ه��ذا  وياأتي 
الالتينية  اأم��ريك��ا  يف  دول���ة  اأك���رب 
موجة ثانية من وباء كوفيد-19 
بعد ثمانية اأ�شهر من موجة اأوىل 
البطالة  ودفعت  ركود  اأغرقتها يف 
باأكرث  متثل  قيا�شي  م�شتوى  اإىل 
من 14 مليون عاطل من العمل.

••اأدي�ض اأبابا-رويرتز

قال رئي�س وزراء اإثيوبيا اأبي اأحمد اأمام الربملان اإن قوات احلكومة الإثيوبية 
امل�شتمر منذ �شهر تقريبا على القوات  مل تقتل مدنيا واح��دا يف هجومها 
املتمردة يف منطقة تيجراي ب�شمال البالد. واأ�شاف اأبي اأن جي�شه لن يدمر 
مقلي عا�شمة تيجراي بعد ال�شيطرة عليها يف مطلع الأ�شبوع. ومل ي�شدر 
رد حتى الآن من اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيجراي والتي اتهمت احلكومة 

با�شتهداف املدنين يف ال�شربات اجلوية والقتال الربي.
الت�شالت  لنقطاع  نظرا  اجلانبن  ادع���اءات  من  التحقق  ال�شعب  وم��ن 
الهاتفية والإنرتنت عن منطقة تيجراي بالإ�شافة اإىل القيود امل�شددة على 

دخول الإقليم منذ بدء القتال يف الرابع من نوفمرب ت�شرين الثاين.

رئي�س الوزراء االأ�سرتايل 
يندد بتغريدة م�سوؤول �سيني 

•• �شيدين-اأ ف ب

الأ�شرتايل �شكوت  الوزراء  ندد رئي�س 
بتغريدة  الأول  اأم�������س  م���وري�������ش���ون 
احلكومة  با�شم  ملتحدث  “م�شينة” 
تقدم  اأن  بكن  م��ن  وطلب  ال�شينية، 

اعتذاراً ر�شمياً عنها.
اخلارجية  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  ون�������ش���ر 
ال�شينية ت�شاو ليجيان �شورة متثيلية 
ب���زة ع�شكرية  ي���رت���دي  ت��ظ��ه��ر رج����اًل 
م�شرجاً  �شكيناً  ي�شع  وهو  اأ�شرتالية 

بالدماء على عنق طفل اأفغاين.
اأي���ام من  ال��ت��غ��ري��دة بعد  وي��اأت��ي ن�شر 
�شدور تقرير عن جرائم حرب يقول 
ارتكبوها  اأ���ش��رتال��ي��ن  ع�شكرين  اإن 
 2005 ع��ام��ي  ب���ن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 

و2016.
املن�شورة  التغريدة  موري�شون  واعترب 
وتفاعل  ر�شمي  حكومي  ح�شاب  على 
“اإهانة  ���ش��اع��ات  خ��الل  الآلف  معها 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ومقززة”  م�شينة 
تويرت  موقع  من  وطلب  الأ�شرتالية 
م�شن،  لأم��ر  “اإنه  واأ���ش��اف  حذفها. 
ب�����اأي ���ش��ك��ل من  ول مي��ك��ن ت���ربي���ره 
اأن  ال�شينية  احلكومة  على  الأ�شكال. 
معترباً  التغريدة”،  هذه  من  تخجل 
اأن ذلك “ل يزيد من قيمتها يف اأعن 
ال��ع��امل اأج��م��ع«. وت��ده��ورت العالقات 
بن كانبريا وبكن ب�شكل كبري خالل 

الأ�شهر املا�شية.

•• عمان-رويرتز

اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  الأردين  ال��ع��اه��ل  اإن  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 
اأم�س  يوم  عبا�س  الفل�شطيني حممود  بالرئي�س  التقى 
الأول الأحد واإن الزعيمن يعلقان اآمال عري�شة على 
�شعي الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن اإىل اإحياء 
الإ�شرائيلي  العربي  ال�شراع  لإنهاء  ال�شالم  حمادثات 

على اأ�شا�س حل الدولتن.
يف  عبا�س  مع  الجتماع  عقب  امللكي  للديوان  بيان  ويف 
العقبة، اأكد العاهل الأردين تاأييده الكامل لإقامة دولة 

فل�شطينية.
وك�����ان امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ق����ال يف ال�����ش��ه��ور الأخ������رية اإن 
الأمريكي  )الرئي�س  وخطة  الإ�شرائيلية  ال�شيا�شات 
�شتقودان  الأو�شط  ال�شرق  يف  لل�شالم  ترامب  دونالد( 

اإىل �شراع.
وقوف  على  “�شدد  الأردين  ال��ع��اه��ل  اإن  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
الأ�شقاء  ج��ان��ب  اإىل  واإم��ك��ان��ات��ه  ط��اق��ات��ه  ب��ك��ل  الأردن 
وامل�شروعة  ال��ع��ادل��ة  حقوقهم  ن��ي��ل  يف  الفل�شطينين 

واإقامة دولتهم امل�شتقلة«.
انتخابه يف  زعيم عربي منذ  م��ع  ل��ه  اأول حم��ادث��ة  ويف 
مطلع نوفمرب ت�شرين الثاين، حتدث بايدن مع امللك 

•• وا�شنطن-وكاالت

تاميز”  ب�”نيويورك  م��ق��ال  يف  ���ش��الف��ن  ب���ارب���را  راأت 
 6 اإ�شرائيل على اغتيال  اأنه عندما �شممت  الأمريكية 
املوؤيدون  قال  و2012،   2010 بن  اإيرانين  علماء 
النووي  الربنامج  اإبطاء  على  �شت�شاعد  الغتيالت  اإن 
حتقق  املتعددة  الديبلوما�شية  كانت  عندما  الإي���راين 
تقدماً �شئياًل، اإل اأنها لفتت اإىل اأن اغتيال فخري زاده، 

ياأتي يف �شياق خمتلف كلياً.
وقالت اإن اإيران تنتج جمدداً كمية كبرية من الأورانيوم، 
لكنها غري قريبة من امل�شتوى املطلوب للح�شول على 

قنبلة نووية.
اإىل حٍد كبري بعد الن�شحاب  وزادت طهران ن�شاطاتها 
ت��رام��ب من  الرئي�س دون��ال��د  الآح���ادي اجل��ان��ب لإدارة 
اإىل تقييد قدرة  ي��رم��ي  ك���ان  ال���ذي  ال���ن���ووي،  الت��ف��اق 
املخ�شب  الأوران���ي���وم  م��ن  كمية  جتميع  ع��ل��ى  ط��ه��ران 
كافية ل�شنع قنبلة واحدة حتى يناير )كانون الثاين( 

.2031

رفع العقوبات
مبقت�شى  التزاماتها  اإىل  �شتعود  اأن��ه��ا  اإي���ران  وك���ررت 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ق���ررت  اإذا  ال��ن��ووي  الت��ف��اق 
العقوبات  ورف��ع  نف�شه،  الأم��ر  بايدن فعل  املنتخب جو 

التي راكمها ترامب.
اأن  معتربة  الآن؟  زاده  فخري  ُقتل  مل��اذا  اإذاً  وت�شاءلت، 
رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامن نتانياهو، بدعم من 
املحروقة  الأر����س  �شيا�شة  على ممار�شة  ع��ازم  ت��رام��ب، 

لُيعقد اأي عودة اإىل الديبلوما�شية يف عهد بايدن.
  

عمالء املو�صاد
الإدارة  ت�شعى  اأن  ت��رام��ب  واإدارة  اإ���ش��رائ��ي��ل  وتخ�شى 

اإياها  ب��اإدارة ترامب قبل ثالثة اأعوام متهما  ات�شالته 
اأم�س  يوم  القاهرة  اإىل  توجه  اإ�شرائيل،  اإىل  بالنحياز 

التعاون  ياأمل يف  باأنه  واأبلغه  املا�شي  الأ�شبوع  عبد اهلل 
الإ�شرائيلي- ال�����ش��راع  لإن��ه��اء  ال��دول��ت��ن  ح��ل  “لدعم 

الفل�شطيني«.
وغريت اإدارة ترامب ال�شيا�شة الأمريكية جتاه ال�شراع 
حل  ت��اأي��ي��د  ع��ن  بامتناعها  وذل���ك  ع��ق��ود  منذ  القائمة 

الدولتن.
ويقول دبلوما�شيون اإن العاهل الأردين يرى يف �شيا�شات 
ترامب تهمي�شا لدور اململكة الذي ظل حموريا يف �شنع 
ال�شيا�شات  ال�شالم بن العرب واإ�شرائيل وذلك بدعمه 
اليمينية لرئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامن نتنياهو.

وجوديا  تهديدا  لل�شالم  ترامب  خطة  اأي�شا  واعتربت 
لالأردن يف ظل خلوها من فر�س اإقامة دولة فل�شطينية 
يدفع  مم��ا  الغربية  ال�شفة  م��ن  ك��ب��رية  مناطق  ب�شم 

اململكة لت�شبح وطنا بديال للفل�شطينين.
وقال الزعيمان يف بيان م�شرتك اإن اإ�شرائيل ت�شعى اإىل 
امل�شتوطنات يف  بناء  وت�شريع  ب�شم  واق��ع جديد  فر�س 

الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
واأثارت اإدارة ترامب غ�شب الأردن والعرب عندما قالت 
اإنها مل تعد تعترب امل�شتوطنات الإ�شرائيلية يف ال�شفة 

الغربية “متعار�شة مع القانون الدويل«.
وقال دبلوما�شيون اإن الرئي�س الفل�شطنيني، الذي قطع 

الإدارة الأمريكية مل تندد بالغتيال حتى الآن.

خربة اإيران النووية
اإن���ه قاد  ي��ق��ال  ال���ذي  ق��ت��ل ف��خ��ري زاده،  اأن  واع���ت���ربت 
جهود الربنامج النووي الع�شكري يف املا�شي، لن يوؤثر 
ال�شتخبارات  اإىل  وا�شتناداً  النووية.  اإي��ران  على خربة 
ال�شالح  لإنتاج  برناجماً  اأوقفت  اإي��ران  فاإن  الأمريكية، 
وكالة  ك�شفته  بعدما  وذل���ك  ع��ام��اً،   17 قبل  ال��ن��ووي 
اإيرانية  امل��رك��زي��ة الأم��ري��ك��ي��ة وج��م��اع��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

معار�شة.
اإيران  اأن الغتيال الأخري، قد ل ي�شتفز  وراأت الكاتبة 

الدميوقراطية املقبلة اإىل العودة ال�شريعة اإىل التفاق 
اأن ينع�س الق��ت�����ش��اد الإي����راين  ال���ذي مي��ك��ن  ال���ن���ووي، 
امل��ن��ه��ار، ويجعل م��ن ال�شعب اح��ت��واء ن��ف��وذ ط��ه��ران يف 
دون  زاده  فخري  قتل  يحول  ولذلك  الأو�شط.  ال�شرق 
ذلك. واأ�شارت الكاتبة اإىل اأن اإ�شرائيل، كما هي العادة، 
التقارير  ل��ك��ن  الغ��ت��ي��ال.  ع��ن  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  تعلن  مل 
املن�شورة، والطريقة اجلريئة التي قتل بها فخري زاده، 

ت�شري بقوة اإىل عمالء املو�شاد.
وبالن�شبة اإىل اإدارة ترامب، فرمبا كانت على علم م�شبق 
اأو مل تكن تعلم بخطة الغتيال، لكن وزير اخلارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، كان اأخرياً يف اإ�شرائيل، كما اأن 

ال�شالم  حمادثات  لإحياء  الدعم  حل�شد  �شعيا  الثنن 
الرامية حلل ال�شراع على اأ�شا�س مبداأ الدولتن.

فتنتج �شالحاً نووياً، لكنها على الأرجح �شتعزز العداء 
بن الوليات املتحدة واإيران، ما يجعل الديبلوما�شية 

اأكرث �شعوبة.
وم���ن امل��م��ك��ن اأن ت��ع��زز ال��ف�����ش��ائ��ل امل��ت�����ش��ددة يف اإي����ران 
هذه  وتطمح  الديبلوما�شية،  اإىل  العودة  ترف�س  التي 
الإيرانية عرب  ال�شيا�شات  ال�شيطرة على  اإىل  الف�شائل 

النتخابات الرئا�شية يف يونيو )حزيران(.
بغ�شب،  ردت  الإي���ران���ي���ة  ال��ق��ي��ادة  اإن  ال��ك��ات��ب��ة  وق��ال��ت 
ح�شن  الرئي�س  اإىل  ولفتت  الغتيال.  على  بحذر  لكن 
اإي��ران �شرتد بالطريقة ويف التوقيت  اإن  روح��اين، قال 
الذي تختاره، مع تلميحه اإىل م�شوؤولية اإ�شرائيل قائاًل 
باأ�شابيع  مي��رون  اأع��داءن��ا  اأن  يظهر  الغتيال  “هذا  اإن 
من  يقرتب  �شغطهم  اأن  فيها  ي�شعرون  اأ�شابيع  قلقة، 

النهاية«.
اإىل النتقام  اإيران �شت�شعى  باأن  الت�شريح  ويوحي هذا 

من اإ�شرائيل بطريقة خمتلفة.
اجلهاد،  اأو  “حما�س  حلركة  دعمها  اإي���ران  تزيد  وق��د 
نظر  يف  الأ�شغر”  “ال�شيطان  اإ���ش��رائ��ي��ل  و���ش��ت��ب��ق��ى 
اأهداف  بينما  القريب،  امل��دى  على  الإيرانية  الدعاية 
يف  تكون  قد  والطالب،  ال�شياح  مثل  الرخوة،  اإ�شرائيل 

خطر، ف�شاًل عن امل�شوؤولن الإ�شرائيلين يف اخلارج.
والأم���ري���ك���ي���ون اأي�������ش���اً، ق���د ي��ك��ون��ون ع��ر���ش��ة للخطر 
لرتباطهم باإ�شرائيل، وب�شبب اغتيال القائد الع�شكري 
الإيراين البارز قا�شم �شليماين يف يناير )كانون الثاين( 

املا�شي.
واأ�شافت الكاتبة، اأنه مع ارتفاع من�شوب التوتر، تواجه 
اإدارة بايدن حتديات جدية، اإذ تعهد بايدن بالعودة اإىل 
املفاو�شات مع اإيران، لكنه ل ميلك وفريقه الآن �شوى 
مطالبة اإيران عرب و�شائل الإعالم، بال�شرب حتى 20 
للتوقف  الإ�شرائيلين  ودع��وة  ال��ث��اين(،  )كانون  يناير 

عن حملة التخريب.    
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لل�شركة بتاريخ:2020/11/29 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055014475 
- تاريخ التعديل:2020/11/30

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كوبر �شبون 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1426812 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة بيات بطي غامن �شعيد الرميثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حميد كا�شريي كونيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حنان يو�شف عبداهلل احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ هاندي 

هيومن لال�شتثمارات
رخ�شة رقم:CN 2687989 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة 

را�شد النيادي للعقارات
رخ�شة رقم:CN 1228403 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم 

وم�شاوي عرو�س ال�شام
رخ�شة رقم:CN 1244996-1 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ناي�س ايت ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1104893 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا ناي�س ايت ذ.م.م 

NICE EAT CAFETERIA LLC 

اإىل / مطعم ناي�س ايت ذ.م.م
 NICE EAT RESTAURANT LLC 

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روفانا للرتجمة القانونية 

CN قد تقدموا الينا بطلب والفورية   رخ�شة رقم:3645095 
تعديل اإ�شم جتاري من/ روفانا للرتجمة القانونية والفورية 

ROVANA LEGAL TRANSLATION & INTERPRETATION 

اإىل / اركاديا لل�شيانة العامة والديكور
 ARCADIA FOR GENERAL MAINTENANCE AND DECORATION 

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاولت وال�شيانة والعمال املتعلقة بها )50042(
تعديل ن�شاط/حذف اخلدمات )70015(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن بالن�شر 

  رقم:2020/7041 
املنذر:عبداهلل احمد علي العوي�س

املنذر اليه:عمر حاجي علي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة اخالء العن املوؤجرة وذلك ب�شبب عدم دفع القيمة اليجارية وت�شليمها 
للمنذر خالية من ال�شواغل و�شداد كامل مبالغ اليجار وا�شتهاللك املاء والكهرباء حتى تاريخ الخالء 
اق�شاها تاريخ ا�شتالمه هذا النذار و�شداد ما ي�شتحق عليه من ايجار حتى الخالء الفعلي لل�شقة 
طبقا لن�س املادة 15 من قانون اليجارات رقم 20 ل�شنة 2006 ب�شاأن ايجار الماكن وتنظيم العالقة 
يلتزم  اخرى  ر�شوم  واي  املوؤجرة  ب�شداد قيمة  امل�شتاأجر  وامل�شتاأجرين:يلتزم  املوؤجرين  اليجارية بن 
بدفعها قانونيا وذلك اعتبارا من تاريخ ت�شليمه العن املوؤجرة وحتى تاريخ اعادة ت�شليمها اىل املوؤجر 
املنذر  ف��ان  لطلبه  املنذر  اجابة طلب  اليه  املنذر  رف�س  ذل��ك ويف حالة  الت��ف��اق على غري  يتم  ما مل 
�شوف ي�شطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي حتتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوي الق�شائية 
واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�شرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه )امل�شتاأجر( باخالء العن 

وت�شليمها لهم مع حتميله الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل 
 2020/7064  

مقدم من املنذر:حمد مطر را�شد بن م�شيعد النيادي
املنذر اليه الول:�شيجنيت�شر فيت اوت لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي ذ.م.م

املنذر اليه الثاين:ا�شامه م�شطفى �شيد ال�شياد
املبادرة  ب�شرورة  اليهما  املنذر  على  تنبه  الن���ذار  ه��ذا  مبوجب  امل��ن��ذرة  املو�شوع:فان 
بالت�شامن والت�شامم اىل �شداد مبلغا وقدره )152.400( درهم مائة واثنان وخم�شون 
ايام  خم�شة  خ��الل  وذل��ك  امل��ن��ذرة  ل�شالح  ذمتها  يف  املرت�شد   - دره��م  واربعمائة  الفا 
من تاريخ هذا الن��ذار وال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء للق�شاء للمطالبة بحقوقها 
املرت�شدة يف ذمة املنذر اليهما وكافة حقوقها الخرى وحتميل املنذر اليها كافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/7037 
املنذر:باختيور ارجا�شيف

التوكيل  ال���ط���اه���ر مب���وج���ب  وع���ائ�������ش���ة  ال�������ش���ه���الوي  امل���ح���ام���ن/ي���و����ش���ف  ب���وك���ال���ة 
97055/1/2019 وينوب عنهم/نواف بن ابراهيم بن ح�شن البلو�شي مبوجب التوكيل 

رقم:105741/1/2019
املنذر اليها:تي ات�س او اإي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م

مبوجب النذار رقم 2020/171568 انذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فانه 
دفعات  ل�شداد  امل�شروعة  باملطالبة  الفوري  اللتزام  وبالنابة عن موكلنا نطلب منكم 
موكلنا  تكبدها  التي  اجلوهرية  ال���ش��رار  بخ�شو�س  التعوي�س  مع  ال�شتثمار  عائد 
يف   THOE-D-LV10:رقم الوحدة  ت�شليم  يف  وتاأخريكم  ال�شداد  ع��دم  ب�شبب 
تاريخ الت�شليم املتفق عليه وذلك يف غ�شون �شبعة ايام من تاريخ العالن بالن�شر لهذا 
النذار ويف حال الخفاق يف ذلك �شيكون موكلنا م�شطرا يف اقامة اج��راءات قانونية 
�شدكم ويف هذه احلالة نحملكم امل�شوؤولية الكاملة عن �شداد كافة التكاليف وامل�شاريف 
النا�شئة من اأي اجراءات قانونية غري �شرورية وميكن تفاديها مع عدم امل�شا�س بهذا 
النذار القانوين نحتفظ بحق موكلنا مبقت�شى العقد والقانون كما نتطلع اىل ا�شتالم 

رد ايجابي وفوري من قبلكم للتو�شل اىل حل ب�شاأن اجراءات الت�شوية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اإعالن حكم بالن�شر

               يف الدعوی رقم 22201/2017/20 - جتاری كلی
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل حمكوم عليهما/1- نايت�س وود جويرني �س.ذ.م.م وميثلها مديرها / باول كينج ديفري�س 2- مايكل ديرموت باتريك 
مكجريفر - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له/ مان�ش�شرت لال�شتثمار �س.ذ.م.م -  و ميثلها مديرها مايكل درموت باتريك ماكجريفر
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/6 يف الدعوى املذكورة اأعاله ال�شالح مان�ش�شرت لال�شتثمار 
�س.ذ.م.م و ميثلها مديرها / مايكل درموت باتريك ماكجريفر - بحل وت�شفية �شركة نايت�س وود جويرني �س. ذ. م. م وتعن 
اخلبري ال�شابق ندبه م�شفيا لها وذلك اجلرد كافة اأ�شول ال�شركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير 
ال�شركة تقدمي كافة ح�شابات و اموال و دفاتر ووثائق ال�شركة للم�شفي وعلى الأخري حترير قائمة مف�شلة باأموال ال�شركة 
والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مدير ال�شركة وان مي�شك دفرتا لقيد اأعمال الت�شفية وعلى امل�شفى اأن يقوم بكل ما 
يلزم للمحافظة على اأموال ال�شركة وحقوقها واأن ي�شتويف مالها قبل الغري واأن يودع املبالغ التي يقب�شها يف اأحد امل�شارف 
حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية فور قب�شها واأن يويف ما على ال�شركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت اأو عقار باملزاد 
العلني على األ يبيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة اإل باإذن من املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�شركة اإن وجدوا 
بكتب م�شجلة بعلم الو�شول بافتتاح الت�شفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خالل خم�شة واأربعون يوما من تاريخ الإخطار 
وللم�شفي اإجراء الإخطار بالن�شر يف �شحيفتن حمليتن يوميتن ت�شدران باللغة العربية اإن كان الدائنون غري معلومن 
اأو مواطنهم غري معلومة واإيداع الديون خزينة املحكمة يف حالة اإذا مل يقدم بع�س الدائنن طلبات وكذلك اإيداع مبالغ 
اأموال  اأو تقرر تاأجيل تق�شيم  اأ�شحاب تلك الديون على �شمانات كافية  اإذا ح�شل  اإل  تكفي للوفاء بالديون املتنازع عليها 

ال�شركة اإىل اأن يتم الف�شل يف املنازعة وعليه
اأن يق�شم اأموال ال�شركة الناجتة عن الت�شفية على ال�شركاء مبا يعادل ح�شة ال�شريك يف راأ�س املال بعد اأداء ديون ال�شركة 
اإن وجدت وكذلك توزيع اخل�شارة بذات الطريقة وعليه تقدمي ح�شابا موؤقتا لأعمال الت�شفية كل �شتة اأ�شهر واأن يعر�شه 
على ال�شركاء وعلى امل�شفى عند انتهاء الت�شفية اأن يقدم ح�شابا ختاميا لها وعليه �شهر هذا احلكم بال�شجل التجاري واأن 
يقوم بتقدمي طلب ل�شطب قيد ال�شركة من ال�شجل التجاري بعد الت�شفية وحددت املحكمة مبلغ ع�شرة اآلف درهم كاأجر 
للم�شفي ي�شاف على عاتق الت�شفية وعلى امل�شفى النتهاء من الت�شفية خالل ت�شعة اأ�شهر من تاريخ �شهر هذا احلكم يف 
ال�شجل التجاري وعليه عر�س الأمر على املحكمة يف حالة عدم النتهاء من الت�شفية خالل تلك املدة واألزمت املدعي عليها 

مب�شاريف الدعوى ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
)جزئي(  عمايل   AJCAPCILABMIN2019 يف الدعوی رقم 0000911/ 

بالن�شر وعلی لوحة اإعالن املحكمة

امل�شتاأنف �شده:ن�شار احمد غالم
عنوانه:امارة عجمان - منطقة ال�شناعية اجلديدة - رقم مكاين:4713406467

ليكن معلوما لديك ان امل�شتاأنف:مفرو�شات الذيد اجلديدة ذ.م.م قد ا�شتاأنف احلكم 
AJCAPCILABMIN2019 حمكمة  ال�شادر بتاريخ: يف الدعوى البتدائيه رقم: 0000911/ 
امام  ميثلك  من  ح�شور  او  ح�شورك  فيقت�شي   ، جزئي  عمايل   - املدنيه  ال�شتئناف 
�شباحا  ال�شاعة:09:00  املوافق:2020/12/22  يوم  الق�شاء  بدار  عجمان  حمكمة 
قانونا  ميثلك  من  ح�شور  او  ح�شورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  مالديك  وتقدمي 

ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.  
مدير مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4209/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1252 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 544570 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل �س.م.ع -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جايارامان فينكاتا�شالم فينكاتا�شالم جايارامان - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )544570( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
              اعالن بال�شند التنفيذي وتكليف بالوفاء 

 6733/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهم/1-  مانوج كومار امريتالل دهاناك 2- ميهري مانوج دهاناك 3- ينج لين 
ام  بي  جي   -5 ����س.ذ.م.م  للمجوهرات  بال�س  بي  جي   -4 ����س.ذ.م.م  للمجوهرات  انرتنا�شيونال 

ل�شناعة الذهب واملجوهرات 6- جي بي جولي�س �س.ذ.م.م -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
)23827563.01( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوی 661/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- فانيل �شاكريوف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار(

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/9/20  يف الدعوى املذكورة بالزام املدعي 
املطالبة احلا�شل  تاريخ  �شنويا من  والفائدة %9  درهم  للمدعية مبلغ )158.365(  ي��وؤدي  بان  عليه 
املحاماة  اتعاب  الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل  التام والزمته  ال�شداد  يف 2020/8/13 وحتى 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 152/2020/386 ا�شتئناف تظلم مدين  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شريف احمد فتحي ابراهيم خليل - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / مركز المارات الدويل للقانون وميثله:ابراهيم 
ح�شن ابراهيم املال -وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2020/12/16 
ال�شاعة 17.30 م�شاء بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل 
 2020/7065  

املنذرة:غنتوت لل�شناعات البال�شتيكية �س.ذ.م.م
هوية  يحمل   - اجلن�شية  م�شري   - زيتون  رفعت  ح�شن  نبيل  الدين  اليه:نور  املنذر 

رقم:784-1989-9079138-0
اىل  املبادرة  ب�شرورة  اليه  املنذر  على  تنبه  الن��ذار  هذا  مبوجب  املنذرة  املو�شوع:فان 
وثمانون  وخم�شة  و�شتمائة  الفا  وثمانون  �شتة  دره��م   )86.685( وق��دره  مبلغا  �شداد 
درهم - املرت�شد يف ذمته ل�شالح املنذرة وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ هذا النذار 
وال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء للق�شاء للمطالبة بحقوقها املرت�شدة يف ذمة املنذر 
اليه مع الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد وكافة 

حقوقها الخرى وحتميل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
    يف الدعوی رقم 2020/737 جتاري ب�شيطة

لدی حمكمة اأبوظبي التجارية - ابتدائي
الدعوى املرفوعة من املدعي:كاثي تامبو اون مدينا

�شد املدعي عليها:ان�شايت خلدمات تخلي�س املعامالت ذ.م.م
وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�شابية  بوا�شطة  وا  �شخ�شيا  للح�شور  الدعوى  اليك  نوجه 
ال�شاعة 3:00 ع�شرا وذلك مبقر  امل��واف��ق:2020/12/7 يف  عن بعد املقرر انعقاده يوم الثنن 
مكتب اخلبري الكائن ب�شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة - الطابق 24 مكتب 2403 - دبي - هاتف 
م��ك��ت��ب:043524030- هاتف ج����وال:00971527779700 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ار�شال  او عدم  تخلفكم عن احل�شور  تقدميها ويف حال  ترغبون يف  م�شتندات  لديكم من  ما 
وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فان اخلبري �شيبا�شر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره 

للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
اخلبري احل�صابي
CGMA- CPA احمد حممد

 اعالن بالن�شر مبوعد اجتماع
خربة ح�شابية

Date 01/ 12/ 2020  Issue No : 13102

Real Estate Summary 661-2020-18
Service by publication details

To the sentenced party 1 - Vanil Shakirov
Unknown place of residence 
Whereas the prevailing party
Ajman Real Estate Company (AQAAR)
Represented by:Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court issued its verdict in its hearing held dated 20-09 in the 
said case ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of( AED 158,365) One 
Hundred Fifty Eight Thousand Three Hundred Sixty Five Dirhams  and the interest of 
9% from the claim date of 13-08-2020 until the full payment  the court ordered him to 
pay the charges, the expenses and One Thousand Dirhams  as attorney's fees and the 
court rejected other claims.
The verdict was issued in the presence of the defendant and may be appealed w thirty 
days from the day following publishing this service.
The verdict was issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Ra. Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and was read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 01/ 12/ 2020  Issue No : 13102

In Case No AJCAPCILABMIN2019/0000911/Labor (Partial)
By Publication on notice board of the Court

Appellee: Nassar Ahmed Ghulam
His Address: The Emirate of Ajman- New Industrial Region-Makkani No: 4713406467
Be informed that the Appellant: New Al Dhaid Furniture LLC had 
appealed the Judgment rendered on…./…../20, in Preliminary Case No 
A|CAPCILABMIN2019/0000911 at the Civil Court of Appeal- Labor (Partial)
Thus, you or your representative shall appear before Ajman Court at the 
Courthouse On corresponding to22/12/2020 at 9:00 am and submit your 
data. And, in case of your absence or the absence of your representative, 
the Court shall examine the case in your absentia
Head of Judicial Services office
Noura Ahmed Al Mandos

United Arab Emirates

Ministry of Justice
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عربي ودويل

ح�سد ترامب عدًدا اأكرب من الناخبني غري البي�س عام 2020 مقارنة بعام 2016، وخا�سة ذوي االأ�سول االإ�سبانية

جنح جو بايدن يف ا�صتقطاب بع�ض الناخبني البي�ض الذين خ�صرتهم هيالري كلينتون قبل اأربع �صنوات

وي�����ش��اع��د ه����ذا ال���ت���ف���رد ع��ل��ى حب�س 
الأف��راد يف هذه التعريفات لأنف�شهم، 
تعريف  الذين لديهم  وتعار�شهم مع 
-ذكر،  )اأنثى  متماثل  ب�شكل  معاك�س 
اأ����ش���ود -اأب��ي�����س، م��ث��ل��ي اجل��ن�����س على 
اأخرى  تعريفات  اأو  ال��ت��وال-م��غ��اي��ر( 
لهويتهم اأو جمموعتهم التي ينتمون 

اإليها )اأو لي�س لديهم هوية خا�شة(.
اإرن�شتو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  و���ش��ع  وق���د     
�شانتال  التاأليف  يف  و�شريكته  لك��ل��و 
موف )الآن بطلة ال�شعبوية الي�شارية 
جان  ملهمة  اإن��ه��ا  وُي��ق��ال،  فرن�شا،  يف 
�شيا�شة  اأ����ش�������س  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون(،  ل����وك 
عام  املن�شور  كتابهما  يف  ه��ذه  الهوية 
“الهيمنة يف ال�شرتاتيجية   ،1985
ورف�س هذان املوؤلفان  ال�شرتاكية”. 
اجل  م��ن  املارك�شي  الطبقي  ال�شراع 
ال����رتوي����ج ل���الأق���ل���ي���ات اجل��ن�����ش��ي��ة اأو 
العرقية “التي مل ُتبنى هويتهم حول 
“م�شالح طبقية” خ�شو�شية )مقال 

املارك�شية اليوم، نقاًل عن موراي(.

