
حمدوك: حل �لأزمة يتمثل بالإفر�ج عن �لوزر�ء وعودة �لو�ضع �إىل ما كان عليه

وا�شنطن حتث الربهان على اإعادة احلكومة واإطالق املعتقلني

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

   

يوم العلم .. يوم ملجد املا�شي 
وفخر احلا�شر واأمل امل�شتقبل

ي�م العلم ا�ستذكار لأرواح امل�ؤ�س�سني الطاهرين ، روح زايد ورفاقه الذين 
بقل�بهم  الحت��اد  علم  ورفع�ا  املباركة،  باأياديهم  ال�حدة  �سارية  غر�س�ا 
ي���ؤرخ كل  العلم  وي���م  الحت��اد،  ال�حدة، وعظمة  بق�ة  امل�ؤمنة  ووجدانهم 
العلم، منارة  ، وي�م  �ساخماً يف رب�ع ال�طن  ، و�سرحاً  ي�م جمداً جديداً 
لطم�حات خم�سني عاما مقبالت بال�سروح واملعجزات التي ت�ؤهل الإمارات 
الأق��م��ار والنج�م،  اإىل  ال��رم��ال  م��ن   ، الأمم  ب��ني  الأجم����اد  �سلم  لرت��ق��اء 
الإن�سانية  م��الح��م  م��ن  ج��دي��دة  ي���م ملحمة  ك��ل  م��ع  الإم�����ارات  لت�سجل 
واحل�سارة ، والتقدم، ولتحجز لها املكان الذي يليق مبا�سيها وحا�سرها 
واآمالها وطم�حاتها ، الإمارات التي نبتت كغابة من الطم�حات، والعزم 
نهائيا  اإلغاوؤه  مت  قد  امل�ستحيالت  م�سطلح  اأن  للعامل  واأثبتت  والتحدي، 
من وجدانها ، لتزرع مكانه ب�ساتني من املمكنات، والإجنازات التي تفاخر 

بها العامل املتقدم.
ي�م العلم تاأ�سيل لقيم املحبة والت�سامح الذي اأن�ساأت من اأجله دولة الحتاد 
وزارة للت�سامح ، وبثت يف رب�ع العامل قيم الت�ا�سل وال��سطية والعتدال 
، وتزرع  ، وت�ؤلف بني قل�ب الب�سرية  ، تطفيء نريان النزاعات  ، واملحبة 

اخلري اأينما حل ركب الإمارات ، وحتارب ال�سر اأينما اأ�ساب الإن�سانية.
احتفالنا بي�م علمنا ال�سامخ احتفاء بالقادة العظام الذين يبدع�ن الي�م 
من اأجل اأن نك�ن اأف�سل ال�سع�ب واأجمل البلدان، واإجالل لكل من اأوقد 
فكر العطاء والتخطيط والإجناز ، واإكبار لكل من ي�ساهم يف و�سع لبنة 
تعلي من �سروح ال�طن ، وتثبت اأركانه ليك�ن حا�سره م�سرقاً، وم�ستقبله 

معجزات ومنجزات .
لهذه  اأوفياء  نبقى  اأن  والإمي��ان  العزمية  قل�بنا  ي�قد يف  اأم��ل  العلم  ي�م 
الراية ال�سريفة ، خمل�سني لقيادتنا احلكيمة ، م�ؤمنني اأن ق�تنا وعزتنا 

وجمدنا ل تك�ن اإل يف اأفياء هذه الراية اخلفاقة .
اأدام اهلل عزك اإمارات املجد ، واأدام عليك رايتك ال�ساخمة يف 

�سم�ات الفخر والعلياء.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني
يف وفاة الأمري �شعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اآل �شعود

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  عاهل  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ال�سقيقة اأعرب فيها عن �سادق تعازيه وم�ا�ساته يف وفاة �ساحب 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالرحمن  ب��ن  �سع�د  الأم���ري  امللكي  ال�سم� 

�سع�د.
نائب  اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  بعث �ساحب  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب 
نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم� 
القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د.

ال�شعب  تدعو  ال�شني 
لتخزين املواد الغذائية

•• بكني-وكاالت

دعت احلك�مة ال�سينية �سعبها اإىل 
وقت  يف  غذائية  احتياطات  تك�ين 
التف�سي  حماربة  البلد  فيه  يحاول 
الذي  ك�فيد19-  ل���ب��اء  امل��ح��دود 

يعّطل امل�ا�سالت.
على  اإعالنا  التجارة  وزارة  ون�سرت 
ندع�  قائلة:  الإل��ك��روين  م�قعها 
معينة  كمية  تخزين  اإىل  العائالت 
لتلبية  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
الح���ت���ي���اج���ات ال���ي����م���ي���ة وح�����الت 

الط�ارئ.
الدع�ة  �سبب  الإع���الن  ي��ح��ّدد  ومل 
بنق�س  م��ه��ّددا  البلد  ك��ان  اإذا  ما  اأو 
فران�س  ذك�����رت  م���ا  وف����ق  ال����غ����ذاء، 

بر�س.
خمتلف  اأي�������س���ا  ال������������زارة  ودع�������ت 
ال�سلطات املحلية اإىل ت�سهيل الإنتاج 
الزراعي وتدفقه والإمداد ومراقبة 
خم�������زون ال���ل���ح����م واخل���������س����روات 

واحلفاظ على ا�ستقرار الأ�سعار.

املقال  ال�س�داين  ال���زراء  اأكد رئي�س  اإىل ذلك،   
ع��ب��د اهلل ح��م��دوك، اأن اإط����الق ���س��راح ال�����زراء 
مل��ب��ا���س��رة عملها،  امل��ع��ت��ق��ل��ني، وع������دة ح��ك���م��ت��ه 
مي��ث��الن م��دخ��ال حل���ل الأزم������ة ال��ن��اج��م��ة عن 

اإجراءات اجلي�س الأخرية يف ال�س�دان.
وخالل لقائه يف منزله �سفراء كل من ال�ليات 
وال���روي���ج، مت�سكك عبد  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة 
وامل�ؤ�س�سات  ح��ك���م��ت��ه  ب�سرعية  ح��م��دوك  اهلل 
الإع��الم يف  اأوردت وزارة  النتقالية، بح�سب ما 

احلك�مة املقالة .
وقالت ال�زارة، يف بيان ن�سرته يف ح�سابها على 
�سفراء  منزله  يف  التقى  حمدوك  اإن  في�سب�ك، 
ال�ليات  التي ت�سم  بالرويكا،  دول ما ي�سمى 
اأن  م�سيفة  وال����روي����ج،  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة 

وامل�ؤ�س�سات  حك�مته  ب�سرعية  مت�سك  حمدوك 
النتقالية.

ال�����زراء  ���س��راح  “اإطالق  اأن  ح��م��دوك  واع��ت��ر 
ب��ك��ام��ل ع�س�يته  ال��������زراء  وم����زاول����ة جم��ل�����س 
بح�سب  الأزمة”،  حل���ل  م��دخ��ل  ه����  لأع��م��ال��ه 

البيان.
و�سدد حمدوك، وفق البيان، على اأنه لن يك�ن 
ال�سادرة  للقرارات  وفقا  ترتيبات  اأي  يف  طرفا 
بتاريخ 25 اأكت�بر، م�سريا اإىل اأنه يتعني اإعادة 

ال��سع اإىل ما كان عليه قبل هذا التاريخ.
حمدوك،  الرويكا  �سفراء  اأبلغ  ناحيتهم،  من 
ب������س���ل امل��ب��ع���ث الأم���ريك���ي اخل��ا���س للقرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان اإىل اخلرط�م ام�س 

الثالثاء، مل�ا�سلة جه�د نزع فتيل الأزمة.

•• عوا�صم-وكاالت

ملنطقة  املتحدة اخلا�س  ال�ليات  جدد مبع�ث 
القرن الأفريقي اأم�س الثالثاء دع�ة وا�سنطن 
الرهان  الفتاح  عبد  ال�س�داين  اجلي�س  لقائد 
لإعادة احلك�مة واإطالق �سراح جميع املدنيني 

املحتجزين يف اإطار النقالب الع�سكري.
كال  اإن  لل�سحفيني  ف��ي��ل��ت��م��ان  ج��ي��ف��ري  وق����ال 
اجل��ان��ب��ني امل����دين وال��ع�����س��ك��ري اأظ���ه���را �سبطا 
املا�سي،  ال�سبت  ي���م  الح��ت��ج��اج��ات  يف  للنف�س 
مما كان م�ؤ�سرا على اأن اجلانبني يدركان اأنهما 
للع�دة  طريقة  لإيجاد  معا  العمل  اإىل  بحاجة 
اإىل مرحلة انتقالية ت�سمل كال من الع�سكريني 

واملدنيني.

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

الط�ارئ  ح��ال��ة  اأعلنت  اإثي�بيا  اإن  للدولة  تابعة  اإع���الم  و�سائل  ق��ال��ت 
اإقليم تيجراي ال�سمايل  اأن قالت ق�ات متمردة من  اأم�س الثالثاء بعد 
اإنها حققت مكا�سب على الأر���س جن�با يف مطلع هذا الأ�سب�ع وهددت 

بالزحف اإىل العا�سمة.
جاء هذا الإعالن بعد ي�مني من حث رئي�س ال�زراء اأبي اأحمد امل�اطنني 
ال�سعبية  اجلبهة  م�اجهة  يف  اأنف�سهم  ع��ن  للدفاع  ال�سالح  حمل  على 
ال�سكان ت�سجيل  اأبابا من  اأدي�س  ال�سلطات يف  لتحرير تيجراي، وطلبت 

الأ�سلحة واإعداد الدفاعات.
ودعت �سلطات العا�سمة الإثي�بية اأدي�س اأبابا، ال�سكان لال�ستعداد للدفاع 
اإقليم  اأ�سارت الق�ات املتمردة يف  اأن  عن الأحياء التي يقيم�ن فيها بعد 
تيغراي، ب�سمال البالد، والتي تقاتل احلك�مة املركزية منذ عام، اإىل اأنها 

قد تزحف �س�ب املدينة.
اإن  الإثي�بية،  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�سرته  بيان  اأب��اب��ا، يف  اأدي�����س  اإدارة  وق��ال��ت 
ال�سكان يجب اأن ي�ستخرج�ا تراخي�س بحمل اأ�سلحتهم واأن يتجمع�ا يف 
الأحياء ال�سكنية. ،ونقلت رويرز عن البيان اإن ال�سلطات جتري تفتي�سا 
من بيت اإىل بيت يف العا�سمة وتلقي القب�س على مثريي ال�سطرابات.
واأن  اإقامتهم  حمال  يف  التجمع  ال�سكان  ي�ستطيع  قائال  البيان  وم�سى 

•• كابول-وكاالت:

كابل  الأفغانية  العا�سمة  �سهدت 
اأعقبهما  الأق���ل،  على  انفجارين 
اإطالق نار بالقرب من م�ست�سفى 
�سردار حممد داود خان الع�سكري، 
اأم�����س ال��ث��الث��اء، مم��ا اأ���س��ف��ر عن 

�سق�ط قتلى وجرحى.
�سخ�سا   25 اإن  م�س�ؤول�ن  وق��ال 
ُق��ت��ل���ا واأ���س��ي��ب اأكرث  على الأق���ل 
ه���ج����م  يف  اآخ�������ري�������ن   50 م������ن 
ع�سكري  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأك�����ر  ع��ل��ى 
بداأ  ال��ث��الث��اء  ام�����س  باأفغان�ستان 
قيام  اأعقبهما  انفجارين  ب���ق���ع 
امل�ست�سفى  مب��ه��اج��م��ة  م�سلحني 

ال�اقع يف و�سط كاب�ل.
وب���ح�������س���ب ����س���ه����د ع�����ي�����ان، ف�����اإن 
دخل�ا  داع�س  تنظيم  عنا�سر من 
العا�سمة  الع�سكري يف  امل�ست�سفى 
الأفغانية، ثم ا�ستبك�ا مع مقاتلي 

طالبان.
ف�ت�غرافية  ����س����ر  واأظ�����ه�����رت 
عم�دا  ال�سكان  م��ن  ع���دٌد  ن�سرها 
منطقة  ف�ق  يرتفع  الدخان  من 

النفجارين.
فاإنه مل  روي��رز،  وكالة  وبح�سب 

عن  م�س�ؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  تعلن 
ت�سدر  مل  ف��ي��م��ا  الن���ف���ج���اري���ن، 
حركة طالبان ت��سيحا بعد ب�ساأن 

ما وقع.
وكان تنظيم داع�س قد نفذ �سل�سلة 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى م�����س��اج��د واأه����داف 
اأخ��رى منذ �سيطرة طالبان على 

كابل يف اأغ�سط�س املا�سي.
تنظيم  ه��اج��م  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
ال�����ذي ي�سم  امل�����س��ت�����س��ف��ى  داع�������س 
 2017 ع����ام  يف  ���س��ري��ر   400
اأك���رث م��ن 30  مم��ا اأودى ب��ح��ي��اة 

����س���ن���ت ط���ال���ب���ان على  ���س��خ�����س��ا. 
20 عاًما حركة مترد �سد  مدى 
ال�ليات  من  املدع�مة  احلك�مة 
امل��ت��ح��دة. وم��ن��ذ ���س��ي��ط��رت��ه��ا على 
ال�ستقرار  حتقيق  حتاول  البالد، 
يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان ال���ت���ي ���س��ه��دت يف 
من  �سل�سلة  الأخ�����رية  الأ���س��اب��ي��ع 
تبناها  التي  الدم�ية  العتداءات 

الفرع املحلي لتنظيم داع�س.
واأك����������د م�����������س������ؤول م�����ن ال���ف���ري���ق 
كل  اأن  ل����ط����ال����ب����ان  الع������الم������ي 

املهاجمني قتل�ا.
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اأفغان ينقل�ن طفال اأ�سيب يف الهج�م اىل امل�ست�سفى يف كاب�ل )رويرز(

حمطة ت�ليد الكهرباء يف ووجينغ التي تعمل بالفحم يف �سنغهاي

�س�داني�ن يعاين�ن حطام الطائرة املحطمة   )رويرز(

�أدي�س �أبابا حتث �ضكانها على �ل�ضتعد�د للدفاع �مل�ضلح

اإثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم املتمردين �شوب العا�شمة 

قتلى وجرحى يف انفجار مزدوج قرب م�شت�شفى يف كابول

تلبية لدعوة حممد بن را�شد... 
الإمارات حتتفل اليوم بيوم العلم

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة الإم��ارات الي�م الأربعاء بي�م العلم تلبية 
لدع�ة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي 
رعاه اهلل، لرفع العلم على ال�زارات وامل�ؤ�س�سات ب�سكل 
م�حد، يف الثالث من ن�فمر يف متام احلادية ع�سرة 

�سباحاً.
ويخفق علم الإمارات �ساخما يف وقت واحد ف�ق املباين 

واملنازل التي تت��سح باأل�انه يف م�سهد كرنفايل يتكرر �سن�يا يف الإم��ارات تعبريا 
عن النتماء وال�لء للدولة والقيادة الر�سيدة والتم�سك بالقيم واملبادئ املت�ارثة 
من الآباء امل�ؤ�س�سني. وجت�سد املنا�سبة م�ساعر ال�حدة والتعاي�س وال�سالم بني اأبناء 
ال�طن واملقيمني املحبني لهذه الأر���س املعطاءة، وتر�سخ �س�رة الإم��ارات كمنارة 

للتعاي�س والت�سامح يف املنطقة.                      )التفا�سيل �س2(

�ص 03

�ص 15

�ص 17

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
خالية من حاالت كوفيد-19 

اأخبار االإمارات

ال�شودان يرتقب.. 
تنازل الربهان اأو حمدوك

عربي ودويل

اأبي�ص ال�شواطئ يواجه منتخب 
الربتغال يف كاأ�ص القارات الليلة

الفجر الريا�شي
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�أ�ضاد مبنح �ضموه جائزة نز�رباييف �لنووية

�شفري كازاخ�شتان: حممد بن زايد قدم منوذجا جديدا يف مكافحة النت�شار النووي
•• اأبوظبي- وام:

اأعرب �سعادة ماديار مينيليك�ف �سفري جمه�رية كازاخ�ستان لدى الدولة ، 
اآل  عن فخر واعتزاز بالده بح�س�ل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة ، على جائزة  نهيان ويل عهد 
نزار باييف2021 لعامل خال من الأ�سلحة الن�وية والأمن العاملي. وقال: 
�سناعة  قدم من�ذجا جديدا، يف  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  �ساحب  اإن 
ال�سالم والأمان العاملي ومكافحة النت�سار الن�وي، بل واأثبت باأنه �سخ�سية 
�سمان  يف  مل�ساهمته  والتقدير  التكرمي  ت�ستحق  ا�ستثنائية،  عاملية  قيادية 

ال�سالم وال�ستقرار الإقليمي والتنمية القت�سادية امل�ستدامة. 
تعد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  مينيليك�ف..  ال�سفري  �سعادة  واأك��د 
عمقا ا�سراتيجيا وتنم�يا واقت�ساديا، واأن البلدين يقدمان من�ذجا مميزا 
الأف�سل  وامل�ستقبل  العاملي  ال�سالم  نح�  العامل  قيادة  على  وق��ادرا  وفاعال 

لالأجيال املقبلة.
واأ�ساف: نبارك ونهنئ �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
نزار  ت�سلمه جائزة  امل�سلحة على  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
باييف لعامل خال من الأ�سلحة الن�وية والأمن العاملي 2021  من الرئي�س 

الأول جلمه�رية كازاخ�ستان.                            )التفا�سيل �س2(

الإمارات تن�شم اإىل التعهد العاملي 
للميثان وتعزز ريادتها يف خف�س انبعاثاته

•• جال�صكو-وام:

ان�سمت دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل التعهد العاملي للميثان 
ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف  م�ؤمتر  خالل 
من  م�ستفيدًة   COP26 جال�سك�  يف  حالياً  املنعقد  امل��ن��اخ  تغري 
انبعاثات  ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث  ال����دول يف  اأق���ل  ك���اح��دة م��ن  مكانتها 

امليثان.
وترحب دولة الإمارات بفر�سة م�ساركة القدرات واخلرات يف اإدارة 
انبعاثات امليثان مع اأع�ساء هذه املبادرة التي يق�دها كل من الحتاد 
خف�س  اإىل  تهدف  والتي  الأمريكية،  املتحدة  وال�ليات  الأوروب��ي 

انبعاثات امليثان العاملية بن�سبة %30 بنهاية العقد احلايل.

مقتل خم�شة يف حتطم 
طائرة �شحن جنوب ال�شودان 

•• جوبا-رويرتز: 

قال م�س�ؤول�ن يف مطار ج�با بجن�ب ال�س�دان اإن خم�سة اأ�سخا�س ت�ف�ا 
اأم�س الثالثاء عندما حتطمت طائرة �سحن �سغرية بعد فرة وجيزة 

من اإقالعها من املطار.
وقال ك�ر ك�ل مدير عام املطار اإن ال�سلطات بداأت التحقيق يف ال�اقعة 
اأوبتيمام  �سركة  تديرها  انت�ن�ف26-  ط��راز  من  بطائرة  تتعلق  التي 
طاقم  اأف����راد  م��ن  جميعهم  وال�سحايا  حملية.  �سركة  وه��ي  افيي�سن 
اأعايل  ولي��ة  يف  مابان  ملقاطعة  وق���د  براميل  تقل  كانت  التي  الطائرة 
ال�سن�ات  يف  �سراعات  من  عانى  ال��ذي  ال�س�دان،  جن�ب  يفتقر  النيل. 
الع�سر املا�سية، مل�ا�سالت برية وبنية حتتية يعتد بها، مما يجره على 

ا�ستخدام الطريان يف نقل بع�س ال�سحنات.

يحر�س�ا الأماكن القريبة منهم... نن�سح من بح�زتهم اأ�سلحة ولكنهم 
ي�سلم�ا  ب��اأن  منهم  القريبة  الأماكن  حرا�سة  يف  امل�ساركة  لي�ستطيع�ن 

هذه الأ�سلحة اإىل احلك�مة اأو اإىل اأقرب اأقاربهم اأو اأ�سدقائهم.
و�سدر هذا النداء بعد اأن قالت اجلبهة ال�سعبية لتحرير تيغراي، اإنها 
واإنها تبحث الزحف على  الأي��ام الأخ��رية،  �سيطرت على عدة بلدات يف 

اأدي�س اأبابا التي تبعد نح� 380 كيل�مرا عن م�اقعها املتقدمة.
واندلع ال�سراع يف ليل الثالث من ن�فمر 2020 عندما ا�ست�لت ق�ات 
على  اجل��ن���د،  بع�س  ت�سم  تيغراي،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  م�الية 
ق�اعد ع�سكرية يف اإقليم تيغراي ال�سمايل. وردا على ذلك اأر�سل رئي�س 

ال�زراء، اأبي اأحمد، مزيدا من الق�ات اإىل املنطقة.
يف  ال�سيا�سية  احلياة  على  تيغراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  وهيمنت 
عندما  نف�ذها  من  الكثري  فقدت  لكنها  عق�د،  ثالثة  لقرابة  اإثي�بيا 
�سغل اأبي اأحمد املن�سب يف عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحك�مة 

ا�ستمرت �سن�ات.
اتهمت  اأن  بعد  تيغراي  لتحرير  ال�سعبية  العالقات مع اجلبهة  و�ساءت 
اأبي باأنه يحكم البالد مركزيا على ح�ساب ال�ليات الإثي�بية،  اجلبهة 

وينفي اأبي التهام.
وزعزعت احلرب التي يت�سع نطاقها ا�ستقرار ثاين اأكر الدول الإفريقية 

�سكانا والتي كانت تعتر حليفا م�ستقرا للغرب يف منطقة م�سطربة.