نهاية حلم مارتن لوثر كينغ
ال��ذي يندد به  “الالمعقول”    يعود 
التحول  اإىل نقطة  دوجال�س موراي، 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ت��ي��ار الأف���ك���ار ه���ذا يف 
الوليات املتحدة، منذ ت�شعينات القرن 
امل��ا���ش��ي، وت��دري��ج��ًي��ا، مل ي��ع��د الأم���ر 
الأقليات،  ع��ن  ب��ال��دف��اع  فقط  يتعلق 
وللتنديد  ب��ح��ق��وق��ه��م،  والع�������رتاف 
ولكن  �شحاياه،  يقعون  الذي  بالظلم 
كاأقلية  و���ش��ع��ه��م  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
للت�شرف  قابلة  غ��ري  هوية  مينحهم 
متيزهم ب�شكل ج��ذري عن كل من ل 
ما،  بطريقة  ف��الأق��ل��ي��ات،  ميلكونها. 
ه��ي امل��ال��ك��ة احل�����ش��ري��ة ل��ه��ذه الهوية 
)ومن هنا �شجب حماولت “التملك 
جعلها  ه���ي  وم��ه��م��ت��ه��ا  الثقايف”(، 
الهويات  �شد  عنها  وال��دف��اع  مثمرة 
يف  ندخل  لذلك  املعادية.  اأو  املناف�شة 
عامل حربي تتعار�س فيه الهويات مع 

بع�شها البع�س.
   رمبا كان التطور الأكرث لفتا للنظر 
“العرق”.  مب�شاألة  يتعلق  ال��ذي  ه��و 
كينغ  لوثر  مارتن  اأن  م��وراي  وي��ذّك��ر 
على  ق��ادري��ن  يكونوا  اأن  لأبنائه  اأراد 
اأمة  يف  الأي�����ام  م��ن  ي���وم  يف  “العي�س 
ل���ن ي��ت��م احل���ك���م ع��ل��ي��ه��م ف��ي��ه��ا على 
قيمة  على  ب��ل  ب�شرتهم،  ل��ون  اأ���ش��ا���س 
مارتن  ح��ل��م  ل��ذل��ك  �شخ�شيتهم”. 
عرقي  حتديد  كل  مبحو  كينغ،  لوثر 
التي  وال��ط��ري��ق��ة  الأف�����راد  م�شري  يف 

يعّرفها بهم املجتمع.
اليوم  ل��ل�����ش��ود  ال���رادي���ك���ايل  ال��ف��ك��ر    
ال����ذي تغذيه  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف 
العلوم  ج��ام��ع��ات  ال�����ش��ود يف  درا����ش���ات 
لهذا  متاًما  النقي�س  هو  الإن�شانية، 
امل�������ش���روع امل��ت��م��ث��ل يف حم���و احل����دود 
ال���ع���رق���ي���ة. اإن�������ه، ع���ل���ى ع��ك�����س ذل����ك، 
فحقيقة  ع��ن�����ش��ري.  ب��ه��و���س  م�����ش��ب��ع 
ت�شبح طبيعة  اأ�شود،  اأو  اأبي�س  كونك 
جتّمد  وب��ال��ت��ايل  تنقيحها،  مي��ك��ن  ل 

“حلم”  ال��ع��رق��ي��ة.  وت����دمي احل�����دود 
مارتن لوثر كينغ مرفو�س.

   يف كتاب اآخر عن نف�س امل�شاألة، يروي 
الهويات(  )دكتاتورية  دوبريل  ل��وران 
دوليزال  را���ش��ي��ل  ق�����ش��ة  ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل 
ادعت  ل�شنوات،  املزّيفة”.  “ال�شوداء 
دوليزال اأنها �شوداء، بل اإنها اأ�شبحت 
“الرابطة  ل���  املحلية  للجنة  رئي�شة 
لكن  نعم،  امللونن”.  لتقدم  الوطنية 
���ش��وداء، �شيتم  اأن، دول��ي��زال لي�شت  ها 
)والداها  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ع��ن��ه��ا  ال��ك�����ش��ف 
البيولوجيان من اأ�شل اأملاين-ت�شيكي 
ا(.  اأي�شً م��ل��ون��ن  اأط���ف���اًل  ت��ب��ن��ا  وق���د 
ارت��ك��ب��ت دول���ي���زال اجل��رمي��ة ال��ت��ي ل 
العرقي.  اأ�شلها  ب�شاأن  الكذب  تغتفر، 
نف�شها  تعريف  وُحرمت من حقها يف 
امل�����راأة  ه���وي���ة  “اأن حت��ق��ق  ك�������ش���وداء. 
بي�شاء هو  ام����راأة  قبل  م��ن  ال�����ش��وداء 

يخل�س لوران دوبريل. ف�شيحة”، 
   ال��ت��وج��ه اجل���دي���د ال����ذي ت�����ش��ك��ل يف 
ال�شود للجامعات الأمريكية،  درا�شات 
اإىل جتميد احلدود  قلنا،  ي��وؤدي، كما 
اأ�شكاًل  ��ا  اأي�����شً ينتج  ولكنه  العرقية، 
جديدة من الو�شم من خالل مفاهيم 
ال���ذي  “البيا�س”.   م��ف��ه��وم  م��ث��ل 
“الأ�شخا�س  اأن  اإظ���ه���ار  اإىل  ي��ه��دف 
البي�س ميثلون م�شكلة«.     وي�شت�شهد 
امل���و����ش���وع برئي�س  ه����ذا  ع���ن  م�����وراي 
الجتماع،  لعلم  الأمريكية  اجلمعية 
اإدواردو بونيال-�شيلفا، الذي يرى اأن 
فكرة املجتمع “اخلايل من التحيزات 
امل�شكلة،  م��ن  ج��زء  ه��و  العن�شرية”، 
“العن�شرية  مفهوم  ي��خ��رتع  وال���ذي 
عن طريق رف�س العرتاف باللون ».

ا، اأن اجلن�س هو     ومن الوا�شح اأي�شً

حركة هام�صية اأم موؤثرة؟
قراءة  بعد  ح��ل  دون  م�شاألة  تبقى     
كتاب دوغال�س موراي. اإىل اأي مدى 
انت�شرت هذه التيارات الفكرية، وهذه 
والأقليات،  ال��ه��وي��ة  ح���ول  ال��ن��ق��ا���ش��ات 
خارج الدوائر الأكادميية التي ولدوا 
فيها ودجموا يف املجتمع الأمريكي؟ ل 
يتطرق موراي اإىل هذه امل�شاألة ب�شكل 
اأحد حدود كتابه. ومع  مبا�شر، وهذا 
الإعالم  و�شائل  اأن  يظهر  فاإنه  ذل��ك، 
ومنها العريقة، مثل نيويورك تاميز، 
ا.      اأي�شً معنية. وال�شبكات الجتماعية 
ن�شر  �شوًطا طوياًل يف  يقطعون  اإنهم 
اأنف�شهم على  الأفكار، ويقدمون  هذه 
اأن  ميكن  التي  املثالية  ال�شاحة  اأنهم 
وكما  اخل��الف��ات.  ه��ذه  فيها  تتك�شف 
يزيلون  فاإنهم  م��وراي بحق،  يالحظ 
احل���دود ب��ن ال��ك��الم اخل��ا���س والعام، 
من  امل��واق��ف  تقوية  على  وي�شاعدون 
خالل جتنب الت�شال اجل�شدي الذي 
“اختزال  �شعوبة  اأك��رث  الأم��ر  يجعل 
وجترده  لفظها  جملة  يف  ال�شخ�س 

من كل �شفاته اإل واحدة«.

اأن��ه هيكلة  امل��ال على  راأ���س  ُيفهم فيه 
بطريقة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال����ع����الق����ات 
متجان�شة ن�شبًيا، اإىل مفهوم الهيمنة 
حيث تخ�شع عالقات ال�شلطة للتكرار 
وادخال  ال�شياغة،  واإع���ادة  والتقارب 
م�شاألة الزمنية يف فكر البنية، وو�شع 
ع��الم��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ول م��ن �شكل من 
التي  الألتو�شريية،  النظرية  اأ�شكال 
كمو�شوع  الهيكلية  ال��ن��غ��م��ات  ت��اأخ��ذ 
ملحات  فيه  تد�شن  �شكل  اإىل  ن��ظ��ري، 
مفهوًما  للبنية  املحتملة  الإم��ك��ان��ي��ة 
ارتباطها  للهيمنة من حيث  متجددا 
املحتملة  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��امل��واق��ع 

لإعادة �شياغة ال�شلطة ».  
  قد يثري مثل هذا الكالم ال�شحك، 
اعتباره  ع���دم  م����وراي حم��ق يف  ل��ك��ن 
اآلف الطالب يبتلعون  م�شحكا، لأن 
هذا الهراء، ومكتبات اجلامعة مليئة 
م�شابًها.   ن����رًثا  ت��ط��ور  ال��ت��ي  ب��ال��ك��ت��ب 
ا، يف الإ���ش��ارة اإىل  اأي�شً وم��وراي حمق 
غر�س  ل��ه  ال��زائ��ف  التعقيد  ه���ذا  اأن 
اأ�شطورة  على  احل��ف��اظ  وه��و  حم���دد، 

التفكري املهيكل.
    وم��ع ذل���ك، غ��ال��ًب��ا م��ا مت تقوي�س 
املداعبات  خ��الل  من  الأ�شطورة  ه��ذه 
وجدت  وال��ت��ي  مت��اًم��ا،  الكاريكاتورية 
قبوًل يف املجالت الأكادميية املرتبطة 
بتيارات الفكر هذه، ومثل هذه املقالة 
كبناء  املفاهيمي  “الق�شيب  بعنوان 
قبل  م���ن  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  مت  اجتماعي”، 
2017 يف  ع����ام  ون�����ش��ره��ا  ال���زم���الء 
العلوم الجتماعية املقنعة، بينما كان 

من الوا�شح اأنها خدعة. 
النجاح  بنف�س  اآخ���ر  كبري  ع��دد  متتع 

التحريري.

اأر���ش��ي��ة مم��ي��زة اأخ����رى ُت��ن�����ش��ر عليها 
الثالثة،  امل��وج��ة  يف  الهوية.  �شيا�شات 
ا منعطًفا �شبيًها  اتخذت الن�شوية اأي�شً
�شوزان  ن�شرت   1991 عام  باحلرب: 
“احلرب  ع��ن��ي��ف  ف��ع��ل  رد  ف����ال����ودي، 
عام  وب���ع���د  الن�شاء”.  ���ش��د  ال����ب����اردة 
“احلرب �شد  تن�شر مارلن فرين�س، 

املراأة«. 
   تن�شر املوؤلفتان حجة احلرب ال�شاملة 
التي ي�شنها الرجال �شد الن�شاء، والتي 
توؤدي يف النهاية اإىل �شكل من اأ�شكال 
ال��ك��راه��ي��ة، ح��ي��ث ظ��ه��رت، يف املوجة 
مثل  �شعارات  الن�شوية،  من  الأخ���رية 

ومفاهيم  قاذورات”.  ال��رج��ال  “كل 
وهذا النوع  مثل “الذكورة ال�شامة”. 
فرن�شا  بالظهور يف  ب��داأ  من اخلطاب 
)ب���ول���ن ه����ارام����اجن، ال��ت��ي ن�����ش��رت يف 
اليام الخرية” اأنا، اأكره الرجال«(. 

ال��ت��وج��ه اجلن�شي،  ه��ن��اك  اأخ������رًيا،     
واملتحولن  وامل��ث��ل��ي��ات  امل��ث��ل��ي��ن  م���ع 
��ا حمور  ج��ن�����ش��ي��اً، وه���و ب��ال��ط��ب��ع اأي�����شً
ميكنني  ل  بالهوية  للمطالبة  مهم 
التو�شع فيه يف هذه الورقة الق�شرية 
الدقيقن  ال��ف�����ش��ل��ن  اإىل  )اأح����ي����ل 
امل�شاألة  لهذه  م��وراي  كر�شهما  للغاية 

يف كتابه(.

هزمية الفكر
   جممل هذا الربنامج الُهَوِوّي ينتج، 
اأدًبا  ل��ه،  املكر�شة  اجلامعة  اأق�����ش��ام  يف 
اآخ���ر من  وف����رًيا ي�شبه، وه���ذا ج��ان��ب 
حقيقية  هزمية  اإىل  امل�شالة،  جوانب 

للفكر. 
الأدب  يكون هذا  ما  غالًبا  الواقع،  يف 
مب�شطلحات  وم��ت��خ��م  م���ق���روء  غ���ري 
م���روع���ة. وه����ذا م��ق��ط��ع م���ن جوديث 
احلركة  يف  ب�����ارزة  �شخ�شية  ب���ول���رت، 
به  ا�شت�شهد  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 

موراي )�س 116(:
ي��ج��ي��ب ح���ًق���ا على    »التحول من ال�شرد البنيوي الذي  ه�����ذا ل  ل���ك���ن،     

ال�������ش���وؤال: م��ا ه��و ال��ت��اأث��ري احلقيقي 
ومن  يوؤيدها  من  الهوية؟  ل�شيا�شات 
يحاربها وما حجم هذين املع�شكرين؟ 
اأط���ل���ق م�����ارك ل���ي���ال، ع��ل��ى اأي ح���ال، 
الأمريكي  للي�شار  حت��ذي��ًرا  كتابه  يف 
ال��ه��و���س بالهوية،  ل��ل��خ��روج م��ن ه���ذا 
اإىل  با�شتخفاف”  “النظر  وع�����دم 
واأ�شحاب  اجلنوب،  يف  “اخلم�شينين 
اإذا  الأ�شلحة النارية يف جبال روكي”، 

“اأراد ا�شتعادة البلد من اليمن«. 
   حقق ال��ره��ان ن�شف جن��اح مب��ا ان 
ت��رام��ب ق��د ه���زم، ول��ك��ن ن�شفه فقط 
“موجة  يف  الآم���������ال  ت����ب����دد  ب�����ش��ب��ب 
ولئن ل يزال ترامب ميثل  زرقاء”.  
الأقلية يف تلك الفئات، فانه ا�شتطاع 
غري  الناخبن  م��ن  اأك���رب  ع��دد  ح�شد 
بعام  م��ق��ارن��ة   2020 ع���ام  ال��ب��ي�����س 
الأ�شول  ذوي  م��ن  وخا�شة   ،2016
الأقليات  اأن  وامل����وؤك����د،  ال��الت��ي��ن��ي��ة. 
متجان�شة  ك��ت��ل��ة  مت��ث��ل  ل  ال��ع��رق��ي��ة 

ملتزمة متاًما باأطروحات الهوية.
   م����ن ج���ه���ت���ه، جن����ح ج����و ب����اي����دن يف 
البي�س  ال��ن��اخ��ب��ن  بع�س  ا�شتقطاب 
خ�شرتهم  ال����ذي����ن  امل����وؤه����ل����ن  غ����ري 
�شنوات.  اأرب��ع  قبل  كلينتون  هيالري 
لكن، اإذا كان هذا قد مّكنه من ك�شب 
الوليات احلا�شمة، فاإن هذه احلركة 
تظل متوا�شعة ن�شبًيا )+ 4 باملائة بن 
البي�س الذين لي�س لديهم �شهادات(.

   اأخرًيا، دعنا ن�شتنجد بهذا التحليل 
مل��ع��ل��ق ���ش��ي��ا���ش��ي اأم��ري��ك��ي )ك��ي��ف��ن دي 
نيويورك  �شحيفة  يف  وي��ل��ي��ام�����ش��ون 
اأعقاب  ال���ذي، يف  ن��وف��م��رب(   9 ت��امي��ز 
الأمريكية،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
تكون  ال��ت��ي رمب��ا  اجل��اذب��ي��ة  اأول  راأى 
كتحد  ال���رتام���ب���ي���ة  م���ار����ش���ت���ه���ا  ق����د 
التقدمي”،  الج��ت��م��اع��ي  “لالإجماع 
من  العامة  احل��ي��اة  لتحرير  و���ش��راع 
اأن  امل��م��ك��ن  وم���ن  الحرتام”.  ق��ي��ود 
على  نظريتها  الي�شارية  الهوية  جتد 
الذكورية  القيم  متجيد  يف  اليمن، 
هي  ه����ذه  البي�شاء”.  “الأقلية  ل���� 
اأط��روح��ة ل���وران دوب��روي��ل يف الكتاب 
“يتحادث  ل��ه  بالن�شبة  ان��ف��ا،  امل��ذك��ور 
اأطروحة  رائع”.  ب�شكل  امل��ع�����ش��ك��ران 
تاأكيًدا  اأن جت��د  يجب  ول��ك��ن  ج��ذاب��ة، 

اأكرث �شالبة.
عامل اجتماع, مدير االأبحاث يف 
املركز القومي للبحث العلمي

 على الي�صار االأمريكي اخلروج من هذا الهو�ض بالهوية, اإذا اأراد ا�صتعادة البلد من اليمني
ترامب و�شع قاعدته النتخابيةجو بايدن ا�شتقطب املزيد من البي�س

املوؤلف دوغال�س موراي

غالف الكتاب

ال�شود وحلم لوتر كينغ�شراع الهويات يحتد يف الوليات املتحدة

كل  حم��و  كينغ  لوثر  م��ارت��ن  حلم 
االأف��راد  م�سري  يف  عرقي  حتديد 
والطريقة التي يعّرفها بهم املجتمع

اليوم,  لل�صود  الــراديــكــايل  الفكر 
هو العك�ض متاًما مل�صروع لوثر كينغ 
العرقية ــدود  احل حمو  يف  املتمثل 

ل�سيا�سات  احلقيقي  التاأثري  هو  ما 
يحاربها  ومن  يوؤيدها  من  الهوية؟ 
املع�سكرين؟ ه��ذي��ن  حجم  وم��ا 

  االأقليات العرقية ال متثل كتلة متجان�صة:

الواليات املتحدة االمريكية: حرب الهوّيات...!
•• الفجر -اأوليفييه غاالند –ترجمة خرية ال�شيباين 

االإن�صانية  العلوم  من  جــزء  يف  الهوية  انــحــراف     
يف  االإعـــالم  و�صائل  مــن  وجـــزء  الي�صار  مــن  وجـــزء 
اإدانته من قبل �صل�صلة  الواليات املتحدة, بداأت تتم 
مارك  كتاب  لقي  ان  و�صبق  والباحثني.  املفكرين  من 

ال�صادر عام  ليال عن “هوّية الي�صار, اأمريكا املفتتة”, 
2018, �صدى وا�صًعا. 

كتاب  ون�صر  ترجمة  متت  االأخـــرية,  االآونـــة  ويف     
املتعلقة  امل�صاألة  هذه  حول  الكبري”,  “اجلنون  اآخر, 
ب�صيا�صات الهوية ب�صكل رئي�صي يف الواليات املتحدة. 
موؤلفه, دوغال�ض موراي, وهو بريطاين, مت تعريفه 

قبل  من  اجلدد  املحافظني  خط  من  قريب  اأنه  على 
ويكيبيديا, ومن موؤيدي الربيك�صت, لكن يظل حتليله 
موثقا جيًدا. وما يقوله يتوافق اإىل حد كبري مع ما 
اأمريكية  ي�صارية  �صخ�صية  وهو  ليال,  مارك  يقوله 

واأ�صتاذ بجامعة كولومبيا.
تعريف  يف  يتمثل  االنحراف  هذا  االمر؟  ما  ولكن     

اأو  اجلن�ض  اأو  بالعرق  املرتبطة  بهويته  فــرد  اأي 
التوجه اجلن�صي )اأو عن طريق اجلمع بني كل ذلك, 
ت�صبح  الهوية  هــذه  اأن  هي  امل�صكلة  “التقاطع”(. 
ب�صكل  الفرد  حتدد  اأن  ويفرت�ض  وح�صرية,  خا�صة 
كامل, وال ميكنه الهروب منها, وال ي�صتطيع الغرباء 

عنه فهمها, وال التحدث عنها. 
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 338883تاريخ: 2020/11/05

بيانات الأولوية: 
ال�شم: مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م

 وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  Marketingحتتها Mania  باللغة الإجنليزية فوقهما 
كلمات ماركتنغ مينيا باللغة العربية وجميع الكلمات بخط مميز باللون الأ�شود على ي�شارهم ر�شم هند�شي 
الفاحت  والأخ�شر  والأ�شفر  والربتقايل  والبنف�شجي  والغامق  الفاحت  الأزرق  بالألوان  الأبعاد  ثالثي  مميز 

والغامق.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 338889تاريخ: 2020/11/05
بيانات الأولوية: 

ال�شم: مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  Marketingحتتها Mania  باللغة الإجنليزية فوقهما 
كلمات ماركتنغ مينيا باللغة العربية وجميع الكلمات بخط مميز باللون الأ�شود على ي�شارهم ر�شم هند�شي 
الفاحت  والأخ�شر  والأ�شفر  والربتقايل  والبنف�شجي  والغامق  الفاحت  الأزرق  بالألوان  الأبعاد  ثالثي  مميز 

والغامق.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.
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 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 338893تاريخ: 2020/11/05
بيانات الأولوية: 

ال�شم: مركز دبي التجاري العاملي �س.ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة     

   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38

الت�شالت.
Mania  باللغة الإجنليزية فوقهما  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  Marketingحتتها 
كلمات ماركتنغ مينيا باللغة العربية وجميع الكلمات بخط مميز باللون الأ�شود على ي�شارهم ر�شم هند�شي 
الفاحت  والأخ�شر  والأ�شفر  والربتقايل  والبنف�شجي  والغامق  الفاحت  الأزرق  بالألوان  الأبعاد  ثالثي  مميز 

والغامق.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

EAT 148884

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337322 تاريخ: 2020/10/12
بيانات الأولوية: 

ال�شم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
 وعنوانه: �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانن، فرا�شي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�شيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�شتيكية )غري  التغليف  الأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�شمات(، اأغلفة ل�شقة، اأكيا�س للنفايات، مناديل ورقية، مفار�س ورقية لأواين املائدة.  
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Flair باللغة الإجنليزية بخط حمدد وطريقة مميزة حتتها كلمة 

فلري باللغة العربية بخط حمدد ومميز والكلمات على خلفية دائرية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

EAT 159221

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 338870تاريخ: 2020/11/05
بيانات الأولوية: 

ال�شم: �شنوفاليك اإنك.
 وعنوانه: 450 كونكار درايف ، �شان ماتيو ، �شي اإيه 94402 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�شورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
خدمات الربجميات كخدمة )ا�س اإيه اإيه ا�س( حتديداً برجميات ال�شت�شافة لال�شتخدام من قبل الآخرين 
ل�شتخدامها فيما يتعلق بتخزين البيانات واإدارة البيانات والتنقيب عن البيانات وحتليل قواعد البيانات 
كمبيوتر  برجميات  من�شات  على  ت�شتمل  ا���س(  اإي��ه  اإي��ه  )بيه  كخدمة  من�شة  البيانات،  م�شاركة  وت��اأم��ن 
البيانات  قواعد  البيانات وحتليل  والتنقيب عن  البيانات  واإدارة  البيانات  بتخزين  يتعلق  فيما  لال�شتخدام 
التنقيب عن  البيانات،  اإدارة  البيانات،  البيانات، ترحيل  البيانات، تخزين  البيانات، حتليل  وتاأمن م�شاركة 

البيانات.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  SNOWSIGHT  باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

EAT 160300

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات الأولوية:  املودعة بالرقم: 338852تاريخ: 2020/11/05  

ال�شم: ال�شهم م م ح
 وعنوانه: �س. ب. 4422 ، الفجرية ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة      
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

ال�شلع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة  املكتبي،  الن�شاط  تفعيل  الأع��م��ال،  توجيه  الأع��م��ال،  اإدارة  والإع���الن،  الدعاية  خدمات 
واخلدمات اخلا�شة باآخرين، وكالت الدعاية والإعالن، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، تنظيم الإ�شرتاك بخدمات 
الريا�شين،  اأعمال  اإدارة  التمثيل،  فناين  اأعمال  اإدارة  الإعالنات،  ل�شق  الأعمال،  اإدارة  يف  امل�شاعدة  لالآخرين،  الت�شالت 
لغايات  الأزي��اء  تنظيم عرو�س  الوثائق،  اإ�شتن�شاخ  والإع��الن،  الدعاية  م��واد  ن�شر  املبا�شر،  بالربيد  الإع��الن  ال�شلع،  عر�س 
ترويجية، التنبوؤات القت�شادية، وكالت الأنباء التجارية، خدمات الت�شميم لغايات الدعاية والإعالن، خدمات اإعداد مناذج 
الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�شحف، الإعالن والدعاية املبا�شرة على 
�شبكات الكمبيوتر، الإ�شتفتاء واإ�شتطالع الآراء، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو اإعالنية، تنظيم املعار�س التجارية لغايات 
اأفالم  اإنتاج  بالتجزئة،  بيعها  ال�شلع على و�شائل الت�شال لغايات  الدعاية والإع��الن اخلارجي، عر�س  اإعالنية،  اأو  جتارية 
الدعاية والإعالن، العالقات العامة، ن�شر ن�شو�س الدعاية والإعالن، اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن، تاأجري مواد الدعاية 
والإعالن، الإعالن بالراديو، تاأجري امل�شاحات الإعالنية، تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�شائل الت�شال، ترويج املبيعات 
)لالآخرين(، بحث الكفالت، الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، حتديث مواد الدعاية والإعالن، معاجلة الن�شو�س، كتابة 

ن�شو�س الدعاية والإعالن، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
 GT ARAB بخط وطريقة مميزة حتتها حريف  ARAB GT.COMعبارة عن كلمة  العالمة: عالمة   و�شف 

بخط وطريقة مميزة على ميينهما .COM بخط �شغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�شرتاطات: 

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

EAT 161569

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 338858تاريخ: 2020/11/05

بيانات الأولوية: 
ال�شم: ال�شهم م م ح

 وعنوانه: �س. ب. 4422 ، الفجرية ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
الألياف  �شبكات  عرب  الإت�شال  احلا�شوبية،  الطرفيات  عرب  الإت�شال  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  الت�شالت، 
الب�شرية، الإت�شال بالتلغراف، الإت�شال بالتلفونات، نقل الر�شائل وال�شور عرب الكمبيوتر، خدمات لوحات 
الن�شرات الإلكرتونية )خدمات اإت�شالت(، معلومات حول الت�شالت، وكالت الأنباء، توفري قنوات ات�شال 
اإمكانية  توفري  للكمبيوتر،  العاملية  بال�شبكة  الرتباط  عرب  الإت�شالت  تقدمي  بعد،  عن  الت�شوق  خلدمات 
تو�شيل امل�شتخدم ب�شبكات كمبيوتر عاملية، الإذاعة بالراديو، تاأجري معدات الإت�شال، البث اأو الإر�شال عرب 
الأقمار ال�شناعية، توفري قنوات ات�شال خلدمات الت�شوق عن بعد، خدمات توجيه وتو�شيل الإت�شالت عن 
بعد، البث بالتلفزيون، اإر�شال امللفات الرقمية، اإر�شال بطاقات املعايدة عرب الإنرتنت، خدمات �شلكية، البث 

الال�شلكي، خدمات البث عرب النرتنت، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�شف العالمة: عالمة ARAB GT.COMعبارة عن كلمة ARAB بخط وطريقة مميزة حتتها 
حريف GT بخط وطريقة مميزة على ميينهما .COM بخط �شغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

EAT 161570

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 338863تاريخ: 2020/11/05
بيانات الأولوية: 

ال�شم: ال�شهم م م ح
 وعنوانه: �س. ب. 4422 ، الفجرية ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
خدمات  بال�شيارات،  النقل  ال�شيارات،  تاأجري  وال�شفر،  ال��رح��الت  تنظيم  ال�ش�لع،  وتخزين  تغليف  النق�ل، 
اأو الب�شائع(، ت�شليم الب�شائع، النقل ب�شيارات الأج��رة، نقل  ال�شيارات، خدمات النقل )نقل الر�شائل  قيادة 

امل�شافرين، احلجز للنقل، معلومات النقل، تاأجري املركبات، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�شف العالمة: عالمة ARAB GT.COMعبارة عن كلمة ARAB بخط وطريقة مميزة حتتها 
حريف GT بخط وطريقة مميزة على ميينهما .COM بخط �شغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  دي�شمرب  2020 العدد 13102 

EAT 161571
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املال والأعمال

جامعة دبي تنظم موؤمترا دوليا حول االآفاق اجلديدة يف االإدارة املالية
وقال اإن تركيز التمويل يف البداية كان على تكوين ال�شركات 
العقود  يف  الأعمال  بيئة  لأن  نتيجة  واأن��ه  الندماج  وعمليات 
ال�شركات  لنت�شار  نتيجة  التعقيد  �شديدة  اأ�شبحت  الخ��رية 
متعددة اجلن�شيات ف�شال عن الثورة املعلوماتية والتي جعلت 
اأداء الأعمال على نطاق دويل اأكرث �شهولة من ذي قبل فقد 
�شاحب التمويل تطور بيئة الأعمال واأ�شبح اأكرث ديناميكية 
يف البحث عن م�شادر التمويل الدولية الأقل تكلفة وخماطر 
واأ���ش��ب��ح ال��ت��م��وي��ل م��رت��ب��ط��ا ب��ك��اف��ة ال���ق���رارات ال��ت��ي تتخذها 
للم�شاهمة  واملهنين  الأكادميين  ودعا  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
يف امل��وؤمت��ر ك��ل ع��ام م��ن خ��الل ع��ر���س اأوراق��ه��م وامل�����ش��ارك��ة يف 
منتديات النقا�س وح�شور ور�س العمل. وا�شتعر�س املوؤمتر يف 

القت�شادية.
دبي  جامعة  يف  حما�شر  اأ�شتاذ  ح�شن  رحيم  الدكتور  وق��ال 
هذه  تنظيم  على  دائما  حتر�س  اجلامعة  اأن  املوؤمتر  ورئي�س 
املوؤمترات وانه بالرغم من الظروف ال�شتثنائية التي مير بها 
العامل نتيجة جلائحة كورونا فقد مت تنظيم املوؤمتر عن بعد 
وحقق جناحا كبريا متثل يف امل�شاركات والبحوث املتميزة التي 
مت عر�شها م�شريا اإىل اأنه �شيتم تنظيم الن�شخة اخلام�شة من 
املوؤمتر يف نوفمرب من العام املقبل..داعيا الباحثن للم�شاركة 

فيه لأهمية املو�شوعات التي يطرحها كل عام.
ويف ختام املوؤمتر مت منح جوائز لأف�شل ورقة اأكادميية قدمها 

امل�شاركون واأف�شل ورقة بحثية لطالب.

•• دبي -وام:

املوؤمتر  بعد  ع��ن  دب��ي  ل��الأع��م��ال يف جامعة  دب��ي  كلية  نظمت 
املالية”  الإدارة  يف  اجل��دي��دة  “الآفاق  ح��ول  ال��راب��ع  ال���دويل 
والذي تناول التطورات يف الأعمال والقانون وتبادل املعرفة 
والقت�شاد  ال��ت��م��وي��ل  م��ن��ه��ا  وا���ش��ع��ة  واخل�����ربات يف جم����الت 
يف  والخت�شا�شين  الأكادميين  قبل  من  والقانون  والإدارة 

جمال القت�شادات املتقدمة والنا�شئة.
كلمة  دب���ي  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  وال��ق��ى 
تناول فيها اأهمية ا�شتك�شاف الفر�س والتحديات اجلديدة يف 

جمالت التمويل والأعمال والقانون.

دورته الرابعة بح�شور اأكرث من 40 اأكادمييا وباحثا اأحدث 
يف  النظرية  والتطورات  احلالية  واملمار�شات  البحوث  نتائج 
والبنوك  والت�شويق  والإدارة  واملحا�شبة  والتمويل  القت�شاد 
والتجارة  ال�شرتاتيجية  الأعمال  وري��ادة  والقانون  والقيادة 
الب�شرية  وامل��وارد  العمل  واأخالقيات  وال�شياحة  الإلكرتونية 

وغريها الكثري.
يف  ومتخ�ش�شة  حمكمة  بحثية  اأوراق  بعر�س  املوؤمتر  ومتيز 
جل�شات متزامنة بالإ�شافة اإىل م�شاركة املتحدثن الرئي�شين 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  العاملية  ال�شوؤون  رئي�س  راف��ورد  نوح  الدكتور 
القت�شاد  اأ�شتاذ  فيفاريللي  والربوفي�شور ماركو   ، للم�شتقبل 
ال�شيا�شة  ق�شم  وم��دي��ر  ميالنو  يف  الكاثوليكية  اجلامعة  يف 

خالل جل�صة افرتا�صية �صارك فيها 100 من رجال االأعمال يف االإمارات واأفريقيا

غرفة دبي ت�سلط ال�سوء على الفر�س اال�ستثمارية والتجارية الواعدة يف اأنغوال

ر�صخ مكانته كاأحد اأهم معار�ض االإ�صكان احلكومي على م�صتوى الدولة

ديكوبيلد 2020 ي�سدل ال�ستار على فعالياته موا�سال جناحه يف ا�ستقطاب اآالف املواطنني

بنك دبي التجاري يح�سد جائزتي اأف�سل بنك جتاري وحتول رقمي
“اأف�شل بنك جتاري يف الإم��ارات العربي��ة املتحدة” 
العربية  الإم�����ارات  يف  رقم������ي  حت���ول  “اأف�ش������ل  و 

املتحدة”.
 م��ن ج��ان��ب��ه ق��������ال ع��ب��د ال��رح��ي��م ال��ن��م��ر امل��دي��ر العام 
التجاري  لل�شركات يف بنك دبي  امل�شرفية  للخدمات 
 MEA نحن ���ش��ع��داء ب��ف��وزن��ا ب��ه��ذه اجل��ائ��زة م��ن “
املتوا�شلة  دلياًل على اجلهود  تعد  والتي   Finance
التي يبذلها البنك لدعم الأعمال التجارية يف جميع 
اأنحاء الإمارات وقد مت تعزيز روح ال�شراكة هذه مع 
كورونا  جائحة  خ��الل  خا�شة  اأك��رب،  ب�شكل  عمالئنا 
على  ال�شركات  مب�شاعدة  قمنا  اننا  حيث  العام  ه��ذا 
من  اجلائحة  فر�شتها  التي  التحديات  على  التغلب 

خالل �شل�شلة من املبادرات«.
من جانبه قال اأميت مالهوترا املدير العام ملجموعة 
هدفنا  م��ع  “ متا�شيا  ل��الأف��راد  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
البنك  ي��ع��م��ل  ب��ال��ك��ام��ل  رق��م��ي��اً  ب��ن��ك��اً  ن�����ش��ب��ح  اأن  يف 
على  بناًء  الرقمية  عرو�شه  حت�شن  على  با�شتمرار 
اإ�شرتاتيجيته املرتكزة على العمالء ومبا يتما�شى مع 
ثقافته املرتكزة على البتكار ونحن اإذ نوا�شل رحلتنا 
على  �شتحفزنا  اجل��وائ��ز  ه��ذه  مثل  ف��اإن  التميز  نحو 
موا�شلة تعزيز خدماتنا لعمالئنا وتزويدهم بحلول 

اأكرث ابتكارا«.

•• دبي -وام:

ح�شد بنك دبي التجاري جائزتي اأف�شل بنك جتاري 
 MEA Finance واأف�شل حتول رقمي �شمن جوائز

. لعام 2020 
الرئي�س  ليندر  ف��ان  بريند  الدكتور  جائزتان  ت�شلم 
التنفيذي لبنك دبي التجاري اإىل جانب عبدالرحيم 
لل�شركات  امل�شرفية  للخدمات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النمر 
ال��ع��ام ملجموعة اخلدمات  امل��دي��ر  م��ال��ه��وت��را  واأم��ي��ت 
امل�شرفية لالأفراد و�شتيفان كيمل الرئي�س التنفيذي 
للخدمات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ر���ش��ا  وح�����ش��ن  للعمليات 
امل�شرفية الدولية واملعامالت امل�شرفية وذلك خالل 

حفل اأقيم يف املقر الرئي�شي للبنك يف دبي.
تكرمي  اإىل   MEA Finance ج���وائ���ز  وت�����ش��ع��ى 
اأنحاء  جميع  م��ن  واملالي���������ة  امل�شرفية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تتميز  ال��ت��ي  واأفريقي�������ا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
البتكار  خ��الل  م��ن  قوي������ة  مالي����ة  اأنظمة  باإن�شاء 
القطاع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول 

الرقمي ب�شكل عام.
واأع������رب الدكتور بريند فان ليندر الرئي�س التنفيذي 
باحل�ش����ول  الفخ��������ر  ع��ن  التج������اري  دب���ي  لبنك 
عن   MEA Finance قبل  من  التقدير  ه��ذا  على 

•• دبي-الفجر: 

وم�شوؤولون  اأع����م����ال  رج�����ال  اأك�����د 
اأنغول  ج��م��ه��وري��ة  يف  ح��ك��وم��ي��ون 
واحدة  تعترب  الإم������ارات  دول���ة  اأن 
مت  ال��ت��ي  الرئي�شية  الأ����ش���واق  م��ن 
ا�شتثمارات  ل�شتقطاب  اختيارها 
اأج��ن��ب��ي��ة م��ب��ا���ش��رة يف ال��ع��دي��د من 
فيها  مب��ا  القت�شادية  القطاعات 
الزراعية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال����زراع����ة 

والرثوة ال�شمكية والت�شنيع.
ج����������اء ذل����������ك خ����������الل اجل����ل���������ش����ة 
موؤخراً  نظمها  التي  الفرتا�شية 
امل��ك��ت��ب ال��ت��م��ث��ي��ل��ي ل��غ��رف��ة دب����ي يف 
“اآفاق  ع����ن����وان  حت����ت  م���وزم���ب���ي���ق 
ال�شتثمار يف اأنغول” بالتعاون مع 
غرفة التجارة الأنغولية الإماراتية 
وهيئة الت�شدير وترويج ال�شتثمار 
�شكلت  وق��د  اأن��غ��ول.  جمهورية  يف 
اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا نحو 
يف  الأع������م������ال  رج�������ال  م�����ن   100
الإم������ارات واأن���غ���ول وغ��ريه��م��ا من 
اأتاحت  من�شة  الأف��ري��ق��ي��ة  ال����دول 
لقادة الأعمال الإماراتين الطالع 
ع��ن كثب على واق���ع الق��ت�����ش��اد يف 
والفر�س  الأف���ري���ق���ي  ال��ب��ل��د  ه����ذا 

التجارية املتاحة فيه.
ديفي�س،  ف�����ريا  م���ع���ايل  واأ������ش�����ارت 
اأنغول  جمهورية  يف  املالية  وزي���رة 
اإىل  اجل��ل�����ش��ة  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف 
التجارية  العالقات  تعزيز  اأهمية 
والق��ت�����ش��ادي��ة م��ع دول���ة الإم����ارات 
وخا�شة يف ظل اخليارات والفر�س 
يف  امل��ت��اح��ة  ال��وا���ش��ع��ة  ال�شتثمارية 
اأنغول والتي ميكن ال�شتفادة منها 

ب�شكل كبري.
و���ش��ل��ط��ت م��ع��ال��ي��ه��ا ال�������ش���وء على 

بن  ال�����ش��ري��ب��ي  الزدواج  جت��ن��ب 
الإم���������ارات واأن����غ����ول اع���ت���ب���اراً من 
���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل، الأم�����ر الذي 
التجارية  العوائق  اإزال��ة  �شاأنه  من 
وال������ش�����ت�����ث�����م�����اري�����ة، واحل����������د من 
ال�شرائب  وتقليل  البريوقراطية، 
الأن�شطة القت�شادية، موؤكداً  على 
اأنغول  ن�شاط جت��اري يف  افتتاح  اأن 
 30 قدرها  م��دة  و�شطياً  ي�شتغرق 
وترويج  الت�شدير  واأن هيئة  يوماً، 
املثالية  امل��ن�����ش��ة  ه���ي  ال���ش��ت��ث��م��ار 
لت�شريع  احلكومة  اأوج��دت��ه��ا  التي 

اخلطوات وجعلها اأكرث �شال�شة.
ال����ف����اروق����ي، مدير  ط������ارق  وق������ال 
ت��ط��وي��ر الأع����م����ال يف م���وان���ئ دبي 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  “اإن  العاملية: 
حيال  م���ت���ف���ائ���ل���ة  ن����ظ����رة  ل���دي���ه���ا 
منو  م��ع��دلت  على  مبنية  اأفريقيا 
دوًل  لكونها  نظراً  وذلك  الأ�شواق، 
من  العديد  ومتتلك  باملوارد  غنية 

الفر�س ال�شتثمارية الواعدة«.
اإىل وج��ود حاجة  الفاروقي  واأ���ش��ار 
اللوج�شتية  اخل���دم���ات  ل��ت��و���ش��ي��ع 
املجالت  اإح��دى  باعتبارها  والنقل 
مل���وان���ئ دب���ي الرتكيز  ال��ت��ي مي��ك��ن 
خطط  ت��دع��م  لأن��ه��ا  ن��ظ��راً  عليها 
ن�شاطات  و���ش��ل�����ش��ل��ة  ال�������ش���وق  من���و 
اأنغول. وقال:  الأعمال لل�شركة يف 
تلعب  امليناء،  خدمات  جانب  “اإىل 
موانئ دبي العاملية دوراً حمورياً يف 
العديد من القطاعات الأخرى مبا 
وتطوير  البحرية،  اخلدمات  فيها 
واملناطق  اللوج�شتية،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
قيمة  ب��ذل��ك  لتجلب  القت�شادية 
الأفريقية  لالقت�شادات  م�شافة 
بو�شفها واحدة من اأكرث ال�شركات 

الإماراتية ديناميكية يف اأفريقيا«.

ارتفاع تداوالت اخلليجيني والعرب يف 
االأ�سهم االإمارتية اإىل 31.8 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

املال  اأ����ش���واق  يف  ال�شيولة  ���ش��خ  وال��ع��رب  اخلليجيون  امل�شتثمرون  وا���ش��ل 
الإماراتية مما رفع اإجمايل قيمة تداولتهم خالل الأ�شهر ال� 11 الأوىل 
لالإح�شائيات  وفقا  و�شراء  بيعا  مليار   31.8 نحو  اإىل   2020 العام  من 

ال�شادرة عن �شوقي اأبوظبي ودبي املالين.
امل�شتثمرين يف  ا�شتمرار التداولت املكثفة لهذه ال�شريحة املهمة من  ومع 
مليون   665 اإىل  ا�شتثماراتهم  �شايف  ارتفع  فقد  املحلية،  املالية  الأ�شواق 
درهم يف �شهر نوفمرب من العام اجلاري بزيادة ن�شبتها %35.7 مقارنة 

مع �شايف ا�شتثماراتهم يف �شهر اأكتوبر من العام ذاته.
الثقة  وال��ع��رب  اخلليجين  ا�شتثمارات  ل�شايف  املتوا�شلة  ال��زي��ادة  وتعك�س 
الكبرية التي حتظى بها الأ�شواق املالية الإماراتية التي باتت ت�شنف بكونها 

الأكرث جاذبية لال�شتثمار يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط.

ال���ت���ج���اري ب���ن دب����ي واأن����غ����ول بلغ 
يف  ام��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   1.58
العام املا�شي، مع وجود اآفاق وا�شعة 
والقت�شادي  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ت��ع��اون 
ب���ن ال��ط��رف��ن. ب�����دوره اأك����د ليلو 
فران�شي�شكو ممثاًل هيئة الت�شدير 
وت��روي��ج ال���ش��ت��ث��م��ار يف اأن��غ��ول اأن 
احلكومة الأنغولية تتحرك بخطى 
ثابتة لتطبيق خطط هدفها تنويع 
على  الع��ت��م��اد  وتقليل  الق��ت�����ش��اد 
ال��ن��ف��ط، واأو����ش���ح ب��اأن��ه ي��ت��م العمل 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ي���ه���دف اإىل 
تقليل الواردات من منتجات معينة 
وزيادة الإنتاج املحلي لتلبية الطلب 
قطاعات  يف  ل���الأ����ش���واق  امل���ت���زاي���د 
حمددة مثل املن�شوجات، والأعمال 

التجارية الزراعية. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال دوارت����ي دا كروز، 
“اأم.  يف  الأعمال  و�شريك  املحامي 
باأنه   )MC&A( اإي���ه«  اآن��د  �شي 
م��ن امل��ق��رر ال��ع��م��ل ب��ب��ن��ود معاهدة 

املوارد  من  الكبري  بالكم  املدعومة 
املتاحة واملنتجات مبا فيها القطن 
جمتمعة  ت�شكل  والأمل��ا���س  والقهوة 
عوامل ت�شجع ال�شركات الإماراتية 
مميز  جت��اري  بن�شاط  القيام  على 
التزام  اأنغول، موؤكداً  يف جمهورية 
التبادل  ب��دع��م  ال���ت���ام  دب���ي  غ��رف��ة 
ال�شتثماري  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ج��اري 
الأع����م����ال يف دبي  ب���ن جم��ت��م��ع��ي 

واأنغول.  
املكاتب  وو���ش��ف عمر خ���ان، م��دي��ر 
اخلارجية يف غرفة دبي قيام غرفة 
دب���ي ب��اإر���ش��ال ب��ع��ث��ة جت��اري��ة العام 
على  ل��الط��الع  اأن��غ��ول  اإىل  املا�شي 
باخلطوة  ف��ي��ه��ا  ال���ش��ت��ث��م��ار  واق����ع 
ال��ط��ري��ق نحو  ال��ت��ي م��ه��دت  املهمة 
وعالقات  جت�����اري  ت���ب���ادل  اإق����ام����ة 
وخا�شة  لح���ق���ة،  ف���رتة  ت���ع���اون يف 
والفر�س  الكبري  ال��ت��واف��ق  ظ��ل  يف 
التجارية التي مت حتديدها خالل 
التبادل  اأن  م�شيفاً  ال��زي��ارة،  تلك 

ال���ت���ط���ورات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ط���راأت 
على واقع الأعمال يف اأنغول ومنها 
املتعلقة  القانونية  الأط��ر  حتديث 
والإج�����راءات  اخل��ا���س  بال�شتثمار 
الف�شاد،  ملكافحة  اتخاذها  مت  التي 
الرتكيز  موا�شلة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
ال�شتثمارات  ت��ك��ل��ف��ة  م���ن  واحل����د 
ب���اع���ت���ب���اره���ا خ����ط����وات يف الجت�����اه 
ال�شحيح لتحفيز جذب املزيد من 
اأنغول،  اإىل  الأج��ان��ب  امل�شتثمرين 
املحوري  ال������دور  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دة 
لدولة الإم��ارات يف تنمية وتطوير 
الق���ت�������ش���اد الأن����غ����ويل م���ن خالل 

حمفظة وا�شعة من ال�شتثمارات.
الها�شمي،  ح�����ش��ن  اأ����ش���ار  وب������دوره 
يف  الدولية  العالقات  اإدارة  مدير 
الفتتاحية  كلمته  يف  دب���ي  غ��رف��ة 
متر  الأن�����غ�����ويل  ال�������ش���وق  اأن  اإىل 
ب���ح���ال���ة م����ن ال���ت���غ���ري الإي����ج����اب����ي، 
الأنغولية  احل���ك���وم���ة  روؤي������ة  واأن 

والتي  “الإ�شكان”  ب��ط��اق��ة  وه���ي 
املوؤ�ش�شة  م��ت��ع��ام��ل��ي  ت�����ش��ت��ه��دف 
خ�شومات  م��ن  حاملها  وي�شتفيد 
  50% اإىل   20 ب�����ن  ت����������رتاوح 
ل����دى 50 ���ش��رك��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
وال�شيانة  والديكور  البناء  جم��ال 
والأثاث، و�شيزيد عدد ال�شركات يف 
اأكرب عدد  امل�شتقبل لي�شتفيد منها 

من املتعاملن.

م�صاريع ابتكارية
و�شكل املعر�س فر�شة لإطالق عدد 
تلبي  التي  البتكارية  امل�شاريع  من 
احتياجات املنزل الع�شري والذكي، 
“املدن  م���������ش����روع  اإط��������الق  م���ن���ه���ا 
نظام  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����و  الذكية” 
الإلكرتونية  الأجهزة  ملراقبة  ذكي 
م�شت�شعرات  خ��الل  م��ن  امل��ن��ازل  يف 
على  وت��ع��م��ل  الأداء  ج���ودة  ت��راق��ب 
ح�شول  ب��اأم��اك��ن  تنبيهات  اإر����ش���ال 
الفنية،  ال���وح���دات  اإىل  الأع���ط���ال 
تطبيق  اأول  اإط������الق  ج���ان���ب  اإىل 
�شاحب  خالله  من  ي�شتطيع  ذك��ي 
ال�����ش��ك��ن��ي م��راق��ب��ة كافة  امل�������ش���روع 
على  والإط����الع  التنفيذ،  خ��ط��وات 
والهند�شية،  الفنية  التفا�شيل  اأدق 
اأي  اأو من  الدولة  داخ��ل  �شواء من 
دولة يف العامل، وغريها الكثري من 
ديكوبيلد  دور  توؤكد  التي  امل�شاريع 
اأحدث  للك�شف عن  �شنوية  كوجهة 
حتويل  م�شتلزمات  يف  الب��ت��ك��ارات 
الذكية  الأمن����������اط  اإىل  امل�����ن�����ازل 

والبيوت الع�شرية.

•• دبي-الفجر:

جنح معر�س الإ�شكان ومواد البناء 
الهند�شية  والإ�شت�شارات  والديكور 
ال�����ذي   ”2020 “ديكوبيلد 
الرابعة  ن�شخته  فعاليات  اختتمت 
كاأحد  مكانته  يوطد  ب��اأن  م��وؤخ��را، 
اأه���م م��ع��ار���س الإ���ش��ك��ان احلكومي 
خالل  م��ن  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
حمافظته على زخمه يف عدد الزوار 
الأول لنطالقه وحتى  اليوم  منذ 
من  اآلف  بح�شور  فعالياته،  ختام 
امل��واط��ن��ن، ف�شال ع��ن جن��اح��ه يف 
عار�شا   55 م��ن  اأك���رث  ا�شتقطاب 
حمليا من خمتلف اإمارات الدولة. 
وحاز املعر�س الذي نظمته موؤ�ش�شة 
حم��م��د ب���ن را����ش���د ل��الإ���ش��ك��ان على 
العار�شن  اأي��ام بر�شا  م��دار ثالثة 
وال������زوار، ح��ي��ث ا���ش��ت��ط��اع��ت كربى 
وال�شت�شارية  الهند�شية  ال�شركات 
اجلهات  ع���ن  ف�����ش��ال  وامل���ق���اول���ن 
البناء  م��واد  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
والديكور  ال���داخ���ل���ي  وال��ت�����ش��م��ي��م 
والأثاث واملفرو�شات، اأن تقدم باقة 
والتقنيات  احل��ل��ول  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
ت�شهيل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
رحلة املواطنن يف بناء اأو جتهيز اأو 
والتي  م�شاكنهم،  وجتميل  �شيانة 
�شرائح  ك���اف���ة  ل��ت��ن��ا���ش��ب  ���ش��م��م��ت 
لزوراه  املعر�س  اأت��اح  كما  املجتمع، 
فر�شة التعرف على اأحدث النماذج 
والت�شاميم ال�شكنية، واأف�شل مواد 

البناء واأكرثها جودة.

ع����ن ���ش��ك��ر م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
ال�شركاء  ل��ك��اف��ة  ل��الإ���ش��ك��ان  را���ش��د 
وو�شائل  وال��رع��اة  ال�شرتاتيجين 
تقديرا  وال����ع����ار�����ش����ن،  الإع��������الم 
مل�شاهمتهم ودورهم البارز يف جناح 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال���راب���ع���ة من 
تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  “ديكوبيلد”، 
و���ش��م��ع��ت��ه كمن�شة  م��ك��ان��ة احل����دث 
ال�شاعن  للمواطنن  تتيح  رائ���دة 

ال�شكنية  م�������ش���روع���ات���ه���م  ل���ب���ن���اء 
باأب�شط  ال�شتثمارية  اأو  اخل��ا���ش��ة 

الطرق واأ�شهلها.

بطاقة “االإ�صكان«
اإزاح����ة   2020 دي��ك��وب��ي��ل��د  و���ش��ه��د 
ال�شتار عن مبادرة موؤ�ش�شة حممد 
ب����ن را�����ش����د ل����الإ�����ش����ك����ان، ال����ت����ي مت 
املعر�س،  فعاليات  خالل  اإطالقها 

ومت�������ّي�������زت ه��������ذه ال���ن�������ش���خ���ة من 
بالعرو�س  “ديكوبيلد2020” 
قدمتها  ال��ت��ي  املُ��غ��ري��ة  التناف�شية 
للمواطنن  ال���ع���ار����ش���ة  اجل����ه����ات 
الإ�شكان يف  امل�شتفيدين من جهات 
الدولة، حيث �شملت منح خ�شومات 
منا�شبة  ت�شاميم  وتوفري  خمتلفة 
امليزانيات ويف حدود قيمة  ملختلف 
يح�شل  ال�����ذي  ال���ق���ر����س  اأو  امل���ن���ح 

رحلة  ت�شهيل  يف  واملتمثلة  لأجلها 
م�شاكن  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ن  ح�����ش��ول 
خ��ا���ش��ة ب��ه��م وال���ع���م���ل ع��ل��ى جمع 
ك��اف��ة حم��ط��ات ه��ذه ال��رح��ل��ة حتت 
تنويع  خ�����الل  م����ن  واح������د  ���ش��ق��ف 
التخ�ش�شات التي حتر�س املوؤ�ش�شة 
اإي��ج��اده��ا يف معر�س  ���ش��ن��وي��ا ع��ل��ى 
ديكوبيلد وا�شتقطاب كافة اجلهات 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��ه��ذا امل���ج���ال، وذلك 

جهات  من  امل�شتفيد  املواطن  عليه 
الإ�شكان يف الدولة.