ا�شتقالت وزارية حمتملة 
لتفادي النزلق يف لبنان

•• بريوت-وكاالت:

لبنان  يف  وزاري�������ة  م�������س���ادر  ق���ال���ت 
ج����رج قرداحي  الإع����الم  وزي���ر  اإن 
ي��ت��ح��م��ل امل�������س����ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل يف 
وعليه  اجل��اري��ة  ب��الأزم��ة  الت�سّبب 
ما  وه�  لبنان،  يراعي م�سلحة  اأن 

�سّدد عليه رئي�س احلك�مة.
ل�سحيفة  امل�������������س������ادر  وق�������ال�������ت 
على  اإّن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل���م���ه����ري���ة 
ق���رداح���ي اأن ي���ق���ّدر ح��ج��م الأزم����ة 
اتخاذ  اإىل  ويبادر  بها،  ت�ّسبب  التي 
ب��اخل��روج من احلك�مة مبا  ق��راره 
ال��ساطات  ح��رك��ة  م��ن  ي�سّهل  ق��د 

لإعادة الأم�ر اىل ما كانت عليه.
اأّن�����ه يف حال  امل�������س���ادر  واأو����س���ح���ت 
القرار  اتخاذ  عن  قرداحي  اإحجام 
امل��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه، ف����اإّن م���ب���ادرة بع�س 
ال�زراء اىل ال�ستقالة من احلك�مة 

اأمر وارد جداً.
واأ���س��ارت امل�����س��ادر ال���زاري��ة يف هذا 
ال�سياق، اإىل ر�سالة رئي�س احلك�مة 
جنيب ميقاتي التي ت�ّجه فيها اإىل 
ال�����زراء وك��اأّن��ه مي��ّه��د م��ن خاللها 
ُيقدم عليها، حينما  خلط�ة ما قد 
قد  اين  ا�سهد  اللّهم  بق�له  ختمها 
منا�سدته  ف�سل  اإىل  م�سرياً  بّلغت، 
ي��غ��ّل��ب ح�ّسه  ب�����اأن  وزي�����ر الع������الم 
اآخر، حمّذراً  اأمر  اأي  ال�طني على 
م��ن��زل��ق كبري،  الن���ح���دار اىل  م���ن 

ومن ال�ق�ع يف ما ل يريده اأحد.

ت�شاعد  ن��راق��ب  البنتاغون: 
تهديدات اإيران للمالحة الدولية

•• وا�صنطن-وكاالت

ي�سكل اأمن املالحة الدولية اإحدى 
التي  الأمريكية،  الإدارة  اأول�يات 
ل ت����زال ت���راق���ب ع���ن ك��ث��ب كافة 
املمرات  يف  الإي��ران��ي��ة  التحركات 
امل��ائ��ي��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، مع 

تزايد التهديدات واملخاطر.
فقد اأكدت وزارة الدفاع الأمريكية 
اأن التهديدات الإيرانية امل�ستمرة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط ل 
تزال حمل حيطة وحذر من قبل 
الق�ات الأمريكية والدولية، واأن 
اأم��ٌر ل بد  حماية امل�سايق املائية 
ا���س��ت��م��رار م�سببات  م��ن��ه، يف ظ��ل 

عدم ال�ستقرار.
القيادة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
البحرية  ل����ل����ق�����ات  امل����رك����زي����ة 
الأمريكية )الأ�سط�ل اخلام�س(، 
القائد تيم ه�كينز، يف مقابلة مع 
اأم�س  الأو���س��ط،  ال�سرق  �سحيفة 
التهديدات  ت�ساعد  اإن  الثالثاء، 
املالحة  م��ن��ط��ق��ة  يف  الإي����ران����ي����ة 
العربي،  اخلليج  مب��ي��اه  ال��دول��ي��ة 
يتطلب م�ا�سلة احلذر والتعاون 
التهديدات،  ت��ل��ك  ل���ردع  ال����دويل 

والعمل حلماية املنطقة.

بطل عاملي يف �لحتبا�س �حلر�ري

ل ال�شني غرفة منف�شلة! كوب 26: لهذا تف�شّ
•• الفجر - ريت�صارد اأرزت – ترجمة خرية ال�صيباين

ثالثني  خ��الل  ال�سني  حققته  ال���ذي  الكبري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ط���ر  اإن 
عاًما قد ح�لها اإىل بطل عاملي يف انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري. 
وي�سدر عن امراط�رية ال��سط مبفردها 27 باملائة من انبعاثات ثاين 
اأك�سيد الكرب�ن العاملية. ومع ذلك، اأبلغ الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ، 
احلك�مة الريطانية اأنه لن ي�سارك يف قمة املناخ ك�ب 26 التي تنظمها 

الأمم املتحدة. ووافق فقط على التدخل خالل م�ؤمتر بالفيدي�.
)التفا�سيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

اأكدت وزارة تنمية املجتمع اأن القان�ن 
يف   2021 ل�سنة   3 رق���م  الحت�����ادي 
على  يحظر  ال��ت��رع��ات  تنظيم  ���س��اأن 
تنظيم  اأو  اإق��ام��ة  الطبيعي  ال�سخ�س 
اأو  ج��م��ع  ب���ه���دف  ف��ع��ل  اأي  اإت���ي���ان  اأو 
ق��ب���ل ال��ت��رع��ات م��ن اجل��م��ه���ر باأي 
و�سيلة من و�سائل اجلمع، متا�سياً مع 
ال�س�ابط املعلنة واملحددة من املكتب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���اج��ه��ة غ�����س��ل الأم������ال 

ومت�يل الإرهاب.
و�سّددت ال�زارة على اأن قان�ن تنظيم 

ال��ت��رع��ات ح���دد ���س��روط واإج������راءات 
ج��م��ع ال���ت���رع���ات، ح��ي��ث ي��ت��ع��ني على 
اجل��ه��ات امل�����س��رح ل��ه��ا احل�����س���ل على 
ت�����س��ري��ح ب��ج��م��ع ال��ت��رع��ات م��ن قبل 
عملية  ت��ت��م  واأن  املخت�سة،  ال�سلطة 
اجلمع من خالل اجلمعيات اخلريية 

فقط.
ح�سة  �سعادة  قالت  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
امل�ساعد  ال�كيل  تهلك  الرحمن  عبد 
ب�زارة  الجتماعية  التنمية  ل�س�ؤون 
بع�س  ق���ي���ام  اإن  امل���ج���ت���م���ع..  ت��ن��م��ي��ة 
جمع  اإىل  ب����ال����دع�����ة  الأ�����س����خ����ا�����س 
بغر�س  اجل���م���ه����ر  م����ن  ال����ت����رع����ات 

الإن�سانية  احل����الت  بع�س  م�����س��اع��دة 
باأي و�سيلة من و�سائل الإعالن �س�اء 
اأو  الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  عر 
ع��ر امل���اق��ع الإل��ك��رون��ي��ة، ُي��ع��د من 
قان�ن  عليها  ي��ع��اق��ب  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 
العق�بة  وت���ك����ن  ال��ت��رع��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
عن  تقل  ل  التي  وال��غ��رام��ة  باحلب�س 

 "150،000" دره����م  األ����ف   150
األ����ف   300 ع���ل���ى  ت���زي���د  ول  دره������م 
اأو  دره�������م   "300،000" دره�������م 
وذل��ك مع  العق�بتني،  باإحدى هاتني 
اأ�سد ين�س  باأي عق�بة  عدم الإخ��الل 
قيام  ع��ن  ف�ساًل  اآخ���ر،  ق��ان���ن  عليها 
املحكمة مب�سادرة الترعات التي يتم 

القان�ن.  لأح��ك��ام  باملخالفة  جمعها 
واأكدت �سعادة ح�سة تهلك اأن ال�زارة 
تت�ىل  املخت�سة  املحلية  وال�سلطات 
قطاع  على  والرقابة  الإ���س��راف  مهام 
اجلمعيات غري الهادفة للربح، وذلك 
امليدانية  ال��زي��ارات  تنفيذ  طريق  عن 
الإ���س��راف��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

الأهلية  وامل�ؤ�س�سات  اجلمعيات  التزام 
واأف���راد  واأع�����س��ائ��ه��ا  ال��ع��ام  النفع  ذات 
باأحكام  ال��ت��ام  الل���ت���زام  م��ن  املجتمع 
يقارب  م��ا  تنفيذ  مت  حيث  ال��ق��ان���ن، 
وتفتي�سية  تقيمية  زي��ارة   "2،400"
العام  اعتباراً من مطلع  القطاع  على 
اأكت�بر املا�سي،  وحتى نهاية   2019

ن���ت���ج ع���ن���ه���ا ت����ق���ي���ع جم���م����ع���ة من 
اجل����زاءات وال��غ��رام��ات الإداري�����ة على 

املخالفني من اجلمعيات.
من جانبه اأفاد �سعادة حامد الزعابي 
مدير املكتب التنفيذي مل�اجهة غ�سل 
الأم�ال ومت�يل الإرهاب باأن الهدف 
والإج���راءات  الق�انني  من  الرئي�سي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  املطبقة 
امل��ت��ح��دة يف ه���ذا ال�����س��اأن، ه��� حماية 
امل���ت���رع���ني وح���م���اي���ة اأم�����ال����ه����م من 
خماطر ال�ستغالل يف مت�يل الإرهاب 

ومت�يل التنظيمات غري امل�سروعة.
واأكد �سعادته �سرورة التزام كافة اأفراد 

املجتمع بالق�انني والأنظمة اخلا�سة 
الأم��������ال ومت�يل  غ�����س��ل  مب��ك��اف��ح��ة 

الإرهاب املعم�ل بها يف الدولة.
�ساأن  الحت���ادي يف  ال��ق��ان���ن  اأن  يذكر 
ت��ن��ظ��ي��م ال����ت����رع����ات، والإج������������راءات 
املهام،  ل���ه���ذه  امل����ح����ددة  وال�������س����اب���ط 
تنمية  وزارة  ح��ر���س  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي 
مل�اجهة  التنفيذي  واملكتب  املجتمع 
غ�سل الأم���ال ومت�يل الإره��اب على 
تعزيز وزيادة ال�عي لدى كافة فئات 
املجتمع بالق�انني والأنظمة املطبقة 
ا�ستقرار  م��ن  ي��ع��زز  ال���دول���ة، مب��ا  يف 

واأمن ومتا�سك املجتمع.

•• اأبوظبي- وام:

اأعرب �سعادة ماديار مينيليك�ف �سفري جمه�رية كازاخ�ستان لدى الدولة ، عن 
فخر واعتزاز بالده بح�س�ل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة ، على جائزة نزار باييف2021 

لعامل خال من الأ�سلحة الن�وية والأمن العاملي.
وقال: اإن �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد قدم من�ذجا جديدا، يف �سناعة 
�سخ�سية  باأنه  واأثبت  بل  ال��ن���وي،  النت�سار  ومكافحة  العاملي  والأم���ان  ال�سالم 
قيادية عاملية ا�ستثنائية، ت�ستحق التكرمي والتقدير مل�ساهمته يف �سمان ال�سالم 

وال�ستقرار الإقليمي والتنمية القت�سادية امل�ستدامة.
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تعد عمقا  واأكد �سعادة ال�سفري مينيليك�ف.. 
وفاعال  مميزا  من�ذجا  يقدمان  البلدين  واأن  واقت�ساديا،  وتنم�يا  ا�سراتيجيا 
لالأجيال  الأف�����س��ل  وامل�ستقبل  العاملي  ال�سالم  نح�  ال��ع��امل  ق��ي��ادة  على  وق���ادرا 

املقبلة.
واأ�ساف: نبارك ونهنئ �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة على ت�سلمه جائزة نزار باييف لعامل 

خال من الأ�سلحة الن�وية والأمن العاملي 2021 من الرئي�س الأول جلمه�رية 
وينبذ  بال�سالم  ينعم  ع��امل  اإىل  ال��س�ل  اأج��ل  من  م�سركا  �سعيا  كازاخ�ستان، 
لدولتي  ال�سراتيجية  الأجندة  �سمن  يدخل  ذلك  باعتبار  والتطرف،  العنف 

الإمارات وكازاخ�ستان.
وكان �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ت�سلم ي�م 28 اأكت�بر املا�سي 
يف اأب�ظبي من فخامة ن�ر �سلطان نزار باييف الرئي�س الأول زعيم الأمة رئي�س 
 2021 باييف  "نزار  ال�سديقة جائزة  كازاخ�ستان  الأمن يف جمه�رية  جمل�س 
تقديرا جله�د  العاملي" والتي متنح  والأم��ن  الن�وية  الأ�سلحة  لعامل خال من 
ال�سخ�سيات امل�ساهمة يف تعزيز ال�سلم الإقليمي والدويل وف�س النزاعات واحلد 
ال�سع�ب  بني  املتبادلة  الثقة  تر�سيخ  اإىل  اإ�سافة  الن�وية  الأ�سلحة  انت�سار  من 
عاما   30 " بعد  ال��ك��ازاخ��ي  ال�سفري  �سعادة  وق��ال  التطرف.  وال���دول وحم��ارب��ة 
اأثارها  من اإجنازات ال�ستقالل التي قادها الرئي�س الأول نزار باييف، وو�سلت 
وتاأثريها حمليا واإقليميا وعامليا، فه� بالتاأكيد ل ي�سعى اىل ال�سهرة، بقدر ما 
ه� يج�سد فل�سفة وقناعة ولدت معه منذ ح�س�ل كازاخ�ستان على ا�ستقاللها، 
اأمام  واأبناء جلدته،  ا�ستطاع خاللها ر�سم �س�رة م�سرقة وم�سرفة لبالده  التي 

ال�سع�ب الإقليمية والعاملية على حد �س�اء".

ونقل �سعادته عن الرئي�س الأول ن�ر �سلطان نزار باييف ق�له عند اإعالنه عن 
بها  عق�د معرف  م��دى  على  رائ��دة  كازاخ�ستان  كانت  " لطاملا  اجل��ائ��زة  اإن�ساء 
اأكرث من  اإج��راء  ب��داأت جه�دهم، بعد  العاملية  الن�وية  الأ�سلحة  دوليا يف حركة 
450 جتربة لالأ�سلحة الن�وية ال�س�فيتية يف م�قع التجارب الن�وية لالحتاد 
عام  اإىل   1949 ع��ام  من  كازاخ�ستان  �سرق  يف  �سيميبالتين�سك  يف  ال�س�فيتي 
1991، باإغالق م�قع الختبار هذا يف عام 1991 حيث كانت ت�سنف بامتالك 
رابع اأكر تر�سانة ن�وية يف العامل.. لقد ت�سببت فرة الختبار يف معاناة كبرية 
لل�سعب الكازاخ�ستاين والبيئة، اأثرت الختبارات �سلبا على �سحة اأكرث من 1.5 
ملي�ن م�اطن يف كازاخ�ستان، مبا يف ذلك العديد ممن يعان�ن حتى ي�منا هذا، 
م��دى احلياة  املنهكة  والأم��را���س  املبكر،  امل���ت  م��ن  وال��ث��اين،  الأول  يف اجليلني 
والعي�ب اخللقية الرهيب.. اأكرث من 20 دولة يف العامل حتتفظ باأ�سلحة ن�وية 
اأو تكن�ل�جيات يحتمل اأن تك�ن خطرة وميكن اأن ت�سبح كل منها هدفا لق�ى 
ب�ساأن  التقليدي  التفكري  عن  التخلي  على  ال��دويل  املجتمع  وندع�  تدمريية، 
الأ�سلحة الن�وية، ونحن بحاجة اإىل اإعادة النظر يف املفه�م القدمي لال�ستقرار 

ال�سراتيجي القائم على الأ�سلحة الن�وية".
اأي  ح�س�ل  لكيفية  وا�سحا  من���ذج��ا  ال��ي���م  كازاخ�ستان  متثل  ال�سفري:  وق���ال 

ن�وية، وترهن  اأ�سلحة  الق�مي بدون  والأم��ن  القت�سادي  الزده��ار  دولة على 
م�ساهمتها يف برنامج نزع ال�سالح الن�وي على التزامها باأهداف الأمن العاملي، 
مما جعل كازاخ�ستان ع�س�ا حا�سما وفعال وم�ث�قا يف املجتمع الدويل، كما اأن 
حت�ل كازاخ�ستان خالل الت�سعينيات من دولة م�ستقلة حديثا متتلك واحدة من 
اأكر الر�سانات الن�وية يف العامل اإىل دولة تخلت عن الأ�سلحة الن�وية، ي�سكل 

وج�د اإرادة واعية مدركة للم�سلحة الإن�سانية والب�سرية.
وكانت كازاخ�ستان الدولة الأوىل من بني امل�ساركني يف بروت�ك�ل ل�سب�نة لتنفيذ 
والع�سرين من  احل��ادي  ويف  الن�وية،  احلربية  الروؤو�س  باإزالة  املتعلقة  الأحكام 
اأبريل عام 1996، مت النتهاء من عملية اإزالة 1416 راأ�سا ن�ويا من اأرا�سي 
كازاخ�ستان، فيما �سهد ي�م 30 ماي� 1995، تدمري اآخر راأ�س حربي للتجارب 
الن�وية، والذي كان م�ج�دا يف معر�س يف م�قع اختبار �سيميبالتين�سك، مما 

يعني تخل�س كازاخ�ستان من مرياثها الن�وي اإىل الأبد.

•• اأبوظبي-وام: 

وق�������ع جم���ل�������س اأب������ظ�����ب�����ي ل���ل���ج����دة 
�سركة  مع  �سراكة  اتفاقية  واملطابقة 
ال�سحية" بهدف  للرعاية   42 "جي 
الفح�س  خ��دم��ات خم��ت��ر  ت��ف���ي�����س 
من  عدد  يف  التعاون  وتعزيز  املركزي 
املجالت احلي�ية منها اإدارة وت�سغيل 
املخترات يف خط�ة من �ساأنها اأن تعزز 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
التي  النتائج  اأف�����س��ل  اإىل  وال������س���ل 

تدعم القطاعات املختلفة.
وي�����س��ع��ى امل��ج��ل�����س م����ن خ�����الل هذه 
خدمات  نطاق  ت��سعة  اإىل  ال�سراكة 
م������ن خمتر  امل�����ق�����دم�����ة  ال����ف����ح���������س 
عملياته  وتط�ير  امل��رك��زي  الفح�س 
احلك�مية  اجلهات  تلبية لحتياجات 
القطاع  ب��ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  امل��رت��ب��ط��ة 
احلي�ي يف الإم��ارة، وتقدمي خدمات 
الفح�س يف جمالت جديدة مطل�بة 
املحلي،  ال�������س���ن���اع���ي  ال����ق����ط����اع  م����ن 
نطاق  دع��م  اأي�ساً  ال�سراكة  و�ست�سمل 
وال�ست�سارات  والأب���ح���اث  ال��درا���س��ات 
الفح�س  جم����الت  يف  التخ�س�سية 
وغريها مما يدعم القطاع ال�سناعي 
وحت�سني  الن��ت��اج  عمليات  يف  املحلي 
امل���ن���ت���ج���ات امل���ح���ل���ي���ة وت���ط����ي���ره���ا يف 

املجالت ال�سابقة.

الكعبي  ه��الل  ال��دك��ت���ر  �سعادة  واأك���د 
الأمني العام ملجل�س اأب�ظبي للج�دة 
وامل��ط��اب��ق��ة ال���ذى وق��ع الت��ف��اق��ي��ة مع 
الرئي�س  امل��ن�����س���ري  من�س�ر  ���س��ع��ادة 
"جي  ملجم�عة  للعمليات  التنفيذي 
ياأتي  الت��ف��اق��ي��ة  ت���ق��ي��ع  اأن   "42
ان��ط��الق��اً م���ن ح��ر���س امل��ج��ل�����س على 
وامل�ساهمة  اأب�ظبي  تناف�سية  تعزيز 
يف ت���ف��ري خ��دم��ات عالية اجل����دة يف 
العاملية،  املعايري  لأعلى  وفًقا  الإم��ارة 
يف  ال��ري��ادي  املجل�س  دور  يعك�س  مب��ا 
يف  ل��ل��ج���دة  التحتية  البنية  ت��ط���ي��ر 
يف  امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  الإم����ارة، 

حتقيق خطة اأب�ظبي يف بناء اقت�ساد 
تناف�سي م�ستدام ومنفتح عامليا.

ي�سعى  امل��ج��ل�����س  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  واأو����س���ح 
م��ن خ��الل تف�ي�س خ��دم��ات خمتر 
ال��ف��ح�����س امل���رك���زي ل�����س��رك��ة جي42 
للرعاية ال�سحية اإىل حتقيق �سراكة 
احلك�مي  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ف���اع���ل���ة 
ل�سمان  اأب������ظ�����ب�����ي  يف  واخل������ا�������س 
القطاعات  يف  الأع���م���ال  ا���س��ت��م��راري��ة 
وال�ستفادة  امل�ستهدفة،  القت�سادية 
م��ن ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات امل��ت���ف��رة لبناء 
منظ�مة من املعل�مات ي�ستفيد منها 
با�ستخدام  ال�سراتيجي�ن  ال�سركاء 

ت�ساعد  ال�سطناعي  الذكاء  ممكنات 
واأ�سار  ال���ق���رارات.  وتنفيذ  ات��خ��اذ  يف 
خدمات  �سي�سمل  التف�ي�س  اأن  اإىل 
الفح�س املخري يف املجالت املتن�عة 
املياه  وامل�����س��روب��ات،  الأغ��ذي��ة  كمجال 
الطبية،  والأجهزة  الأدوي��ة  باأن�اعها، 
التجميل  م�����س��ت��ح�����س��رات  الإ����س���ع���اع، 
بالإ�سافة  البيئة،  الزراعة،  والعط�ر، 
املالم�سة  وامل�����اد  التغليف  م����اد  اىل 
ل��ل��غ��ذاء وال���ت���ي ���س��ت��ت��م داخ����ل خمتر 
�سركة  مع  ب�سراكة  املركزي  الفح�س 

جي42 للرعاية ال�سحية.
بن�د  ���س��م��ن  م���ن  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  وق�����ال 

����س���رك���ة جي42  ���س��ت��ق���م  ال�������س���راك���ة 
ب��ت��ق��دمي الدعم  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
وتاأ�سي�س  امل��ت��ط���رة  التكن�ل�جيا  يف 
قاعدة للذكاء ال�سطناعي لال�ستفادة 
م����ن ح���ج���م ال���ب���ي���ان���ات امل����ت�����ف����رة يف 
خمتلف  يف  املركزي  الفح�س  خمتر 
اآ�سي�س  ق���ال  امل���ج���الت. وم���ن ج��ان��ب��ه 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ك������س��ي، 
"تت�سم  ال�سحية:  للرعاية   42 جي 
لك�نها  كبرية  باأهمية  ال�سراكة  ه��ذه 
الفح��سات  خدمات  تعزيز  يف  ت�سهم 
املخرية والبنية التحتية للج�دة يف 
دول��ة الإم���ارات. نحن نعمل من اأجل 
التكن�ل�جيا  ف��ي��ه  ت�سبح  م�ستقبل 
ه�  امل�سلحة  اأ�سحاب  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
التعاون  ه����ذا  و���س��ي�����س��ه��د  ال���ق���اع���دة. 
ا���س��ت��ث��م��ارات��ن��ا امل��خ�����س�����س��ة م���ن حيث 
املعرفة  ون��ق��ل  والتكن�ل�جيا  امل�����ارد 
القيمة  ���س��ل�����س��ل��ة  ت���ط����ي���ر  ل���ت���ع���زي���ز 
للج�دة  اأب���ظ��ب��ي  مل��ج��ل�����س  ال�����س��ام��ل��ة 

واملطابقة".
مع  املجل�س  تعاون  اأن  بالذكر  جدير 
اإط��ار مهامه  اجلهات املحلية ياأتي يف 
التحتية  البنية  تط�ير  اإىل  ال�ساعية 
ل��ل��ج���دة يف اأب���ظ��ب��ي وامل�����س��اه��م��ة يف 
حتقيق الأهداف التي و�سعتها خطة 
اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  اأب���ظ��ب��ي 

تناف�سي م�ستدام ومنفتح عاملياً .

وفق �ضو�بط �أقرتها وز�رة تنمية �ملجتمع و�ملكتب �لتنفيذي ملو�جهة غ�ضل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

جمع اأو قبول التربعات من اجلمهور دون ت�شريح جرمية يعاقب عليها القانون باحلب�س والغرامة

�أ�ضاد مبنح �ضموه جائزة نز�رباييف �لنووية

�شفري كازاخ�شتان: حممد بن زايد قدم منوذجا جديدا يف مكافحة النت�شار النووي
 �لإمار�ت عمقا ��ضرت�تيجيا وتنمويا و�قت�ضاديا لكازخ�ضتان

�شراكة بني اأبوظبي للجودة و جي 42 للرعاية ال�شحية يف جمال خدمات الفح�س والذكاء ال�شطناعي الوطني لالأر�شاد ي�شارك يف املوؤمتر ال� 26 
 COP26 للدول الأطراف يف

�شرطة اأبوظبي تبداأ املرحلة الثانية لإعداد خرباء دوليني يف تخطيط احلوادث

•• غال�صكو-وام:

ي�����س��ارك امل��رك��ز ال���ط��ن��ي ل��الأر���س��اد ���س��م��ن وف���د الدولة 
ال�ساد�س والع�سرين للدول الأطراف  الر�سمي يف امل�ؤمتر 
ب�����س��اأن ت��غ��ري املناخ  امل��ت��ح��دة الإط���اري���ة  ات��ف��اق��ي��ة الأمم  يف 
غال�سك�  م���دي���ن���ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه  وال�������ذي   COP26
ال���س��ك��ت��ل��ن��دي��ة يف ال��ف��رة م��ن 31 اأك��ت���ب��ر ول��غ��اي��ة 12 

ن�فمر 2021.
ومتثل م�ساركة املركز يف امل�ؤمتر خط�ة مهمة ل�ستعرا�س 
ودرا�سات احلالت  الأر�ساد اجل�ية  اإجنازاته يف جمالت 
اجل�ية املتطرفة وربطها بالتغريات املناخية، اإىل جانب 
التقنيات  واأح���دث  وال�ستمطار  ال�سحب  تلقيح  عمليات 
امل�ستخدمة يف هذا املجال احلي�ي الذي ي�ساهم يف احلد 

من معدلت التبخر ال�سديد.
وي�سلط املركز ال�س�ء على امل�ساريع احلا�سلة على منحة 
برنامج الإمارات لبح�ث عل�م ال�ستمطار التابع له، واأبرز 
الإجنازات التي حققتها الفرق البحثية القائمة على تلك 
امل�ساريع، و�ست�ساهم امل�ساركة يف فتح جمال اأو�سع للتعاون 
اأ�سحاب  ب��ني  ق���ي��ة  اإق��ام��ة ع��الق��ات  م��ن خ���الل  العلمي 
التي  الع�سرة  املبادئ  يتما�سى مع عدد من  امل�سلحة، مبا 
اعتمدتها الدولة للخم�سني عاماً القادمة ل�سيما تر�سيخ 
ال�سمعة العاملية لالإمارات، وا�ستقطاب امل�اهب، واحلفاظ 

على اأ�سحاب التخ�س�سات، والبناء امل�ستمر للمهارات.
ك��م��ا وت���ن���درج م�����س��ارك��ة امل��رك��ز ���س��م��ن اجل��ه���د الداعمة 

/ الأط�����راف  ال����دول  م���ؤمت��ر  ل�ست�سافة  ال��دول��ة  مل�سعى 
�سيتم  وال���ذي  اأب���ظ��ب��ي  يف   2023 ع��ام   /COP28
الي�م الأخري  الفائزة يف  واإع��الن الدولة  الت�س�يت عليه 

من م�ؤمتر غال�سك�.
املركز  عام  املندو�س، مدير  الدكت�ر عبداهلل  �سعادة  وقال 
ال���ط��ن��ي ل��الأر���س��اد رئ��ي�����س الحت����اد الآ���س��ي���ي لالأر�ساد 
امل�ؤمتر فر�سة  " ي�فر هذا   :  - املنا�سبة  بهذه   - اجل�ية 
اإجن���ازات دول��ة الإم���ارات يف  فريدة لت�سليط ال�س�ء على 
اأهدافه  اأن  كما  العاملي  املائي  والأم��ن  ال�ستمطار  جم��ال 
اإجراء البح�ث  اأهدافنا ب�ساأن  اإىل حد كبري مع  تتما�سى 
بني  امل�ؤمتر  يجمع  ال�ستمطار، حيث  املتقدمة يف جمال 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  وال�����س��رك��اء  والعلماء  الباحثني  ك��ب��ار 
برنامج  للتعريف  متميزة  من�سة  يتيح  اأن��ه  كما  العامل، 
الإمارات لبح�ث عل�م ال�ستمطار وا�ستك�ساف �سبل عقد 

املزيد من ال�سراكات العاملية".
ال��ذي ي�سم ممثلني عن  اأن يق�م وفد املركز  املقرر  ومن 
فرة  خالل  ال�ستمطار  عل�م  لبح�ث  الإم���ارات  برنامج 
امل�ؤمتر بعمل اجتماعات عدة مع م�س�ؤولني  م�ساركته يف 
وخراء اإىل جانب عقد جل�سة نقا�سية متخ�س�سة تتناول 
م���ا���س��ي��ع ال���س��ت��م��ط��ار واأه��م��ي��ت��ه ك����رادف م��ه��م ل�سمان 
�سي�سارك متحدث�ن من  املائي، كما  الأم��ن  اإىل  ال��س�ل 
ال�فد يف عدد من اجلل�سات ذات العالقة والتي �ستنظمها 
�سمن  امل�ساركة  الأخ���رى  واخل��ا���س��ة  احلك�مية  اجل��ه��ات 

ال�فد الإماراتي.

•• اأبوظبي -وام:

بداأت �سرطة اأب�ظبي املرحلة الثانية لدورة اخلراء الدوليني يف 
اإعادة بناء ح�ادث ال�سري مب�ساركة 9 من ال�سباط و�سباط ال�سف 
من منت�سبيها متهيداً حل�س�لهم على العتماد الدويل يف جمال 

. "ACTAR" تخطيط واإعداد تقارير احل�ادث املرورية
انطلقت  الأوىل  التاأهيلية  التدريبي  ال��رن��ام��ج  مرحلة  وك��ان��ت 
حممد  امل�ست�سار  املهند�س  الل�اء  باإ�سراف  دبي  �سرطة  باأكادميية 
�سرطة  يف  العمليات  ل�س�ؤون  العام  القائد  م�ساعد  الزفني،  �سيف 
دبي ورئي�س جمل�س املرور الحتادي ، وبعد انتهاء اختبار التقييم 
بال�ليات  وي�����س��رن  ن����رث  بجامعة  امل�����س��ارك��ني  اإحل���اق  �سيجري 
املتحدة الأمريكية . واأو�سح الل�اء اأحمد �سيف بن زيت�ن املهريي 
 ACTAR اأن الإع��داد لختبار  مدير قطاع العمليات املركزية 

ت�سمن عقد خم�سة دورات ملدة �سهرين و15 ي�ماً اإىل جانب دورة 
املعايري  وف��ق  علمية  وحم��ا���س��رات  لأ���س��ب���ع  متخ�س�سة  تدريبية 
التدريبي  بالرنامج  لاللتحاق  لتاأهيلهم  ال��دول��ي��ة  التدريبية 
اإىل اأنه �سيتم ا�ستكمال خم�س دورات متقدمة يف اإعادة بناء  لفتاً 
احلادث املروري ومن ثم تقدمي اختبار العتماد الدويل كخراء 
التعاون  "ACTAR مثمناً  اإع��ادة بناء احل��ادث من منظمة  يف 
يف  متقدمة  كخط�ة  دب��ي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  م��ع  امل�سرك 

تبادل اخلرات والكفاءات يف املجال ال�سرطي.
واأكد اأهمية العتماد الدويل يف تط�ير خمرجات احلادث املروري 
وتقدمي  اجل�سيمة  ل��ل��ح���ادث  هند�سي  وحت��ل��ي��ل  علمي  ب��اأ���س��ل���ب 
ال�طنية  امل���ؤ���س��رات  لتحقيق  الق�سائية  للهيئات  ال���س��ت�����س��ارات 
ت�ستهدف  ال���دورة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سري.  ح����ادث  وف��ي��ات  خلف�س 
املرور  مديرية  من  ال�سف  و�سباط  �سباط  من  املنت�سبني  تاأهيل 

اإعادة  يف  التعليمي  للم�ساق  املركزية  العمليات  بقطاع  والدوريات 
ن���رث وي�سرن يف مدينة �سيكاغ�  امل��روري بجامعة  بناء احل��ادث 
 25 م��ن  "ACTAR" وامل��ع��ت��م��د  منظمة  لخ��ت��ب��ار  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
احل�ادث  تقارير  ج����دة  رف��ع  ب��ه��دف  ال��ع��امل،  يف  �سرطية  منظمة 
عن  والتحاليل  الدرا�سات  عملية  يف  امل�ساعدة  اجل�سيمة  املرورية 
م�سببات احل�ادث املرورية اجل�سيمة. وتت�سمن الدورة حماور عدة 
وهي: اإعادة بناء ح�ادث ال�سري، وكيفية حتديد �سرعات املركبات 
اإىل  امل�ساة قبل وق�ع احل��ادث، بالإ�سافة  عند ال�سطدام، وم�قع 
عدد من احل�سابات الريا�سية املتعلقة والتي تعطي ت�س�ًرا وا�سًحا 
الأ�سرار  مثل  فنية  ج�انب  على  معتمًدا  احل��ادث،  وق���ع  لكيفية 
باملركبات املتداخلة باحلادث املروري، حيث يتم حتديد اآلية وق�ع 
احلادث يف ثالثة مراحل: قبل وق�ع احلادث، واأثناء وق�عه، وبعد 

وق�عه.

قبل �لأ�ضخا�س جرمية ُيعاقب عليها �لقانون   من  �لتربعات  • جمع 
ل تزيد على 300,000 درهم للمخالفني  �لتي  و�لغر�مة  • �حلب�س 

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة الإمارات الي�م الأربعاء بي�م العلم تلبية لدع�ة �ساحب ال�سم� 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، لرفع العلم على ال�زارات وامل�ؤ�س�سات ب�سكل م�حد، يف 

الثالث من ن�فمر يف متام احلادية ع�سرة �سباحاً.
ويخفق علم الإمارات �ساخما يف وقت واحد ف�ق املباين واملنازل التي تت��سح 
النتماء  عن  تعبريا  الإم���ارات  يف  �سن�يا  يتكرر  كرنفايل  م�سهد  يف  باأل�انه 
من  املت�ارثة  واملبادئ  بالقيم  والتم�سك  الر�سيدة  والقيادة  للدولة  وال���لء 

الآباء امل�ؤ�س�سني.
ال�طن  اأب��ن��اء  ب��ني  وال�����س��الم  والتعاي�س  ال���ح��دة  م�ساعر  املنا�سبة  وجت�سد 

كمنارة  الإم���ارات  �س�رة  وتر�سخ  املعطاءة،  الأر���س  لهذه  املحبني  واملقيمني 
وال�سباب  والن�ساء  ال��رج��ال  ي�سارك  حيث  املنطقة،  يف  والت�سامح  للتعاي�س 
والأطفال من كافة اجلن�سيات يف هذا الي�م الأغر بالتعبري عن حبهم لدولة 

الإمارات باأ�سكال خمتلفة.
وتتزامن املنا�سبة هذا العام مع احتفالت الدولة بعام اخلم�سني، حيث رفع 
1971، وكان اأول من  علم الإم��ارات لأول مرة يف الثاين من دي�سمر عام 
رفعه، املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " يف " دار 

الحتاد " يف اإمارة دبي.
باأن  الحت��اد،  علم  ب�ساأن  ون�س القان�ن الحت��ادي رقم /2/ ل�سنة 1971، 
اإىل 4 اأق�سام  يك�ن العلم على �سكل م�ستطيل ط�له �سعف عر�سه ومق�سماً 
العلم  ط��رف  ي�سكل  اأحمر  ل�نه  الأول:  الق�سم  كالتايل:  ال�سكل  م�ستطيلة 

القريب من ال�سارية ط�له بعر�س العلم وعر�سه م�ساٍو لربع ط�ل العلم.
وتكمل الأق�سام الثالثة الأخرى باقي العلم وهي مت�ساوية ومت�ازية، حيث 
اأبي�س، والق�سم ال�سفلي  الق�سم العل�ي ل�نه اأخ�سر، والق�سم الأو�سط ل�نه 
ل�نه اأ�س�د. وميثل ط�ل العلم ثالثة اأرباع عر�س العلم 75 باملئة، وي�ساوي 

عر�س العلم �سعف ط�له.
الإمارات  ا�سم  لت�سطري  منا�سبة  املا�سية  ال�سن�ات  خ��الل  العلم  ي���م  و�سكل 
ففي  "غيني�س"،  العاملية  القيا�سية  الأرق���ام  م��س�عة  يف  ذه��ب  من  ب��اأح��رف 
العاملية يف دبي رقما قيا�سيا يف »غيني�س« متثل  2020 �سجلت القرية  عام 
بتجميع اأكرث من 1000 علم من اأعالم الإمارات لتحقيق الرقم القيا�سي 

لأكر رقم جمّمع با�ستخدام الأعالم يف العامل، والتي �سكلت رقم /49/.
وحققت القيادة العامة ل�سرطة دبي عام 2019 اإجنازاً بدخ�ل علم الإمارات 

"اأط�ل علم يف  القيا�سية، يف رقمني قيا�سيني  "جيني�س" لالأرقام  م��س�عة 
العامل" و"اأكرث عدد من الأ�سخا�س يحمل�ن علماً"، ويف عام 2018 جنحت 
تعد الأ�سخم يف  مبقايي�س  الإم��ارات  علم  ت�سميم  يف  دبي"  داي��ف  "�سكاي 
 96.25 ال��ط���ل  اأم��ا  م��ر،   50.76 اإىل  العلم  و�سل عر�س  ال��ع��امل حيث 
العلم  ط�ل  بلغ  فيما  مكعب،  مر   4885.65 الإجمالية  وامل�ساحة  م��را، 
و20 مراً/، وو�سل عدد الأ�سخا�س امل�ساركني  كيل�مر   2/ 2020 مراً 

يف حمله 5000 من 58 جن�سية ح�ل العامل.
ود خل العلم الإماراتي م��س�عة »غيني�س« لالأرقام القيا�سية يف 28 ن�فمر 
عام 2017، من خالل اأكر ل�حة ب�سرية متحركة لعلم الإمارات احتفاًل 
بالي�م ال�طني ال� 46، ومب�ساركة ما يزيد على 4،130 طالباً ومعلم من 

مدر�ستني تابعتني ملجم�عة »جيم�س للتعليم«.

تلبية لدعوة حممد بن را�شد... الإمارات حتتفل اليوم ب�يوم العلم



األربعاء    3  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13382  
Wednesday     3   November   2021   -  Issue No   13382

03

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لت��سيع وزيادة نطاق 
الفح��سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "ك�فيد  امل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س 
315،955 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات  اإجراء  ال���زارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة وت��سيع نطاق  التق�سي والفح�س يف  اإج��راءات    و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  ح��ال��ة   74 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ست�ى  على  الفح��سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك���رون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

حالة. جمم�ع احلالت امل�سجلة 740،057 
  كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س ك�رونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف الدولة 2،137 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وم�ا�ساتها لذوي املت�يف، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
106 ح��الت جديدة مل�سابني بفريو�س  ال���زارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
ك�رونا امل�ستجد "ك�فيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخ�لها امل�ست�سفى، وبذلك يك�ن 

جمم�ع حالت ال�سفاء 734،348 حالة.

�أعلنت �ضفاء 106 حالت جديدة من كورونا

ال�شحة جتري 315,955 فح�شا ك�شفت عن 74 اإ�شابة 

••جال�صكو-وام:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ان�����س��م��ت 
للميثان  العاملي  التعهد  اإىل  املتحدة 
اتفاقية  الأط��راف يف  خالل م�ؤمتر 
ب�ساأن تغري  الإطارية  املتحدة  الأمم 
جال�سك�  يف  ح��ال��ي��اً  امل��ن��ع��ق��د  امل���ن���اخ 
مكانتها  من  م�ستفيدًة   COP26
ك���اح��دة م��ن اأق���ل ال���دول يف العامل 

من حيث انبعاثات امليثان.
بفر�سة  الإم��������ارات  دول�����ة  وت���رح���ب 
م�����س��ارك��ة ال����ق����درات واخل�������رات يف 
اأع�ساء  م��ع  امل��ي��ث��ان  ان��ب��ع��اث��ات  اإدارة 
ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ت��ي ي��ق���ده��ا ك��ل من 
الحتاد الأوروبي وال�ليات املتحدة 
الأمريكية، والتي تهدف اإىل خف�س 
بن�سبة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ي��ث��ان  ان��ب��ع��اث��ات 

احلايل. العقد  بنهاية   30%
ريادتها  الإم���������ارات  دول�����ة  وع������ززت 
م��ن غاز  احل��د  الإقليمية يف جم��ال 

خ��م�����س��ة عق�د  ف���خ���الل  امل����ي����ث����ان.. 
معدلت  خف�س  يف  ال��دول��ة  جنحت 
قطاع  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����غ����از  ح�����رق 

الطاقة املحلي باأكرث من 90%.
اأقل  كما تعد الإم����ارات واح���دة م��ن 
دول العامل يف معدلت كثافة امليثان 
الهيدروكرب�نية  ال�����س��ن��اع��ات  يف 

بن�سبة 0.01%.
وت�ستفيد دولة الإمارات من خراتها 
ومكانتها ك�احدٍة من اأقل الدول يف 
العامل من حيث انبعاثات غاز امليثان 
يف قطاع الطاقة لتعزز اأداءها يف هذا 
حتقيق  اإىل  الدولة  وت�سعى  املجال. 
"�سراكة  الذهبي لإطار عمل  املعيار 

ال��ن��ف��ط وال��غ��از وامل��ي��ث��ان 2.0" من 
تطبيقات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  خ����الل 
هذا  يف  امل���ت���ق���دم���ة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
البيانات  ذل��ك جمع  امل��ج��ال، مب��ا يف 
ب�ا�سطة الطائرات امل�سرّية والأقمار 
اإزالة  على  �سركز  كما  ال�سناعية، 
لإنتاج  الطبيعي  الغاز  من  الكرب�ن 
هيدروجني اأزرق منخف�س الكرب�ن 

لال�ستخدامات ال�سناعية.
�سلطان  ال����دك����ت�����ر  م����ع����ايل  وق�������ال 
ال�سناعة  وزي����ر  اأح��م��د اجل��اب��ر  ب��ن 
واملبع�ث  امل��ت��ق��دم��ة  والتكن�ل�جيا 
الإم�������ارات للتغري  ل���دول���ة  اخل���ا����س 
املنا�سبة - : متتلك  املناخي - بهذه 

دولة الإمارات التي حتتفي هذا العام 
بي�بيلها الذهبي اإرثاً غنياً يف الأداء 
وذلك  النبعاثات،  وخف�س  البيئي 
الذي  ال�ستدامة  نهج  اإىل  ا�ستناداً 
اأر�ساه ال�الد امل�ؤ�س�س ال�سيخ زايد بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 
والذي ن�ستمر بال�سري عليه متا�سياً 
الر�سيدة.  ال��ق��ي��ادة  ت���ج��ي��ه��ات  م���ع 
الغاز  لإنتاج  �سركة  اأول  اإن�ساء  فعند 
اخلليج  منطقة  يف  امل�سال  الطبيعي 
العربي، وّجه املغف�ر له ال�سيخ زايد 
الطبيعي،  ال��غ��از  ح���رق  م��ن  ب��احل��د 
وا�ستمر قطاع النفط والغاز يف دولة 
الإمارات بهذا النهج الذي مّكننا اأن 

نك�ن من بني اأقل منتجي الطاقة يف 
العامل بالن�سبة لكثافة النبعاثات". 
اإىل  الن�سمام  ي�سعدنا   " واأ���س��اف: 
هذا التعهد العاملي مل�ساركة خراتنا 
يف جمال اإدارة انبعاثات امليثان، كما 
انبعاثات  حت���ي��ل  على  اأي�����س��اً  نعمل 
جتارياً  جمدية  فر�سة  اإىل  امليثان 
لتح�يل  من خالل خطط طم�حة 
النفايات اإىل طاقة، مما يجعل دولة 
الإمارات تت�سّدر اجله�د العاملية يف 
جهتها  من  النبعاثات".  هذه  اإدارة 
اأع���رب���ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
التغري  �سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة 
تقديرها  ع���ن   ، وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي 

لل�ليات املتحدة والحتاد الأوروبي 
التعهد  اإىل  ال����دع�����ة  ل��ق��ي��ادت��ه��م��ا 
العاملي ب�ساأن امليثان، الذي �سيح�سد 
البلدان  يف  م��ل��م������س��ة  اإج�����������راءات 

الداعمة.
امل�سرك  ال��ع��م��ل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وث��م��ن��ت 
النظيف  وال����ه�����اء  امل���ن���اخ  ل��ت��ح��ال��ف 
املتحدة  الأمم  وبرنامج   CCAC
تقرير  لإع�����داد   UNEP للبيئة 
ت��ق��ي��ي��م امل���ي���ث���ان ال���ع���امل���ي ، وال�����ذي 
اأن  وي��سح   ،2021 ماي�  يف  ُن�سر 
احل����د م���ن ان��ب��ع��اث��ات امل��ي��ث��ان التي 
اأهم  اأح��د  ه�  الإن�سان  فيها  يت�سبب 
حيث  م��ن  فعالية  ال�سراتيجيات 

لإب����ط����اء معدل  والأث��������ر  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
الحتبا�س احلراري.