يوا�صل جناحاته
قرقا�س  ����ش���ام���ي  �����ش����ع����ادة  واأك���������د 
حممد  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر 
املعر�س  اأن  ل��الإ���ش��ك��ان،  را���ش��د  ب��ن 
ي����وا�����ش����ل جن����اح����ات����ه م�����ن خ���الل 
ال���ت���ي �شمم  ل����الأه����داف  حت��ق��ي��ق��ه 

الر�شيدة  قيادتنا  حلر�س  ترجمة 
وانطالقا  امل��واط��ن��ن،  اإ���ش��ع��اد  على 
بتحقيق  ال���ب���ال���غ  اه��ت��م��ام��ه��ا  م���ن 
ال�����ش����ت����ق����رار ال�������ش���ك���ن���ي، وت���وف���ري 
والرفاه  الكرمية  احلياة  مقومات 
وال�����ش��ع��ادة لأب���ن���اء الإم�������ارات، عرب 
الدعم  من  متعددة  اأ�شكال  توفري 

ال�شكني.
قرقا�س  ���ش��ام��ي  ����ش���ع���ادة  واأع�������رب 

مليون درهم ت�سهيالت مالية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة خالل الربع الثالث من 2020   100
•• اأبوظبي-وام:

قدمتها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  الت�شهيالت  قيمة  و�شلت 
للم�شاريع  الإم������ارات  دول���ة  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ب��ن��وك 
خالل  دره��م  مليون   100 واملتو�شطة  ال�شغرية 
ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام اجل�����اري وذل����ك وفقا 
الإم����ارات  م�شرف  ع��ن  ال�����ش��ادرة  لالإح�شائيات 

املركزي.
ومع عودة البنوك لتقدمي التمويالت للم�شاريع 
من  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  خ��الل  واملتو�شطة  ال�شغرية 
2020 فقد بلغ اإجمايل الر�شيد الرتاكمي لهذا 
 92.6 نحو  الئتمانية  الت�شهيالت  م��ن  ال��ن��وع 
مليار درهم يف نهاية �شهر �شبتمرب املا�شي مقارنة 

العام  92.5 مليار دره��م يف �شهر يونيو من  مع 
ذاته. وكان ر�شيد الت�شهيالت للم�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة �شهد اإمتام بع�س الت�شويات بعد قيام 
ع���دد م��ن��ه��ا ب��دف��ع الل���ت���زام���ات امل��رت��ب��ة عليها يف 
الفرتة التي اأعقبت الربع الأول من العام 2020 
قبل اأن تعود البنوك جمددا لتقدمي الت�شهيالت 

لهذه امل�شاريع يف الربع الثالث من العام.
ر�شيد  اأن  امل��رك��زي  امل�شرف  اح�شائيات  وتظهر 
امل�شاريع  عليها  ح�شلت  التي  املالية  الت�شهيالت 
 11.5% ت�����ش��ك��ل ن��ح��و  ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة 
ت��ق��ري��ب��ا م��ن اإج���م���ايل ر���ش��ي��د ال��ت�����ش��ه��ي��الت التي 
والتجاري  ال�شناعي  للقطاعن  البنوك  قدمتها 

مع نهاية �شهر �شبتمرب من العام اجلاري.

اأك���د م��وؤخ��را اأن  ي�����ش��ار اإىل اأن امل�����ش��رف امل��رك��زي 
الن�شاط التمويلي املقدم لهذا النوع من امل�شاريع 
يرتكز ب�شكل اأكرب على امل�شاريع متناهية ال�شغر 
البنكية  احل�شابات  اإجمايل  بلغ  ،حيث  وال�شغرية 
و147  األ��ف��ا   63 ال�شغرية  بامل�شاريع  اخل��ا���ش��ة 
 2020 ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن  ال��رب��ع  ح�شابا خ���الل 
الربع  مع  مقارنة  ح�شابا   2637 قدرها  بزيادة 

الأول من العام ذاته .
ال�شغر  م��ت��ن��اه��ي��ة  امل�������ش���اري���ع  ق���ط���اع  وي���ح���ظ���ى 
قبل  م��ن  ك��ب��رية  باأهمية  واملتو�شطة  وال�شغرية 
احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة واحل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
الرئي�شي  املحرك  لكونها  نظرا  وذل��ك  الإم���ارات 

لالقت�شاد الوطني.
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املال والأعمال
مليار درهم قيمة �سادرات واإعادة ال�سادرات غري النفطية الأبوظبي خالل 3 اأ�سهر  32.8

ال�شويدي من دائرة الأ�شغال العامة 
، واآم��ن��ة امل��ازم��ي م��ن دائ���رة موانئ 
اأما  امل�شتقلة،  اجلهات  عن  ال�شارقة 
املالية  اخل��دم��ة  ذو  امل��وظ��ف  و���ش��ام 
امل��م��ت��دة 25 �شنة ف��اأك��رث  ك��ان من 
ن�شيب كل من توفيق ح��وراين من 
هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، 
املالية  دائ�����رة  وحم��م��د ���ش��ي��اء م���ن 
امل��رك��زي��ة، يف ح��ن ح�����ش��دت مرمي 
الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اآل عل�ي من 

و�شام القرتاح املايل املتميز.

تكرمي الرعاة الر�صميني 
و����ش���ه���د احل����ف����ل  ت����ك����رمي ال����رع����اة 
ال��ر���ش��م��ي��ن، وه���م: ���ش��رك��ة م���زادات 
بالتي�ني”،  “راعي  الم������������ارات 
وم�������ش���رف ال�������ش���ارق���ة الإ����ش���الم���ي، 
و�شركة  لل�شيارات،  الفطيم  و�شركة 
للتاأمن،  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��رك��ة  ب��ي��ئ��ة، 
الذكية،  ل��ل��ح��ل��ول  امل���ج���رة  و���ش��رك��ة 
و�شركة  لل�شياقة،  ال�شارقة  ومعهد 
رافد حللول املركبات، و�شركة تالل 
ال��ع��ق��اري��ة، و���ش��رك��ة ���ش��ان��د، و �شركة 
�شحاب، واأكادميية العلوم ال�شرطية، 

و�شركة كلينكو العامة.
وجنحت اجلائزة يف دورتها الرابعة 
يف حتقيق كافة اأهدافها املتمثلة يف 
امل�شاهمة يف تطوير املالية العامة يف 
ال�شارقة والرت��ق��اء مب�شتوى  اإم��ارة 
وفقاً  وال����ف����ردي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الأداء 
العاملية،  املالية  املمار�شات  لأف�شل 
ون�����ش��ر م��ف��اه��ي��م ال��ت��م��ّي�����ز والإب������ّداع 
اإر�شادَية  مرجعَية  وتوفري  واجلودة 
ومعايري  اأُ���ش�����س  اعتماد  خ��الل  م��ن 
ّ���ز امل����ايل  د اجت����اه����ات ال���ت���م���ي���� حُت�������دِّ
م  التقدُّ م��ّدى  قيا�س  على  وت�شاعّد 
والتطُور يف اأداء املوؤ�َش�شات احلكومية 
املحلية مالياً، بال�شافة اإىل التعرف 
على اأبرز نقاط القوة يف الأداء املايل 
املوؤ�ش�شي  امل�شتوين  على  احلكومي 
تعزيز  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  وال�����ف�����ردي 
و�شمان  وا�شتدامتها  النقاط  ه��ذه 
كفاءة  العمل  اأ�شاليب  اأكّث�ر  تطبيق 
احُلكومي  املايل  القطاع  يف  وتطوراً 
بالأداء  تّدفع  تناف�شَية  بيئة  واإيجاد 
املوؤ�َش�شي احلكومي يف املالية العامة 
اجلودة  م��ن  ع��ال��ي��ة  م�شتويات  اإىل 

والتميز والإبّداع والإ�شتدامة.

••ال�شارقة-الفجر:

ن���ظ���م���ت دائ��������رة امل���ال���ي���ة امل���رك���زي���ة 
ب����ال���������ش����ارق����ة، اأم�����������س الث�����ن�����ن يف 
ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  م��ق��ر 
الفائزين  ت��ك��رمي  حفل  بال�شارقة، 
املتمي�ّز”،  امل����ايل  “الأداء  ب��ج��ائ��زة 
التي اأطلقتها الدائرة بهدف تكرمي 
يف  املتمّي�زين  والأف�����راد  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
يف  جلهودهم  تقديراً  امل��ايل،  املجال 
رفع م�شتوى اإدارة املوارد وحفظ املال 
العام يف ظل اتخاذ كافة الإجراءات 
والتدابري الحرتازية التي ت�شمن 
�شحة و���ش��الم��ة احل�����ش��ور، ك��م��ا مت 
ب���ث احل���ف���ل ع��ل�����ى ح�����ش��اب��ات دائ����رة 
التوا�شل  و�شائل  املركزية يف  املالية 
قنوات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإج��ت��م��اع��ي 

اليوتيوب.
�شمو  التكرمي بح�شور  واأقيم حفل 
القا�شمي،  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
وليد  و�شعادة  املالية،  دائ���رة  رئي�س 
ال�������ش���اي���غ، م����دي����ر ع�����ام ال�����دائ�����رة، 
بالإ�شافة اإىل الأمن العام للجائزة، 
الأمانة  واأع�����ش��اء  ك�����ش��واين،  نا�شر 
العامة للجائزة، كما ح�شر ممثلون 
والفائزين  الر�شمين  ال��رع��اة  ع��ن 

عن الفئات الفردية واملوؤ�ش�شية.

تعزيز روح املناف�صة
 بني املوظفني 

واأك�����د ���ش��ع��ادة ول��ي��د ال�����ش��اي��غ على 
املتميزين  وتكرمي  الحتفاء  اأهمية 
املايل  “الأداء  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 
وذلك  الرابعة،  دورتها  يف  املتمّي�ز” 
ملا تلعبه اجلائزة من دور يف تعزيز 
روح املناف�شة بن املوظفن، وتطوير 
يف  املالية  الإدارات  وخ��دم��ات  م��ه��ام 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال����دوائ����ر 
نوعية  ن��ق��ل��ة  واإح�������داث  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اإحدى  اآل��ي��ة ال��ع��م��ل،  يف 
ال��دائ��رة، �شمن منظومة  م��ب��ادرات 
تهدف اإىل حتقيق روؤية وتوجيهات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
يف  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى،  املجل�س 
املالية  ل��ل��م��وارد  الأم��ث��ل  ال�شتثمار 

والب�شرية يف الإمارة.
جائزة  “اإن   : ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 

واملوا�شالت عن اجلهات احلكومية 
وهيئة املنطقة احلرة باحلمرية عن 

اجلهات امل�شتقلة .
وامل�شاريع  امل������ب������ادرات  ف���ئ���ات  ويف 
احلكومية  اجل����ه����ة  و������ش�����ام  ك�������ان 
م�شاريع  يف  ال����رائ����دة  وامل�����ش��ت��ق��ل��ة 
دائرة  ن�شيب  من  النفقات  تر�شيد 
اجلهات  عن  الجتماعية  اخلدمات 
املدين  الطي�ران  ودائرة  احلكومية، 
عن اجلهات امل�شتقلة، بينما ح�شدت 
ال�شارقة و�شام اجلهة  بلدية مدينة 
احل��ك��وم��ي��ة وامل�����ش��ت��ق��ل��ة ال���رائ���دة يف 

م�شاريع البتكار املايل.
ويف الفئات الفردية، فقد ذهب و�شام 
امل��دي��ر امل���ايل امل��ت��م��ّي�����ز م��ن اجلهات 
املحيان  اأم��������اين  اإىل  احل���ك���وم���ي���ة 
وامل�شاحة،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  م���ن 
وو����ش���ام امل���دي���ر امل����ايل امل��ت��م��ّي�����ز من 
اإىل  امل�شتقلة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
���ش��ه��د ت���رمي ال�����ش��ام�����ش��ي م��ن دائ���رة 
ن��ال��ت كل  بينما  امل����دين،  ال��ط��ي�����ران 
من نورة الرئي�شي من بلدية مدينة 
ال�����ش��ارق��ة وج���واه���ر احل���م���ادي من 
موؤ�ش�شة القراآن وال�شنة و�شام رئي�س 
اجلهات  م��ن  املتمّي�ز  امل���ايل  الق�شم 

احلكومية، و�شهد املازمي من هيئة 
مطار ال�شارقة الدويل، و�شام رئي�س 
اجلهات  م��ن  املتمّي�ز  امل���ايل  الق�شم 

احلكومية امل�شتقلة.
املتمّي�ز  املوازنة  حملل  و�شام  وذهب 
اميان  اإىل  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
املال من هيئة متاحف ال�شارقة، اأما 
اجلهات  املتمّي�ز من  املحا�شب  و�شام 
احلكومية، فجاء من ن�شيب املالزم 
فوزية احلواي من اأكادميية العلوم 
ال�شرطية، وو�شام �شابط امل�شرتيات 
من  احلكومية  اجلهات  من  املتمّي�ز 
عبداهلل  علي  خ��ل��ود  امل���الزم  ن�شيب 
ل�شرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  م�����ن 
ال�����ش��ارق��ة، يف ح��ن ح�����ش��دت مي�رة 
املن�شوري من دائرة املالية املركزية، 
و����ش���ام امل���دق���ق امل�����ايل امل��ت��م��ّي�����ز من 
اجلهات احلكومية وحممد حمدي 

من اجلهات امل�شتقلة.
وك��ان و���ش��ام امل��وظ��ف امل��ايل ال�شامل 
من  احلكومية  اجلهات  من  املتمّي�ز 
ن�����ش��ي��ب ل���ق���اء ط��ل��ع��ت م���ن جمل�س 
املوظف  وو���ش��ام  للتعليم،  ال�شارقة 
اجلهات  عن  املتمّي�ز  اجلديد  امل��ايل 
احلكومية من ن�شيب اأحمد املطوع 

الإرتقاء  اإىل  تهدف  امل��ايل  التمي�ّز 
مب�����ش��ت��وى ال���ك���ف���اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة يف 
عل�ى  واحلفاظ  املالية،  امل��وارد  اإدارة 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  يف  ال����ع����ام  امل������ال 
مب�شتوى  وال��ن��ه��و���س  احل��ك��وم��ي��ة، 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  الب�شرية  ال��ك��وادر 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  يف  م�شاهمتهم 
امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ّي�����ز ب���ه���ا اإم������ارة 
رائدة  مكانة  بها  وت��ت��ب��واأ  ال�����ش��ارق��ة 

على م�شتوى املنطقة«.

اأعلى املعايري الدولية للتمّيز 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ن��ا���ش��ر ك�شواين 
المن العام للجائزة : “ اإن الدورة 
فئاتها  مبختلف  للجائزة  ال��راب��ع��ة 
اإىل  ا�شتندت  وال��ف��ردي��ة،  املوؤ�ش�شية 
للتمّي�ز  ال���دول���ي���ة  امل��ع��اي��ري  اأع��ل�����ى 
واأف�شل املمار�شات الإقليمية يف هذا 
امل���ج���ال، وه���و م��ا م��ن��ح اجل���ائ���زة كل 
لها  والريادة وحقق  القوة  مقومات 
اأداة  تكون  حت�ى  والنت�شار،  ال�شهرة 
املالية  حمفزة لتح�شن الإج��راءات 

والرتقاء بها نحو الأف�شل«.
تنظيم  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ن��ا  واأ�شاف:” 
ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي ع���ل���ى ال����رغ����م من 

اجلهة احلكومية وامل�شتقلة الرائدة 
يف م�شاريع البتكار املايل.

الت�ي  ال���ف���ردي���ة  ال���ف���ئ���ات  و���ش��م��ل��ت 
املوظفن  بن  كبي�ر  تناف�س  �شهدت 
املدير  وه�����ي  ف����ردي����ة،  ف���ئ���ات   10
احلكومية  للجهات  املتمّي�ز  امل���ايل 
وامل�����ش��ت��ق��ل��ة، ورئ��ي�����س ال��ق�����ش��م املايل 
امل���ت���م���ّي�������ز ل���ل���ج���ه���ات احل���ك���وم���ي���ة 
املتمّي�ز  امل��وازن��ة  وحملل  وامل�شتقلة، 
وامل�شتقلة  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���ج���ه���ات 
واملحا�شب املتمّي�ز للجهات احلكومية 
وامل�شتقلة و�شابط امل�شرتيات املتمّي�ز 
وامل�شتقلة  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���ج���ه���ات 
للجهات  امل��ت��م��ّي�����ز  امل�����ايل  وامل����دق����ق 
احلكومية وامل�شتقلة واملوظف املايل 
للجهات احلكومية  املتمّي�ز  ال�شامل 
اجلديد  امل��ايل  واملوظف  امل�شتقلة  و 
املتمّي�ز للجهات احلكومية وامل�شتقلة 
املمتدة  املالية  ذو اخلدمة  واملوظف 
25 �شنة فاأكرث للجهات احلكومية 
للجهات  امل��ت��م��ّي�����ز  امل����ايل  وامل��ق��ت�����رح 

احلكومية وامل�شتقلة.

املتمّيـــــزون
احلكومية  اجل����ه����ة  و�����ش����ام  وك�������ان 

الراهنة،  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ظ���روف 
وذل�����ك لأه���م���ي���ة ه����ذه اجل����ائ����زة يف 
امل��ال��ي��ة يف  ل�����الإدارات  ت�شكيل داف��ع��اً 
عملها،  لتطوير  امل�شاركة،  اجلهات 
وتعزيز كفاءتها، مبا يخدم املنظومة 
املالية احلكومية يف الإم��ارة، ويتيح 
ال�شتثمار الأمثل للموارد الب�شرية 

واملالية املتاحة«.

فئات اجلائزة
على  احلكومية  اجل��ه��ات  وتناف�شت 
5 فئات موؤ�ش�شية، وهي فئة اجلهة 
احل��ك��وم��ي��ة وامل�����ش��ت��ق��ل��ة ال���رائ���دة يف 
الأداء املايل وفئة اجلهة احلكومية 
وامل�شتقلة الرائدة يف تطبيق معايري 
امل���وازن���ات، وف��ئ��ة اجل��ه��ة احلكومية 
وامل�شتقلة الرائدة يف تطبيق معايري 
احلكومية  اجلهة  وفئة  احل�شابات، 
وامل�شتقلة الرائدة يف تطبيق معايري 
احلكومية  اجلهة  وفئة  امل�شرتيات، 
تطبيق  يف  ال�����رائ�����دة  وامل�������ش���ت���ق���ل���ة 
ت�شمنت  بينما  الي����رادات،  معايري 
فئات املبادرات وامل�شاريع كل من فئة 
اجلهة احلكومية وامل�شتقلة الرائدة 
فئة  و  النفقات  تر�شيد  م�شاريع  يف 

املايل،  الأداء  يف  ال��رائ��دة  وامل�شتقلة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ن�شيب  من 
التخطيط  ودائ����������رة  ال���������ش����ارق����ة، 
احلكومية،  اجل��ه��ات  ع��ن  وامل�شاحة 
عن  باملطار  احل���رة  املنطقة  وهيئة 
اجلهات امل�شتقلة، وجاء و�شام اجلهة 
احل��ك��وم��ي��ة وامل�����ش��ت��ق��ل��ة ال���رائ���دة يف 
لدائرة  امل���وازن���ات،  معايري  تطبيق 
امل����������وارد ال���ب�������ش���ري���ة ع�����ن اجل���ه���ات 
احلكومية، ولدائرة موانئ ال�شارقة 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة، يف حن  ع����ن اجل����ه����ات 
لالإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ح�����ش��دت 
والتلفزيون، و�شام اجلهة احلكومية 
م���ع���اي���ري  ت���ط���ب���ي���ق  يف  ال��������رائ��������دة 
ال�شارقة  مطار  وهيئة  احل�شابات  
امل�شتقلة،   اجل����ه����ات  ع����ن  ال�������دويل 
اجل���ه���ة احلكومية   و�����ش����ام   وك������ان  
تطبيق  يف  ال�����رائ�����دة  وامل�������ش���ت���ق���ل���ة 
ن�شيب  م����ن  امل�������ش���رتي���ات  م���ع���اي���ري 
ال�شارقة عن اجلهات  هيئة متاحف 
ال�شارقة  م��ط��ار  وهيئة  احلكومية 
امل�شتقلة،  اجل����ه����ات  ع����ن  ال�������دويل 
احلكومية  اجلهة  و�شام   كان  بينما 
وامل�شتقلة الرائدة يف تطبيق معايري 
الإي��رادات من ن�شيب هيئة الطرق 

بح�صور ال�صيخ حممد بن �صعود القا�صمي

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تّكرم الفائزين بجائزة االأداء املايل املتميز

الناجت  زي��ادة  ا�شتمرار  �شبيل  يف  تطلقها  التي  النوعية  والربامج  املبادرات 
املحلي الإجمايل غري النفطي، وتعزيز م�شرية النمو القت�شادي امل�شتدام يف 
الإمارة. واأ�شاف اأن نتائج التقرير الإيجابية جاءت ، لتوؤكد فعالية امل�شاعي 
الإم���ارة  وال��دوائ��ر احلكومية يف  اجل��ه��ات  تبذلها خمتلف  ال��ت��ي  واجل��ه��ود 
متكنت  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  حكومة  م��ن  وا�شحة  وتوجيهات  ب��روؤي��ة  مدفوعة 
الإمارة خالل اأزمة “كوفيد 19” من اإثبات مكانتها املتميزة على خارطة 
الإقليمي  امل�شتوين  على  التجارية  امل��راك��ز  اأب��رز  كاأحد  العاملي  القت�شاد 
والدويل . وح�شب التقرير فاإن اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة جاءت 
يف املركز الأول بن اأكرث الدول التي قامت اإمارة اأبوظبي بت�شدير واإعادة 
ت�شدير ال�شلع غري النفطية اإليها خالل الفرتة من مار�س اإىل اأغ�شط�س 
من العام احلايل، حيث بلغ اإجمايل قيمتها خالل هذه الفرتة 15.3 مليار 

درهم.

النمو الذي حققته اإمارة اأبوظبي يف اإجمايل �شادراتها غري النفطية 
واملعاد ت�شديرها على الرغم من تداعيات جائحة “كوفيد 19” على 
ب�شكل  اأث��رت  عاملية  اقت�شادية  اأزم��ة  من  اأحدثته  وم��ا  العامل  م�شتوى 
�شلبي على اقت�شادات دول العامل » . واأكد اأهمية العالقات القت�شادية 
والتبادل التجاري بن الإمارة ودول منطقة ال�شرق الأو�شط والعامل 
ال�شركاء  ثقة  تعك�س  املتينة  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا   .. اأج��م��ع 
عليها،  الطلب  وا�شتمرار  النفطية  غري  الإم���ارة  ب�شادرات  الدولين 
الأمر الذي يوؤكد تناف�شيتها العالية على امل�شتوين الإقليمي والدويل. 
على  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة  حر�س  اإىل  ال��دائ��رة  رئي�س  معايل  ولفت 
ا�شتمرار الأداء القت�شادي املتميز ل�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
عرب ال�شتفادة من حزمة املبادرات واملحفزات الداعمة لها خالل اأزمة 
لفتا اإىل اتخاذ احلكومة �شل�شلة من   ،”19 “كوفيد  انت�شار فريو�س 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي غري  اإم���ارة  اإج��م��ايل ���ش��ادرات واإع���ادة ���ش��ادرات  ارتفعت قيمة 
النفطية بن�شبة %62.5 خالل الفرتة ما بن �شهري يونيو واأغ�شط�س 
2020 بقيمة و�شلت اإىل 32.8 مليار درهم، باملقارنة مع الفرتة من 
مار�س اإىل مايو من العام احلايل، والتي �شجلت خاللها تلك ال�شادرات 
دائرة  اأ���ش��درت��ه  تقرير  �شمن  ذل��ك  ج��اء  دره���م.  مليار   20.2 قيمة 
التنمية القت�شادية يف اأبوظبي حول نتائج وموؤ�شرات �شادرات الإمارة 
من ال�شلع غري النفطية واملعاد ت�شديرها خالل فرتة بدء اأزمة انت�شار 
وحتديداً من مار�س حتى اأغ�شط�س  فريو�س كورونا “كوفيد - 19” ، 
رئي�س  احل��م��ادي  ال�شرفاء  حممد  علي  حممد  معايل  وق��ال   .2020
تاأتي لتوؤكد  النتائج  “ اإن هذه  اأبوظبي:  التنمية القت�شادية -  دائرة 

الإجراءات الحرتازية وال�شتباقية ل�شمان ا�شتمرارية اأعمال �شركات 
وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س العاملة يف الإمارة، وتقلي�س الآثار ال�شلبية 

الناجمة عن هذه الأزمة التي اجتاحت العامل خالل الفرتة املا�شية.
زيادة  ا�شتمرار  على  حتر�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  اأن  واأو���ش��ح 
ن�شبة �شادرات الإمارة من املنتجات وال�شلع املختلفة، مبا يحقق عائداً 
الأ�شواق  يف  الوطنية  املنتجات  تناف�شية  وي��ع��زز  ملمو�شاً،  اقت�شادياً 
اخلارجية، موؤكداً ال�شتمرار يف موا�شلة اجلهود التي تدعم القت�شاد 
املحلي وحتافظ على املكت�شبات القت�شادية لالإمارة، مبا يتما�شى مع 
را�شد  �شعادة  اأك��د  اأبوظبي. من جانبه،  قيادة حكومة  وتوجهات  روؤي��ة 
اأبوظبي   - القت�شادية  التنمية  دائ���رة  وكيل  البلو�شي،  ال��ك��رمي  عبد 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  و�شركائها  ل��ل��دائ��رة  الفاعل  ال���دور  اأهمية 
زيادة �شادرات واإعادة �شادرات اإمارة اأبوظبي غري النفطية من خالل 

عرب ندوة افرتا�صية

موانئ دبي العاملية - اإقليم االإمارات، وجافزا حتفزان منو اأعمال ال�سركات اليابانية يف الدولة
•• دبي-الفجر: 

اإقليم   - العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  نظمت 
الإمارات، بالتعاون مع املنطقة احلرة 
جلبل علي )جافزا(، ندوة افرتا�شية 
دولة  يف  العاملة  اليابانية  لل�شركات 
الإمارات العربية املتحدة حتت رعاية 
لليابان  ال��ع��ام��ة  القن�شلية  م��ن  ك��ل 
الياباين،  الأع��م��ال  وجمل�س  دب��ي،  يف 
اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وهيئة 
ال�شوء  ت�شليط  ومت  دب���ي(.  )ج��ي��رتو 
على املبادرات التي مت تبنيها ملواجهة 
جائحة  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
ا�شتمرارية  ي�شمن  مبا  كوفيد-19، 
املجتمع  ح��م��اي��ة  وت��ع��زي��ز  الأع����م����ال، 
الفر�س  ت��ق��ي��ي��م  ك��م��ا مت  و���ش��الم��ت��ه. 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ت��م��ك��ن ال�����ش��رك��ات من 

النمو على امل�شتوى الإقليمي. 
امل�شوؤولن  الندوة عدد من  حتدث يف 
�شعادة  بينهم  م��ن  ال��ق��رار،  ومتخذي 
العام  القن�شل  نوبورو،  �شيكيجوت�شي 
بن  وع���ب���د اهلل  دب�������ي،   ال���ي���اب���اين يف 
لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  دم��ي��ث��ان، 
ال��ت��ج��اري��ة يف م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة - 
اأوكويا،  ون��اوي��وك��ي  الإم�����ارات،  اإق��ل��ي��م 
الع�شو املنتدب ل�شركة دين�شو ال�شرق 
الأعمال  جمل�س  ورئ��ي�����س  الأو����ش���ط، 
و   ،2020 ل���ع���ام  جل���اف���زا  ال���ي���اب���اين 
م��ا���ش��ام��ي اأن�����دو، امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 

التجارة اخلارجية اليابانية يف دبي.
رئي�شاً  جت��اري��اً  �شريكا  ال��ي��اب��ان  وت��ع��د 
جلافزا، فقد بلغ اإجمايل قيمة جتارة 
ج���اف���زا م���ع ال��ي��اب��ان يف ع���ام 2019 
حوايل 13.8 مليار درهم، ما يجعل 
حيث  م��ن  الثامنة  املرتبة  يف  اليابان 
جافزا.  مع  التجارية  ال�شراكة  قيمة 
العديد من هيئات  وتعمل جافزا مع 
ترويج التجارة اليابانية وغريها من 
املوؤ�ش�شات على تعزيز الوجود الياباين 
ال�شركات  ج����ذب  ع����رب   امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

امل�شاهمة  يف  بدبي  الياباين  الأع��م��ال 
لن�شاط  امل��ت��ب��ادل��ة  امل��ن��ف��ع��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
وت�����ش��ري��ع عملية  امل��ج��ل�����س،  اأع�������ش���اء 
اليابانية  الأع���م���ال  ل��ق��ط��اع  ال��رتوي��ج 
اإن�شاء  مت  وق����د  الإم��������ارات.  دول����ة  يف 
عام  منذ  املجل�س  �شمن  جافزا  جلنة 
مع  ال���ت���ع���اون  و���ش��ن��وا���ش��ل   ،2011
موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات، 
التجاري  احل�شور  لتو�شيع  وج��اف��زا، 
على  والإماراتية  اليابانية  لل�شركات 
ما�شامي  واأو���ش��ح  ال��ع��امل.«  م�شتوى 
التجارة  لهيئة  املنتدب  الع�شو  اأن��دو، 
اخل���ارج���ي���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف دب����ي: “مت 
تنظيم ه��ذه ال��ن��دوة الف��رتا���ش��ي��ة يف 
مف�شلة  روؤى  لتقدم  ا�شتثنائي،  وقت 
ح������ول ت���ع���زي���ز ا����ش���ت���دام���ة ال���ت���ع���اون 
القت�شادي بن ال�شركات يف املنطقة، 
حيث  احل��ال��ي��ة؛  الأو����ش���اع  يف  ل�شيما 
النطاقات  متعدد  الت�شال  �شيمّكننا 
ب��دع��م م�شتمر  ج��اف��زا،  تقدمه  ال���ذي 
تاأ�شي�س  من  العاملية،  دبي  موانئ  من 
الإمارات  يابانية يف  ك�شركات  اأعمالنا 
يف  ون��ح��ن  تنميتها.  يف  وال���ش��ت��م��رار 
دعمنا  بتقدمي  ملتزمون  دب��ي  ج��رتو 
ال��ي��اب��ان��ي��ة التي  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��ك��ام��ل 
تبحث عن فر�س عمل يف املنطقة، ما 
الإمارات  دول��ة  على  بالفائدة  �شيعود 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  وم��ن��ط��ق��ة 
ال�شركات  وتلعب  باأكملها.«  اإفريقيا 
تن�شيط  يف  حم���ورًي���ا  دوًرا  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ال��ت��ج��ارة ب���ن ج���اف���زا وخم��ت��ل��ف دول 
التناف�شية  لقدرتها  ن��ظ��ًرا  املنطقة، 
اإقليمياً  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة 
موانئ  وت��وف��ر  الت�شدير،  يف  وع��امل��ي��اً 
الت�شال  قدرات  وجافزا  العاملية  دبي 
متعدد النطاقات مع الأ�شواق العاملية 
م��ا ي�شمن  دول����ة،   40 م��ن  اأك����رث  يف 
اإن�شاء �شل�شلة اإمداد عاملية وديناميكية 
والأعمال  ال�����ش��رك��ات  تفيد  مب�شطة 

ال�شريكة معها ب�شكل كبري.