دولة  "حتر�س   : معاليها  واأ�سافت 
الإمارات على تقدمي الدعم الدائم 
جله�د العمل املناخي عاملياً، واإدراًكا 
متعدد  ل��ل��ت��ع��اون  امل��ل��ح��ة  ل��ل��ح��اج��ة 
فاإننا   ، ال�����س��دد  ه���ذا  يف  الأط������راف 
التعهد  اإىل  ب��الن�����س��م��ام  ف���خ����رون 
تاأكيد  واإع���ادة  امليثان،  ب�ساأن  العاملي 
امليثان  انبعاثات  بخف�س  التزامنا 
�سيا�سات  اإي���ج���اد ح��زم��ة  م��ن خ���الل 
تط�ير  وت���ب���ن���ي  داع�����م�����ة  حم���ل���ي���ة 
احلل�ل البتكارية." وي�سري التعهد 
تطبيق  اأن  اإىل  ل��ل��م��ي��ث��ان  ال���ع���امل���ي 

املعروفة  امل��ي��ث��ان  ان��ب��ع��اث��ات  ت��داب��ري 
التكلفة  حيث  م��ن  والفعالة  حالياً 
 0.2 على  ي��زي��د  م��ا  بتحييد  كفيل 
العاملي  درج��ة مئ�ية م��ن الح���رار 
حتقيق  م���ع   2050 ع����ام  ب��ح��ل���ل 
ذلك  ف�ائد م�سركة مهمة، مبا يف 
والإنتاجية  العامة  ال�سحة  حت�سني 

الزراعية.
ال�طنية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ع��ت��ر 
للحد من انبعاثات امليثان جزءاً من 
يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سامل  النهج 
م�ساهمة  �س�ء  ويف  املناخي.  العمل 
من  كبرية  بن�سبة  ال��زراع��ي  القطاع 
النبعاثات الكرب�نية العاملية، عقدت 
الدولة �سراكة مع ال�ليات املتحدة 
واأكرث من 30 دولة اأخرى لإطالق 
للمناخ  ال���زراع���ي  الب��ت��ك��ار  م���ب���ادرة 
ال�ستثمار  ت�سريع  اإىل  تهدف  التي 
لبتكار  والتط�ير  البحث  جه�د  يف 

تكن�ل�جيا زراعية ذكية مناخياً.

•• اأبوظبي-وام:

م�ست�سفى  اعتماد  ع��ن  اأب���ظ��ب��ي  يف  ال�سحة  دائ���رة  اأعلنت 
اأب�ظبي  يف  املعدية  لالأمرا�س  خم�س�س  كمركز  الرحبة 

مبا يف ذلك مر�سى ك�فيد19-.
يف  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  اأن  ال��دائ��رة  اأعلنت  كما 
اأب�ظبي خالية من حالت "ك�فيد19-" لت�ا�سل تقدمي 
للمر�سى  التخ�س�سية  وكامل خدماتها  ال�سحية  الرعاية 
اأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال�سالمة  وامل���راج���ع���ني م���ع ���س��م��ان ات���ب���اع 
والتعقيم يف جميع اأق�سامها كما اأكدت الدائرة خل� جميع 
م�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف الإمارة من حالت ك�فيد-

.19
دائرة  وك��ي��ل  الكعبي  حممد  ج��م��ال  ال��دك��ت���ر  �سعادة  واأك���د 
ال�سحة يف اأب�ظبي اأنه بدعم وت�جيهات القيادة الر�سيدة 
ال��ع��م��ل بروح  ب��ذل��ه��ا م��ن خ���الل  ال��ت��ي مت  وث��م��رة للجه�د 
القطاعني  بني  ال�طنية  اجله�د  وتكاتف  ال�احد  الفريق 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  خل�  ال��ي���م  ن�سهد  واخل��ا���س،  ال��ع��ام 
الرعاية  خدمات  تقدمي  يف  وال�سروع  ال���ب��اء  من  الطبية 
ال�سحية جلميع اأفراد املجتمع متى ما احتاج�ا اإليها حيث 
لت�فري  �سحة  �سركة  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  العمل  ن�ا�سل 

رعاية �سحية وفقاً لأعلى املعايري العاملية.
امللح�ظ يف  النخفا�س  الإع��الن��ات يف �س�ء  ه��ذه  وج��اءت 
عدد حالت الإ�سابة بالفريو�س ل �سيما مع ارتفاع اأعداد 
احلا�سلني على جرعات التطعيم �سد الفريو�س وم�ا�سلة 
اجله�د الرامية لت��سيع وزيادة نطاق الفح��سات وتطبيق 
ل��ل��ح��د م���ن انت�سار  الإج��������راءات الح����رازي����ة وال���ق��ائ��ي��ة 

الفريو�س واحلفاظ على �سحة و�سالمة املجتمع.

�سركة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  فتحي  ط���ارق  ال��دك��ت���ر  واأك����د 
وفقاً  �سحية  رعاية  ت�فري  على  �سحة  حر�س  "�سحة" 
من�ساآتها  م���ع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  اجل�������دة  م�����س��ت���ي��ات  لأع���ل���ى 
ال�سحية  واملرافق  الب�سرية  بالك�ادر  الرتقاء  وم�ا�سلتها 
وال��سائل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  وت���زوي���ده���ا  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  �ست�ا�سل  حيث  العالجية 
وفقاً  التخ�س�سات  خمتلف  يف  الطبية  خدماتها  ت��ق��دمي 
ي��ت���ف��ر فيها م��ن جتهيزات  ال��ع��امل��ي��ة مب��ا  امل��ع��اي��ري  لأع��ل��ى 
تاأهياًل  م�ؤهلة  واإداري���ة  ومتري�سية  طبية  وك���ادر  حديثة 

عالياً وذات خرات مهمة.
وت��ع��زي��زاً جل��اه��زي��ت��ه ل���س��ت��ق��ب��ال احل����الت امل��ع��دي��ة ب�سكل 
ع��ام ومنها فريو�س ك�فيد19- مت زي��ادة ع��دد الأ���س��رة يف 
م�ست�سفى الرحبة لي�سل املجم�ع الإجمايل اإىل اأكرث من 
140 �سرير رعاية حرجة و37 �سرير  250 �سريراً منها 

عناية مركزة و73 �سرير احتياطي.
واأو�سح اأنه مت جتهيز وجتديد وت��سيع م�ست�سفى الرحبة 
وتلبية  املر�سى  خلدمة  واملتكاملة  الآمنة  العناية  لتقدمي 
احتياجاتهم و�سمان تقدمي الرعاية ال�سحية املتميزة لهم 
وفق اأعلى معايري اجل�دة وذلك حتت اإدارة مدينة ال�سيخ 
العريق  والإرث  اخل��رة  بعمق  تتمتع  التي  الطبية  خليفة 
يف العناية املتقدمة للمر�سى ف�ساًل عن دورها املح�ري يف 

ال�ستجابة للجائحة.
�سيقت�سر  القادمة  املرحلة  خ��الل  باأنه  ال��دائ��رة  واأ�سافت 
لالإدخال  حت���ت���اج  ال���ت���ي  ك�فيد19-  ح�����الت  ا���س��ت��ق��ب��ال 
اأب�ظبي  يف  ال��رح��ب��ة  م�ست�سفى  م��ن  ك��ل  يف  للم�ست�سفيات 
وم�ست�سفى العني مبدينة العني بالإ�سافة اإىل امل�ست�سفيات 

امليدانية املنت�سرة يف الإمارة.

�لإمار�ت تن�ضم �إىل �لتعهد �لعاملي للميثان وتعزز ريادتها يف خف�س �نبعاثاته

خالل خم�شة عقود جنحت دولة الإمارات يف خف�س حرق الغاز الطبيعي يف قطاع الطاقة باأكرث من 90% 

•• اأبوظبي -الفجر

م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ح�����س��دت 
لرنامج  اع��������راف  ع���ل���ى  امل����دي����ن����ة 
قبل اجلمعية  الدماغية من  ال�سكتة 
الدماغية  ل��ل�����س��ك��ت��ة  الأم����ري����ك����ي����ة 
)ASA(ومنظمة ال�سكتة الدماغية 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 

 )MENASO(
ق���ام ف��ري��ق م���ن امل��راج��ع��ني اخل���راء 
م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ب��ت��ق��ي��ي��م 
ومتطلبات  ملعايري  لالمتثال  املدينة 
ال�سامل  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�����س��ك��ت��ة  م��رك��ز 
الت�س�ير  ق����������درات  ذل�������ك  يف  مب�����ا 
والعالج املتقدمة، وت�افر العالجات 
املتخ�س�سة على مدار ال�ساعة ط�ال 
الأبحاث  يف  وامل�ساركة  الأ�سب�ع،  اأي��ام 
وت����اج���د امل���ظ��ف��ني والأط����ب����اء ذوي 
لرعاية  الفريدة  وال��ك��ف��اءات  اخل��رة 
امل��ر���س��ى م���ن احل�����الت امل��ع��ق��دة من 
املراجع�ن  وج��د  الدماغية.  ال�سكتة 

جت���اوز  اأو  ا���س��ت���ف��ى  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن 
املطل�بة.  امل��ع��اي��ري  ج��م��ي��ع  ت���ق��ع��ات 
ال�سكتة  اأنه يتطلب من مراكز  حيث 
وت��سيح  ت�ثيق  ال�ساملة  الدماغية 
بتقدمي  م���ؤ���س�����س��ات��ه��ا  ال���ت���زام  كيفية 
ال�سكتة  ملر�سى  اجل���دة  عالية  رعاية 

الدماغية.
رئي�س  ال��رك��ن،  �سهيل  ال��دك��ت���ر  ق��ال 
ال�سكتة  تعتر   "  :MENASO
الثاين  الرئي�سي  ال�سبب  الدماغية 
الثالث  ال��رئ��ي�����س��ي  وال�����س��ب��ب  ل��ل���ف��اة 
العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ل��الإع��اق��ة 

ه�  واملنا�سب  ال�سريع  ال��ع��الج  ولكن 
امل��ف��ت��اح ل��ت��ح�����س��ني ال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 
وت�سريع  الإع����اق����ة  وت��ق��ل��ي��ل  احل���ي���اة 

اأوقات التعايف".
جمعية ال�سكتة  الدماغية الأمريكية، 
القلب  ج���م���ع���ي���ة  م�����ن  ج�������زء  وه�������ي 
العامل  يف  الرائدة  الق�ة  الأمريكية، 
اأط���ل واأك��رث �سحة، ت�ستخدم  حلياة 
الدماغية  ال�����س��ك��ت��ة  ���س��ه��ادة  من������ذج 
مل�����س��اع��دة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب���اإط���ار عمل 
اجل�دة  عالية  رعاية  وتقدمي  لإدارة 
ت���ح��ي��د وزي�����ادة اللتزام  م��ن خ���الل 
اإىل  وال������س���ل  العلمية  ب��الإر���س��ادات 
الرعاية للمر�سى الذين يعان�ن من 

ال�سكتة الدماغية. 
تعرف �سهادة مركز ال�سكتة الدماغية 
ال�سامل مب�ؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 
امل�ستمر  التح�سني  بتعزيز  امللتزمة 
ل��ل��ج���دة يف ���س��الم��ة امل��ر���س��ى وج�دة 
على  تعتمد  ال�سهادة  وهذه  الرعاية. 
م�ستقل  ب�سكل  تط�يرها  مت  معايري 

م�جهتان  منظمتان  عليها  وت�سرف 
مبهمة م�حدة مما يعك�س عق�ًدا من 

اخلرة العلمية والطبية.
الدكت�ر  ق���ال  وع���ن ه���ذا الع�����راف 
الطبي  امل����دي����ر  م����اك�����م����ب،  اأن���������درو 
املدينة:  م�����س��ت�����س��ف��ى  مل��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
م�ست�سفى  ميديكلينيك  "تت�سرف 
املدينة بح�س�لها على هذا العراف 
من قبل اجلمعية الأمريكية لل�سكتة 
الدماغية ومنظمة ال�سكتة الدماغية 
اإفريقيا   و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
يف  ل��ت��ف��ان��ي��ن��ا   )MENASO(
م�ساعدة مر�سانا على احل�س�ل على 
اأف�����س��ل ف��ر���س��ة مم��ك��ن��ة ل��ل��ب��ق��اء على 
الدماغية.  ال�سكتة  بعد  احلياة  قيد 
وقائمة  مت�سقة  رع��اي��ة  ت�فري  ويعد 
اأول�ية  م��ن  ه���  ملر�سانا  الأدل���ة  على 
ال�سهادة  ه����ذه  وُت��ظ��ه��ر   - خ��دم��ت��ن��ا 
وتقليل  الأرواح  ب���اإن���ق���اذ  ال��ت��زام��ن��ا 
من  يعان�ن  الذين  ملر�سانا  الإع��اق��ة 

ال�سكتة الدماغية."

•• عجمان-وام: 

ك���رم ���س��ع��ادة ال���ل����اء ال�����س��ي��خ �سلطان 
ق���ائ���د عام  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��ب��د اهلل  ب���ن 
اإدارة  ف��ري��ق  رئي�س  عجمان  �سرطة 
ال���ط����ارئ وال����ك�����ارث والأزم�������ات يف 
اإن�ساء  يف  امل�ساهمة  اجلهات  عجمان 
حممد  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  وجت��ه��ي��ز 
ب��ن زاي��د امل��ي��داين يف اإم���ارة عجمان، 
والذي اأن�سئ من قبل �سركة اأب�ظبي 
"�سحة"،  ال�������س���ح���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون 
اأب�ظبي  يف  ال�سحة  ودائ��رة  املجتمع 
عبداهلل  ����س���ع���ادة  ب���ح�������س����ر  وذل�������ك 
اأب��� ال�����س���ارب مدير مركز  اإب��راه��ي��م 
ال���ط����ارئ والأزم�������ات وال����ك�����ارث يف 

عجمان.
وقال �سعادة الل�اء ال�سيخ �سلطان بن 
عبد اهلل النعيمي اإن اإن�ساء م�ست�سفى 

حم��م��د ب��ن زاي���د امل��ي��داين مت خالل 
وقت قيا�سي بف�سل اجله�د الكبرية 
ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا اجل��ه��ات امل�����س��اه��م��ة يف 
فر�ستها  التي  القي�د  رغ��م  اإن�سائه، 
جائحة ك�رونا، وكانت كل جهة على 
قدر امل�س�ؤولية يف اإمتام املطل�ب حتى 

ا�ستقبال  ليبا�سر  امل�ست�سفى  افتتاح 
امل�����س��اب��ني ب��ف��ريو���س ك���رون��ا ويقدم 
اأعلى  وف��ق  العالجية  اخلدمات  لهم 

املعايري العاملية.
التكرمي  دروع  ����س���ع���ادت���ه  و����س���ل���م 
العامة  ال����ق����ي����ادة  م����ن  ل��ل��م��ك��رم��ني 

ل�سرطة عجمان، والعقيد رائد عبيد 
الزعابي مدير الإدارة العامة للدفاع 
املدين، و�سعادة حمد ترمي ال�سام�سي 
الطبية،  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
املدير  الأي�����ب����ي  ف������زي  وال���دك���ت����ر 
الفني مبدينة ال�سيخ خليفة الطبية، 

ومدير  والتخطيط،  البلدية  ودائرة 
ح�سن  اأحمد  املتعاملني  �سعادة  اإدارة 
والكهرباء،  للماء  الحت��اد  �سركة  يف 
ل�سركة  الفني  املدير  الف�رة  واأحمد 
البداد الرئي�س  اإمي��ز ج��روب، وزاي��د 
واأثنى  ال��ب��داد،  ملجم�عة  التنفيذي 
على دورهم امل�سرف ودعمهم الكبري 
فكان  امل�ست�سفى،  اإن�ساء  ف��رة  ط���ال 
بدقة  متميزاً  ميدانياً  طبياً  �سرحاً 
املقدمة،  اخل���دم���ات  وج������دة  الأداء 

متمنياً لهم الت�فيق.
من جانبهم اأكد املكرم�ن اأن ما قام�ا 
واأخالقي جتاه  به ه� واج��ب وطني 
واملقيمني  و�سعبها  الإم������ارات  دول���ة 
املجتمع  و���س��الم��ة  ف��ال�����س��ح��ة  ف��ي��ه��ا، 
م�س�ؤولية جماعية م�سركة تقع على 
القيادة  دور  مثمنني  اجلميع،  عاتق 
واخلروج  الأزم���ة  اإدارة  يف  الر�سيدة 

من اجلائحة اإىل بر الأمان.

»�لأوىل يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط«

ميديكلينيك م�شت�شفى املدينة حت�شد �شهادة مركز 
ال�شكتات الدماغية ال�شامل لتلبية معايري جودة الرعاية

تكرمي امل�شاهمني يف اإن�شاء م�شت�شفى ال�شيخ 
حممد بن زايد امليداين يف عجمان

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية خالية من حالت كوفيد-19 

الإمارات للمحامني والقانونيني تطلق الربنامج القيادي الأول
•• ال�صارقة-وام:

مبقر  والقان�نيني  للمحامني  الإم���ارات  جمعية  اأطلقت 
الأول  القيادي  الرنامج  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
من ن�عها يف الدولة الذي ي�ستهدف املحامني الإماراتيني 
لالرتقاء  واملهنية  العملية  مهاراتهم  وتط�ير  لتاأهيلهم 
مبهنة املحاماة حيث �سيتلقى املتدربني امل�ساركني تدريبات 
اأي��ام منها خارج الدولة وذلك   3 12 ي�ماً  مكثفة مدتها 
لتبادل املعارف واخلرات والتعرف على اأف�سل املمار�سات 

يف جمال العمل القان�ين.
واأع�����رب حم��م��د ال��غ��ف��ل��ي ع��ن اإن�����س��م��ام 15 حم��ام��ي��ا من 
من  الأول  القيادي  الرنامج  يف  ال��دول��ة  اإم���ارات  خمتلف 
ن�عه باملنطقة لتط�ير مهاراتهم وقدراتهم لإدارة اأعمال 
جمل�س  اأن  اإىل  م�سرياً  م�ستقباًل  بهم  اخلا�سة  املحاماة 
الأن�سطة  بتنفيذ حزمة من  الإدارة اجلديد ملتزم حالياً 
وجتلب  املجتمع  �سرائح  جميع  ت�ستهدف  التي  وال��رام��ج 
ال��ف��رد يف  ال��ذي يحتاجه  القان�ين  ال���ع��ي  بع�س ج���ان��ب 
اإبراهيم احل��سني مدير  املحامي  اأكد  حياته. من جانبه 
املعهد العايل للتدريب القان�ين التابع جلمعية الإمارات 
باإهتمام عدد  الرنامج حظي  اأن  والقان�نيني  للمحامني 

كبري من املحاميني ولكن مت قب�ل يف الدورة الأوىل 15 
التي  امل��س�عة  الإ���س��راط��ات  وف��ق  وذل��ك  فقط  حماميا 
قادرين  ي�سبح�  حتى  منه  الق�س�ى  الإ�ستفادة  ت�سمن 
على الفهم الكايف والإملام باملعل�مات القان�نية م�سرياً اإىل 
اأنه �سيتم اإطالق مراحل اأخرى للرنامج القيادي قريباً 
الإماراتيني  والقان�نيني  املحامني  اأم��ام  الفر�سة  لإتاحة 

الراغبني لالن�سمام اإليه.
�سيتلق�ن  ال��ق��ي��ادي  ل��ل��رن��ام��ج  املنت�سبني  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأ�سابيع   4 12 ي�ما مق�سمة على  تدريبات مكثفة مدتها 
الدولة وذلك  اأي��ام تدريبية خ��ارج   3 اأخ��ر  ومت تخ�سي�س 
لإعطاء فر�سة للمنت�سبني جلمع اأفكارهم ومناق�سة نتائج 
الرنامج وت��سياته وتبادل اخلرات العملية مع خراء 
من دول جماورة. ويف �سياق مت�سل عقدت اجلمعية على 
اإداراتها  اإجتماع جمل�س  القيادي  افتتاح الرنامج  هام�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  الغفلي  حممد  امل��ح��ام��ي  برئا�سة  اخل��ام�����س 
والفرق  اللجان  خطط  عمل  �سري  ملتابعة  الإدارة  جمل�س 
واملعاهد لعام 2021 وا�ستعرا�س روؤية املحامني حتى عام 
2023 ومناق�سة خطط مركز الإمارات لدرا�سات حق�ق 
التدريبية  وال��رام��ج  الإ�سراتيجيات  ومتابعة  الإن�سان 

التي من �ساأنها خدمة املحاميني والرقي باملهنة.

 ال�شحة تعلن تقدمي 26,491 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  م��ن  جرعة   26،491 تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اجلرعات  جمم�ع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "ك�فيد19-" خالل 
اللقاح  ت���زي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   21،199،249 ام�����س  حتى  تقدميها  مت  ال��ت��ي 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   214.34
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة ال�زارة لت�فري لقاح ك�فيد19- و�سعياً اإىل ال��س�ل 
اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت 

وال�سيطرة على فريو�س ك�فيد19-.

من �أقل دول �لعامل �إطالقًا للميثان يف �ل�ضناعات �لهيدروكربونية بن�ضبة 0.01%  • �لإمار�ت 
• �لإمار�ت ترحب مب�ضاركة �خلرب�ت مع �ملوقعني على تعهد �مليثان �لعاملي خلف�س �نبعاثات �مليثان حول �لعامل ب�ضكل م�ضرتك بن�ضبة 30%

�لركن : �ل�ضهادة تعتمد على معايري مت تطويرها ب�ضكل م�ضتقل وت�ضرف عليها منظمتان  • �ضهيل 
�لأرو�ح وتقليل �لإعاقة ملر�ضانا �لذين يعانون من �ل�ضكتة �لدماغية باإنقاذ  �لتز�منا  �ل�ضهادة  هذه  ُتظهر  ماكومب:  • �أندرو 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

خليفة  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سم�  ق��ال 
التنفيذي  املجل�س  ع�س�  ن��ه��ي��ان  اآل 
غالية  وطنية  منا�سبة  العلم  ي���م  اإن 
قل�بنا  لتبعث يف  عام  كل  بها  نحتفي 
ونف��سنا كل معاين العزة والفخر مبا 
حتقق على مدى خم�سة عق�د زاهرة 
مل�ؤها  ج��دي��دة  خم�سني  ولن�ستقبل 
الأمل يف غد اأكرث ازدهارا وتقدما يف 
ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سم� 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل".
ل���ه مبنا�سبة  ك��ل��م��ة  ���س��م���ه يف  واأك�����د 
من  الثالث  ت�سادف  التي  العلم  ي���م 
ن���ف��م��ر م���ن ك���ل ع����ام ذك�����رى ت�يل 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
مقاليد احل��ك��م يف دول���ة الإم����ارات .. 

اأن ي�م العلم يج�سد يف ج�هره مدى 
قيادته  م��ع  الإم������ارات  �سعب  ت��الح��م 
ال��ع��ز وال�سم�خ  ال��ر���س��ي��دة حت��ت راي���ة 
دولة  �سماء  يف  خفاقة  �ستبقى  ال��ت��ي 
الإم�����������ارات واح������ة الأم�������ن والأم�������ان 
وال��ت�����س��ام��ح والزده�������ار.. ب��ل��د اجل�د 

واخلري والعطاء الذي اأر�سى م�سريته 
املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
" وت�ا�سل نهجه  " رحمه اهلل  نهيان 

القيادة الر�سيدة .
واأ�ساف �سم�ه اإن دولة الإمارات وهي 
م�سرية  ت���ا���س��ل  العلم  ب��ي���م  حتتفي 
اإىل �سدارة  اخل��ري وال��ن��م��اء ط��احم��ة 
امل���ج���الت يف ظل  ك��ل  ال��ع��امل يف  دول 

قيادة خمل�سة و�سعب ويف حمب.
اأ�سمى  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  ���س��م���ه  ورف����ع 
مقام  اإىل  وال����ت����ري����ك����ات  ال���ت���ه���اين 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سم�  و���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������زراء ح��اك��م دبي 
ال�سيخ  ال�سم�  و�ساحب  اهلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 

اأع�ساء  ال�����س��م���  واأ���س��ح��اب  امل�����س��ل��ح��ة 
واإىل  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�س 

�سعب الإمارات الكرمي.
خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  �سم�  واأك��د 
اأبناء  يلتف  ع��ام  ك��ل  اأن��ه يف  نهيان  اآل 
وعزتهم  وحدتهم  رم��ز  ح���ل  ال�طن 
ليعلن�ا م�سيهم قدما خلف قيادتهم 
جمددين  ي��ل��ني  ل  وع�����زم  ب��ت�����س��م��ي��م 
عهد ال�فاء وال�لء لها .. ل يعرف�ن 
امل�ستحيل لي�ا�سل�ا م�سرية الإجنازات 

والريادة يف جميع املجالت.
وقال �سم�ه يف ختام كلمته : " نعاهد 
م�ساعفة  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
املخل�س  ال��������دوؤوب  وال���ع���م���ل  اجل���ه���د 
لي�ا�سل وطننا الغايل رفعته وليتب�اأ 
تعاىل  اهلل  �سائال  به  الالئقة  مكانته 
و�سعبنا  وقيادتنا  ب��الدن��ا  يحفظ  اأن 
ع��ال��ي��ة بني  دول��ت��ن��ا  راي�����ة  ت��ظ��ل  واأن 

الأمم".

•• دبي-وام:

جمرن  بن  بطي  �سلطان  �سعادة  اأك��د 
مدير عام دائرة الأرا�سي والأمالك 
بدبي اأن "ي�م العلم" ي�سكل منا�سبة 
وط���ن���ي���ة غ���ال���ي���ة ع���ل���ى ق���ل����ب اأب���ن���اء 
فينا  تعزز  فيها  واملقيمني  الإم����ارات 
بتاريخ  والفخر  الإنتماء  قيم  جميعاً 
وح�����س��ارة وط��ن��ن��ا الإم�������ارات وحتفز 
الدوؤوب  العمل  على  منا  ف��رد  ك��ل  يف 
وامل�����س��ت��م��ر ل��رف��ع��ة ال����ط���ن ك����ٌل من 

م�قعه وجمال عمله واخت�سا�سه.
اإن   : املنا�سبة  وق��ال يف ت�سريح بهذه 
هذه املنا�سبة ال�طنية �سكلت جمتمعاً 
متكاماًل وق�ة داعمة جله�د قيادتنا 
الر�سيدة التي مل تاأُل جهداً يف �سبيل 
احلفاظ على تف�ق دولتنا وت�سدرها 
يف العديد من القطاعات واملجالت، 
واملحلي.  الإقليمي  ال�سعيدين  على 
واأ���س��اف بن جم��رن: جن��دد التزامنا 
وعهدنا على اأن نحفظ علمنا ونرفعه 

ع��ال��ي��اً يف ك��ل ال����دروب وامل��ح��اف��ل واأن 
نعمل على اأن يك�ن علمنا رمز فخرنا 
رمزاً  ولزال  ك���ان  ك��م��ا  امل�ستقبل  يف 
وذلك  واحلا�سر  املا�سي  يف  لفخرنا 
م�ستدامة  تنمية  م��ن  �سنحققه  مب��ا 
التنم�ية..و  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
املنا�سبة  الر�سيدة بهذا  نهنئ قيادتنا 
ال�طنية.. ونهنئ اأنف�سنا واإىل مزيد 

من الرفعة واملجد لبالدنا.

•• العني -وام: 

اآل نهيان  اأكد معايل ال�سيخ الدكت�ر �سعيد بن طحن�ن 
اإن ي����م ال��ع��ل��م مي��ث��ل رم���زا ل��ل���ح��دة وال��ه���ي��ة ال�طنية 
والن��ت��م��اء ب��ني كافة اأب��ن��اء ال���ط��ن وت��اأك��ي��دا على احلب 
وال������لء مل��ك��ان��ة ال��ع��ل��م ورف��ع��ت��ه وب���ذل ال����روح م��ن اأجله 
اأبناء  ووح��دة  وق���ة  ك�سم�خ  ق�يا  خفاقا  �ساخما  ليبقى 
والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  معاليه  ورفع  ال�طن. 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اإىل 
ال�سيخ  ال�سم�  اهلل"و�ساحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد 
جمل�س ال���زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سم� ال�سي�خ 
اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ومل�اطني الدولة 
الغالية  ال�طنية  املنا�سبة  بهذه  اأر�سها  على  واملقيمني 
اأن املنا�سبات ال�طنية تعد فر�سة للتعبري عن  ..م�ؤكدا 
اأج��ل رفعة الإمارات  ال��ع��زم م��ن  وح��دة ال�سف وجت��دي��د 
ورقيها. وقال معاليه ان الحتفال بي�م العلم ر�سالة اإىل 
ال�طني  التالحم  ملعنى  حقيقية  وترجمة  اأجمع  العامل 
جتتمع فيه امل�ساعر ال�طنية لتلتف ح�ل علم المارات 
ق�اعدها  ار�سى  ال��ذي  والنتماء  والعروبة  ال�حدة  رمز 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغف�ر  ال�طن  م�ؤ�س�س 

نهيان طيب اهلل ثراه.

•• العني-الفجر:

قال معايل ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، الأمني العام لل�سندوق 
الإم��ارات��ي، منا�سبة وطنية  الَعلَم  ي���م  اإن  والأزم���ات،  ال��ك���ارث  مل�اجهة  العربي 
للعمل من اأجل امل�ستقبل، حيث مت�سي دولة الإمارات العربية املتحدة بعزم نح� 

مزيد من الأجماد والتمّيز.
واأكد اأن ي�م الَعلَم، ي�م رمز ل�سرف ال�طن و�س�ؤدده وِعزة اأبنائه، يّت�سح باأل�ان 
بالعراقة  املعّطر  التاريخ  اأ�سالة  من  وت�ا�سلها  وح�س�رها  دللتها  ا�ستمدت 
بعام اخلم�سني،  والطم�ح  الأم��ل  والرفعة، حاملًة  النه�سة  اآف��اق  اإىل  والكرامة 
براية  الفرح  لنا  يحق  واأ���س��اف:  بالبنيان.  والناجز  والع��ت��زاز  بالثقة  ال��زاه��ي 
ال���ط��ن خ��ف��اق��ة ب���الأع���ايل، ف����ق ه���ام ال���رج���ال، ل��ي��ت��ج��ّدد الع�سق ن�����س��ي��داً به�ى 

من  وتن�سج  متالألئ،  نا�سع  بتاريخ  ومنجزاته  ال�طن  حكايات  وتتجدد  الَعلَم، 
مبعث  ليك�ن  ال�سعب،  وم�ستقبل  الَعلَم، حا�سر  ل�سم�  ال�ساخ�سة  الأعني  ماآقي 
واأثنى  ال�سهداء.   دم  والِرفعة والكرياء، تعّطره قطرات  الِع�ّزة  احلياة برائحة 
الأمني العام لل�سندوق العربي مل�اجهة الك�ارث والأزم��ات، على قادة الإمارات 
وحك�متها التي �سعت اإىل تثبيت هذه املنا�سبة ال�طنية من اأجل تعميق قيم الَعلَم 
لدى الأجيال اجلديدة، والتاأكيد على مكانته يف قل�ب الإماراتيني ووجدانهم، 

لي�ستمر الع�سق بال�طن على رزنامة الأيام، وترتقي اأرواحنا عناقاً لِفداه.
ودعا املجتمع املدين للم�ساركة يف التعبري عن اعتزازهم براية ال�طن، م�سيداً 
املنا�سبة  ه��ذه  تعميق  يف  والإن�سانية  والتط�عية  ال�طنية  امل�ؤ�س�سات  بجه�د 
برمزية  ال�عي  حالة  اإجن��اح  يف  وم�ساهمتهم  عليها  القائمني  وب��دور  العزيزة، 

حى منارًة نفاخر بها الأمم. ال�طن، الذي اأ�سْ

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سم� ال�سيخة خ�لة بنت اأحمد خليفة ال�س�يدي 
حرم �سم� ال�سيخ طحن�ن بن زايد اآل نهيان م�ست�سار 
الأمن ال�طني رئي�سة م�ؤ�س�سة خ�لة للفن والثقافة 
لالإحتفاء  عظيمة  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���س��ب��ة  ال��ع��ل��م  ي����م  اأن 
بالإجنازات التاريخية التي حققتها الدولة ومب�سرية 
ال��ت��ق��دم والإزده�����ار ال��ت��ي اأر���س��ى ق���اع��ده��ا امل��غ��ف���ر له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه" واإخ�انه الآباء امل�ؤ�س�س�ن والنهج الذي وا�سلته 
الإمارات  ري��ادة  نح�  قدماً  للم�سي  احلكيمة  القيادة 
باأحالم  تعانق  املجد  راي��ة  ال��دول��ة  علم  ليبقى  عاملياً 
وط��م���ح��ات ال���ط��ن ع��ن��ان ال�����س��م��اء وي��ل��ه��م ب�سم�خه 
والعطاء  البذل  م�ا�سلة  نح�  الإم��ارات  اأبناء  وعزته 
وتط�ير القدرات وم�ساعفة العمل لل��س�ل ب�طننا 

اإىل اأعلى مراتب التقدم والِرفعة والرخاء.
واأ�����س����ارت ���س��م��� ال�����س��ي��خ��ة خ���ل��ة ب��ن��ت اأح���م���د خليفة 
ال�س�يدي اإىل اأن علم الإمارات م�سدر فخرنا وعزتنا 

ورم���ز وح��دت��ن��ا وه���ي��ت��ن��ا ال���ط��ن��ي��ة ومي��ث��ل رف���ع علم 
الدولة يف كافة اأرجاء البالد بالتزامن مع الإحتفال 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سم�  بي�م ت�يل �ساحب 
القيادة  مقاليد  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
والإنتماء  وال������لء  ال����ف���اء  ق��ي��م  ل��ر���س��ي��خ  م��ن��ا���س��ب��ة 
جندد من خاللها العهد لدولة الإمارات على اأن نظل 
اأوفياء خمل�سني نفخر بال�لء والإنتماء اإىل قيادتنا 
رحابه  تعلمنا يف  ال��ذي  املعطاء  واإىل وطننا  احلكيمة 
معنى ال�فاء وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيله وحتت 

راية علمه.
اأح��م��د خليفة  ب��ن��ت  خ���ل��ة  ال�سيخة  ���س��م���  واأ���س��اف��ت 
ونحن  ال��ع��ام  ه��ذا  ي��اأت��ي  العلم  ي���م  اإن  ال�س�يدي" 
م�سرية  بفخر  فيها  نطالع  ج��دي��دة  مرحلة  نخط� 
والإرادة  بالطم�ح  ومفعمة  ب��الإجن��ازات  زاخ��رة  كانت 
ومن�ذجاً عاملياً يف الفكر والنهج والإ�ستباقية لن�ا�سل 
نهج البناء والتنمية للخم�سني عاما املقبلة متحدين 
اأكر لتحقيق  واإرادة  بق�ة  راية علمنا ما�سيني  حتت 

طم�حات القيادة احلكيمة يف التنمية والزدهار".

•• اأبوظبي-وام: 

اأك���د �سعادة حمد ���س��امل ب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري م��دي��ر عام 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  م�ؤ�س�سة 
والإن�سانية اأن الثالث من ن�فمر ي�م عز وفخر، ي�م نرفع 
فيه علم الإمارات خفاقاً، فه� راية حمبة وت�سامن واأمن 
و�سالم بني كل اأبناء ال�طن، الذين يرفع�ن العلم ويلتق�ن 
وبال�لء  ال�اعد،  لل�طن  بالنتماء  ملتزمني  ل�ائه  حتت 
اأعظم الإجن��ازات على مدار  للقيادة املخل�سة التي حققت 

خم�سني عاماً من التقدم والتط�ر والنجاح والرقي.

الي�م  ه��ذا  اإن   - املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�سريح  يف   - واأ���س��اف 
ي�سيء فينا م�ساعر اجلد والعمل والجتهاد، لأننا ن�ستذكر 
فيه ���س��رية ال��ق��ائ��د امل���ؤ���س�����س وال��رائ��د ل��الحت��اد امل��غ��ف���ر له 
الذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
غر�س يف نف��سنا الأمل يف دولة حديثة ت�حدت على قلب 
احل�سارة  مب�سابيح  ال��ع��امل،  ال��ي���م  لت�سابق  واح���د،  رج��ل 
والبناء، ولنعل� بعلمنا على �سلم الرقي ونر�سعه يف دروب 
العمل الدوؤوب ونت�سدر بحمله يف العمل الإن�ساين لن�سل 
يد  ونقدم  النبيلة،  القيم  نن�سر  الدنيا،  رح��اب  كل  اىل  به 

زايد العطاء لكل ال�سع�ب املحتاجة للع�ن وامل�ساعدة.

•• العني-الفجر:

ق������ال ال�������س���ي���خ حم���م���د ح���م���د بن 
املجل�س  ع�����س���  ال��ع��ام��ري  رك���ا����س 
ال���س��ت�����س��اري ال���ط��ن��ي لإم����ارة اأب� 
ظبي اإن ي�م العلم منا�سبة وطنية 
الإماراتيني  كل  قل�ب  على  عزيزة 
والأخ�������ة امل��ق��ي��م��ني، وه���ي حمطة 
خ��ري يعر فيها اأب��ن��اء ال���ط��ن عن 
التزام بالقيم التي غر�سها امل�ؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان- 
طيب اهلل ثراه- والآباء امل�ؤ�س�سني، 
رحمهم اهلل، م�ؤكدين على م�ا�سلة 
النهج بقيادة �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخيه  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة، 
����س���اح���ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������زراء 
و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د  ب���ن زايد 
نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�سلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�ساء  ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ�انهم 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
الإمارات.  م�سرياً اإىل اأن العلم ه� 
اإىل  امل��ي��ادي��ن وي��رم��ز  ك��ل  رايتنا يف 
ال�طنية  و�سيادتنا  وقيمنا  دي��ارن��ا 

ومعاين  ال���ف��اء  قيم  فينا  وير�سخ 
الذي  لل�طن  والإخ��ال���س  ال����لء 
والعطاء.  ل��ل��خ��ري  ع��ن���ان��اً  اأ���س��ب��ح 
من  ن���ف��م��ر   3 ي�����م  اأن  م�����ؤك����داً 
منا�سبة غالية  اأي�����س��اً  ه���  ع��ام  ك��ل 
ال�سم�  �ساحب  بت�يل  قل�بنا  على 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
الفرحة  يجعل  م��ا  ال��دول��ة  رئا�سة 
والنتماء  ال����لء  مب�ساعر  مكللة 

للقيادة وال�طن معاً.
واأ�ساف ال�سيخ حممد بن ركا�س: 
عام  مع  العلم متزامناً  نرفع  حني 
اخلم�سني لتاأ�سي�س الحتاد العظيم 
بثمرات  ننعم  اأن��ن��ا  جميعا  نتذكر 
التي  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ج���ه����د 
العامل  ل��ه��ا  �سهد  م��ع��ج��زة  �سنعت 
يف ك��ل جم��الت التقدم والزده���ار 
والأمن والرفاهية و�س�ل للنه�سة 
على  واملقيم  امل�اطن  يعي�سها  التي 

اأر�سنا الطيبة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�سة جمل�س  ال�سيخة الدكت�رة م�زة بنت مبارك بن حممد  اأكدت 
اأن الحتفال بي�م العلم منا�سبة خالدة يف تاريخ ال�طن  اإدارة م�ؤ�س�سة املباركة 
فالثالث  الر�سيدة،  والقيادة  لل�طن  والنتماء  ال�لء  ا�سمى معاين  فيها  جُندد 
ارتفعت  الي�م  ه��ذا  ففي  تاريخنا،  يف  جميداً  ي�ماً  يعتر  ع��ام  كل  ن�فمر  من 
الهامات، وت�حدت القل�ب نح� راية خفاقة لعلم دولة الإمارات العربية املتحدة 
، هذا العلم الذي ج�سد حلم القائد امل�ؤ�س�س املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
امل�ؤ�س�س�ن الذين بذل�ا اجلهد يف �سبيل  " واإخ�انه  " طيب اهلل ثراه  اآل نهيان 

تد�سني دولة الحتاد.
امل�اطنني  العلم حا�سرة يف قل�ب جميع  اأن رمزية الحتفال بي�م  اإىل  واأ�سارت 
بالنهار  الليل  الذين ي�ا�سل�ن  الأر���س الطيبة  وامل�اطنات واملقيمني على هذه 
انطالق  منذ  �سهدت  التي  ال�طنية  التنمية  خدمة  يف  وع��ط��اءاً  واإب��داع��اً  عماًل 
العربية  وه�يته  ب�طنه  املعتز  الإن�سان  بناء  يف  فريداً  من�ذجاً  الحت��اد  م�سرية 

الأ�سيلة واملتطلع دائماً اإىل م�اكبة الع�سر والتفاعل مع معطياته التكن�ل�جية 
والعلمية يف جميع املجالت. وقالت ال�سيخة الدكت�رة م�زة بنت مبارك اآل نهيان 
اإن الحتفال بي�م العلم والذي ياأتي متزامناً مع منا�سبة وطنية عظيمة، وهي 
عام اخلم�سني اإمنا يرجم ما ت�سهده دولتنا من نه�سة ح�سارية وما حتظى به 
من مكانة بارزة على خمتلف ال�سعد الإقليمية والدولية، هذه املكانة التي تزداد 
كل ي�م �سط�عاً واإ�سراقاً برعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اآل مكت�م  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  "حفظه اهلل"و�ساحب  الدولة  رئي�س 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سم� 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سي�خ  ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ�انهم   ، امل�سلحة 
حكام الإمارات. واأكدت اأهمية اأن ن�ستح�سر جميعاً رمزية هذه املنا�سبة ودللتها 
ال�طنية يف نف��س الن�سء بحيث يعي كل منهم قيمة العلم ور�سالته ال�طنية، 
ال�لء والنتماء لل�طن والقيادة وتر�سيخ  القيم من معاين  وما يرتبط بهذه 

التالحم املجتمعي جت�سيداً ل� " البيت مت�حد".