بنك اأبوظبي التجاري يتيح لعمالئه ا�ستبدال نقاط 
تات�س بوينت�س بتذاكر الدخول ملدن يا�س الرتفيهية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

دفع  بطرق  ال�شتمتاع  فر�شة  الكرام  لعمالئه  التجاري  اأبوظبي  بنك  يقدم 
ومكافاآت جديدة يف كل من عامل فرياري اأبوظبي، ويا�س ووتروورلد، وعامل 
اأبوظبي التجاري  اأبوظبي؛ حيث �شيتمكن حاملو بطاقات بنك  وارنر براذرز 
تذاكر  اأو  واح��دة  ملرة  الدخول  بتذاكر  بوينت�س”  “تات�س  نقاط  ا�شتبدال  من 
الدخول ال�شنوية عند �شرائها عرب الإنرتنت وبامل�شرتيات لدى منافذ البيع 
بنك  م��ن  بوينت�س”  “تات�س  ب��ط��اق��ات  حلاملي  ومي��ك��ن  امل��ت��ن��وع��ة.  وامل��ط��اع��م 
اأبوظبي التجاري الراغبن بال�شتفادة من هذا العر�س اختيار نقاط “تات�س 
�شيح�شل حاملو  للدفع. كما  التجاري كطريقة  اأبوظبي  بنك  من  بوينت�س” 
هذه البطاقات على نقطتن من نقاط مكافاآت تات�س بوينت�س اإ�شافية مقابل 
كل درهم يتم اإنفاقه عرب النرتنت اأو يف اأي من مدن يا�س الرتفيهية خالل 
قال ديباك رو�شالين،   .2020 31 دي�شمرب  1 دي�شمرب ولغاية  الفرتة من 
التجاري:  اأبوظبي  بنك  لدى  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  رئي�س 
ذلك  ي�شكل  حيث  الرتفيهية،  يا�س  م��دن  مع  �شراكتنا  بتعزيز  �شعداء  “نحن 
خطوة اإ�شافية يف م�شريتنا الرامية لتوفري خيارات وميزات فريدة لعمالئنا. 
وجمزية  مبتكرة  بعرو�س  عمالئنا  بتزويد  التزامنا  التعاون  هذا  ُيوؤكد  كما 
اأثناء  اأ�شدقائهم وعائالتهم  ُتن�شى مع  اأوقات ترفيهية ل  متكنهم من ق�شاء 
وجودهم يف جزيرة يا�س«.  ومن جانبه، قال احل�شن كعبو�س الزعابي،  نائب 
الرئي�س لل�شوؤون الت�شغيلية يف �شركة فرح اإك�شبريين�شز: “نحر�س دائماً على 
الرتفيهية،  يا�س  ومرافق  مدن  يف  ل�شيوفنا  املتاحة  املتميزة  التجارب  تعزيز 
وي�شكل توفري طرق دفع ومكافاآت جديدة ج��زءاً ل يتجزاأ من هذه اجلهود. 
كما ي�شعدنا التعاون مع �شركائنا يف بنك اأبوظبي التجاري لتزويد عمالئهم 
فريدة  ترفيهية  جتربة  بتوفري  ت�شهم  اإ�شافية  وت�شهيالت  مبيزات  و�شيوفنا 

لدى زيارتهم ملدن ومرافق يا�س الرتفيهية«. 

املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل 
يطلق موقعا اإلكرتونيا وتطبيقا ذكيا

•• دبي -وام:

اأطلق املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل الن�شخة اجلديدة من موقعه 
ت�شاعد  تفاعلية  ج��دي��دة  وب��واب��ات  حتديثات  تت�شمن  وال��ت��ي  الإل��ك��رتوين 
حتقيق  وت�شهل  امل��ن��ت��دى  ل��دى  اجل���ودة  معايري  تطبيق  على  ف��ع��ال  ب�شكل 
اأهدافه ال�شرتاجتية كونه املن�شة الأوىل واملرجعية العاملية املعنية بتوحيد 

ممار�شات العتماد جلهات وهيئات تقييم املطابقة احلالل .
ياأتي ذلك يف اإطار التزام املنتدى بتو�شيع العرتاف متعدد الأطراف بن 
هيئات اعتماد احلالل يف جميع اأنحاء العامل وتوحيد ممار�شات ومتطلبات 
املعتمدة على  احلالل دوليا معززا اجلودة واملوثوقية يف منتجات احلالل 

ال�شعيد العاملي.

منه للو�شول اإىل العمالء يف املنطقة 
الأفكار  تبادل  �شاعدنا  وق��د  وال��ع��امل، 
ع���رب ه����ذه ال����ن����دوة الف���رتا����ش���ي���ة يف 
امل�شتجدة،  �شركائنا  احتياجات  فهم 
تواجههم،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وتقييم 
وتوفري  طلباتهم  تلبية  من  لنتمكن 
القيمة امل�شافة لهم.« وقال ناويوكي 
دن�شو  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  اأوكويا، 
الأو�شط )رئي�س جلنة جافزا  ال�شرق 
ال��ي��اب��اين لعام  يف جم��ل�����س الأع���م���ال 
2020(: “تتمثل مهمتنا يف جمل�س 

الإجمالية للتجارة غري النفطية بن 
البلدين خالل 11 عاًما، من 2009 
534 مليار  2019، جتاوزت  وحتى 
درهم، مع اأكرث من 10،000 �شركة 
يابانية  جت���اري���ة  وع���الم���ة  ووك����ال����ة 
تعمل يف دول��ة الإم���ارات. وتوؤكد هذه 
الأرق�����ام ع��ل��ى م���دى ال��ت��ع��اون الكبري 
ي��وف��ر جبل علي،  اإذ  ال��دول��ت��ن؛  ب��ن 
املركز ال�شناعي واللوج�شتي املتكامل، 
لل�شركات  حا�شنة  ا�شتثمارية  بيئة 
النطالق  اإىل  ت�شعى  التي  اليابانية 

التنفيذي جلافزا: “باعتبارنا البوابة 
نحر�س  ف��اإن��ن��ا  للمنطقة،  ال��ت��ج��اري��ة 
دائ���ًم���ا ع��ل��ى حت�����ش��ن وت��ع��زي��ز فر�س 
التعاون مع �شركائنا ال�شرتاتيجين، 
ل�����رف�����ع م�������ش���ت���وى ت�����دف�����ق احل����رك����ة 
التجارية. ويف جافزا، نتمتع بعالقات 
ل�شنن طويلة،  ام��ت��دت  وال��ت��ي  ودي���ة، 
الرئي�شين؛  اليابانين  �شركاءنا  مع 
بن  الثنائية  العالقات  حققت  حيث 
ثابت.  م��ط��رًدا مبعدل  البلدين من��ًوا 
القيمة  اأن  اإىل  ال���ت���ق���اري���ر  وت�����ش��ري 

باعتبارها  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  م��ن 
اللوج�شتية  للخدمات  رائ���ًدا  م��رك��ًزا 
امل��ن��ط��ق��ة، مب��ا متتلكه  وال��ت��ج��اري��ة يف 
التقنيات  يف  ع��امل��ي��ة  ا���ش��ت��ث��م��ارات  م��ن 
اجلديدة، وبنية حتتية رقمية لتمكن 
ال�شرق  منطقة  يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا، وما يرتبط 

بها من اأ�شواق عاملية.
نوبورو،  �شيكيجوت�شي  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
القن�شل العام الياباين يف دبي، قائاًل: 
التجارية  ال��ع��الق��ات  ت���ع���ززت  “لقد 
وال���ث���ق���ة امل���ت���ب���ادل���ة ب���ن م���وان���ئ دبي 
العاملية وجافزا مع ال�شركات اليابانية 
اأن يحظى  عرب �شنوات طويلة، واآم��ل 
بالدعم  ال��ي��اب��اين  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع 
امل�شتمر من جافزا، واأن حتافظ على 
اعتادت  ال��ذي  والبتكار  الإب��داع  مناخ 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ه��ن��ا، على  ال�����ش��رك��ات  عليه 
ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال املتغرية  ال���رغ���م م���ن 
فريو�س  اأزم���ة  ب�شبب  مت�شارع  ب�شكل 
القن�شلية  يف  و����ش���ن���ب���ذل  ك�����ورون�����ا. 
العامة لليابان بدبي ق�شارى جهدنا، 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل ال���ت���ع���اون ب���ن م���وان���ئ دبي 
الأعمال  جمتمع  مع  وجافزا  العاملية 
املدير  املعلم،  وقال حممد  الياباين.« 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم���دي���ر ع���ام م���وان���ئ دبي 
املدير  الإم��������ارات،  اإق��ل��ي��م   - ال��ع��امل��ي��ة 
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوی 4510/2020/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )16462.25( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
 : بالق�شية  - �شفته  م�شوؤولية حم��دودة(  ذات  )�شركة  التجارية  / 1-اجلريان  الإع��الن  طالب 

مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  بونل �شجاد للتجارة الطارات �س.ذ.م.م -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)16462.25( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2020/12/8  ال�شاعة 08.30 �س بقاعة 
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 الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوی رقم 5261/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)35.729.14( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق اخر فاتورة 

2015/9/27 وحتى ال�شداد التام
طالب الإعالن : دانوب ملواد البناء �س.م.ح - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- ال�شركة ال�شناعية لتجهيزات البناء ذ.م.م - �شفته بالق�شية : 
مدعي عليه   - جمهول حمل الإقامة 

تكليفكم  ب���ت���اري���خ:2020/11/30  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : الإع���الن  مو�شوع 
بالوفاء مبا جاء اعاله عن طريق العالن بالن�شر خالل 5 ايام من تاريخ الن�شر وذلك 

للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن بالن�شر 

 7370/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شوبا للهند�شة واملقاولت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

م�شوؤولية  ذات  )�شركة  ال�شقالت  لتجارة  الم����ارات  التنفيذ/عامل  الطالب  ان  مب��ا 
حمدودة( 

وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�شتيتيه 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)2315222.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن بالن�شر 

 4091/2020/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  كيلى للمقاولت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة مبا ان الطالب 
بن  عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن   / وميثله  دكرمنجيان  ج��ورج  التنفيذ/ري�شار 
ن�شيب  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )98355(  به 
1968 درهم ر�شوم تنفيذ احلكم بال�شافة اىل مبلغ وقدره 5100 درهم ر�شوم الدعوى 
البتدائية ل�شالح املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   

اعالن بالن�شر 
 3364/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  نكو انرتنا�شيونال )فرع دبي( -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/امل�شاريع الملانية اخلليجية املحدودة 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)145997( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة الفجرية - املحكمة البتدائية املدنيه 
)جزئي(  جتاري   FUCFICIPOR2020 يف الدعوی رقم 0000042/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- خالد مبارك جمعه مفتاح امل�شماري
نحيطك علما بانه بتاريخ:2020/6/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اعاله ل�شالح:م�شرف ال�شارقة ال�شالمي - بالتايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )291384.70( درهم والفائدة القانونية بواقع 
6% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )200( درهم 
املده  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   ، طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل 

القانونيه 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.  
القا�شي/ع�شام عطوه الع�شيلي
حمكمة الفجرية

املحكمة البتدائية املدنيه 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: ميغا بال�ض خلدمات االأنظمة االأمنية �ض.ذ.م.م  
علي  اب��راه��ي��م  علي  ملك   3008 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   723879 الرخ�شة:  رق��م 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم  ال�شكل  املرزوقي بردبي - بزني�س بي- 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1150935 التجاري:  بال�شجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة امل�شتندات 

والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوی 572/2019/20 جتاري كلي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- املح�شول للتجارة �س.ذ.م.م 2- فينود بالكويال هري�س 3-  هري�س كومار رتان 
لل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :بنك برودا 

وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/9/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
بنك برودا بالزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )4.503.497( 
درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من 2019/3/19 وحتى متام ال�شداد والزمتهم بالر�شوم وامل�شاريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 2165/2020/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/177 جتاري كلي والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  

طالب الإعالن : حممد حممد ح�شن عبد اللهى مقدم  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- عبد اهلل حاجي اقار رجنري 2- بهمن ا�شالين 3- القمر ال�شاطع جرنال تريدينج م.م.ح - ل�شاحبها 

قمر الدين عبدالرحمن 4- قمر الدين عبدالرحمن  - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم. جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت 1- بقبول ال�شتئناف �شكال 2- ويف مو�شوع ال�شتئناف بالغاء احلكم امل�شتاأنف 

فيما ق�شى به برف�س الدعوى قبل امل�شتاأنف �شده/بهمن ا�شالين والق�شاء جمددا بالزام امل�شتاأنف �شده املذكور باملبلغ 
املحكوم به بالت�شامن والتكافل مع باقي امل�شتاأنف �شدهم والزمت امل�شتاأنف �شدهم بامل�شروفات والر�شوم والفي درهم 

مقابل اتعاب حماماة وتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما عدا ذلك واعادة مبلغ التاأمن بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2020/11/26 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممد حممد ح�شن عبد اللهى مقدم حكما مبثابة احل�شوري قابال للطعن خالل �شتن 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 
حاكم دبي وتلى علنا

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 4307/2020/60 امر اداء 

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اىل املدعي عليه / 1- دايكوتك �س.ذ.م.م 
مبا ان املدعي / الفتح للعقارات 

وميثله / حممد عبداهلل حممد العامري 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   2020/11/15 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
للمدعية مبلغ )113.400.00( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق لكل 

�شيك والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 3748/2020/60 امر اداء 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- ميكاترونيك�س اأم اي بي �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي / تيكنو برو ميدل اي�شت �س.م.ح 
وميثله / ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/10/1 الزام املدعي عليها/ ميكاترونيك�س 
اأم اي بي ���س.ذ.م.م بان ت��وؤدي للمدعية/ تيكنو برو ميدل اي�شت ���س.م.ح مبلغ وقدره 
)295.687.91( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى 

ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 4309/2020/60 امر اداء 

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اىل املنفذ �شده / 1- الفيحاء للهند�شة الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة 

مبا ان الطالب التنفيذ / تيكنو برو ميدل اي�شت �س.ذ.م.ح 
وميثله / ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/11/26 تكليفكم بالوفاء مبا جاء 
اعاله عن طريق العالن بالن�شر خالل 5 ايام من تاريخ الن�شر وذلك للوفاء 

باملطالبة املذكورة اعاله 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - طالل �شامل عبيد وراق ال�شميلي
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001694/ 

اإىل املحكوم عليه : طالل �شامل عبيد وراق ال�شميلي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ: بنك دبي ال�شالمي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 385519.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة ر�شانا للهند�شة ال�شناعية ذ.م.م
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000593/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة ر�شانا للهند�شة ال�شناعية ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ: ال�شنام للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 139150 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - خالد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي
جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002323/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ: بنك دبي ال�شالمي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 152160 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
    يف الدعوی  رقم 301 ل�شنة 2020 

لدی حمكمة العني البتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الوىل
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

���ش��د امل���دع���ي ع��ل��ي��ه الول:م����رك����ز ال��دك��ت��ور خ��ال��د اجل��م��ل ال��ط��ب��ي - امل���دع���ي عليه 
ال�شابعه:دينا خالد ر�شيد  الثاين:حممد خالد ر�شيد ح�شن اجلمل - املدعي عليها 

ح�شن اجلمل
)امل�شرفية(  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  للح�شور  مدعوين 
الول املقرر عقده ال�شاعة:11:00 �شباحا ، يوم الثالثاء املوافق:2020/12/8 موعدا 

ZOOM لعقد اجتماع اخلربة امل�شرفية عرب تطبيق زووم

اخلبري امل�صريف
يون�ض علي حممد املال

اعالن بالن�شر

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم النذار:6523/2020 
املنذر:موؤ�ش�شة التجهيزات املتحدة ملواد البناء �س.ذ.م.م

�شد املنذر اليه:�شيمبلك�س انفر�شرتك�شرز �س.ذ.م.م
يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليه النذاره بالآتي:فان املنذرة تنذرها بهذا النذار للعلم مباجاء 
اجمايل  مببلغ   715-714 رقم  ال�شيكات  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  وتطالب  مفعوله  ونفاذ  به 
ايام  اماراتيا( خالل مدة اق�شاها خم�شة  وقدره )مائه وخم�شه الف ومائه وثمانية وت�شعون درهما 
من تاريخ و�شول اخطارنا لكم وال �شوف ن�شطر ا�شفن للجوء اىل اجلهات املخت�شة الجباركم على 
ال�شداد مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة مع حفظ حق موكلنا بالتعوي�س عن ما حلقه من �شرر وما 
فاته من ك�شب جراء احتبا�شكم املبلغ املالبة قيمة ال�شيكات املنوه عنها ب�شدر النذار املاثل والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماه مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاه املنذر اليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/7040 
املنذرة:�شركة ب�شت لال�شتثمار ذ.م.م

املنذر اليها:�شركة ذا فيزيو �شنرت منطقة حرة ذ.م.م
العدل  كاتب  ل��دى  وامل�شجل  ع��ديل  ان���ذار   2020/159708 رق��م  الن���ذار  مبوجب 
بدبي فان املنذرة تنبه على املنذر اليها ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمتها والواردة 
بهذا النذار بقمة اجمالية بواقع مبلغ وقدره )150.000( درهم اماراتي )مائة 
وخم�شون الف درهما اماراتي فقط ل غري( بال�شافة اىل الفائدة القانونية من 
تاريخ ال�شتحقاق وذلك خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن بالن�شر بهذا 
النذار وال �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية حيال ذلك للزامكم 
ب�شداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية املرتتبة عليه ، ف�شال عن اتخاذ اجراءات 
احلجز على كافة املمتلكات والموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني 
ال�شرار  كافة  بالتعوي�س عن  بال�شافة اىل مطالبتكم  املنذرة  ا�شتيفاء حلقوق 

املادية والأدبية والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/7038 
املنذر:باختيور ارجا�شيف

التوكيل  ال���ط���اه���ر مب���وج���ب  وع���ائ�������ش���ة  ال�������ش���ه���الوي  امل���ح���ام���ن/ي���و����ش���ف  ب���وك���ال���ة 
97055/1/2019 وينوب عنهم/نواف بن ابراهيم بن ح�شن البلو�شي مبوجب التوكيل 

رقم:105741/1/2019
املنذر اليها:تي ات�س او اإي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م

مبوجب النذار رقم 2020/171579 انذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فانه 
دفعات  ل�شداد  امل�شروعة  باملطالبة  الفوري  اللتزام  وبالنابة عن موكلنا نطلب منكم 
موكلنا  تكبدها  التي  اجلوهرية  ال���ش��رار  بخ�شو�س  التعوي�س  مع  ال�شتثمار  عائد 
 THOE-D-BV12-A1:ب�شبب عدم ال�شداد وتاأخريكم يف ت�شليم الوحدة رقم
يف تاريخ الت�شليم املتفق عليه وذلك يف غ�شون �شبعة ايام من تاريخ العالن بالن�شر لهذا 
النذار ويف حال الخفاق يف ذلك �شيكون موكلنا م�شطرا يف اقامة اج��راءات قانونية 
�شدكم ويف هذه احلالة نحملكم امل�شوؤولية الكاملة عن �شداد كافة التكاليف وامل�شاريف 
النا�شئة من اأي اجراءات قانونية غري �شرورية وميكن تفاديها مع عدم امل�شا�س بهذا 
النذار القانوين نحتفظ بحق موكلنا مبقت�شى العقد والقانون كما نتطلع اىل ا�شتالم 

رد ايجابي وفوري من قبلكم للتو�شل اىل حل ب�شاأن اجراءات الت�شوية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/7039 
املنذر:باختيور ارجا�شيف

التوكيل  ال���ط���اه���ر مب���وج���ب  وع���ائ�������ش���ة  ال�������ش���ه���الوي  امل���ح���ام���ن/ي���و����ش���ف  ب���وك���ال���ة 
97055/1/2019 وينوب عنهم/نواف بن ابراهيم بن ح�شن البلو�شي مبوجب التوكيل 

رقم:105741/1/2019
املنذر اليها:تي ات�س او اإي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م

مبوجب النذار رقم 2020/171586 انذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فانه 
دفعات  ل�شداد  امل�شروعة  باملطالبة  الفوري  اللتزام  وبالنابة عن موكلنا نطلب منكم 
موكلنا  تكبدها  التي  اجلوهرية  ال���ش��رار  بخ�شو�س  التعوي�س  مع  ال�شتثمار  عائد 
 THOE-D-BV09-A1:ب�شبب عدم ال�شداد وتاأخريكم يف ت�شليم الوحدة رقم
يف تاريخ الت�شليم املتفق عليه وذلك يف غ�شون �شبعة ايام من تاريخ العالن بالن�شر لهذا 
النذار ويف حال الخفاق يف ذلك �شيكون موكلنا م�شطرا يف اقامة اج��راءات قانونية 
�شدكم ويف هذه احلالة نحملكم امل�شوؤولية الكاملة عن �شداد كافة التكاليف وامل�شاريف 
النا�شئة من اأي اجراءات قانونية غري �شرورية وميكن تفاديها مع عدم امل�شا�س بهذا 
النذار القانوين نحتفظ بحق موكلنا مبقت�شى العقد والقانون كما نتطلع اىل ا�شتالم 

رد ايجابي وفوري من قبلكم للتو�شل اىل حل ب�شاأن اجراءات الت�شوية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/7036 
املنذر:باختيور ارجا�شيف

التوكيل  ال���ط���اه���ر مب���وج���ب  وع���ائ�������ش���ة  ال�������ش���ه���الوي  امل���ح���ام���ن/ي���و����ش���ف  ب���وك���ال���ة 
97055/1/2019 وينوب عنهم/نواف بن ابراهيم بن ح�شن البلو�شي مبوجب التوكيل 

رقم:105741/1/2019
املنذر اليها:تي ات�س او اإي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م

مبوجب النذار رقم 2020/171596 انذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فانه 
دفعات  ل�شداد  امل�شروعة  باملطالبة  الفوري  اللتزام  وبالنابة عن موكلنا نطلب منكم 
موكلنا  تكبدها  التي  اجلوهرية  ال���ش��رار  بخ�شو�س  التعوي�س  مع  ال�شتثمار  عائد 
يف   THOE-D-LV15:رقم الوحدة  ت�شليم  يف  وتاأخريكم  ال�شداد  ع��دم  ب�شبب 
تاريخ الت�شليم املتفق عليه وذلك يف غ�شون �شبعة ايام من تاريخ العالن بالن�شر لهذا 
النذار ويف حال الخفاق يف ذلك �شيكون موكلنا م�شطرا يف اقامة اج��راءات قانونية 
�شدكم ويف هذه احلالة نحملكم امل�شوؤولية الكاملة عن �شداد كافة التكاليف وامل�شاريف 
النا�شئة من اأي اجراءات قانونية غري �شرورية وميكن تفاديها مع عدم امل�شا�س بهذا 
النذار القانوين نحتفظ بحق موكلنا مبقت�شى العقد والقانون كما نتطلع اىل ا�شتالم 

رد ايجابي وفوري من قبلكم للتو�شل اىل حل ب�شاأن اجراءات الت�شوية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اخطار عديل

برقم املحرر:2020/52345 
هوية  بطاقة  احمل   - المارات  اجلن�شية   - الربيكي  احمد  �شامل  حممد  املخطر:1-واثق 
رقم:784197542196106 - 2- ال�شيد عمر قا�شم حممد ال�شيخلي - اجلن�شية العراق واحمل هوية اماراتية 

رقم:784196418149371
ب�شفتهم �شركاء يف الرخ�شة امل�شماه )عمر قا�شم لتجارة قطع غيار ال�شيارات وال�شباغ ذ.م.م( املرخ�شة من 

الدائرة القت�شادية يف ال�شارقة برقم:607240
العنوان:ال�شارقة - �شناعية رقم 2 - خلف �شارع املليحة - �شربة رقم 1 - هاتف رقم:0503062671

A5928609 املخطر اليه:وداد عبود ب�شاره - اجلن�شية العراق وحتمل جواز �شفر
العنوان:ال�شارقة - هاتف رقم:0503683436

مو�شوع الخطار:ان�شحاب من ال�شركة
غيار  قطع  لتجارة  قا�شم  )عمر  امل�شماه  ال�شركة  يف  املخطرين  مع  �شريكة  اليها  املخطر  ان  الوقائع/حيث 
 )607240( رخ�شة  برقم  ال�شارقة  امارة  يف  القت�شادية  الدائرة  من  ال�شادره  ذ.م.م(  وال�شباغ  ال�شيارات 
وحيث ان املخطر اليها متتنع عن احل�شور للتوقيع على الوراق اخلا�شة باخلروج من ال�شركة لدى دائرة 
القت�شادية وعليه فان املخطر يرغب اخطار املخطر اليها للح�شور لدى الدائرة القت�شادية للتوقيع على 

الن�شحاب من الرخ�شة املذكور اعاله وال �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية.   لذلك
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  941/2020/204 تنفيذ �شرعي 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 268/2019 احوال نف�س غري م�شلمن وال�شتئناف 
رقم:395/2020 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 120.483.25 درهم( ، 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق
طالب الإعالن : �شوميت �شوين اوج�شتن �شونى ك اوج�شتن -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شوجاي تومانا جورج - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
ال�شادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
الدعوى رقم 268/2019 احوال نف�س غري م�شلمن وال�شتئناف رق��م:395/2020 ا�شتئناف احوال �شخ�شية 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه  ومواريث ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )120.483.25( درهم اىل طالب التنفيذ 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13102 بتاريخ 2020/12/1   

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - مرمي �شعيد جمعه �شعيد زايد

مدين   SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003210/ 
اإىل املحكوم عليه : مرمي �شعيد جمعه �شعيد زايد - �شارع اجلزات 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ: ر�شا احمد عبد الظاهر توفيق - اجلن�شية م�شري - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 12450 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/معت�شم احمد �شمري ابو�شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ال�شت�شارية  اللجنة  ناق�شت 
احتاد  يف  الوطنية  املنتخبات  للجنة 
و�شوابط  اآل��ي��ات  اليد  لكرة  الإم����ارات 
ال�شنية  امل��راح��ل  يف  املنتخبات  تكوين 
مالمح  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
يف  امل�شتقبلية  ال��ع��م��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
 2024 اإىل   2020 م����ن  ال����ف����رتة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ه��ائ��ل��ة على 

م�شتوى الأداء واملنتخبات، من خالل 
الربامج  وت��وح��ي��د  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون 
لتحقيق  الأن��دي��ة،  مع  العمل  ومناهج 
املميزة،  ل��ل��ع��ن��ا���ش��ر  ا���ش��ت��ث��م��ار  اأف�����ش��ل 
امل��ث��ال��ي��ة لربامج  ال���ظ���روف  وت���وف���ري 
النتائج  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  الإع����داد 
اخلليجية  امل�������ش���ارك���ات  يف  ال��ط��ي��ب��ة 
مع  ان�شجاما  والآ���ش��ي��وي��ة،  وال��ع��رب��ي��ة 
ال��ه��دف الأه���م وه��و ال��ت��اأه��ل ملونديال 

كرة اليد.