•• اأبوظبي-وام:

اكد �سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 
العلم  ي���م  اأن  الدولة  رئي�س  ال�سم� 
يج�سد قيم ال�لء والنتماء ل�طننا، 
ووحدته  ل�����س��م���خ��ه  رم�����زاً  وي��ع��ت��ر 
ن�ساهد  مهيب  وط��ن��ي  ت��الح��م  وه���� 
واملقيمني  الإم�������ارات  اأب���ن���اء  ج��م��ي��ع 
لرفع  ال��دع���ة  يلب�ن  اأر���س��ه��ا،  على 

مرجمني  واح���د،  ت�قيت  يف  العلم 
وال�فاء  احل��ب  معاين  اأعمق  بذلك 
لهذه الأر�س الطيبة واملعطاءة، اإىل 
لقيادتنا  ال���لء  عن  التعبري  جانب 

الر�سيدة.
العلم  ي����م  ذك���رى  مبنا�سبة  ووج���ه 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اإىل  التهنئة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل،  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة، 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م، 
جم��ل�����س ال������زراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
ال�سيخ حممد  ال�سم�  اهلل، و�ساحب 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة، 
اأع�ساء  ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ���ان��ه��م 
ل����الحت����اد، حكام  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
العظيمة  ع��ل��ى ج��ه���ده��م  الإم�����ارات 
يف رفعة راية ال�طن لتبقى �ساخمة 

بني الأمم.

وق����ال ���س��م���ه ان��ن��ا ن�����س��ت��ذك��ر جه�د 
الأباء امل�ؤ�س�سني الذين و�سع�ا اأ�س�س 
ون�ستظهر  الدولة،  قيام  ومرتكزات 
امل�ؤ�س�س  ال�الد  الدار  اإجن��ازات باين 
املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
"طيب اهلل ثراه" الذي وحد  نهيان 
القل�ب قبل العق�ل ح�ل مرتكزات 
اإن�سانية  وق���ي���م  م�����س��رك��ة  وط��ن��ي��ة 
اأ�سبح علم دولتنا رمزا  نبيلة، حتى 
والإح�سان  ال��رح��م��ة  مل��ع��اين  ع��امل��ي��ا 

والعطاء".
واأ�سار اإىل اأن اأعمار الدول ل تقا�س 
بالأع�ام وال�سنني بل مبا قدمته من 
خري وعطاء للب�سرية من�ها اىل ان 
باإجنازاتها  العامل  اأبهرت  الم���ارات 

وقيمها احل�سارية والإن�سانية.
و ن������ه ���س��م��� ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ن�ستذكر  " ان��ن��ا  ن��ه��ي��ان  ال  خ��ل��ي��ف��ة 
وال�فاء  والإي��ث��ار  الت�سحية  معاين 
الذين  الب�ا�سل  ال�طن  جن�د  لدى 

�سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  يبذل�ن 
رف��ع��ة راي���ة ال���ط��ن وم���ا ميثله من 
اإجالل  ون��ق��ف  نبيلة  اإن�سانية  قيم 
وبط�لتهم  ال���ط��ن  �سهداء  لأرواح 
ويف  التاريخ  يف  خ��ال��دة  �ستظل  التي 

ذاكرة ال�طن واأبنائه.
العلم يف  " اإن رفعنا  و اختتم قائال 
هذا الي�م يعك�س اعتزازنا بانتمائنا 
قيم  م��ن  العلم  ميثله  وم��ا  ال�طني 
دولتنا  ومب��ك��ان��ة  ���س��ام��ي��ة،  وط��ن��ي��ة 

وب��ع��ل��م��ه��ا ال����ذي اأ���س��ب��ح ح��ا���س��ًرا يف 
اإىل  وب��س�له  الدولية  املحافل  كل 
اأبناء  ب�����س���اع��د  ال��ف�����س��اء اخل���ارج���ي 
زاي�����د، وح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى جت�����س��ي��د ما 
التط�ر والريادة،  متثله من معاين 
التي  الإن�����س��ان��ي��ة  بقيمها  ومت�سكنا 
جعلت دولة الإمارات منارة للت�سامح 
وال���ت���ع���اي�������س احل�������س���اري والأخ��������ة 
اأن  وجّل  عّز  اهلل  �سائلني  الإن�سانية، 
وي�فقها  الر�سيدة  قيادتنا  يحفظ 

ال�طن  ه��ذا  واأن يحفظ  خ��ري،  لكل 
الغايل وي�فقنا خلدمته.

�شلطان بن خليفة : يوم العلم يج�شد قيم الولء والنتماء للوطن

•• اأبوظبي - وام:

هناأت �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
مل�ؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطف�لة  لالأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
التنمية الأ�سرية "اأم الإمارات"، دولة الإمارات العربية املتحدة قيادًة 
و�سعباً مبنا�سبة ي�م العلم الإماراتي، الذي حتتفل به الدولة يف الثالث 
من ن�فمر من كل عام، تزامناً مع الذكرى ال�سن�ية لت�يل �ساحب 
"حفظه اهلل"،  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 

مقاليد احلكم يف البالد.
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإحتفال  " مع  املنا�سبة  بهذه  �سم�ها  وقالت 

املتحدة، بي�م العلم الإماراتي، ن�ستذكر بفخر واعتزاز القائد امل�ؤ�س�س 
ورمز الدولة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، الذي 
�ساخماً،  ال���ط��ن  علم  على  للحفاظ  والنفي�س  ال��غ��ايل  وق��دم  اأخل�س 
وطننا  وبنات  اأب��ن��اء  نف��س  يف  خ��ال��داً  حياً  �سيظل  ملهماً  اإرث���اً  ليرك 
النبيلة،  وامل��ب��ادئ  العريقة،  ال�طنية  والث�ابت  القيم  زارع���اً  ال��غ��ايل، 
عزيزة  وط��ن��ي��ة  منا�سبة  نعي�س  ال��ع��ل��م  ي����م  ويف  الأ���س��ي��ل��ة..  وال��ه���ي��ة 
والتالحم  الحت��اد  اأ�سمى معاين  ن�ستح�سر من خاللها  قل�بنا،  على 
والإن��ت��م��اء اإىل ه���ذه الأر�����س ال��ط��ي��ب��ة، ف��خ���رون مب���روث��ن��ا الثقايف، 
نهجنا  اجله�د  وتكاتف  التعاون  يك�ن  اأن  على  وحر�سنا  وت�ساحمنا، 

لتحقيق التقدم يف �ستى املجالت".

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خالد  �سمّ�  اأك��د 
ه�  الَعلم  اأن  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  م�ؤ�س�سة  اإدارة 
رمز وحدتنا واحتاد قل�بنا وم�سدر فخرنا، ورمز احرام 

دولتنا.
احتفال  اإن  العلم  ي���م  له مبنا�سبة  كلمة  فى  �سم�ه  وق��ال 
الذهبي  الي�بيل  م��ع  ال��ع��ام  " ه��ذا  الَعلم  "ي�م  ب���  ال��دول��ة 
لإحتاد الإمارات، اإمنا ه� احتفال مبنجزات كرى عظيمة، 

ورحلة عطاء ط�يلة اإبرازاً للفخر والعتزاز بالت�سحيات 
التي قدمها �سهداء ال�طن الب�ا�سل يف �سبيل اإعالء راية 
احلق، وترجمة ملعاين الت�حد والتالحم على خطى الآباء 
امل�ؤ�س�سني الذين كر�س�ا حياتهم لتك�ن الإمارات، كما هي 
بحكمة  ق�ية  �ساخمة  املتقدمة،  ال��دول  م�ساف  يف  الي�م 
هذا  ويف  لأر���س��ه،  ال�سعب  وح��ب  بعطاء  عظيمة  قيادتها 
و�س�نه،  رفعته  على  العهد  جمددين  ح�له  نلتُفّ  الي�م 
ا ك�سم�خ  وبذل الروح من اأجله، ليبقى �ساخماً خفاقاً ق�ًيّ

اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة.

خالد بن زايد: يوم العلم احتفال مبنجزات كربى عظيمةال�شيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الإمارات قيادة و�شعبا بيوم العلم

�شعيد بن طحنون : يوم العلم رمز للوحدة الوطنية والنتماء

خليفة بن حممد : يوم العلم منا�شبة وطنية للعمل من اأجل امل�شتقبل

خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي: يوم العلم منا�شبة 
وطنية عظيمة لالإحتفاء بالإجنازات التاريخية

زايد لالأعمال اخلريية: الثالث من 
نوفمرب يوم عز وفخر

حممد بن ركا�س: الَعَلم هو رايتنا ويرمز 
اإىل ديارنا وقيمنا و�شيادتنا الوطنية

موزة بنت مبارك : علم الإمارات راية فخر للخم�شني املقبلة

اأرا�شي دبي: يوم العلم 
منا�شبة وطنية حتفزنا للعمل 

على رفعة وطننا 

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأكد ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي الع�س� املنتدب لدى 
ي�م  اأن  "راكز"  القت�سادية  اخليمة  راأ����س  مناطق  هيئة 
العلم الذي ي�سادف الثالث من ن�فمر ، ميثل ي�م ال�لء 
وتالحمنا  وحدتنا  رمز  ميثل  ال��ذي  العلم  لهذا  والإنتماء 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  قيادة  ظل  يف  وترابطنا 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
وقال يف ت�سريح بهذه املنا�سبة : نقف الي�م اعتزازا لرفع 
���س��ع��ار وط��ن��ن��ا ع��ال��ي��ا خ��ف��اق��ا يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ل فخ�رين 

نف��سنا  يف  ا�سمها  مر�سخني  و�سعبها  وقيادتها  ب��الإم��ارات 
وقل�بنا وعق�لنا وجمددين عهد ال�لء لهذا ال�طن الذي 
نبذل الغايل والنفي�س من اأجل اأن تبقى رايته �ساخمة بني 

الأمم اأمد الدهر.
لدعم  ب��اإخ��ال���س  �سنعمل  ل�"راكز"  املنتدب  الع�س�  وق��ال 
م�سرية ال�حدة والتنمية ال�ساملة يف �ستى امليادين و�سيبقى 
هذا العلم �ساهدا على الروؤية احلكيمة لقادة ال�طن وما 
الإمارات  رفعة  اأج��ل  من  املخل�سني  اأبنائه  �س�اعد  تنجزه 
والت�سامح  للتط�ر  وع��امل��ي��ا  ح�ساريا  رم���زا  دوم���ا  ولتبقى 

والعطاء.

حممد بن حميد القا�شمي : يوم العلم ميثل رمز الولء والنتماء لهذا الوطن

حممد بن خليفة اآل نهيان : يوم العلم منا�شبة وطنية غالية تبعث يف نفو�شنا معاين العزة والفخر
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن نهيان بن ركا�س : يوم العلم احتفال تاريخي ا�شتثنائي 
•• العني-الفجر:

قال ال�سيخ حممد بن نهيان بن ركا�س ، ان الحتفال ب�ي�م 
الغايل   لل�طن  والن��ت��م��اء  للقيادة  ل��ل���لء  جت��دي��دا  العلم 
يج�سد اأ���س��م��ى م��ع��اين ال���ح��دة وال��ت��الح��م وب��ن��اء الأوط���ان 
بف�سل من اهلل تعاىل ثم بعزمية امل�ؤ�س�سني الأوائل الذين 
جت�����اوزت روؤي��ت��ه��م وب�����س��ريت��ه��م احل��ا���س��ر ل��ت��الم�����س اآف���اق 
امل�ستقبل وجت�سيدا ل�س�رة اإماراتية م�سرقة تخفق الرايات 
وال����لء وخدمة  احل��ب  على  تاأكيدا  البي�ت  كل  ف���ق  فيها 
اأجله ليبقى �ساخما خفاقا  ال��روح من  العلم ورفعته وبذل 

ق�يا ك�سم�خ وق�ة اأبناء الإمارات 
وي��ب��ق��ى ع��ل��م الإم������ارات ع��ن���ان وط���ن و���س��ع��ب وق�����س��ة ولء 
وانتماء لدولة الحتاد ورمزا لله�ية ال�طنية يروي حكاية 

وطن وانتماء �سعب
وفاء  كلمة  اأ�سجل  اأن  املجيدة  املنا�سبة  وبهذه  يل  ويطيب 
اآل نهيان  وولء اإىل �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سم�  �ساحب  واأخ��ي��ه  ورع���اه  اهلل  حفظة  ال��دول��ة  رئي�س 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيح حم��م��د 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي واإخ�انهما اأ�سحاب ال�سم� 
اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الأمارات واىل �ساحب ال�سم� 

نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
التهاين  باأ�سدق   مقرونة  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 
وم�ؤ�س�ساته  قيادته  مع  يحتفل  ال��ذي  الأم���ارات  �سعب  ايل 

ال�طنية بذكرى غالية على قل�بنا   
وهذه منا�سبة لها مكانتها ورمزيتها يف دولة الإمارات التي 
وال�سعب..  القيادة  ال�ثيقة بني  اللحمة  ت�ستمد ق�تها من 
هذه اللحمة التي يحتل العلم فيها مكانة رفيعة باعتباره 
رمزا من رم�ز ال�حدة وم�سدرا من م�سادر الفخر والعزة 
والحرام لذا كان الرتباط بني العلم والقيادة وثيقا اإىل 
درجة اأنه ي�سعب الف�سل بينهما لأن �سم�خ العلم من �سم�خ 

الدولة التي يلتف اأبناوؤها ح�ل قيادتها وعلمها.
ان دولتنا العزيزة التي لن ت�ستطيع احلروف اإيفاءها حقها 
الذهبية.  اإجن��ازات��ه��ا  بلمعان  ي�سرق  ال��ت��اري��خ  �سجل  ول��ك��ن 
ب���اإذن اهلل �سم�  ل��ه  امل��غ��ف���ر  اإن يتغمد  ال��ق��دي��ر  ون��دع��� اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان برحمته وجزاه عن �سعبه 
الر�سيدة  قيادتنا  يف  لنا  ي��ب��ارك  واأن  اجل���زاء  خ��ري  ووط��ن��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب 
الدولة حفظه اهلل واإخ�انه اأ�سحاب ال�سم� ال�سي�خ اأع�ساء 
فيه  ملا  وي�فقهم  الأم���ارات  حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س 

خري للبالد والعباد .

حممد البواردي : باحتفال الدولة بعامها اخلم�شني يزداد فخرنا بعلم الإمارات الرمز الوطني اخلالد

عبدالرحمن العوي�س: علم الوطن يرتفع خفاقا كل يوم فوق قمة جديدة من الإجنازات

�شهيل املزروعي: يف يوم العلم جندد العهد على موا�شلة م�شرية الإجنازات

حممد بن هادي احل�شيني: يوم العلم منا�شبة وطنية للتعبري عن ولئنا واعتزازنا بوطننا الغايل

اأدنيك: يوم العلم منا�شبة وطنية تر�شخ اأ�شمى معاين الولء والنتماء

�شقر غبا�س: يوم العلم تتج�شد فيه معاين الوحدة واللحمة 
الوطنية املتجذرة بني اأبناء الإمارات قيادة و�شعبا

�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغف�ر 
علم  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الثاين  يف  الأوىل  للمرة  الإم����ارات 
ليعلن   1971 ع���ام  دي�سمر  م��ن 
ع���ن دول�����ة ع��رب��ي��ة م��ت��ح��دة ت�سم 
واحد  علم  حت��ت  ال�سبع  الإم�����ارات 
املحافل  جميع  يف  لها  رم���زاً  ي��ك���ن 
وعزميتهم  اأبنائها  ب��ق��درات  ت�ؤمن 

يف حتقيق امل�ستحيل.

لدولة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سمعة  لتعزيز 
العا�سمة  وتر�سيخها  الإم������ارات 

القادمة للم�ستقبل.
بهذه  ت�سريح  يف  معاليه  واأ����س���ار 

م�������س���رية الإجن������������ازات . واأ�����س����اف 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ت�سريح  يف  معاليه 

ال�سم�  ���س��اح��ب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" واأخيه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
را�سد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة 

وال��ن��ف��ي�����س ل��ل��ن��ه������س مب���ق���درات 
ال�طن ورفعه اأبنائه.

بهذه  ت�سريح  يف  الظاهري  واأ�سار 
وتطلعات  روؤي����ة  اأن  اإىل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
له  املغف�ر  بقيادة  امل�ؤ�س�سني  الآب��اء 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
لتاريخ  ثراه" نرا�ساً  اهلل  " طيب 
امتد على مدى خم�سة عق�د من 
�س�اعدهم  ف��ي��ه��ا  خ��ط��ت  ال���زم���ن 
راية ال�طن لت�سبح رمزاً حلا�سر 
م���زده���ر وخ���ري���ط���ة ط���ري���ق حتدد 

•• اأبوظبي-وام:

اأك�������د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن اأح���م���د 
ل�س�ؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال����ب�����اردي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الدفاع 
الثالث  يف  ع��ام  كل  حتتفل  املتحدة 
من ن�فمر بي�م الَعلم وهي ذكرى 
ت�يل �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ويف  احلكم،  اهلل" مقاليد  "حفظه 
اخلم�سني  بعامها  ال��دول��ة  احتفال 
الإمارات  دول��ة  بعلم  فخرنا  ي��زداد 
ه���ذا ال��رم��ز ال���ط��ن��ي اخل��ال��د رمز 
ال�����س��ي��ادة وال���ح��دة وال��ع��ز، ويزداد 
ولقادته  ال�����ط����ن  ل�������راب  ح���ب���ن���ا 
بهذه  ون�ستذكر  ومل�ؤ�س�سيه،  الكرام 
اأح��داث من املا�سي عالقة  املنا�سبة 
اأرواح����ن����ا وع��ق���ل��ن��ا، ف��ق��د رفع  يف 

واأ������س�����اف م���ع���ال���ي���ه ف����ى ك��ل��م��ة له 
الحتفال  اإن  العلم  ي���م  مبنا�سبة 
بي�م الَعلم ه� العهد باأن يبقى هذا 
ف�ق  مرف�عاً  عالياً  �ساخماً  الَعلم 
العز والفخر ل�طن  هامات �سُحب 
والت�سامح  ال�����س��الم  م���ب���ادئ  ر����ّس���خ 
وال����ت����ع����اون وال���ت���ع���اي�������س واح������رام 
مل��ب��ادئ��ه ومنهجاً  الآخ��ري��ن ع��ن���ان��اً 
ي���ع���ت���ن���ق���ه ومي����ار�����س����ه م�����ن خ���الل 
ول  تفرقة  دون  الدولية  عالقاته 
الع�ن  ل��ت��ق��دمي  وال�����س��ع��ي  مت��ي��ي��ز، 
اأن���اع��ه��ا ويف كل  ب�ستى  وامل�����س��اع��دة 
بقعة من بقاع الأر�س ن�سرة وع�ناً 
دولة  وقفت  وقد  املحتاجة،  للدول 
"ك�فيد  الإم�����ارات خ���الل ج��ائ��ح��ة 
ين�ساها  ل��ن  بط�لية  وقفة   "19
ال��ك��ث��ري م���ن املناطق  ال��ت��اري��خ م���ع 
ح��ي��ث مدتها  امل��ح��ت��اج��ة  وال�������دول 
واللقاحات  ال��ط��ب��ي��ة  ب��امل�����س��اع��دات 

من�ذجا  لت�سبح  الطبية  وال��ك���ادر 
للتعايف  وحم����ط����ة  اآم����ن����ة  وق���ب���ل���ة 
غالياً  رم��زاً  الإم���ارات  وي�سبح علَم 
ل���دول���ة اخل���ري والأم�����ن والأم�����ان. 
وقال معاليه : الي�م وبهذه املنا�سبة 
وزارة  حتتفل  قل�بنا  على  العزيزة 
عالياً  الإم���ارات  علم  برفع  ال��دف��اع 
وزارة  منت�سبي  م��ن  ج��م���ع  و���س��ط 
واملدنيني  الع�سكريني  من  ال��دف��اع 
يف ت�قيت واحد مع كافة قطاعات 
الدولة وب�س�ت واحد يحي�ن العلم، 
قادتها  وي��ح��ي��ا  الإم��������ارات  ف��ت��ح��ي��ا 
وحافظ�ا  دعائمها  اأر���س���ا  ال��ذي��ن 
جن�دها  وي���ح���ي���ا  اأرك����ان����ه����ا،  ع���ل���ى 
الأوفياء الب�ا�سل ال�سجعان، ودع�ة 
من القلب لأبنائنا ال�سهداء وحتية 
وذويهم،  لأه��ل��ه��م  وع��رف��ان  تقدير 
ي��ح��ف��ظ اهلل  اأن  ال���دع���اء  و����س���ادق 

الإمارات قيادًة و�سعباً.

•• دبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ع���ب���د ال���رح���م���ن بن 
ال�سحة  وزي����ر  ال��ع���ي�����س  حم��م��د 
الحتفال  اأن  امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة 
وال�سيادة  الدولة  رمز  العلم  بي�م 
لتجديد  ف����ر�����س����ة  وال���������ح��������دة 
وجت�سيد النتماء وال�لء اخلالد 
�ساخماً  ل��ي��ب��ق��ى  ع���ال���ي���اً  ورف����ع����ه 
وخفاقاً كل ي�م ف�ق قمة جديدة 
م����ن الإجن����������ازات ب���ال���ت���زام���ن مع 
الذهبي  بي�بلها  ال��دول��ة  احتفال 
اخلم�سني  مبادئ  وثيقة  واإع���الن 
وروؤية  طم�حات  من  حتمله  وم��ا 

ميثل  ال���ع���ل���م  اأن  اإىل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
رم������زاً ل��ق�����س��ة وط����ن ب���ن���اه الآب�����اء 
يحّ�ل  من���ذج��اً  ليك�ن  امل�ؤ�س�سني 
متيز  ف����ر�����س  اإىل  ال����ت����ح����دي����ات 
ويبتكر  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وي�����س��ت�����س��رف 
ل��ل��ن��ج��اح بف�سل  ج���دي���داً  ع��ن���ان��اً 
احلكيمة  القيادة  وت�جيهات  دعم 
والتفاف �سعب الإمارات ح�لها يف 
للتعبري عن ق�ة  املنا�سبات  جميع 
وتالحم  الحت���اد  اأرك���ان  و�سالبة 
رمز  الإم���ارات  علم  املجتمع حتت 
ال����ذي يرتفع  ال���ط��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ادة 
والريادة  ال��ت��ك��رمي  من�سات  على 
ليقف �ساهداً على اإجنازات الدولة 

يف حمافل التناف�سية العاملية.
اأن  ال���ع����ي�������س  واأ�������س������اف م����ع����ايل 
الحتفال بي�م الَعلم بالتزامن مع 
ذكرى ت�يل �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
مقاليد  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
ثقافة  تعك�س  ال���دول���ة  يف  احل��ك��م 
قد�سيته  وب���ي���ان  ال��َع��ل��م  اح������رام 
اجلامعة  ال����ط���ن���ي���ة  ورم����زي����ت����ه 
الثقايف  وم������روث�����ن�����ا  ل���ث����اب���ت���ن���ا 
وروؤيتنا  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  وت��ط��ل��ع��ن��ا 
التي  الإم���ارات  لدولة  احل�سارية 
الريادة  تعر عن  رايتها  اأ�سبحت 

العاملية والتميز والإن�سانية.