الأول  الج���ت���م���اع  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
"عن  عقد  ال��ذي  ال�شت�شارية  للجنة 
" برئا�شة عبد اهلل الكعبي ع�شو  بعد 
اللجنة  رئي�س  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
وعمر  غريب  �شعيد  من  كل  وح�شور 
واإبراهيم  ع��ا���ش��ور  وق��ا���ش��م  ال�����ش��غ��ري 
حممد، والذي �شهد ا�شتعرا�س اأف�شل 
ال��الع��ب��ن من  ت�شعيد  امل��م��ار���ش��ات يف 
مرحلة النا�شئن اإىل مرحلة ال�شباب، 
الأول،  ال���ف���ري���ق  اإىل  ال�����ش��ب��اب  وم����ن 

الفر�س  ك��ل  اإت��اح��ة  على  التاأكيد  م��ع 
يف  املنتخبات  ميثلوا  ك��ي  للموهوبن 
املنا�شبات املهمة. واأكد عبد اهلل الكعبي 
جلنة  لئ���ح���ة  اإىل  ال���ت���ط���رق  مت  اأن�����ه 
املنتخبات والتفاق على �شرورة اإعادة 
النظر فيها لتوفري احلوافز الالزمة 
اأج����ل مت��ث��ي��ل املنتخب  ل��الع��ب��ن م���ن 
باأف�شل �شورة، بالإ�شافة اإىل �شوابط 
للمع�شكرات،  ال���الع���ب���ن  ان�������ش���م���ام 
والعقوبات.  اجل��زاءات  لئحة  وكذلك 

وقال الكعبي اإن الجتماع كان مثمرا، 
وحقق الهدف الذي مت ت�شكيل اللجنة 
م���ن اأج���ل���ه، وه����و ت�����ش��اف��ر ج���ه���ود كل 
ا�شرتاتيجية  ���ش��ي��اغ��ة  يف  اخل�����ربات 
مبتطلبات  ت��ف��ي  للمنتخبات  �شاملة 
احل���ا����ش���ر وط���م���وح���ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل .. 
اآخر  اأنه �شيتم عقد اجتماع  اإىل  لفتا 
ما  ل�شتكمال  املقبل،  دي�شمرب   9 ي��وم 
والأفكار  للت�شورات  و�شع  من  بداأناه 
التي �شرت�شم مالمح  العامة  واملبادئ 

ال�شرتاتيجية.
واجلهاز  الأول  املنتخب  وفيما يخ�س 
م�شوؤوليته  ���ش��ي��ت��وىل  ال�����ذي  ال��ف��ن��ي 
ت�شند  اأن  امل��رج��ح  " م��ن   : اأ����ش���اف   ..
يف  مواطن  مل��درب  الفني  املدير  مهمة 
الروؤية  تت�شح  حتى  املقبلة،  املرحلة 
يف  امل�شاركة  واأه��داف  برنامج  ونعتمد 
غري  م��ن  لأن��ه   ،2022 اآ�شيا  بطولة 
الأول  امل��ن��ت��خ��ب  ن����رتك  اأن  امل��ن��ط��ق��ي 
يف  اإع����داد  مع�شكرات  اأو  جتمعات  ب��ال 

الت�شورات  و�شاأعر�س   ،  2021 ع��ام 
اخلا�شة باملنتخب الأول على جمل�س 
الإدارة برئا�شة �شعادة نبيل حممد بن 
عا�شور". وعن التجمع الثاين ملنتخب 
النا�شئن باحلمرية الذي انتهى م�شاء 
اأم�س الأول .. قال الكعبي :" حتققت 
اأه���داف���ه، واجل��ه��از ال��ف��ن��ي بقيادة  ك��ل 
الالعبن  على  ت��ع��رف  ع��ا���ش��ور  قا�شم 
اأكرث، وجنح يف رفع معدلتهم البدنية 
مع�شكر  ه��ن��اك  و���ش��ي��ك��ون  وامل���ه���اري���ة، 

اعتبارا من  اأ�شبوعن  اأط��ول يف مدته 
بنف�شي  ومل�شت  املقبل،  دي�شمرب   17
احلما�س الكبري الذي يعمل به اجلهاز 
الفني، واحلافز الهائل عند الالعبن 
ال��ف��ن��ي ومتثيل  ث��ق��ة اجل���ه���از  ل��ن��ي��ل 
الدولة يف بطولة اآ�شيا بكازاخ�شتان يف 

مار�س املقبل".

•• اأبوظبي-الفجر

لل�شطرجن  الآ�شيوي  الحت��اد  احتفل 
مبرور 30 عاما على تاأ�شي�س الحتاد 
ال����ق����اري ل��ري��ا���ش��ة الأذك�����ي�����اء ال���ذي 
�شادف يوم 3 نوفمرب املا�شي برعاية 
خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وح�����ش��ور 
بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س الحتاد 
الآ�����ش����ي����وي ل��ل�����ش��ط��رجن وال���رو����ش���ي 
اأرك��ادي دفوركوفيت�س رئي�س الحتاد 
العامل  وب���ط���ل  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال������دويل 
وه�شام  ك���ارب���وف  اأن����ات����ويل  الأ����ش���ب���ق 
لالحتاد  ال��ع��ام  الأم���ن  الطاهر  علي 
املدين  وغ���ازي  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي 
ممثل جمل�س دبي الريا�شي ومانويل 
الإيطايل  الأع����م����ال  رج����ل  ب��ات��ي�����ش��ت��ا 

مالك ال�شركة الراعية .
مباراة  اأقيمت  الحتفالية  بداية  =يف 
ا�شتغرقت  م��اراث��ون��ي��ة  ا�شتعرا�شية 
البطل  ف���ي���ه���ا  �����ش����ارك  ����ش���اع���ات   4
دفعة  باللعب  وق���ام  ك��ارب��وف  ال��ع��امل��ي 
من  اآ���ش��ي��وي  لع���ب  واح����دة م��ع 15 
والكويت  والأردن  وال��ف��ل��ب��ن   الهند 
كاربوف  ا���ش��ت��ط��اع  ح��ي��ث  والإم�������ارات 
ال��ف��وز يف 13 م��ب��اراة بينما جن��ح كل 
عي�شى  وم���رمي  اليليلي  حم��م��د  م��ن 
اأطول  كانت  فيما  التعادل  حتقيق  يف 
اأمام  الأ���ش��ب��ق  ال��ع��امل  لبطل  م���ب���اراة 

الدكتور  الأ����ش���ب���ق  الإم���������ارات  ب��ط��ل 
حممد الطاهر.  

=وق���د اأو���ش��ح احل��ك��م ال���دويل مهدي 
ع��ب��دال��رح��ي��م رئ��ي�����س ح���ك���ام امل���ب���اراة 
ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة اأن������ه مت����ت م���راع���اة 
الإجراءات الحرتازية ب�شبب جائحة 
كورونا حيث مت توجيه دعوات خا�شة 
ال��الع��ب��ن مم���ن تقل  اإىل ع���دد م���ن 
 2000 ع��ن  ال��دول��ي��ة  ت�شنيفاتهم 
نقطة ، كما �شارك يف التنظيم كا�شتو 
�شراج  وحم���ب  فنيا  م�شرفا  اأب���ون���دو 
الهواء  على  املباريات  ببث  ق��ام  ال��ذي 
وعزز  الن��رتن��ت  �شبكة  ع��رب  مبا�شرة 
الفني  ال��دع��م  لل�شطرجن  دب��ي  ن���ادي 
اللوحات  واإع�����داد  ب��ت��وف��ري  ل��ل��م��ب��اراة 
باأن  بالذكر  واجلدير  للبث  الرقمية 
الدعم اللوج�شتي الذي قدمه جمل�س 
اأ�شباب  اأه���م  م��ن  ك��ان  الريا�شي  دب��ي 
يف  واإق��ام��ت��ه  للحدث  الكبري  ال��ن��ج��اح 

وقته املحدد دون تاأجيل.
ال�شيخ  األ���ق���ى  اأخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن   =
اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
نهيان كلمة الحتاد الآ�شيوي مرحبا 
ب�شيوف الإمارات يف احتفالية مرور 
الحت����اد  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  ع���ام���ا   30
وفعالية  ل���ل�������ش���ط���رجن  الآ������ش�����ي�����وي 
ال�������ش���ط���رجن يف م���واج���ه���ة ف���ريو����س 
املخدرات  و���ش��د   19 كوفيد  ك��ورون��ا 

وا�����ش����ت����ع����ر�����س اإجن��������������ازات الحت�������اد 
الآ�شيوي الذي ي�شم حاليا 52 دولة 
وينظم �شنويا اأكرث من 200 فعالية 
امل�شابقات  منها  �شطرجني  ون�����ش��اط 
القارية واملوؤمترات والندوات ودورات 

واحلكام  واملنظمن  امل��درب��ن  اإع����داد 
ال����ت����دري����ب ع�����ن بعد  وم���ع�������ش���ك���رات 
والتي  عاملين  حما�شرين  مب�شاركة 
ال�شنوي »  التميز  تتوج بحفل جوائز 

اأو�شكار ال�شطرجن الآ�شيوي ». 

اآ�شيا للنا�شئن  =واأ�شاد بفوز منتخب 
بعد  للقارات  العامل  ببطولة  موؤخرا 
اأوروب��ا واأمريكا  الفوز على منتخبات 
ال�شطرجن  ري����ادة  ل��ي��وؤك��د  واأف��ري��ق��ي��ا 
الآ����ش���ي���وي وي���ت���وج ج��ه��ود وم���ب���ادرات 

الحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن للنهو�س 
بريا�شة الأذكياء يف القارة ال�شفراء.

الحتاد  رئي�س  اإىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
احلكيمة  لإدارت������ه  ت��ق��دي��را  ال�����دويل 
الظروف  ظ���ل  يف  ال�����دويل  ل���الحت���اد 

خالل  اللعبة  ت�شهدها  التي  ال�شعبة 
عام 2020 .

العامل  ب��ط��ل  اإىل  ال�����ش��ك��ر  وج���ه  ك��م��ا 
مل�شاهماته  اليون�شكو  �شفري  كاربوف 
يف الرتقاء بريا�شة ال�شطرجن عامليا ، 
وثمن رعاية رجل الأعمال الإيطايل 
مانويل باتي�شتا لالحتفالية وفعالية 
19 و�شد  ك��وف��ي��د  ���ش��د  ال�����ش��ط��رجن 

املخدرات . 
مفاجاأة  ع��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأع��ل��ن 
لع�شاق اللعبة يف قارة اآ�شيا احتفالت 
مبرور 30 عاما على تاأ�شي�س الحتاد 
الآ�شيوي وذلك بالإعالن عن تنظيم 
املفتوحة  جراند  �شوبر  اآ�شيا  بطولة 
مالية  ج��وائ��ز  ر���ش��د  ومت  لل�شطرجن 

لها بقيمة 30 األف دولر  .
=م���������ن ج�����ان�����ب�����ه اأ���������ش��������اد اأرك�������������ادي 
الدويل  دفوركوفيت�س رئي�س الحتاد 
لل�شطرجن يف كلمته بجهود واإجنازات 
مثمناً  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد 
وفريق  الآ�شيوي  الحت��اد  رئي�س  دور 
النوعية  ال��ن��ق��الت  حتقيق  يف  عمله 
اإىل  امل�شبوقة م�شريا  وامل��ب��ادرات غري 
الحتاد  ك��وجن��ر���س  ا�شت�شافة  جن��اح 
امل��ا���ش��ي يف مدينة  ف���رباي���ر  ال�����دويل 
اأبوظبي م�شريا باأنه يتطلع اإىل اإقامة 
حدث عاملي كبري يف مدينة دبي على 
�شيعلن  رمب��ا   2020 اك�شبو  هام�س 

والت�شاريح  املوافقات  اأخ��ذ  بعد  عنه 
املطلوبة. 

=كما اأثنى بطل العامل كاربوف على 
الرتقاء  يف  الآ�شيوي  الحت��اد  جهود 
العاملي  الأومل��ب��ي��اد  اأن  واأك����د  باللعبة 
عام  دب���ي  يف  اأق��ي��م  ال����ذي  لل�شطرجن 
1986 ل يزال هو الأف�شل يف تاريخ 
اللعبة عامليا واأنه يحمل ذكرات طيبة 
عن مدينة دبي ودولة الإم��ارات منذ 
حاليا  يخطط  اأن��ه  كا�شفا  عاما   34
لإقامة اأكادميية عاملية يف دبي لإعداد 

اأبطال عاملين .
=ويف ختام الحتفالية مت تكرمي كبار 
ال�����ش��ي��وف وال�����ش��رك��ات ال��راع��ي��ة ومت 
املنا�شبة  بهذه  تذكارية  درع  اإهداوؤهم 
الالعبن  ج��م��ي��ع  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا   ،
وت����ك����رمي ف����ري����ق ال���ع���م���ل ب����الحت����اد 
بالدكتورعبداهلل  مم��ث��ال  الآ���ش��ي��وي 
الوح�شي الرئي�س التنفيذي لالحتاد 
اجلندي  ه�شام  وال��دك��ت��ور  الآ���ش��ي��وي 
واخلبري  الآ�شيوي  الحت��اد  م�شت�شار 
عبدالرحيم  مهدي  ال��دويل  واحلكم 
رئي�س  الآ�شيوية  رئي�س جلنة احلكام 
جل��ن��ة ال���ق���وان���ن ب����الحت����اد ال����دويل 
التنفيذي  امل���دي���ر  اأب���ون���دو  وك��ا���ش��ت��و 
ل����الحت����اد الآ�����ش����ي����وي ول���ي���ل���ى رح����ال 
رئي�شة اللجنة املنظمة لهذه الفعالية 

ومت التقاط ال�شور التذكارية. 

برعاية وح�صور �صلطان بن خليفة بن �صخبوط اآل نهيان 

االحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن يحتفل مبرور 30 عاما على التاأ�سي�س
االإعالن عن بطولة اآ�صيا �صوبر جراند املفتوحة جوائزها 30 األف دوالر 

»ا�ست�سارية« منتخبات اليد تناق�س ت�سورات 
ا�سرتاتيجية التطوير حتى 2024

ت�شهد فعاليات بطولة كاأ�س دبي للجاليات لكرة ال�شلة مناف�شات قوية بن 
واأكادميية  الريا�شي  التي ينظمها جمل�س دبي  البطولة  امل�شاركة يف  الفرق 
جام الريا�شية يف ال�شالة املغطاة بنادي الن�شر الريا�شي خالل الفرتة من 

دي�شمرب.  7 حتى  نوفمرب   9
12 فريقاً من خمتلف اجلاليات املقيمة يف دبي  وي�شارك يف هذه البطولة 
موزعة ل� 8 فرق للرجال هي: �شوريا، لبنان، تركيا، �شربيا، الفلبن، فرن�شا، 
الهند، و�شريلنكا، و4 فرق لل�شيدات هي: �شوريا، لبنان، الحتاد الأوروبي، 

والفلبن.

ويلتقي يف ال�شاعة 9:30 م�شاء اليوم الثالثاء 1 دي�شمرب فريقي الفلبن 
مع �شربيا يف دور ن�شف النهائي الذي انطلق م�شاء اأم�س والتقى فيه فريق 
�شوريا مع فريق الهند، ويتاأهل الفريقان الفائزان للتناف�س يف الدور النهائي 
للتناف�س  اخلا�شران  يلتقي  فيما  دي�شمرب   7 الثنن  يوم  الأول  املركز  على 
املجموعات  دوري  بنظام  بدايتها  من  البطولة  واأقيمت  الثالث،  املركز  على 
الفائزين  اإىل جمموعتن وتاأهل  امل�شاركة  من دور واحد ومت توزيع الفرق 
النهائي وهم الهند  اإىل دور ن�شف  باملركز الأول والثاين من كل جمموعة 

و�شوريا والفلبن و�شربيا.

ويهدف جمل�س دبي الريا�شي من تنظيم هذه البطولة اإىل تفعيل ال�شراكة 
اأهمية  على  تاأكيًدا  وذل��ك  اخلا�س  القطاع  مع  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  بن 
خلدمة  احلكومية  وغري  احلكومية  القطاعات  خمتلف  بن  الأدوار  تكامل 
جتمع  م�شرتكة  ريا�شية  فعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  بالريا�شة  املجتمع 
الريا�شين من خمتلف اجلن�شيات التي تعي�س يف دبي والتي تزيد عن 200 
جن�شية، وتعزيز التنوع يف الريا�شات وذلك من اأجل توفري الفر�شة لع�شاق 
الريا�شية  البطولت  ومتابعة  للم�شاركة  املجتمع  اأف��راد  كافة  الريا�شة من 
ريا�شتهم  ملمار�شة  الفر�شة  ب��دب��ي  املقيمة  اجل��ال��ي��ات  متنح  كما  املختلفة، 

من  اأقرانهم  مع  عالقاتهم  �شبكة  وتعزيز  اأنف�شهم  عن  وال��رتوي��ح  املف�شلة 
ال�شريف  التناف�س  العالقة بينهم عرب  الأخ��رى وتوطد  خمتلف اجلن�شيات 

يف جو من الألفة والتعارف بن كافة امل�شاركن.
متميز  ريا�شة  جمتمع  بناء  يف  املجل�س  روؤي��ة  حتقق  البطولة  ه��ذه  اأن  كما 
و�شعيد من خالل اإتاحة الفر�شة مل�شاركة خمتلف فئات املجتمع فيها، حيث 
يعمل املجل�س وفق خطة ا�شرتاتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحر�س 
ثقافة ممار�شة  ن�شر  ت�شاهم يف  التي  الريا�شية  الفعاليات  تنظيم  دعم  على 

الريا�شة والن�شاط البدين بن كافة �شرائح املجتمع وجعلها اأ�شلوب حياة.

ينظمها جمل�ض دبي الريا�صي واأكادميية جام

مناف�سات قوية يف كاأ�س دبي للجاليات لكرة ال�سلة

احتفل بر�شلونة بالذكرى ال�121 لتاأ�شي�شه باأف�شل طريقة، وذلك من خالل 
حتقيق فوزه الثاين فقط يف اآخر �شت مراحل، على ح�شاب �شيفه اأو�شا�شونا 
الدوري الإ�شباين لكرة القدم، حيث  املرحلة احلادية ع�شرة من  -4�شفر يف 

بقي ريال �شو�شييداد يف ال�شدارة رغم تعرثه 1-1 اأمام فياريال.
ال�شابق  الفريق  نتيجة رحيل جنم  امل��ب��اراة  ن��و، خيم احل��زن على  ويف كامب 
اأ�شطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي دافع عن األوان النادي الكاتالوين 
 1986 م��ون��دي��ال  ب��ط��ل  "بالوغرانا"  ك���رم  وق���د  و1984،   1982 ب��ن 
بدقيقة �شمت وبا�شتعرا�س القمي�س رقم 10 الذي ارتداه "الفتى الذهبي" 

خالل مروره بالفريق.
وكرم بر�شلونة لعبه ال�شابق من خالل حتقيق فوزه الثاين يف املراحل ال�شت 
حمتفاًل  �شفر1-،  اأتلتيكو  اأم��ام  املا�شي  الأ�شبوع  �شقوطه  وعو�س  الأخ��رية 
بالتايل بالذكرى ال�121 لتاأ�شي�شه يف 29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1899 
من خالل الثاأر من اأو�شا�شونا الذي اأ�شقط النادي الكاتالوين 2-1 يف متوز/

يوليو املا�شي خالل زيارته الأخرية اىل "كامب نو".
وقال املدرب الهولندي رونالد كومان تعليًقا على احتفال الرجنتيني ليونيل 

دافع  الذي  اأول��د بويز  واإظهار قمي�س نيولز  بانتزاع قمي�شه  مي�شي بهدفه 
عن األوانه مارادونا مو�شم 1993-1994 "كانت حلظة عظيمة. هدف ليو 

واللفتة التكرميية ملارادونا".
ن��درك مدى  الوروب��ي��ون ل  كانت )وف��ات��ه( حدًثا هائال. نحن  "لقد  وتابع 
اأ�شواأ  يف  نف�شه  يجد  ال��ذي  بر�شلونة  ورف��ع  الرجنتن".  م��ارادون��ا يف  اأهمية 
الرابع  14 نقطة بعد فوزه  اإىل  موقع له منذ قرابة ثالثة عقود، ر�شيده 
يف الدوري والثاين توالياً باأربعة اأهداف نظيفة بعد الذي حققه يف منت�شف 

الأ�شبوع على ملعب دينامو كييف الأوكراين يف دوري الأبطال.
مباراتن  م��ع  ال�شابع  اإىل  ع�شر  ال��راب��ع  امل��رك��ز  م��ن  موقتاً  بر�شلونة  و�شعد 
موؤجلتن يف جعبته، فيما جتمد ر�شيد اأو�شا�شونا عند 11 نقطة بعد تلقيه 
هزميته اخلام�شة للمو�شم. وعاد اىل فريق املدرب الهولندي رونالد كومان 
الذي يغيب عنه العديد من النجوم ب�شبب الإ�شابة مثل اأن�شو فاتي وجريار 

الأرجنتيني  جنمه  اأومتيتي،  �شامويل  والفرن�شي  روبرتو  و�شريجيو  بيكيه 
ليونيل مي�شي بعد ان ارتاح يف مباراة الثالثاء �شد دينامو كييف )-4�شفر( 

يف دوري اأبطال اأوروبا.
وبدا رجال كومان م�شممن منذ البداية على الو�شول اىل ال�شباك، وح�شلوا 
على فر�س عدة لفتتاح الت�شجيل لكنهم انتظروا حتى الدقيقة 30 لزيارة 
ال�شباك اإثر توغل من جوردي األبا على اجلهة الي�شرى قبل اأن يعك�س الكرة 
بتاألق  اأول  ا�شطدم  ال��ذي  برايثوايت  مارتن  الدمناركي  اىل  و�شلته  التي 
احلار�س �شريخيو هرييرا، لكن الكرة عادت اليه فتابعها بالركبة يف ال�شباك. 
ومرة اأخرى، لعب األبا دورا حا�شما يف و�شول بر�شلونة اىل ال�شباك حن توغل 
يف اجلهة الي�شرى ولعب كرة عر�شية �شتتها املدافع براأ�شه لكنها و�شلت اىل 
الفرن�شي اأنطوان غريزمان الذي اأطلقها رائعة "على الطاير" من م�شارف 
املنطقة اىل ال�شباك )43(، مانحا فريقه هدفا ثانيا قبل دخول الالعبن 

اىل ا�شرتاحة ال�شوطن وم�شجال هدفه الثالث يف اآخر اأربع مباريات له يف 
الدوري، اأي نف�س عدد اأهدافه يف املباريات ال�25 التي �شبقت هذه ال�شل�شلة 

بح�شب "اأوبتا" لالح�شاءات.
األعاب حن مرر كرة  الثاين اىل �شانع  ال�شوط  بداية  وحت��ول غريزمان يف 
الهدف الثالث الذي �شجله الربازيلي فيليبي كوتينيو )57(، موجها ال�شربة 
القا�شية لل�شيوف الذين ح�شلوا على فر�شة تقلي�س الفارق لكن القائم ناب 
عن احلا�س الأملاين مارك اأندري تري �شتيغن ب�شده ت�شديدة روبرتو توري�س 
لنغليه  كليمان  الفرن�شي  امل��داف��ع  جهود  بر�شلونة  خ�شر  وبعدما   .)69(
الرابع  الهدف  اإ�شافة  يف  دميبيلي  عثمان  البديل  مواطنه  جنح  لالإ�شابة، 
لأ�شحاب الأر�س بتمريرة من البديل الآخر الربتغايل فران�شي�شكو ترينكاو 
لكن احلكم األغاه بداعي الت�شلل )70(، اإل اأن مي�شي عو�شه بت�شديدة رائعة 
من م�شارف املنطقة )73( ثم احتفل بانتزاع قمي�شه واإظهار قمي�س نيولز 
1993-1994، موجهاً  األوانه مارادونا مو�شم  اأولد بويز الذي دافع عن 
املنتخب  ال�شابق يف  ملدربه  تكرميية  يف خطوة  ت�شرعاً  ال�شماء  نحو  اأ�شابعه 

الأرجنتيني )2010-2008(.