•• دبي - وام:

فرج  حممد  ب��ن  �سهيل  معايل  اأك��د 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
والبنية التحتية اأنه يف "ي�م العلم" 
من كل عام يزداد فخرنا الذي حققنا 
الإجنازات  من  العديد  رايته  حتت 
يف �ستى املجالت كالف�ساء والطاقة 
الن�وية ال�سلمية وتنظيم معر�س" 
جندد  "حيث  دب��ي   2020 اإك�سب� 
وامل�اطن  ال�طن  يك�ن  ب��اأن  العهد 
ن�ا�سل  واأن  دول��ت��ن��ا  اأول����ي���ات  اأه���م 

ب�حدتنا  ال��ي���م  ه���ذا  يف  نحتفل   :
واعتزازنا  الغايل  ل�طننا  وانتمائنا 
ال���ت���ي حملت  ال��ر���س��ي��دة  ب��ق��ي��ادت��ن��ا 
�سلمها  اأن  منذ  �سدق  بكل  الأم��ان��ة 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغف�ر 
فبقي  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
عنان  ح��ت��ى  م��رف��رف��اً  ع��ال��ي��اً  علمنا 
ال�سماء واإنه الي�م الذي جن�ّسد فيه 
ل��دول��ت��ن��ا احلبيبة  وف��ائ��ن��ا وولئ��ن��ا 
ت�����س��م��ي��م��ن��ا على  ���خ  ي���ر����سّ ح���ي���ث 
عاملياً.  وت��ف��ردن��ا  م���ا���س��ل��ة مت��ي��زن��ا 
امل���زروع���ي : يف هذه  وق����ال م��ع��ايل 

ملا   - قل�بنا  على  العزيزة  املنا�سبة 
العز والفخر  حتمله من م�سامني 
وال�سع�ر ال�طني العظيم يف قل�ب 
اأر�سها  على  واملقيمني  الإماراتيني 
ت���يل �ساحب  ذك��رى  وتزامنها مع 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
اهلل  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
العهد  جن��دد   - احلكم  مقاليد   "
لقيادتنا باأن يك�ن ال�طن وامل�اطن 
ال�سمانة  ن���ك����ن  واأن  اأول����ي���ت���ن���ا 
اأبناء  ورف��اه��ي��ة  ل�سعادة  احلقيقية 

وبنات الإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��������د م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن ه�����ادي 
لل�س�ؤون  ال���دول���ة  وزي���ر  احل�سيني 
املالية اأن الحتفال ب� "ي�م العلم"، 
ال���ذي ي��ت��زام��ن ه���ذا ال��ع��ام م��ع عام 
مهمة  وطنية  منا�سبة  اخلم�سني، 
ل��ل��ت��ع��ب��ري ع����ن ولئ����ن����ا واع���ت���زازن���ا 
ب����ط���ن���ن���ا ال������غ������ايل، ول���الح���ت���ف���ال 
ب���امل�������س���رية ال�����زاخ�����رة ب�����الإجن�����ازات 
ال��ت��ي �سطرتها  وال��ت��ف���ق وال���ري���ادة 
دولة الإم��ارات يف خمتلف املجالت 
جميع  ويف  وال��رئ��ي�����س��ي��ة  احل��ي���ي��ة 

املحافل الإقليمية والدولية.
وتقدم معاليه باأ�سمى اآيات التهاين 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد حميد مطر الظاهري، الع�س� 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة 
للمعار�س  ال����ط���ن���ي���ة  اأب�����ظ����ب����ي 
ال�سركات  وجم��م���ع��ة  "اأدنيك" 
منا�سبة  العلم  ي���م  اأن  لها  التابعة 
وطنية تر�سخ اأ�سمى معاين ال�لء 
والن��ت��م��اء ل���ط��ن��ن��ا امل��ع��ط��اء حيث 
ي��ل��ت��ف ف��ي��ه اأب���ن���اء الإم�������ارات ح�ل 
قيادتنا الر�سيدة التي بذلت الغايل 

دبي  حاكم  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سم�  و�ساحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
للق�ات امل�سلحة، واإخ�انهم اأ�سحاب 
ال�سم� اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام 
العه�د،  اأول���ي���اء  و���س��م���  الإم������ارات، 
واإىل �سعب الإمارات واملقيمني على 
احتفال  مبنا�سبة  الطيبة،  اأر�سها 
دولة الإمارات ب� "ي�م العلم" الذي 
ال�طنية  م���ع���اين  اأ����س���م���ى  ي��ج�����س��د 
والت�سحية  وال���ح��دة  ال���لء  وقيم 

والنتماء لل�طن والقيادة.
املنا�سبة  ه���ذه  يف  معاليه:"  وق���ال 
جندد  جميعاً،  قل�بنا  على  الغالية 

مالمح امل�ستقبل.
ال���ع���ل���م، جندد  ي�����م  واأ������س�����اف: يف 
مل�ا�سلة  الر�سيدة  لقيادتنا  العهد 
ب�اقع  للنه��س  واجل��ه���د  العمل 
وم�������س���ت���ق���ب���ل ك����اف����ة ال���ق���ط���اع���ات 
املجتمعية والقت�سادية للخم�سني 
لأجيال  ال���راي���ة  ل��ن�����س��ل��م  امل��ق��ب��ل��ة، 
البناء  على  �ستعمل  التي  امل�ستقبل 
اإجنازات،  من  حتقيقه  مت  ما  على 
ليبقى علم الإمارات عالياً �ساخماً 

نفاخر به الأمم.

لقيادتنا  وع��ه��دن��ا  ل��ل���ط��ن،  ولءن����ا 
الر�سيدة مب�ا�سلة م�سرية التنمية 
ال����ت����ي ت�����س��ه��ده��ا ال�����دول�����ة، وب����ذل 
رفعة  �سبيل  يف  وال��ن��ف��ي�����س  ال��غ��ايل 
وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب ل��ك��ي ت��ب��ق��ى رايته 
واأجدادنا  اآبائنا  من  ت�سلمناها  كما 
�سماء  ع����ن����ان  يف  ع���ال���ي���ة  خ���ف���اق���ة 
دول����ة الحت�����اد ويف م��ي��ادي��ن احلق 
مت�سكنا  على  ن���ؤك��د  كما  وال���اج��ب 
وال�سطفاف  الإم��ارات��ي��ة،  به�يتنا 
ال�����س����ت����ع����داد  ق����ي����ادت����ن����ا يف  خ����ل����ف 
�سبيل  يف  املقبلة  ع��ام��اً  للخم�سني 
اإ�سراقاً  اأك�����رث  م�����س��ت��ق��ب��ل  حت��ق��ي��ق 
لدولتنا  وا�ستقراراً  وازده��اراً  واأمناً 

احلبيبة".

وب�سريتهم  ال���ث���اق���ب���ة،  روؤي���ت���ه���م 
اآفاق  لتالم�س  احلا�سر  العميقة، 
اأبناء  وع��ق���ل  ب�����س���اع��د  امل�ستقبل 

ال�طن.
احتفال  مبنا�سبة  م��ع��ال��ي��ه،  وق���ال 
الإم��ارات بي�م العلم، الذي ي�افُق 
عام،  ك��ل  م��ن  ن�فمر  م��ن  الثالث 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
اأن ي�م  املجل�س ال�طني الحت��ادي 
اأ�سمى  العلم منا�سبة تتج�سد فيها 
معاين ال�حدة واللحمة ال�طنية، 
املتجذرة بني اأبناء الإمارات، قيادة 
و�سعباً ، فعلم الدولة يحتل مكانة 
من  رم���زاً  باعتباره  رفيعة،  عالية 
رم�������ز ال������ح�����دة، وم���������س����دراً من 
والحرام،  والعزة  الفخر  م�سادر 
الي�م  ت���ت���ب����اأ  الم���������ارات  ف����دول����ة 
 ، العامل  دول  بني  مرم�قة  مكانة 
بف�سل من اهلل تعاىل، ثم بعزمية 
وبا�ستمرارية  الأوائ����ل،  امل�ؤ�س�سني 
ر�سيدة  ق��ي��ادة  م��ن  املخل�س  النهج 
اأْن جتاوزت  بعد  ُتعطي بال ح��دود 

اأ�سمى  املنا�سبة كما حتمل  اإن هذه 
�س�ر التقدير لرمز ال�طن، فاإنها 
وتاأكيد  لتجديد  وطنية  منا�سبة 
بقيادة  ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة  ال�����لء 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سم�  اهلل"و�ساحب  "حفظه 
اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للق�ات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة واإخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء 

الإمارات.
الحتفال  ان  اىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 

ب��ي���م ال��ع��ل��م ه���ذا ال��ع��ام ي��اأت��ي هذا 
ال��ع��ام و���س��ط الإجن����ازات العظيمة 
الإم���ارات مبرور  دول��ة  واحتفالت 
م��ن عمر وط��ن مل  خم�سني ع��ام��اً 
يدخر جهداً يف �سناعة غد اأف�سل 

لأبنائه وللب�سرية جمعاء.
كل  جميعاً  نحر�ُس  عندما  وق��ال: 
احلر�س على اأْن نرفَع العلم �ساخماً 
لريفرف يف كل �ساحة من �ساحات 
القيم  كلَّ  نرفُع معه  اإمنا  ال�طن، 
بني  تربُط  التي  اجلميلة  واملعاين 
وطن ُيعطي بال حدود، وبني قيادة 
ُحباً  ال���ط��ن  ل��ه��ذا  نف�سها  ن����ذرت 
بني  يحمُل  �سعب  وبني  واإخال�ساً، 
لل�طن  ال�فاء  معاين  كل  ج�انبه 
وللقيادة، يف تالحم وت�سافر نح� 

م�ستقبل واعد مب�سيئة اهلل".

ميثاء ال�شام�شي : راية وطننا الغايل تبقى عالية خفاقة بكل معانيها ال�شامية
•• اأبوظبي-وام:

بنت  ميثاء  الدكت�رة  معايل  اأك��دت 
�سامل ال�سام�سي وزيرة دولة ان راية 
خفاقة  عالية  تبقى  الغايل  وطننا 
بكل معانيها ال�سامية ، و اإنها رمز 
اإجنازاتنا  و�سم�خ  ووحدتنا،  ق�تنا 
العظيمة. واأقالت معاليها يف كلمة 
ي�سادف  ال��ذي  العلم  ي�م  مبنا�سبة 
العلم  ي���م  اإن  ن�فمر  من  الثالث 
ال�����ذي ن��ح��ت��ف��ل ب���ه يف ك���ل ع����ام ه� 

بالدنا  م��ن  ناحية  ك��ل  ويف  حمفل 
الدللة  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ة   ، احلبيبة 
على تطلعاتنا ونه�ستنا وم�ستقبلنا 
الي�م  العلم  ع��ام  وي��اأت��ي  ��اء.  ال������سّ
متمّيزة  مكانة  دولتنا  ت��ب���اأت  وق��د 
ُيعّد  اجل���ائ���ح���ة، مم���ا  م���اج��ه��ة  يف 
اإجنازاً بكل دللته يف ظل الظروف 
واجهها  ال��ت��ي  الع�سيبة  ال�سحّية 
كلمتها  اختتمت  و  اأج��م��ع.  ال��ع��امل 
قيادتنا  وراء  ���س��ن��م�����س��ي   : ق��ائ��ل��ة 
والت�سامح  ال�سالم  قيادة  الر�سيدة، 

منا�سبة تتجدد فيه روحنا ال�ّثابة، 
وعزميتنا اخلاّلقة يف اعتالء املزيد 
م���ن ن��ا���س��ي��ات ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي يف 
�ستى جمالته، حتى غدى الف�ساء 
الي�م  الأرح��ب يف عامل  انطالقتنا 
البتكار  يف  ت�����س��ارع��اً  ي�سهد  ال���ذي 
والإب����داع وغ��دت ب��الدن��ا �سريكاً يف 
واأ�سافت  واق��ت��دار.  بكفاءة  امل��ي��دان 
رم���ز  ي���ب���ق���ى  ال�����زاه�����ي  ع��ل��م��ن��ا  اأن 
اأجمل  فما  وقيادة،  �سعباً  تالحمنا 
اأن نحر�س جميعاً على رفعه يف كل 

الرقمّية  املعرفة  نا�سية  واع��ت��الء 
وال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، واحل���دث 
 ،2020 اك�����س��ب���  ال��ف��ري��د  ال��ع��امل��ي 
املتمّيز باإمكانيات الإبداع والتعاون 
العق�ل  ل���ق���اء  ..اإن��������ه  والأب����ت����ك����ار 
امل���ب���دع���ة، وال���ت���ج���ارب اخل����اّلق����ة ، 
ولراية الإمارات راية العز وال�لء 
وال�������س���م����خ، ك���ل ال��ف��خ��ر وال���زه���ّ� 
وم�ستقبلنا  املُ�������س���رق  ب��ح��ا���س��رن��ا 
عاما  اخلم�سني  باإبداعات  احلافل 

القادمة .

�شعيد الرقباين : علم الإمارات ن�شتمد منه معاين الفخر وروح التحدي والعزمية
•• الفجرية -وام:

اأكد معايل �سعيد الرقباين امل�ست�سار اخلا�س ل�ساحب ال�سم� حاكم الفجرية ، 
اأن »ي�م العلم« ميثل منا�سبة لالحتفاء والفتخار، مبا بلغته بالدنا من جمد 
ورفعة ي�سار لها بالبنان، ويعك�س قيمنا و ث�ابتنا ال�طنية الرا�سخة، ومبادئنا 
مب�روثنا  فخ�رون  قيادتنا،  ح�ل  ملتف�ن  ونحن  الأ�سيلة،  وه�يتنا  النبيلة، 
اأن يك�ن التعاون وتكاتف اجله�د نهجنا؛  الثقايف، وت�ساحمنا، وحر�سنا على 

لتحقيق التقدم يف �ستى املجالت.
من  الثالث  ي�سادف  ال��ذي  العلم  بي�م  الحتفال  مبنا�سبة  معاليه  واأ���س��اف 
املحبة؛  على  �سيظل يجمعنا  احلبيبة  الإم���ارات  علم  اأن  عام  كل  ن�فمر من 
لن�ستمد منه معاين الفخر وروح التحدي والعزمية لتحقيق املزيد من التقدم 

والزدهار لدولتنا احلبيبة حتت ظل قيادتنا الر�سيدة.

اأمينة الطاير: علم الإمارات مغرو�س يف قلوبنا جميعا

�شعيد حممد الطاير : يوم العلم يج�شد اأرفع معاين الوحدة والتالحم والولء 

•• دبي -وام:

حميد  بنت  اأمينة  ال�سيخة  اأك���دت 
النه�سة  جمعية  رئي�سة  ال��ط��اي��ر 
ب���دب���ي رئ��ي�����س جمل�س  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
مغرو�س  الإم���ارات  علم  اأن  الإدارة 
زايد  غر�س  واأن  جميعا  قل�بنا  يف 
اخل���ري-واأخ���ي���ه ال�����س��ي��خ را����س���د بن 
�سعيد اآل مكت�م و الآباء امل�ؤ�س�سني 
"طيب اهلل ثراهم" يف اأر�س العطاء 
ف�ق  يبقى مرف�عا  �س�ف  والنماء 

الهامات خفاقا.

اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للق�ات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة واإخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� 
الأعلى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي���خ 
الإم����ارات  الإم�����ارات و�سعب  ح��ك��ام 
املخل�س مبنا�سبة احتفالت اإمارات 
بي�م  ال�سلمي  والتعاي�س  ال�����س��الم 
نفخر   : الطاير  واأ�سافت   . العلم 
بتزامن احتفالت العلم هذا العام 
م���ع م��ن��ظ���م��ة اح��ت��ف��الت مت�جة 
ال�سالم  بالي�بيل الذهبي لإمارات 
ومط�قة بالي�م ال�طني ومعطرة 

ت�سريح  يف  الطاير  اأمينة  قالت  و 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة : ب��الأ���س��ال��ة عن 
نف�سي ونيابة عن ع�س�ات جمل�س 
اأرف����ع  اجل��م��ع��ي��ة  واأ�����س����رة  الإدارة 
والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
ملقام �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
"حفظه اهلل" واأخيه �ساحب ال�سم� 
اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" و  دب��ي  ال�����زراء حاكم 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 

من  ج��دي��دة  خم�سينية  با�ستقبال 
 2020 "اإك�سب�  يبقى  و   ، العطاء 
وتاآخيا  �سالما  الف�اح  دبي" �سذاه 
وحم��ب��ة وت���ا���س��ل ال��ع��ق���ل و�سنع 
ال��دن��ي��ا - دبي  امل�����س��ت��ق��ب��ل يف دان����ة 

التميز والإبداع.
من  ال���ث���ال���ث  اخ���ت���ي���ار  اإن  وق���ال���ت 
ع���ام لالحتفال  ك���ل  م���ن  ن���ف��م��ر 
بي�م العلم جاء من�سجما مع ثقافة 
الر�سيدة  للقيادة  والنتماء  ال�لء 
والإخ��ال���س وال���ف��اء ل��راب اأغلى 
الأوطان..اإمارات املحبة والتاآخي .

•• دبي-وام:

الطاير  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  اأك���د 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�س� 
ي�م  ان  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
العلم منا�سبة وطنية عزيزة يج�سد 
اأرف���ع معاين  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  فيها 
ال�حدة والتالحم وال�لء لدولتنا 

احلبيبة .
بهذه  ت�����س��ري��ح  م��ع��ال��ي��ه يف  ق����ال  و 
املنا�سبة : ي�سرفني اأن اأتقدم باأ�سمى 
اآي������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ري���ك���ات اإىل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت���م  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 
ال�سم�  و����س���اح���ب  اهلل  رع�����اه  دب����ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 

اأهمية  اخل��م�����س��ني  ع���ام  يف  العلم" 
خ����ا�����س����ة ح����ي����ث ت���ن���ب�������س ق���ل����ب 
بالفخر  وامل���ق���ي���م���ني  امل�����اط����ن����ني 
والعتزاز ملا حققته دولة الإمارات 
من اإجنازات عاملية م�سّرفة جعلتها 
يف  عاملياً  والتا�سعة  اإقليمياً  الأوىل 
 2021 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�سية 
ال�سن�ي  ال����ك����ت����اب  ت���ق���ري���ر  وف������ق 
للتناف�سية العاملية 2021 ال�سادر 
عن مركز التناف�سية العاملي التابع 
للمعهد ال��دويل للتنمية الإداري��ة ، 
ومن الدول الرائدة يف جمال عل�م 
العام  اأي�ساً  وه���  الف�ساء  وتقنيات 
الذي تركز فيه اأنظار العامل على 
دبي التي ت�ست�سيف اإك�سب� 2020 
دبياأ�سخم حدث على اأجندة العامل 

للفعاليات الكرى.
قائال:  ت�سريحه  الطاير  اختمم  و 
ف��ي��م��ا من�����س��ي ب��خ��ط��ى واث��ق��ة نح� 

القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واإخ�انهم  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى 
اأع�ساء  ال�����س��ي���خ  ال�����س��م���  اأ���س��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات 
واإىل �سعب  ال��ع��ه���د  اأول���ي���اء  و���س��م��� 
دولة الإمارات واملقيمني على اأر�س 

وطننا املعطاء.
منا�سبة  العلم"  "ي�م  ان  واأ���س��اف 
الإمارات  اأبناء  فيها  يج�سد  وطنية 
����س���ن����ي���اً اأرف���������ع م����ع����اين ال�����ح����دة 
وال�����ت�����الح�����م وال�������������لء ل���دول���ت���ن���ا 
ا�سمها  اقرن  لطاملا  التي  احلبيبة 
الأمل  وب�سائر  والت�سامح  ب��اخل��ري 
وبالقيم النبيلة التي غر�سها الآباء 
امل�ؤ�س�س�ن ونهجهم ال�سامي القائم 
على بناء الإن�سان ومتكينه يف �ستى 
املجالت ليظل علم الإمارات خفاقاً 

يف جميع املحافل الدولية.
"ي�م  "يكت�سب  ال���ط���اي���ر:  ت��اب��ع  و 

القادمة  �سنة  للخم�سني  ال�ستعداد 
جلعل دولة الإمارات اأف�سل دولة يف 
العامل بحل�ل مئ�يتهاعام 2071 
واملخل�س  ال����دوؤوب  عملنا  ن���ا���س��ل 
وت�جيهات  ب���روؤي���ة  م�����س��ر���س��دي��ن 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة م��ل��ت��ف��ني ح�ل 
�سيادتنا  رم������ز  الإم�������������ارات  راي�������ة 
م�ستدام  م�ستقبل  لبناء  وانتمائنا 

وتر�سيخ م�سرية التنمية ال�ساملة.



األربعاء    3  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13382  
Wednesday     3   November   2021   -  Issue No   13382

06

اأخبـار الإمـارات
اأكادميية اأبوظبي احلكومية : علم الإمارات يج�شد م�شرية 5 عقود من الريادة والنجاح

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة حممد غياث القائم باأعمال مدير عام اأكادميية اأب�ظبي احلك�مية اأن علم الإمارات يج�سد 
م�سرية 5 عق�د من الريادة والنجاح لدولتنا .