بر�سلونة يحتفل بذكرى تاأ�سي�سه باأف�سل طريقة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

حيال  موحدة  روؤي��ة  و�شع  اأهمية  اخلليجية  الأوملبية  اللجان  روؤ���ش��اء  اأك��د 
البنية  وت��ط��وي��ر  امل�شتقبل  ملفات  توظيف  يف  ع�شرية  اأ���ش��ال��ي��ب  �شياغة 
�شرائح  تخدم  م�شتقبلية  م�شاريع  اأو  ريا�شية  من�شاآت  من  �شواء  التحتية 
القفز  "م�شابقة  الفرو�شية  ريا�شة  اإدراج  املوافقة على  اأعلنوا  كما  املجتمع 
الألعاب  �شمن  الهوكي"  "م�شابقة  ال�شتوية  الأل��ع��اب  وري��ا���ش��ة  احلر" 
ت�شت�شيفها  التي  الثالثة  اخلليجية  الريا�شية  الألعاب  ب��دورة  الختيارية 

دولة الكويت مار�س املقبل.
جاء ذلك خالل اأعمال الجتماع ال�32 لروؤ�شاء اللجان الأوملبية مبجل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد با�شتخدام تقنية الت�شال املرئي 
اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  القطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  وافتتحه  بعد  ع��ن 
الأوملبية الوطنية، رئي�س املكتب التنفيذي باعتبار الإمارات دولة الرئا�شة 

للدورة احلالية.
اآل مكتوم  را�شد  بن  اأحمد بن حممد  ال�شيخ  �شمو  القطامي حتيات  ونقل 
على  �شموه  حر�س  موؤكداً  احل�شور  اإىل  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 

تقدمي كافة اأوجه الدعم لأبنائنا الريا�شين يف خمتلف املحافل.
وا�شتهل القطامي كلمته بالرتحيب باحل�شور م�شرياً اإىل اأن تلك اللقاءات 
دائماً ما حتمل اآماًل وطموحات م�شرتكة لأبناء الوطن اخلليجي الواحد 

حيث الروؤية والطموح وامل�شري امل�شرتك.
وقال " اإننا اليوم وبكل ثقة واعتزاز مبكت�شبات وجناحات قطاعنا الريا�شي 
املرحلة  هذه  لجتياز  قدرتنا  على  جميعاً  نوؤكد  وبناتنا  اأبنائنا  واإجن���ازات 
ال�شتثنائية التي متر بها احلركة الأوملبية والريا�شية على م�شتوى العامل 

التعاون  جمل�س  قادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  يقدمه  ما  بف�شل  باأكمله 
لدول اخلليج العربية من دعم ل حمدود واهتماٍم منقطع النظري لقطاع 
امل�شوؤوليات على عاتقناً جميعاً  ما ي�شاعف حجم  املجل�س  بدول  الريا�شة 
يف  لريا�شتنا  م�شرفة  واأرق���ام  نتائج  اإىل  ال�شامي  الهتمام  ذل��ك  لرتجمة 

كربى املحافل الدولية والقارية ".
التعاون  جمل�س  بن  ال�شراكات  ت�شمن  الجتماع  خ��الل  احل�شور  واأق��ر 
العمل  لتطوير  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  يف  الأخ����رى  وامل��ن��ظ��م��ات  وال����دول 
برامج  مبتابعة  العامة  الأم��ان��ة  تقوم  اأن  على  الريا�شي  باملجال  امل�شرتك 

ال�شراكات واحلوارات ال�شرتاتيجية مع تلك الدول واملنظمات.
اأقر احل�شور بعد الإط��الع على قرار املجل�س الأعلى يف دورت��ه ال�36  كما 
املتعلق باعتماد روؤية خادم احلرمن ال�شريفن خا�شة فيما يتعلق بالعمل 
ا�شرتاتيجية تطوير  باإعداد خطة  املكلف  العمل  يقوم فريق  اأن  التطوعي 
ال�شرت�شادي  النظام  من  بال�شتفادة  الريا�شي  املجال  يف  امل�شرتك  العمل 
واخلطة  العامة  واملبادئ  والتوجهات  الأعلى  املجل�س  عن  ال�شادر  املوحد 

التنفيذية للعمل امل�شرتك مبجال العمل التطوعي.
وقرر روؤ�شاء اللجان الأوملبية اخلليجية ت�شكيل جمل�س هيئة ف�س املنازعات 
عليهم  تنطبق  ممن  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  اخلليجية  الريا�شية 
ال��ث��ال��ث للنظام  ال�����ش��اد���ش��ة م��ن الف�شل  امل����ادة  امل���ذك���ورة م��ن يف  ال�����ش��روط 
العامة  الأم��ان��ة  م��واف��اة  ب�شرعة  الأوملبية  اللجان  وقيام  للهيئة  الأ�شا�شي 
باأ�شماء مر�شحيها مبجل�س الأمناء، على اأن يقوم جمل�س اأمناء هيئة ف�س 
املنازعات مبراجعة النظام الأ�شا�شي للهيئة وتقدمي الت�شور النهائي املعّدل 
يف الجتماع القادم للمكتب التنفيذي املقرر عقده على هام�س دورة الألعاب 
الرحمن  عبد  الدكتور  تعين  على  املوافقة  كما متت  بالكويت،  اخلليجية 

را�شد اخل�شرم للقيام مبهام املدير التنفيذي للهيئة مع تفعيل مقر هيئة 
ف�س املنازعات مبملكة البحرين.

امل��در���ش��ي��ة تقدم  ب��ال��ري��ا���ش��ة  املتعلق  ال��راب��ع  ب��ن��د الج��ت��م��اع  وف��ي��م��ا يخ�س 
الرتبية  وزراء  وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  احل�شور 
وجهودهم  ال��ب��ارز  دوره���م  على  وال��ري��ا���ش��ة  وال�����ش��ب��اب  وال�شحة  والتعليم 
املدر�شية من خمتلف اجلوانب، كما مت  الريا�شة  الكبرية يف تعزيز قطاع 
ل��دول اخلليج وجمل�س  العربي  الرتبية  كّل من مكتب  اإىل  ال�شكر  تقدمي 
ال�شحة لدول جمل�س التعاون على دورهم يف اإعداد الت�شور املوحد لتعزيز 
املمار�شة الريا�شية لدى جميع فئات املجتمع على اأن تقوم اللجان الأوملبية 

بتطبيق التو�شيات الواردة يف الت�شور.
الريا�شية  التنظيمية  اللجان  مع  بالتن�شيق  كذلك  العامة  الأمانة  وتقوم 
الآلية  بالعتبار  بالأخذ  والتو�شية  اأولوياتها،  �شمن  الت�شور  هذا  لو�شع 
التي يتم التعامل بها مع ح�ش�س الرتبية البدنية يف مدار�س دول املجل�س، 
وذلك لتطوير اجلوانب العلمية على اجلانب النظري يف ح�ش�س الرتبية 
الريا�شية  الحت��ادات  بحث  املجل�س  بدول  الأوملبية  اللجان  تقوم  البدنية، 

الوطنية لدعم ورعاية امل�شابقات الريا�شية املدر�شية.
واطلع احل�شور على خطة ا�شرتاتيجية تطوير العمل امل�شرتك يف املجال 
الريا�شي واملوافقة على تاأجيل البدء بتنفيذ خطة العمل لتكون ابتداء من 
املرتبطة  الراهنة  2021، ملدة خم�س �شنوات، وذلك ب�شبب الظروف  عام 
يف  امل�شرتك  العمل  لتطوير  ال�شرتاتيجية  اخلطة  ورف��ع   19 – بكوفيد 
املجال الريا�شي -2021 2026 ملقام املجل�س الأعلى والتو�شية بالتكرم 
بالعتماد وت�شكيل فريق عمل برئا�شة �شعادة طه الك�شري اأمن عام اللجنة 
الأوملبية الُعمانية ملتابعة اخلطة وو�شع الإطار العام للتنفيذ ورفع التقارير 

الدورية.
الألعاب  دورة  م�شتجدات  اخلليجية  الأوملبية  اللجان  روؤ���ش��اء  وا�شتعر�س 
التنظيمية  اللجان  تكليف  بالكويت حيث مت  الثالثة  الريا�شية اخلليجية 
لالألعاب الريا�شية بدول املجل�س بتقدمي اأ�شكال الدعم الفني مع ت�شخري 

جميع اإمكانياتها لإجناح فعاليات الدورة.
اخلليجية  الأل��ع��اب  دورة  ب��دم��ج  الكويتية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  �شتقوم  كما 
الريا�شية ال�شاطئية الثالثة، مع دورة الألعاب الريا�شية اخلليجية لتكون 
يف دورة األعاب واحدة وب�شكل ا�شتثنائي لهذه الدورة على اأن ت�شاف األعاب 
يف 3 وكرة   3 ال�شلة  وكرة  ال�شاطئية،  اليد  وكرة  ال�شاطئية،  القدم  "كرة 

الطائرة ال�شاطئية والدراجات املائية".
وتطرق الجتماع اإىل البند اخلا�س بالتعاون الدويل حيث مت تكليف فريق 
عمل برئا�شة الأمري فهد بن جلوي نائب رئي�س اللجنة الأوملبية العربية 
املجال  يف  امل�شرتك  العمل  تطوير  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  مبتابعة  ال�شعودية 
كمحور  ال���دويل  التعاون  جانب  لإدراج  التعاون  جمل�س  ب��دول  الريا�شي 
بالتوا�شل  العامة  الأم��ان��ة  تقوم  كما  ال�شرتاتيجية،  اخلطة  يف  اأ�شا�شي 
لإيجاد  الريا�شة،  مبجال  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  املنظمات  م��ع  والتن�شيق 
املنظمات يف  ب��رام��ج عمل م�شرتكة وال��وق��وف على جت��ارب وخ���ربات ه��ذه 

املجال الريا�شي.
واختتم الجتماع بتو�شية موعد ومكان انعقاد الجتماع القادم حيث تن�شق 
لتحديد  القادمة"  الرئا�شة  "دولة  البحرين  مملكة  مع  العامة  الأم��ان��ة 
ال�شمو واملعايل  ال��ث��ال��ث وال��ث��الث��ون لأ���ش��ح��اب  م��وع��د وم��ك��ان الج��ت��م��اع 
وال�شعادة روؤ�شاء اللجان الأوملبية م�شبوقاً بالجتماع التح�شريي للمكتب 

التنفيذي وذلك خالل العام 2021.

ل خيار اأمام اإنرت اليطايل �شوى الفوز يف مباراته امل�شريية وال�شعبة امام 
م�شيفه املت�شدر الملاين بورو�شيا مون�شنغالدباخ يف اجلولة اخلام�شة ما 
قبل الخرية من دوري بطال اأوروبا لكرة القدم اليوم الثالثاء، يف اأم�شية 
يتطلع خاللها كل من ريال مدريد ال�شباين وليفربول النكليزي حلجز 

مكانه يف الدور ثمن النهائي.
ال�شغط  نف�شه حتت  انتونيو كونتي  امل��درب  الثانية، يجد  املجموعة  ويف 
اأن ح�شد فريقه نقطتن فقط من املباريات الربع الوىل  جمدًدا بعد 
ويتذّيل  الخريتن  اجلولتن  يف  مدريد  ري��ال  ام��ام  توالًيا  �شقط  حيث 
 )7( امللكي  ال��ن��ادي   ،)4( الوك���راين  دانيت�شك  �شاختار  خلف  الرتتيب 

ومو�شنغالدباخ )8(.
امل�شابقة  م��ن  اخل���روج  لتجنب  "اأعجوبة"  اإىل  بحاجة  اإن��رت  و�شيكون 
القارية الهم للمو�شم الثالث توالًيا، ل�شيما واأن م�شريه لن يكون بيده 

حتى ولو فاز باآخر مبارتن، اإذ �شيتعن عليه انتظار النتائج الأخرى.
وانتهت املباراة الوىل بن الفريقن بالتعادل 2-2 يف "جوزيبي ميات�شا" 

البلجيكي  ���ش��ج��ل  ح��ي��ث  ال��ف��ائ��ت  ال�����ش��ه��ر 
روميلو لوكاكو هديف النريات�شوري.
وع�����������������رف م�����������������درب ت���������ش����ل���������ش����ي 
ال�شابق  وي��وف��ن��ت��و���س  الن���ك���ل���ي���زي 

ال����ذي و���ش��ل اىل راأ������س اجل���ه���از ال��ف��ن��ي لن���رت م��ط��ل��ع امل��و���ش��م الفائت، 
اأن توج باللقب عندما  الف�شل قارًيا يف م�شريته كمدرب حتى الآن، بعد 

لعب ل�شفوف البيانكونريي يف مو�شم 1996-1995.
اإل اأن اأف�شل نتيجة حققها من مقاعد البدلء مع الندية الكربى كانت 

قيادته يوفنتو�س اىل ربع النهائي يف مو�شم 2013-2012.
اإل انه   ،2018-2017 وبلغ مع النادي اللندين دور ثمن النهائي يف 

مهدد الآن باخلروج من الدور الول للمرة الرابعة يف م�شريته.
انرت مدربه  اأراح  ري��ال مدريد،  ام��ام  ال�شابقة  وبعد اخل�شارة يف اجلولة 
قليال بفوزه خارج ملعبه على �شا�شوولو مفاجاأة املو�شم 3-1 يف الدوري 

ال�شبت، لريتقي اىل الو�شافة خلف اجلار والغرمي ميالن.
ب�"قائد  اياه  واأ�شاد مالك النادي ال�شيني �شتيفن ت�شانغ بكونتي وا�شفا 
حقيقي"، م�شيًفا ان "هدف املو�شم املا�شي كان البدء يف تكوين ذهنية ما 

ومن ثم تقلي�س الفارق مع مناف�شينا".
يذكر ان انرت اأنهى املو�شم الفائت و�شيًفا ليوفنتو�س يف "�شريي اأ" بفارق 
"يوروبا  نقطة يتيمة وو�شيًفا ل�شبيلية ال�شباين يف الدوري الوروب��ي 

ليغ".
يف املباراة الخرى، �شيكون بطل ا�شبانيا واملتخ�ش�س يف امل�شابقة مع 13 
لقًبا قيا�شيا بحاجة للفوز على م�شيفه �شاختار دانيت�شك ل�شمان بلوغ 

ثمن النهائي.
ال ان فريق العا�شمة يدرك جيًدا مدى �شعوبة املهمة بعد اأن حقق بطل 
اوكرانيا املفاجاأة واأ�شقط ريال يف عقر داره 3-2 يف املرحلة الفتتاحية.

اأمام  "اأنفيلد"  ملعب  يف  ار�شه  على  مفاجئ  ب�شكل  ليفربول  �شقط 
اكت�شحه  اأن  بعد  املا�شي  ال�شبوع  )�شفر2-(  الي��ط��ايل  اأتالنتا 

و�شتتجدد  الثالثة،  اجلولة  يف  نظيفة  بخما�شية  برغامو  يف 
فوزه  ح��ال  يف  الق�شائية  الدوار  لبلوغ  امامه  الفر�شة 

على �شيفه اياك�س ام�شرتدام الهولندي.
وي��دخ��ل ب��ط��ل اوروب�����ا ���ش��ت م���رات اآخ���ره���ا عام 

املجموعة  �شدارة  يف  وه��و  امل��ب��اراة   ،2019
الرابعة مع ت�شع نقاط امام اياك�س الثاين 
واتالنتا الثالث )كالهما 7 نقاط(، حيث 
ا  اي�شً الثاين  ال��دور  لبلوغ  التعادل  يكفيه 
يف ح���ال خ�����ش��ارة ف��ري��ق م��دي��ن��ة برغامو 
�شيناريو قد  امام �شيفه ميدتيالند يف 

الفريق  م��ن��ي  اأن  ب��ع��د  واق��ع��ًي��ا  ي��ك��ون  ل 
الدمناركي باأربع هزائم.

اأما يف حال فوز كل من اأياك�س واأتالنتا، 
يف  بينهما  امل��رت��ق��ب��ة  امل��واج��ه��ة  ف�شتعد 
اجلولة الخرية يف التا�شع من كانون 

"يوهان  م��ل��ع��ب  يف  الول/دي�������ش���م���رب 
بعد  ق�����وي  ب�������ش���راع  اأرينا"  ك����روي����ف 

تعادلهما 2-2 ذهاًبا.
رغم بلوغ حامل اللقب بايرن ميونيخ 

الدور الثاين مع �شمان �شدارة املجموعة 
يف  حم���ورًي���ا  ي����زال  ل  دوره  اأن  اإل  الوىل، 

اأبرزها  الخ�����رى،  الن���دي���ة  م�شري  حت��دي��د 
املباراة  يف  ال�شباين  مدريد  اتلتيكو  م�شيفه 

على ملعب "واندا ميرتوبوليتانو".

�شيكون فريق العا�شمة الذي قدم اأداء خميًبا قارًيا هذا املو�شم رغم تاألقه 
حملًيا حا�شدا خم�س نقاط فقط من اربع مباريات، مطالًبا بالفوز امام 
العمالق البافاري و�شي�شمن تاأهله يف حال ح�شده النقاط الثالث مقابل 
تعادل او خ�شارة لوكوموتيف مو�شكو الرو�شي )الثالث مع 3 نقاط( مع 

�شيفه ريد بول �شالزبورغ النم�شوي.
امل��درب الرجنتيني دييغو �شيميوين لن تكون �شهلة  اأن مهمة رجال  اإل 
اأمام بايرن الذي حقق الفوز يف املباريات ال�15 الأخرية يف دوري البطال 
)رقم قيا�شي يف البطولة(، علًما اأنه اكت�شحه برباعية نظيفة يف املرحلة 

الفتتاحية على ملعب "األيانز اأرينا".
ويف املجموعة الثالثة، �شتكون نقطة كافية لبورتو الربتغايل )الثاين مع 
9 نقاط( للحاق مبان�ش�شرت �شيتي )12 نقطة( اىل الدور املقبل عندما 

ي�شت�شيفه على ملعب "دراغاو".
اأما يف حال خ�شارته امام فريق املدرب ال�شباين بيب غوارديول، �شيبلغ 
نقاط(   3( الثالث  اوملبياكو�س  تعادل  او  هزمية  ح��ال  يف  الثاين  ال��دور 
الذي  الفرن�شي  مر�شيليا  م�شيفه  ام���ام 
ال�13 الخرية يف دوري  خ�شر مبارياته 

البطال.
ورغ���م ذل���ك، ف���اإن ال��ف��ري��ق اجلنوبي 
الثالث  امل���رك���ز  اأج�����ل  م���ن  ���ش��ي��ك��اف��ح 
املوؤهل اىل امل�شابقة الرديفة يوروبا 

ليغ.

االإمارات ترتاأ�س االجتماع ال�32 لروؤ�ساء اللجان االأوملبية اخلليجية

ال��راح��ل دييغو  اأ���ش��ط��ورت��ه الرجنتيني  ال��ع��ري��ق  ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز  ن���ادي  ك���ّرم 
مارادونا يف ملعب "ل بومبونريا" ال�شهري يف املباراة التي جمعته مع نيولز 
م�شريته،  خ��الل  ال�شتثنائي  النجم  ل�شفوفه  ا  اي�شً لعب  ال��ذي  بويز  اول��د 
امام انظار ابنته الكربى داملا التي مل تتمكن من كبح دموعها، وذلك �شمن 

مناف�شات الدوري املحلي لكرة القدم .
مارادونا الذي فارق احلياة الربعاء عن 60 عاًما جراء �شكتة قلبية، لعب مع 
بوكا جونيورز على فرتتن يف مو�شم 1981-1982 ومن ثم بن 1995 
و1997، فيما دافع عن الوان نيولز اولد بويز يف مو�شم 1994-1993.

وحقق بوكا الفوز بنتيجة -2�شفر بف�شل ثنائية لالعبه الكولومبي ايدوين 
كاردونا )12 و20( الذي احتفل بالهدف الول بتوّجهه وزمالئه نحو املكان 

املخ�ش�س للمتوج مبونديال 1986 وعائلته والذي كانت جتل�س فيه ابنته 
الذي يحمل  املنتخب الرجنتيني  ا قمي�س  ار�شً دامل��ا، حيث و�شعوا  الكربى 
الرقم 10 وا�شمه، و�شّفقوا امامها حيث بدت متاأثرة ب�شدة قبل اأن تنهمر يف 
البكاء. وتزّين ملعب "ل بومبونريا" اخلايل من اجلماهري ب�شبب تداعيات 
جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد بالفتات ويافطات خا�شة بالعبه ال�شابق، 
منذ  بوكا  مل�شجعي  بنف�شه  مارادونا  اأعطاها  �شخمة  قما�س  لوحة  فيها  مبا 
اأطفئت الن��وار يف امللعب بالكامل فيما  30 عاًما. وعند ال�شرتاحة،  قرابة 
�ُشّلط ال�شوء فقط على لفتة �شفراء �شخمة حتمل �شورة "بيبي دي اورو" 
)الفتى الذهبي( كتب عليها "دييغو ايترينو" )دييغو البدي(، مرفقة ب�شنة 
التي ولد فيها وعالمة الالنهاية، بدل من "2020" يف دللة على   1960

انه خالد. وقبل املباراة، دخل جميع الالعبن واحلكام وهم يرتدون قمي�س 
املنتخب الرجنتيني مع ا�شم الالعب ورقمه و�شط �شورة كبرية له يف دائرة 

منت�شف امللعب حيث وقف اجلميع دقيقة �شمت.
وخا�س لعبو بوكا املباراة كاملة بقمي�س النادي واأرقامهم اخلا�شة اإل اأنها 
حملت جميعها ا�شم مارادونا" بدل من اأ�شمائهم. كما عزفت اغنية "ل مانو 
دي ديو�س" )يد اهلل( وُبث على ال�شا�شات الهدف الفردي ال�شهري ملارادونا يف 
ربع نهائي كاأ�س العامل 1986 امام انكلرتا. وكان "ل بومبونريا" قد اأطفاأ 
اأنواره الربعاء ليلة وفاة مارادونا واأبقى فقط املكان الذي كان يجل�س فيه 
ال�شخ�شيات م�شاء، حيث لقت  لكبار  املخ�ش�س  الق�شم  الالعب اخلارق يف 

ال�شور رواًجا على مواقع التوا�شل الجتماعي يف لفتة تكرميية موؤثرة.

بوكا جونيورز يحيي ذكرى مارادونا  اأمام دموع ابنته 

اإنرت ميالن مطالب بفوز م�صريي 

ريال مدريد وليفربول ل�سمان التاأهل بدوري االأبطال 

نابويل يكّرم مارادونا برباعية  يف �سباك روما 
فكّرمه  مارادونا  دييغو  الراحل  الأرجنتيني  اأ�شطورته  نابويل  نادي  مل يخذل 
الدوري  م��ن  التا�شعة  امل��رح��ل��ة  يف  نظيفة  برباعية  روم���ا  �شيفه  �شباك  ب���دّك 
فيورنتينا  بتخطي  ل�����ش��دارت��ه  م��ي��الن  تعزيز  اأي�����ش��اً  �شهدت  ال��ت��ي  الإي���ط���ايل، 
فوزاً  نابويل  وحقق  اإبراهيموفيت�س.  زلتان  ال�شويدي  جنمه  بغياب  -2�شفر 
�شاحقاً اأمام روما على ملعب �شان باولو املزمع تغيري ا�شمه لي�شبح ملعب دييغو 
اإين�شيني )31(، الإ�شباين  اأو �شان باولو-مارادونا، باأهداف لورنت�شو  مارادونا 
فابيان رويز )64(، البلجيكي دري�س مرتن�س )81(، وماتيو بوليتانو )86(. 
ورفع نابويل ر�شيده اإىل 17 نقطة يف املركز اخلام�س خلف يوفنتو�س بر�شيد 
بالو�شافة يف حال  النفراد  العا�شمة بفر�شة  ذات��ه، فيما فّرط فريق  النقاط 

فوزه ليتجمد ر�شيده عند النقطة 17 يف املركز ال�شاد�س.
وبداأت املباراة بدقيقة �شمت على مارادونا، مع خو�س نابويل للمباراة بقمي�س 
فارق  ال��ذي  الذهبي"  ل�"الفتى  تكرمياً  الأرجنتيني  للمنتخب  م�شابه  جديد 
احلياة الأربعاء عن 60 عاماً. ورغم الدخول القوي لروما بت�شديدة الإ�شباين 
عاد  الثانية،  الدقيقة  يف  املرمى  اعتلت  املنطقة  ح��دود  من  رودريغي�س  بيدرو 
نابويل ليفر�س �شيطرته بعد الدقيقية العا�شرة التي اأوقف فيها احلكم املباراة 

)يف اإ�شارة اإىل رقم 10 الذي ارتداه مارادونا( و�شفق الالعبون ملدة دقيقة.
وحت�شل مرتن�س على �شربة حرة مبا�شرة، انربى لها اإين�شيني م�شجاًل هدف 
قمي�س  ويحمل  ال��ب��دلء  مقاعد  اإىل  يتوجه  اأن  قبل   31 الدقيقة  يف  التقدم 

نابويل الذي يحمل ا�شم مارادونا والرقم 10 وقّبله تكرمياً.
وقال اإن�شيني بعد املباراة "نهدي النتيجة له ولكل املدينة. ع�شنا اأياماً حرينة 
للغاية. مارادونا بالن�شبة لنا كان عظيماً". ويف الدقيقة 64، �شدد رويز اأر�شية 
قوية من خارج املنطقة، �شكنت يف ال�شباك اإىل ي�شار احلار�س الذي مل يحرك 
ت�شديدة  تابع مرتن�س  الثالث حن  الهدف  الفريق اجلنوبي  �شجل  �شاكناً. ثم 
بعدما  رائ��ع��اً  راب��ع��اً  اأن ي�شيف بوليتانو ه��دف��اً  81، قبل  ارت���دت م��ن احل��ار���س 
اخرتق املدافعن وتخطى احلار�س )86(. وياأمل نابويل اأن يناف�س على اللقب 
الطامح بتحقيقه للمرة الثالثة بعدما قاده مارادونا اإىل لقبيه الوحيدين يف 
مارادونا  كرموا  اأن  نابويل  لالعبي  و�شبق  و1990.   1987 عامي  تاريخه 
الدوري  يف  )-2�شفر(  ال��ك��روات��ي  رييكا  م��ع  فريقهم  م��ب��اراة  قبل  اخلمي�س 
ارتداء  خ��الل  م��ن  وذل��ك  باولو"،  "�شان  ملعب  ليغ" على  "يوروبا  الأوروب����ي 
اللف  توافد  الوفاة،  اعالن خرب  ومنذ  الأ�شطورة.  وا�شم   10 رقم  القمي�س 
ا�شم  "�شان باولو" الذي �شيطلق عليه قريباً  ان�شار نابويل باجتاه ملعب  من 
مارادونا كما اقرتح عمدة املدينة الربعاء، يف حن �شرح رئي�س النادي اوريليو 
دي لورنتي�س "اعتقد انه من املن�شف اأن ن�شمي ملعب �شان باولو باإ�شمك لكي 
تبقى معنا". وترك مارادونا ب�شمة ل متحى يف تاريخ نابويل الذي دافع عن 
اإحراز  اىل  فيها  وق��اده  و1991،   1984 بن  �شنوات  �شبع  على مدى  الوانه 
اللقب املحلي م��رت��ن، وك��ل م��ن ك��اأ���س الحت���اد الوروب���ي وك��اأ���س ايطاليا مرة 
واحدة. ويف وقت �شابق، اأثبت ميالن قدرته على التاأقلم بغياب اإبراهيموفيت�س، 

معززاً �شدارته يف ترتيب الدوري بفوزه -2�شفر على فيورنتينا.
خم�س  بفارق  الأول  املركز  يف  نقطة   23 اإىل  ر�شيده  ال�"رو�شونريي"  ورف��ع 
الع�شلة  يف  لإ�شابة  اإبراهيموفيت�س  غياب  ورغ��م  و�شا�شوولو.  اإن��رت  عن  نقاط 
ذات الراأ�شن لفخذه الأي�شر، اأظهر ميالن قدرة عالية على الإفادة من افتقار 
فيورنتينا للثقة بعد حت�شيله نقطة واحدة بال اأي اأهداف يف اآخر اأربع مباريات 
)مع مباراة اليوم(. وح�شم ميالن املباراة يف ال�شوط الأول عن طريق املدافع 

األي�شيو رومانيويل )17( والإيفواري فرانك كي�شي من ركلة جزاء )27(.
يف  اأخفق  لكنه  دق��ائ��ق،  ع�شر  بعد  النتيجة  تعزيز  فر�شة  نف�شه  كي�شي  واأ���ش��اع 
فيورنتينا يف  ف�شل  وبالتايل،   .)40( ثانية حازها ميالن  ج��زاء  ركلة  ت�شجيل 
رقمه  ميالن  ع��ادل  فيما  برانديلي،  ت�شيزاري  امل��درب  مع  الأول  ف��وزه  حتقيق 
29 مباراة  1972 و1973، بالت�شجيل يف  القيا�شي الذي حققه بن عامي 

متتالية يف الدوري الإيطايل.

احتاد الكرة ينهي تعاقده مع 
الكولومبي بينتو بالرتا�سي

•• دبي -وام:

الكولومبي  مع  تعاقده  اإنهاء  ر�شميا  القدم  لكرة  الإم��ارات  احت��اد  اأعلن 
خورخي لوي�س بينتو املدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بالرتا�شي 

بن الطرفن، بعد فرتة ق�شرية ق�شاها مع " الأبي�س " .
رئي�س  الحت��اد  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�شهالوي،  يو�شف ح�شن  وق��ال 
جلنة املنتخبات الوطنية وال�شوؤون الفنية، يف موؤمتر �شحفي عقد، اأم�س 
الثنن : " اتفقنا مع مدرب املنتخب على اإنهاء التعاقد بن الطرفن 

بطريقة ح�شارية ل�شعوبات عديدة".



 
االإفراج عن قاتلي اأطفالها ال�6 حرقًا 
اأثار الإفراج عن اأم بريطانية ُو�شفت ب� ال�شيطانة لت�شببها يف وفاة 
اأطفالها ال�6 حرقاً، بعد ق�شائها 8 �شنوات اأقل من ن�شف العقوبة 
يف  ميديا  ال�شو�شيال  على  ن�شطاء  عاماً، غ�شب   17 البالغ مدتها 
مطالبن  منها،  ت��رباأا  اللذين  والديها  اإىل  بالإ�شافة  بريطانيا 
ال�شجن مدى  اأو  اأخرى وق�شاء مدتها كاملة  باإعادة �شجنها مرة 

احلياة، نظراً جلرميتها الب�شعة، على حد و�شفهم.
ويف التفا�شيل، اأدينت مرييد فيلبورت وزوجها الأب مايك فيلبورت 
بقتل اأطفالهما ال�6 الذين ترتاوح اأعمارهم بن 5 �شنوات اإىل 13 
عاماً، بعد خمطط ثالثي بالتعاون مع �شديق لهما بحرق منزلهما 
3 غرف والواقع يف مدينة ديربي  وال�شغري" املوؤلف من  "ال�شيق 
لكن  اأك��رب،  منزل  على  احل�شول  بهدف   ،2012 ع��ام  الربيطانية 

املخطط حتول ملاأ�شاة كربى ق�شت على حياة اأولدهما جميعاً.
التي  نوعها  من  ماأ�شوية  الأك��رث  باأنها  وقتها،  الق�شية  وو�شفت 
باأنها  املوؤامرة  اآن��ذاك  القا�شي  ال�شرطة، كما و�شف  تعاملت معها 
�شخ�س  اأي  فهم  نطاق  "خارج  وك��ان��ت  وخطرية"  �شريرة  "خطة 
يتمتع بالتفكري ال�شحيح وال�شليم"، ولي�س هذا فح�شب، بل خطط 
"ال�شخية"  التربعات  وال�شتفادة من  ال�شريع  للرثاء  الأب  وقتها 

من املجتمع لدفع تكاليف جنازات اأطفاله ال�6.

التاج ي�سعل التوتر بني بريطانيا و نتفلك�س
بداأت مالمح التوتر بن من�شة نتفلك�س للبث التلفزيوين واحلكومة 
الربيطانية تظهر �شيئا ف�شيئا، على خلفية م�شل�شل "ذا كراون" اأو 

اإليزابيث. امللكة  �شرية  يتناول  الذي  "التاج" ال�شهري، 
اأوليفر  الثقافة  وزير  اإن  نيوز" الربيطانية،  "�شكاي  �شبكة  وك�شفت 
دودن "كثف �شغوطه على من�شة بث الأفالم ب�شبب م�شل�شل التاج"، 
حيث قال الوزير: "على من�شة نتفلك�س اأن تو�شح مل�شرتكيها البالغ 
على  و�شدد  خيايل".  عمل  التاج  م�شل�شل  اأن  مليونا،   195 عددهم 
�شرورة "اإ�شافة عالمة اإخالء امل�شوؤولية" يف �شفحة امل�شل�شل، حيث 
ترى احلكومة الربيطانية اأن العمل الفني ل ينقل �شورة حقيقية 
عن امللكة.وتابع: "اإنه عمل خيايل مت اإنتاجه ب�شكل جميل، لذا كما 
هو احلال مع الإنتاجات التلفزيونية الأخرى، يجب اأن تكون نتفلك�س 
ملرا�شلة  يخطط  اأن��ه  اإىل  الربيطاين  ال��وزي��ر  جدا".واأ�شار  وا�شحة 
"نتفلك�س" من اأجل "التعبري عن خماوفه"، قائال: " من دون ذلك، 
قد  الأح���داث  ه��ذه  يع�س  ال��ذي مل  امل�شاهدين  م��ن  اأن جيال  اأخ�شى 
يخطئ ويعترب اخليال حقيقة". و"التاج" م�شل�شل من اإعداد وكتابة 
بيرت مورغان واإنتاج �شركة "ليفت بانك"، ويعر�س منذ عام 2016 

ويتناول، ق�شة و�شرية امللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا.

املت�سوقون يثقون بن�سائح الذكاء اال�سطناعي
يف الآون�����ة الأخ������رية، ت���زاي���د ع���دد ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي حت��ر���س على 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ����ربات ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي م��ن اأج����ل تقدمي 

تو�شيات للم�شتهلكن ت�شاعدهم يف اتخاذ القرار عند ال�شراء.
املتخ�ش�شة  ماركتينج"  اأوف  "جورنال  العلمية  الدورية  ون�شرت 
يف اأبحاث الت�شويق درا�شة ب�شاأن مدى ثقة امل�شتهلك يف الن�شيحة 
التي يح�شل عليها من منظومة للذكاء ال�شطناعي عندما يكون 
ب�شدد �شراء �شلعة ما. واعتمدت الدرا�شة على بيانات جتربة �شملت 
ثالثة اآلف م�شارك. وك�شف الدرا�شة اأن امل�شتهلك يثق يف ن�شيحة 
منظومة الذكاء ال�شطناعي عندما تتعلق بكفاءة وجودة ال�شلعة 
من ناحية ال�شتخدام اأو الوظيفة التي توؤديها تلك ال�شلعة، ولكن 
عندما يتعلق الأمر مبدى ال�شتمتاع ب�شلعة معينة، فاإن امل�شتهلك 

العادي يثق اأكرث يف الن�شيحة التي يح�شل عليها من الب�شر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف عاد مري�س كورونا اإىل احلياة بعد توقف قلبه؟
و�شط الزحام، �شقت �شيارة اإ�شعاف طريقها يف �شوارع حمافظة املنوفية �شمايل القاهرة، بعد تلقيها اإخطارا بوفاة 

م�شاب بفريو�س كورونا امل�شتجد داخل م�شت�شفى خا�س.
لكن املفاجاأة كانت تنتظر الفريق املكلف بدفن جثمان املتويف لدى و�شوله: الرجل عاد اإىل احلياة من جديد.

اإبالغنا بتوقف قلب  "بعد  "�شكاي نيوز عربية":  يقول مدير مرفق الإ�شعاف باملنوفية اأجمد عبد احلميد ملوقع 
مري�س داخل اإحدى امل�شت�شفيات اإثر تعر�شه لنزيف يف املخ، انتقلت �شيارة اإ�شعاف "اإىل امل�شت�شفى" من اأجل نقله اإىل 
مدافن الأ�شرة اأو قرية املتوفى". وي�شيف عبد احلميد: "يف الوقت نف�شه اأجرى الأطباء حماولت عديدة لإجراء 
اإنعا�س قلب للرجل املتوفى لعلها تاأتي بنتيجة، وبعد مرور دقائق انتظمت نب�شاته. ا�شتعدناه مرة اأخرى، تلقينا 
اخلرب ب�شعادة بالغة". ويتحدث الدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام الطب العالجي يف املنوفية ملوقع "�شكاي 
نيوز عربية" عن تلك الواقعة، قائال اإن الرجل يبلغ من العمر 44 عاما، وكان يتلقى العالج يف م�شت�شفى خا�س 

كورونا. فريو�س  ي�شببه  الذي  مبدينة �شبن الكوم من جراء اإ�شابته مبر�س "كوفيد 19"، 
الأطباء  طاقم  خالل  من  املري�س  قلب  توقف  حالة  يف  اإتباعه  يتم  عالجي  بروتوكول  "لدينا  العجيزي:  ويتابع 
واملمر�شن، وهو  "عملية اإنعا�س القلب الرئوي CBR من خالل جهاز ال�شدمات الكهربائية وعدد من الأدوية"، 

وهو ما جرى مع املري�س".
اأجهزته احليوية،  الدنيا بعد توقف  اإىل  اإع��ادة مري�س  اأو موت. حلظات ميكن فيها  "اإنها م�شاألة حياة  وي�شيف: 

لذلك ت�شارع الأجهزة الطبية يف اإجراءات الإنعا�س ول ميكن التباطوؤ فيها".
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احلرائق جتتاح جزيرة مدرجة على قائمة الرتاث 
لل�شيطرة على حريق  ج��ه��ودا حثيثة  الأ���ش��رتال��ي��ون  الإط��ف��اء  رج��ال  يبذل 
لئحة  على  امل��درج��ة  فريزر  جزيرة  من  باملئة   40 على  اأت��ى  �شخم  غابات 
الرتاث العاملي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )يون�شكو(، 
اأكرب  اأن جتتاحها موجة حر الثنن. وي�شتعر احلريق الذي �شب يف  قبل 
اجلزر الرملية يف العامل والواقعة قبالة ال�شاحل ال�شرقي لأ�شرتاليا، منذ 
اأكرث من �شتة اأ�شابيع. وقد اأتى على م�شاحات وا�شعة من الغابات الفريدة يف 
اجلزيرة. وتتوقع الأر�شاد ارتفاع احلرارة اإىل 34 درجة مئوية الثنن يف 
وقت جتتاح موجة حر املنطقة ما يثري القلق من ظروف اأكرث حرا توؤجج 
فران�س  لوكالة  هيغ  جيم�س  الإطفاء  عمليات  عن  امل�شوؤول  وقال  النريان. 
بر�س اإن "الغطاء النباتي يف جزيرة فريزر بالغ اجلفاف ولهذا ال�شبب من 
ال�شهل جدا اأن ي�شتعل". وقرابة ثلثي ولية كوينزلند ومن �شمنها جزيرة 

فريزر، ت�شهد حاليا موجة جفاف.
وبح�شب تقرير حديث لأكرب وكالت العلوم والأر�شاد يف البالد، فاإن التغري 
املناخي يفاقم اجلفاف وحرائق الغابات والأعا�شري يف اأ�شرتاليا، والتي من 

�شاأنها اأن تزداد �شوءا مع ا�شتمرار ارتفاع درجات احلرارة، ح�شب التقرير.
مناخية  "ظروفا  فقط  يكافحون  ل  ف��ري��زر  ج��زي��رة  يف  الإط��ف��اء  ورج���ال 
احلريق يف  اإىل  الو�شول  يف  �شعوبة  اأي�شا  يواجهون  بل  ال�شعوبة"،  بالغة 
ال�شمال النائي للجزيرة. وقالت خدمة احلدائق العامة واحلياة الربية يف 
كوينزلند اإن احلريق ي�شتعل يف جبهتن على امتداد 74 األف هكتار، اأو ما 

يوازي 42 باملئة من اجلزيرة، لكنه ل يهدد املمتلكات.

م اجلائحة جبل طارق مالذ للراغبني بالزواج يف خ�سّ
مل تخطر يوما على بال برونو مياين فكرة زيارة جبل طارق، هذا اجليب 
وعرقل  الوباء  حّل  اأن  اإىل  اإ�شبانيا،  جنوب  اأق�شى  يف  ال�شغري  الربيطاين 
م�شاريع زواجه. وقد قّرر هذا امل�شّور الربازيلي البالغ 40 عاما الذي يعي�س 
مع �شريكته يف دبلن اختيار وجهة جديدة للزواج يف ظّل اإغالق املوؤ�ش�شات 

الإدارية و�شعوبة اإيجاد موعد منا�شب لعقد القران.
ف�شافرا على منت رحلة جّوية منخف�شة التكلفة اإىل ملقة وا�شتقاّل حافلة 

اأخذتهما اإىل جبل طارق حيث تزّوجا اأمام �شورة مللكة اإنكلرتا.
ويقول برونو مياين الذي مل يكن يف و�شعه حب�س دموعه بعد اإمتام قرانه 
بناتاليا �شينا األفي�س دي ليما "اأ�شرع طريقة للزواج راهنا هي الذهاب اإىل 
جبل طارق". وكّل ما ُيطلب من الراغبن يف القرتان يف هذا الإقليم الذي 
الوبائية هو ج��واز �شفر و�شهادة  اأبقى ح��دوده مفتوحة منذ بداية الأزم��ة 
اأو بعده. وجتعل هذه  ال��زواج  ميالد واإقامة لليلة واح��دة على الأق��ّل قبل 
ي�شعب  ملن  م�شيافة  اأر���ش��ا  ب�"ال�شخرة"  امللّقب  الإقليم  من  الت�شهيالت 
عليه القرتان يف اأوقات اجلائحة هذه. ولي�س على املتزّوجن فيه �شوى اأن 

ي�شجّلوا زواجهم يف بلدهم بعد العودة اإليه.

فاوت�سي يحذر من كارثة 
بعد عيد ال�سكر

ح�����ذر م����دي����ر امل���ع���ه���د الأم����ريك����ي 
ل�����الأم�����را������س امل����ع����دي����ة، اأن����ت����وين 
الأمريكين  اأن على  فاوت�شي، من 
يف  كبرية"  "لطفرة  ال����ش���ت���ع���داد 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�شار 
اإىل  امل�شافرين  مالين  ع��ودة  م��ع 

ديارهم بعد عطلة عيد ال�شكر.
"حالة  ل��ربن��ام��ج  ف��اوت�����ش��ي  وق����ال 
اإن":  اإن  "�شي  قناة  الحتاد" على 
"من �شبه املوؤكد اأنه �شيكون هناك 
ارت��ف��اع يف ع���دد الإ���ش��اب��ات ب�شبب 

الأمور املتعلقة بال�شفر.
ن�شهد طفرة كبرية"  "قد  واأ�شاف 
اأ�شابيع،   3 اأو  اأ���ش��ب��وع��ن  خ����الل 
النا�س  تخويف  ن��ري��د  "ل  وت��اب��ع: 

لكن هذا هو الواقع".
ينذر  اإىل اجت���اه  ف��اوت�����ش��ي  واأ����ش���ار 
اق����رتاب عطلة عيد  ب��ال�����ش��وء، م��ع 
امليالد ومزيد من حركة ال�شفر يف 

نهاية العام.
 266 امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  و�شجلت 
الفريو�س،  ج����راء  م��ن  وف����اة  األ����ف 
وه�����ي ال���ب���ل���د الأك�������رث ت�������ش���رراً يف 
برودة  اأك���رث  طق�س  وم���ع  ال���ع���امل، 
تقرتب اأرقام الوفيات اليومية من 

اأ�شواأ م�شتوياتها يف اأبريل.
فيما  فاوت�شي  ت�شريحات  ج���اءت 
الأمريكية  الإع��الم  و�شائل  اأف��ادت 
لقاح  م���ن  الأوىل  ال�����ش��ح��ن��ات  اأن 
اأول  اأح��د  كوفيد19-،  �شد  ف��اي��زر 
اإن��ه��ا تت�شف  ال��ت��ي قيل  ال��ل��ق��اح��ات 
لقاح  ج��ان��ب  اإىل  ع��ال��ي��ة  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
الوليات  اإىل  و���ش��ل��ت  م���ودي���رن���ا، 
امل���ت���ح���دة م����ن خم���ت���رب ف����اي����زر يف 

بلجيكا.

العثور على نوع غريب 
وجديد متاما من التفاح

للطبيعة  ع��ا���ش��ق  ب��ري��ط��اين  ع���رث 
غريب  ن����وع  ع��ل��ى  "بال�شدفة" 
و"جديد متاما" من التفاح، وذلك 
ريفية  م��ن��ط��ق��ة  خ���الل جت��ول��ه يف 

قريبة من مقاطعة ويلت�شري.
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وح�����ش��ب 
توما�س  اآرت�شي  ف��اإن  الربيطانية، 
ع���رث ع��ل��ى ت��ف��اح��ة ���ش��ق��ط��ت على 
"وادي  تدعى  طريق قرب منطقة 
���ش��اب��ق من  وق���ت  وذل����ك يف  نادر"، 

�شهر نوفمرب اجلاري.
اأي  "مل تكن مثل  ت��وم��ا���س:  وذك��ر 
ت��ف��اح��ة راأي���ت���ه���ا م���ن ق��ب��ل. لي�شت 
عادية على الإط��الق. لقد �شقطت 
م���ن ���ش��ج��رة ق���دمي���ة ووح����ي����دة يف 

املنطقة".
خبريا  ل�شت  اأن��ن��ي  "رغم  وت���اب���ع: 
اأن هذه  ���ش��ع��رت  ف��ق��د  ال��ف��واك��ه  يف 

التفاحة جديدة متاما".
وع����ر�����س ال����رج����ل ال���ت���ف���اح���ة على 
نتجت  الثمرة  اأن  اأك���دوا  العلماء، 
عن "طفرة طبيعية" ومل تتعر�س 

لعملية تهجن ا�شطناعية.
اجلمعية  يف  اخل����ب����ري  واأو�������ش������ح 
بربيطانيا  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ب�����ش��ت��ان��ي��ة 
الفاكهة مل تكن  اأن  اأرب���وري،  جيم 
�شنفا مزروعا بل هي "نوع جديد 
من  اأنها  "تبن  م�شيفا:  متاما"، 
اإن��ت��اج ���ش��ج��رة ع��م��ره��ا ل ي��ق��ل عن 

عام".  100
"تاأكيد  ع���ل���ى  ح�������ش���ول���ه  وب����ع����د 
العلماء"، قال توما�س اإنه ياأمل اأن 
ي�شجل هذه التفاحة ب�شكل ر�شمي، 

واأن تطلق ت�شمية خا�شة عليها.

اإ�سابة بايدن بك�سر يف قدمه 
اأثناء اللعب مع كلبه 

جو  املنتخب  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأُ���ش��ي��ب 
و�شيتوّجب  اليمنى  قدمه  يف  بك�شر  بايدن 
ما  بح�شب  ط��ّب��ًي��ا،  ح����ذاًء  ينتعل  اأن  عليه 
اأن  بعد  الأح���د،  الأول  اأم�س  فريقه   اأعلن 
78 عاًما  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال��رج��ل  ُن��ق��ل 
مع  اللعب  اأثناء  انزلقه  اإثر  الطبيب  اإىل 
ي��وؤّدي بايدن اليمن  اأن  كلبه. ومن املقّرر 
الثاين-يناير،  ك��ان��ون   20 يف  الد�شتورّية 
ل��ُي�����ش��ب��ح ب��ذل��ك ال��رئ��ي�����س الأك����رب ���ش��ًن��ا يف 
ت��اري��خ ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. وت��ع��ّر���س اإىل 
الإ�شابة ال�شبت اأثناء اللعب مع "ميجور"، 
الراعي  ف�شيلة  م���ن  وه��م��ا  ك��ل��ب��ي��ه،  اأح����د 
الأملاين )جريمن �شيربد(. يف بادئ الأمر، 
حتّدث كيفن اأوكونور، الطبيب ال�شخ�شّي 
القدم  يف  "التواء  ع��ن  املنتخب،  للرئي�س 
ال�شينّية  الأ�شّعة  �شور  اإّن  قائاًل  اليمنى"، 
وا�شح"،  "ك�شٍر  اأّي  وج��ود  ع��ن  تك�شف  مل 
ل��ك��ّن��ه اأ����ش���اف اأّن����ه ل ي����زال ي��ت��ع��ّن اإج����راء 

فح�س اإ�شايف بالأ�شّعة املقطعّية.

رمى �سيارته الفارهة يف النهر.. و�سل�سلة اتهامات بانتظاره 
�شل�شلة  اإن�شتغرام،  على  �شهري  بريطاين  بلوغر  ي��واج��ه 
عليها  يعاقب  اأفعال  ارتكب  بعدما  اإ�شبانيا،  يف  اتهامات 
القانون، وبدا بع�شها غريبا للغاية. واأفادت �شحيفة "اإل 
رمز  ال�ذي  النجم  اأن  برييوديكو دي ماربيا" الإ�شبانية، 
اآخرين �شيارته باهظة الثمن من  ب�"اآر تي"، دفع مع  له 
طراز "بي اإم دبليو" يف نهر قرب مدينة ماربيال جنوبي 
مبقطع  فعلته  وث��ق  قد  الربيطاين  ه��ذا  وك��ان  اإ�شبانيا. 
الأمر  الجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  على  ون�شره  فيديو 

الذي دفع ال�شلطات املحلية اإىل التحقق من الأمر.
ويواجه ال�شاب الذي يبلغ من العمر )27 عاما( اتهامات 
بتهديد �شالمة الطريق، بعدما قاد �شيارته بتهور و�شار 
بعدما  البيئة  واإت��الف  للريا�شين،  خم�ش�س  طريق  يف 
األقى �شيارته يف نهر غوادايزا، الذي يقع �شمن منطقة 
ال�شلطات  وت��ق��ول  طبيعية.  حممية  ال�شلطات  تعتربها 
بيئيا  خطرا  ي�شكل  النهر  يف  ال�شيارة  رمي  اإن  الإ�شبانية 
ميديا"  "ال�شو�شال  نحم  يواجه  كله،  ذلك  وف��وق  كبريا. 
تهما بالتزوير، اإذ عرثت ال�شلطات على �شيارتن اأخرين 
من الطراز نف�شه  وحتمالن الرقم نف�شه .  ووقع احلادث 
يف ال�23 من نوفمرب اجلاري، واأجرب النا�شط على اإزالة 

مقاطع الفيديو من ح�شابه مبوقع "اإن�شتغرام".

مقاٍه يابانية تعامل زبوناتها كاالأمريات
تتبع العديد من املقاهي اليابانية التي يطلق عليها ا�شم 
التعامل مع  اأ�شلوباً جديداً يف  ال�شخ�شي  مقاهي اخلادم 

زبوناتها من الإناث، يتمثل يف معاملتهن كاأمريات.
التي  الأم��اك��ن  ب��اأن��ه��ا  ال�شخ�شي  اخل���ادم  مقاهي  ت��ع��رف 
تتدفق اإليها الن�شاء والفتيات لال�شتمتاع بوجبات مميزة 
مقابل مبلغ معقول، وخو�س جتربة يح�شلن خاللها على 
معاملة خا�شة حتاكي معاملة الأمريات. وميكن للن�شاء 
من اأي خلفية اجتماعية تقريباً الذهاب اإىل هذه املقاهي 
املنت�شرة بكرثة يف اليابان، للهروب من قيود النظام الأبوي 
يف منازلهن، والتمتع بحقوق ل يح�شلن عليها اأبداً يف اأي 
"�شوالو  امل�شمى  املقاهي،  اأحد هذه  البالد.  اآخر يف  مكان 
تيل"، م�شمم على غرار الق�شور الربيطانية النمطية. 
نادل  ل�شتدعاء  جر�شاً  املقهى  ه��ذا  يف  ال��زب��ون��ات  ُتعطى 
بزي  �شبيهاً  زي��اً  ويرتدي  خدمتهن،  على  يقوم  �شخ�شي 
"الأمرية.  بلقب  ويخاطبهن  امللكية،  الق�شور  يف  اخل��دم 
كل هذا ب�شعر اأقل من �شعر الوجبة يف اأي مطعم عادي يف 
لندن. يقدم املقهى ن�شخة طبق الأ�شل عن اخلدمة التي 
الدكتور  وي�شف  امللكية.  الق�شور  يف  الأم���ريات  تتلقاها 
اأركن�شا�س يف  اأ�شتاذ علم الجتماع يف جامعة  اإيتو،  كينكو 
التي  باأنها الأماكن  ال�شخ�شي،  مقال له، مقاهي اخلادم 
تتمكن فيها املراأة من اأن تكون اأمرية ل�شاعة اأو �شاعتن.

م�سهد خميف يف ال�سماء حّول الليل اإىل نهار
يف م�شهد ب���دا خم��ي��ف��ا ن��وع��ا م��ا وال��ت��ق��ط��ه ال��ع��دي��د من 
ي��ت��ه��اوى يف ال�شماء  ن��ي��زك م��ت��وه��ج  ���ش��وه��د  امل�����ش��وري��ن، 
النتباه على  ال��ي��اب��ان، مم��ا ج��ذب  م��ن  وا�شعة  يف مناطق 

�شا�شات التلفزيون وو�شائل التوا�شل الجتماعي.
الغالف  ب�شرعة عرب  اأثناء هبوطه  بقوة  النيزك  وتوهج 
اجلوي لالأر�س، ويف حلظة ما ا�شتعل حمول ظالم الليل 

اإىل ما ي�شبه النهار.

نقل الفيل احلزين لدولة جديدة.. و200 كيلوغرام الإطعامه
الفيل  ب��داأ فريق من خ��رباء احل��ي��وان، مهمة لنقل 
ال��وح��دة، يف رحلة  يعاين  ال��ذي  ك��اف��ان،  الباك�شتاين 
حممية  يف  اجل���دي���د  م��وط��ن��ه  اإىل  ط��وي��ل��ة  ج���وي���ة 
املغنية  بداأتها  ب�شمال غرب كمبوديا تتويجا حلملة 

الأمريكية �شري قبل �شنوات.
لدى  كافان  ا�شتقبال  يف  �شري  تكون  اأن  املقرر  وم��ن 
القليلة  الأي��ام  اأم�شت  اأن  بعد  كمبوديا  اإىل  و�شوله 

املا�شية معه يف اإ�شالم اآباد.
لإنقاذ  فيها  ت��دع��و  اأغ��ن��ي��ات  كتبت  ق��د  �شري  وك��ان��ت 
كافان من ظروفه املعي�شية، التي تخيم عليها الكاآبة 

والوحدة بحديقة حيوان يف اإ�شالم اآباد.
وا�شتخدم ع�شرات العاملن يف جمال احلياة الربية 
واخلرباء بقيادة منظمة اإنقاذ احليوانات )فور بوز( 
تخديره  ج��رى  ال��ذي  الفيل،  ل�شحب  وحبال  رافعة 
خ�شي�شا  مم  �شُ ال���ذي  القف�س،  اإىل  الأح���د  �شباح 

لنقله اإىل مدينة �شيم ريب الكمبودية.
بوز، عامر  البيطري يف منظمة فور  الطبيب  وقال 
خليل: "اإنه يوم موؤثر بالن�شبة لنا جميعا، غري اأننا 
ن�شميه اأي�شا يوم الن�شر". وبعد ذلك ُرفع القف�س، 

ب��راف��ع��ة خ����ارج احلظرية  اأط����ن����ان،   10 ي����زن  ال����ذي 
امل�شيجة وو�شع على منت �شاحنة.

و�شتتوىل قافلة ع�شكرية بعد ذلك مرافقة كافان اإىل 
الأوىل  ال�شاعات  يف  �شتبداأ  حيث  اآب��اد،  اإ�شالم  مطار 
ت�شتغرق  ال��ت��ي  اجل��وي��ة،  رحلته  الث��ن��ن  �شباح  م��ن 
نحو 10 �شاعات اإىل كمبوديا على منت طائرة �شحن 

رو�شية �شابقة.
اإن م�����ش��وؤويل رح��ل��ة كافان  ب��وز  وق��ال��ت منظمة ف��ور 
ياأخذون اأكرث من 200 كيلوغرام من الطعام، بينها 

موز وبطيخ، ليتناولها خالل الرحلة.
�شميث�شونيان  قناة  مع  وثائقيا  فيلما  �شري  وت�شور 
رعاية  منظمة  ي�شرتها  التي  الإن��ق��اذ،  عملية  يغطي 

احليوان التابعة لها )فري ذا وايلد(.
على  يل  متابعن  من  بكافان  "علمت  �شري:  وقالت 
اأ����ش���وي الأم�����ر؟ كيف  اأن  ت���وي���رت.. ف��ك��رت ك��ي��ف يل 
 17 منذ  ح��ظ��رية  يف  مكبال  فيال  اأن��ق��ذ  اأن  ميكنني 
اأول عملية  اآلف الأميال؟ هذه  عاما وهو على بعد 
اإنقاذ كربى تقول بها )منظمة( فري ذا وايلد واأنا 

فخورة للغاية".

بعد ال�سخرية ..تقدمي 
اعتذار ل�جمهور �سيلينا غوميز

قّدم املتحّدث الر�شمي ل�شبكة NBC اعتذارا من جمهور النجمة العاملية �شيلينا غوميز 
 Saved" بعد عر�س م�شهد �شاخر من عملية زرع الكلى التي اأجرتها، وذلك يف م�شل�شل

"By the Bell
وقال: "نعتذر، مل يكن يف نيتنا اأبًدا ال�شتهانة ب�شحة �شيلينا، لقد توا�شلنا مع فريقها 

و�شنقوم بالتربع ملوؤ�ش�شتها اخلريية، �شندوق  �شيلينا غوميز  لأبحاث مر�س الذئبة".
وكانت �شّجت ال�شحافة العاملية موؤخرا بخرب م�شاهدة �شيلينا غوميز برفقة لعب كرة 

ال�شلة جيمي باتلر يف نيويورك.
الأمر الذي اأثار موجة من التلعيقات والتحليالت، اإذ اإن البع�س من اجلمهور ظّن اأنهما 

على عالقة عاطفية، والبع�س الآخر اعترب اأنهما اأ�شدقاء فقط.

وردة متجمدة يف حديقة يف دورمتوند , غرب اأملانيا.  ا ف ب