وقال يف ت�سريح مبنا�سبة ي�م العلم : اإننا جندد يف ي�م العلم عهدا قطعناه على اأنف�سنا مل�ا�سلة البناء 
على اإجنازات ال�طن الذي نرفع الي�م رايته يف �سماء املجد فخرا بخم�سني عاما من الريادة والنجاح 
امل�ستحيل ي�ما وت�ا�سل  التي مل تعرف  الر�سيدة  رايتها قيادتنا  امل�ؤ�س�س�ن لتحمل  الآب��اء  التي بداأها 
اأخ��رى ن�سطر فيها مزيدا من الإجن��ازات على  ا�ستثنائي مدرو�س نح� خم�سني عام  ال�سري على نهج 
�سفحات التاريخ. واأ�ساف اأن ي�م العلم يعك�س اأ�سمى معاين التالحم والنتماء وال�لء لل�طن وقيادته 
الر�سيدة كما يعد منا�سبة وطنية غالية على قل�ب �سكان دولة الإمارات من م�اطنني ومقيمني م�ؤكدا 
على �سرورة م�ا�سلة العمل الدوؤوب والتحلي بروح العزمية ليظل علم دولة الإمارات �ساخما خفاقا 

يف �سماء التقدم والزدهار.

م�شلم بن حم:يوم الَعَلم ميثل منا�شبة عظيمة نفخر بها وفر�شة للتعبري عن م�شاعر احلب والوفاء
•• العني-الفجر:

قال ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري ع�س� 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة اأب�ظبي ، رئي�س جمل�س 
العلَم  ب��ي���م  الح��ت��ف��ال  اأن  ح��م   ب��ن  اإدارة جمم�عة 
ينطلق من الث�ابت ال�طنية وينبع من قيم ال�لء 
اأن  اإىل  م�سرياً  وقادته..  لل�طن  وال�فاء  والنتماء 
امل�اطنني  جميع  ق��ل���ب  على  ع��زي��زة  املنا�سبة  ه��ذه 
واملقيمني على اأر�س الإمارات وتعك�س جتديد العهد 
للقادة ورد جميل وطننا علينا جميعاً. واأ�سار بن حم 
اأن الح��ت��ف��اء م��ن خ��الل رف��ع راي��ة الإم����ارات عالية 
تثري يف كل م�اطن ومقيم �سع�را بالفخر بانتمائه 

بالمتنان  واإح�سا�سا  الغالية  ال��دول��ة  ه��ذه  ل���راب 
والعرفان مل�ؤ�س�سها وباين نه�ستها املغف�ر له- باإذن 
"طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  -ال�سيخ  اهلل 
�سرب�ا  ال��ذي��ن  امل�ؤ�س�سني  احل��ك��ام  واإخ����ان���ه  ثراه" 
اأروع الأمثلة يف بناء الأوطان وت�حيد ترابها وجمع 
اأبنائها ليك�ن�ا على قلب رجل واحد. اإن ي�م العلم 
للتعبري  وفر�سة  بها  نفخر  عظيمة  منا�سبة  ميثل 
عن م�ساعر احلب وال�فاء الذي يكنه �سعب المارات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  م�سريته  لقائد 
يقدمها  ر�سالة  فهي  اهلل"  "حفظه  نهيان  اآل  زاي��د 
�سعب الإمارات للعامل اأجمع ي�ؤكد فيها ولء ال�سعب 
لقيادته واعتزازه بانتمائه لل�طن ، اأن عالقة القائد 

وا�ستثنائية  خ�س��سية  عالقة  الإم���ارات  يف  ب�سعبه 
وال�سعب  لل�طن  النتماء  هي  ك��رى  قيمة  اأن�ساأت 
والقائد وجاءت بالفطرة ال�سليمة وال�سدق، ونحن 
ل�ساحب  تقديراً  ال��دول��ة  علم  برفع  ال��ي���م  نحتفل 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  اهلل.   حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سم� 
الحتفال بي�م العلم يعد منا�سبة نعمل فيها جميعاً 
ال�طني  مب���روث��ه��م  النا�سئة  الأج���ي���ال  رب���ط  ع��ل��ى 
امل�ؤ�س�سني  والأج����داد  الآب���اء  بت�سحيات  وتعريفهم 
تب�سر  اأن  اأج��ل  من  والنفي�س  الغايل  بذل�ا  الذين 
التنم�ية  وتنطلق يف م�سريتها  الن�ر  الحت��اد  دولة 
التي اأده�ست العامل مبا حققته من اإجناز قارب حد 
الإعجاز ونالت به الإمارات تقدير واحرام العامل.

مدير عام مركز الإمارات للدرا�شات : يوم العلم منا�شبة وطنية تتجلى فيها اأ�شمى معاين الوحدة والتالحم

�شياحة ال�شارقة: يوم العلم منا�شبة عزيزة جت�شد معاين العزة والفخر والنتماء

منطقة عجمان احلرة: يوم العلم يج�شد اأ�شمى معاين التالحم

•• اأبوظبي-وام: 

�سلطان  ال����دك����ت�����ر  ����س���ع���ادة  اأك������د 
مركز  عام  مدير  النعيمي،  حممد 
والبح�ث  ل��ل��درا���س��ات  الإم��������ارات 
ال�سراتيجية، ان تخ�سي�س دولة 
بالعلَم  لالحتفال  ي�ًما  الإم���ارات 
التناغم  من  فريدة  �س�رة  يج�سد 
وال�سعب،  القيادة  ب��ني  والتعا�سد 
رمز  ه�  دول��ة  اأي  علَم  اأن  م�سيًفا 
ال�طنية،  وحدتها  وعن�ان  عّزتها 

والإن�ساين،  احل�����س��اري  ال��ب��ن��اء  يف 
واأ�سدق �س�ر التعاي�س والت�سامح. 
العلَم  ل��ي���م  اأن  النعيمي  واأ���س��اف 
فه�  اخل��ا���س��ة،  نكهته  ال��ع��ام  ه���ذا 
بالي�بيل  اح��ت��ف��ال��ن��ا  ���س��م��ن  ي��اأت��ي 
الإمارات،  دول��ة  لتاأ�سي�س  الذهبي 
نقف  منا�سبة  ي�سكل  فه�  ثم  ومن 
عندها لن�ستح�سر ما حققناه من 
املجالت  �سملت  م��ب��ه��رة  جن��اح��ات 
ك���اف���ة، خ����الل خ��م�����س��ني ع��ام��ا من 
تاريخ الإمارات احلافل بالإجنازات 

التنم�ي،  من�ذجها  ف��رادة  ر�ّسخت 
املتميزة  امل��ك��ان��ة  ه��ذه  لها  وح��ف��رت 
ع����ل����ى ال�������س���ع���ي���دي���ن الإق���ل���ي���م���ي 
ي���م العلَم ه�  اأن  وال���دويل. واأك���د 
لقيادتنا  ال���لء  لتجديد  منا�سبة 
الر�سيدة، ممثلة يف �ساحب ال�سم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، فه�  رئ��ي�����س 
الثالث من ن�فمر، ذكرى  ي�افق 
خلًفا  احلكم،  مقاليد  �سم�ه  ت�يل 
ال�سيخ  له،  املغف�ر  امل�ؤ�س�س  للقائد 

يف  رخي�سًة  الأرواح  ُتبذل  ولذلك 
�ساخًما  ليظل  عنه،  ال��دف��اع  �سبيل 
يف ع���ن���ان ال�������س���م���اء. واأو������س�����ح يف 
ت�سريح بهذه املنا�سبة اأن الحتفال 
ب��ي���م ال��ع��لَ��م ال���ذي ي���اف��ق الثالث 
ه��� منا�سبة  ع��ام  ك��ل  ن�فمر  م��ن 
معاين  اأ�سمى  فيها  تتجلى  وطنية 
نتاج  هي  التي  والتالحم،  ال�حدة 
راكمت  ا�ستثنائية  جتربة وحدوية 
ال��ك��ث��ري من  فيها دول���ة الإم������ارات 
امل�����س��ب���ق��ة التي  الإجن��������ازات غ���ري 

طّيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
كل  فيها  يعّر  وفر�سة  ث���راه،  اهلل 
الأر�س  ه��ذه  على  ومقيم  م�اطن 
وعرفانه  ام��ت��ن��ان��ه  ع���ن  ال��ط��ي��ب��ة 
لعطاء �سم�ه، وملا بذله ويبذله من 
تطلعات  حتقيق  �سبيل  يف  ج��ه���د 
ت�سهد  ح��ي��ث  وامل�����اط����ن،  ال����ط���ن 
���س��م��ّ�ه، طفرات  ال���دول���ة، يف ع��ه��د 
املجالت  يف  م�سب�قة  غري  تنم�ية 
اأ�سبحت  ال��ذي  النح�  على  ك��اف��ة، 
م��ع��ه الإم���������ارات من�����ذًج����ا وق����دوة 

والت�سامن  و���س��ع��ب��ه��ا،  ال��ر���س��ي��دة 
ال�احد،  املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ني  املتني 
�ساحب  مب���ق����ل���ة  م�����س��ر���س��دي��ن 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
نائب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
"البيت مت�حد"، فاملجتمع بكامل 
فئاته تظلله راية واحدة، ويجمعه 
ه���دف واح����د، ه��� خ��دم��ة ال�طن، 
وحماية  ح���ي���ا����س���ه،  ع����ن  وال��������ذود 
من  مكت�سباته،  وت��ر���س��ي��خ  اأر����س���ه، 

خم�سني  ولن�ست�سرف  ال�ستثنائية، 
عاما اأخرى من م�ستقبلها، نطمح 
رقم  ال���دول���ة  ن��ك���ن  اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا 
1على ال�سعيد العاملي، ا�ستناًدا اإىل 

."2071 الإمارات  "مئ�ية 
قائاًل  ت�سريحه  النعيمي  واختتم 
اإن دولة الإمارات، وهي حتتفل بي�م 
الإجنازات  حتقيق  ت�ا�سل  العلَم، 
ال��ع��ظ��ي��م��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت. 
ي��ظ��ل ه�  اإجن������از  اأع���ظ���م  اأن  غ���ري 
القيادة  بني  الفريد  التالحم  هذا 

•• ال�صارقة-وام:

اأكد �سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س 
وال�سياحي  التجاري  الإمن��اء  هيئة 
بال�سارقة اأن ي�م العلم ه� منا�سبة 
وط��ن��ي��ة ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل���ب جميع 
الإم�����ارات لالحتفاء  وب��ن��ات  اأب��ن��اء 
ب��رم��ز ع��زت��ه��م وف��خ��ره��م وجت�سد 
والنتماء  ال������لء  م��ع��اين  اأ���س��م��ى 
التي وّحدها  الطيبة  الأر�س  لهذه 
الباء امل�ؤ�س�سني حتت راية الحتاد 
اأب��ن��ا الإم����ارات  وغ��ر���س���ا يف نف��س 
الالحمدود  والعطاء  ال�طن  حب 

من اأجل رفعته وتقدمه.
بهذه  ت�سريح  يف  �سعادته  واأ���س��اف 
ن�ستذكر  ال��ع��ل��م  ي�����م  يف  امل��ن��ا���س��ب��ة 
الإمارات  اإحت��اد دول��ة  قيم ومعاين 

من خالل ي�م العلم اأجمل ال�س�ر 
ب���ني �سعب  ال���ط��ن��ي  ال��ت��الح��م  يف 
اأدام   .. الر�سيدة  الإم��ارات وقيادته 
عالياً  خ��ف��اق��اً  الإم�������ارات  ع��ل��م  اهلل 
ب�س�اعد اأبنائه و�سدد خطى دولتنا 
يف م�سريتها نح� �سناعة م�ستقبٍل 

اأكرث اإ�سراقاً وازدهاراً للجميع.

الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  و���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�سي�خ  ال�سم�  اأ�سحاب  واأخ�انهم 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء 
ت���ّ�ح���دت اجله�د  الإم������ارات ح��ي��ث 
وال�ستثمار  الإن�������س���ان  رع���اي���ة  يف 
رفاهيته  حت��ق��ي��ق  ج��ع��ل  مم���ا  ف��ي��ه 
و�سعادته اأحد اأهم اأول�يات القيادة 
لتحقق  ال�ساغل  و�سغلها  الر�سيدة 
ريادية  مكانة  ذل��ك  بف�سل  الدولة 
وحت�سد  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
ب��الإجن��ازات يف  وترتقي  النجاحات 

ظل احتادها.
الي�م  نفخر  �سعادته نحن  واأ�ساف 
وبقراراتها  ال��ر���س��ي��دة  ب��ق��ي��ادت��ن��ا 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م���ن دول����ة الإم������ارات 

ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ال����ت����ي اأر�����س����ى 
ال�سيخ  له  املغف�ر  ال���ال��د  دعائمها 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه" يف اأن تك�ن دولة الحتاد 
قدوة لدول العامل يف حتقيق �سعادة 
الإن�سان ورفاهه يف خمتلف امليادين 
قيادٌة  م�سريته  لتكمل  وامل��ج��الت 
واملتمثلة  ثاقبة  روؤي���ٍة  ذات  حكيمٌة 
يف �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت���م  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������زراء 
�ساحب  اهلل" و  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
نائب  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

اأعظم  واح��دة من  املتحدة  العربية 
لل�سعب  ���ن���ع���ت  و����سَ ال����ع����امل  دول 
حل��ظ��اٍت ت��اري��خ��ي��ة جم��ي��دة ونحن 
التي  بحك�متنا  ج��داً  حمظ�ظ�ن 
يف  وت�سركهم  امل�اطنني  دور  ُتفّعل 
نع القرار من اأجل ازدهار  عملية �سُ
ملنهجية  اأي�������س���اً  واأ���س�����س��ت  ال���ب���الد 
وال�ستثمار  امل����راأة  متكني  وث��ق��اف��ة 

يف ال�سباب.
و تابع املدفع قائال: و نحن نقرب 
لتاريخ  ال���ذه���ب���ي  ال���ي����ب���ي���ل  م����ن 
وح�����س��ارة دول��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة ونتجه 
ن�سعر  ال��ق��ادم��ة  ع���ام���اً  للخم�سني 
الكبري  والعتزاز  بالفخر  جميعنا 
لنتمائنا لهذا ال�طن الغايل الذي 
�سكل عالمة فارقة يف �سجل الدول 
الإمارات  اأبناء  وليرجم  املتقدمة 

•• عجمان-وام:

اأكد �سعادة املهند�س علي ال�س�يدي 
مدير عام منطقة عجمان احلرة 
ان ي�م العلم يج�سد اأ�سمى معاين 
والت�سامن  والتعا�سد  التالحم 
حت���ت راي�����ة الحت������اد ال�����ذي ق���ّدم 
حتقيق  يف  ُم�����ت�����ف�����ّرداً  من������ذج�����اً 
مكت�سبات ح�سارية �سّباقة جعلت 
وحا�سنة  ال��ع��امل  قبلًة  الإم����ارات 

العلَم"  "ي�م  ان  ���س��ع��ادت��ه  اك���د  و 
اأه��م��ي��ة خا�سة  ال��ع��ام يحمل  ه��ذا 
ك�����ن����ه ي����ت����زام����ن م�����ع الح���ت���ف���اء 
مب����������رور خ���م�������س���ني ع������ام������اً من 
وال���س��ت��ع��دادات اجلارية  الإجن���از 
ع���ام���اً جديدة  ل���دخ����ل خ��م�����س��ني 
و  وال��ن��م��اء.  والعطاء  التقدم  م��ن 
اختتم ت�سريه قائال : ي�سرفنا يف 
"منطقة عجمان احلرة" اأن نرفع 
والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 

الثقافات. و قال �سعادته يف ت�سريح 
المارات  �سعب  ان  املنا�سبة  بهذه 
يحتفي بكل بفخر واعتزاز بعلمنا 
حب  على  يجمعنا  ال��ذي  ال�سامخ 
ال����ط���ن جم���ّددي���ن ع��ه��د ال�����لء 
التي  الر�سيدة  لقيادتنا  وال���ف��اء 
حت��م��ل ب���اأم���ان���ة ر����س���ال���ة الحت����اد 
و�س�ًل  ال��رف��ع��ة  م�����س��رية  ل���دف���ع 
بني  ال�سدارة  م�قع  اإىل  بدولتنا 
العامل.  يف  ت��ق��دم��اً  الأك���رث  الأمم 

م�ؤّكدين  احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل 
التزامنا الرا�سخ بال�فاء للمبادئ 
ال���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��ا علم  ال�������س���ام���ي���ة 
الإم���ارات وجم��ّددي��ن عزمنا على 
ق��دم��اً يف خ��دم��ة م�سرية  امل�����س��ي 
القت�ساد  وتناف�سية  وتن�يع  من� 
امل�ساريع  دعم  ال�طني من خالل 
دعامة  مت���ث���ل  ال���ت���ي  ال���ط���م����ح���ة 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�����س��ن��ع  م��ت��ي��ن��ة 

لالأجيال القادمة.

اأج�������ل م�����س��ت��ق��ب��ل اأك�������رث اإ�����س����راًق����ا 
املكانة  اأك��ر  ب�سكل  يعّزز  وتقدًما، 
العامل،  يف  ل����الإم����ارات  ال���ري���ادي���ة 

وير�سخ ب�سمتها الإن�سانية.

جمل�س ال�شارقة للتعليم: يوم العلم يرتبط 
برمزية الحتاد والتالحم بني القيادة وال�شعب

هيئة اأبوظبي للزراعة: يوم العلم يج�شد قيم التالحم والولء والنتماء للوطن

•• ال�صارقة-وام: 

اأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر ���س��ع��ي��د م�����س��ب��ح ال��ك��ع��ب��ي رئي�س 
ت�سكل  العلم  ي�م  منا�سبة  اأن  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س 
م�ساحة من التكامل النف�سي والفخر الذاتي بالإعتزاز 
ال�طن وما حتققه من عزة ورفعة يف كافة  ب��اإجن��ازات 
املجالت لتعر برمزية العلم عن ترجمة اأ�سمى معاين 
ال�����س��ع���ر ال���ط��ن��ي ل��الإن��ت��م��اء ل��ل���ط��ن وال�����لء للقيادة 

والرتباط والتالحم بني القيادة وال�سعب.
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  املنا�سبة  بهذه  ت�سريح  واأ�سار يف 
مت�سي وفق روؤية قيادتها اإىل م�ساف الدول املتقدمة 
ظل  يف  ل��الأج��ي��ال  اأف�����س��ل  م�ستقبل  �سنع  على  وتعمل 
العلم  ليك�ن  اخلم�سني  بعام  الح��ت��ف��ال  م��ن  اإق��راب��ه��ا 
احتفاء  ه���  العلم  برفع  والإح��ت��ف��اء  للم�ستقبل  م��ن��ارة 
بكل اجناز ت�سطره الدولة من نه�سة اأ�سا�سها الإهتمام 
وفهم  ال��ع��ل���م  ق���اع��د  ع��ل��ى  الإن�����س��ان  وب��ن��اء  بالتعليم 

احل�سارة .
من جانبه اأ�سار �سعادة حممد اأحمد املال الأمني العام 
ملجل�س ال�سارقة للتعليم اإىل اأن ي�م العلم منا�سبة وطنية 
تت�اكب مع ت�يل �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مقاليد احلكم ، 
وت�ؤكد يف كافة مظاهرها ما يكنه �سعب الإم��ارات من 
امل�سرية على ما قدمه من دعم ومتكني  لقائد  اإمتنان 

لل�طن و�سعبه واإر�ساء ق�اعد تف�قه ونه�سته .
واأو�سح املال اأن الإحتفال يعك�س مدى التالحم والفخر 
والعتزاز من �سعب الإمارات لقيادته والإلتزام بر�سالة 
 ، واحل�����س��ارات  ال�سع�ب  كافة  ال�سامية جت��اه  الإم���ارات 
م�ؤكدا اأن ي�م العلم لي�س جمرد منا�سبة عادية بقدر ما 
هي منا�سبة اإ�ستثنائية ت�ؤكد يقينا على م�ا�سلة امل�سرية 
ال��ن��اج��ح��ة ل��ل��دول��ة م��ن اأج���ل اأن تبقى راي���ة الإم����ارات 
ومرفرفة  و���س��م���خ  عل�  يف  الإحت����اد  علم  يف  املتج�سدة 

بالعز والبهاء.

•• اأبوظبي-وام:

عام  مدير  العامري  �سامل  البحري  �سعيد  �سعادة  اأك��د 
ال��غ��ذائ��ي��ة ان ي�م  ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة  اأب���ظ��ب��ي  هيئة 
واملقيمني يف  الإم���ارات  دول��ة  اأبناء  العلم يعك�س تالحم 
الدولة ووحدة اأهدافهم للحفاظ على منجزات ال�طن 

ومكت�سباته.
وقال يف ت�سريح بهذه املنا�سبة: اإننا نحتفل بهذا الي�م 
الدولة  اإىل طبيعتها وجن���اح  احل��ي��اة  ع����دة  ب��داي��ة  م��ع 
من  امل��زي��د  " وحتقيقها   19 " ك�فيد  م��ع  التعامل  يف 

راأ�سها  وعلى  امل��ج��الت  كافة  يف  والنجاحات  الإجن���ازات 
تنظيم اإك�سب� 2020 الذي اأبهر العامل خالل افتتاحه 
لدولة  املتميز  بالتنظيم  دولية  قيادات  باإ�سادة  وحظي 
الإمارات لهذا احلدث وامل�ساركات ال�ستثنائية واملختلفة 

عن الدورات ال�سابقة.
واأكد اأن هذه الإجنازات جتدد العزم لدينا على م�ا�سلة 
م�سرية العمل والعطاء من اأجل رفعة ال�طن وتقدمه 
لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة دائما بني الأمم 
وال�سع�ب لتحقيق مزيدا من الإجنازات على الأ�سعدة 

كافة.

زايد العليا لأ�شحاب الهمم: يوم العلم 
منا�شبة وطنية عزيزة على قلوبنا

•• اأبوظبي-وام:

العليا  زايد  مل�ؤ�س�سة  العام  الأم��ني  العايل احلميدان  �سعادة عبداهلل عبد  اأكد 
النتماء  ي���م  فه�   ، التاأثري  عميقة  منا�سبة  العلم  ي���م  ان  الهمم  لأ�سحاب 
وال�لء ل�طننا الغايل الإمارات، وي�م ارتفاع الرايات. وقال يف ت�سريح بهذه 
املنا�سبة اإن احتفالنا جميعا م�اطنني ومقيمن على هذه الأر�س الطيبة بهذه 
املنا�سبة ال�طنية العزيزة على قل�بنا ، ه� تت�يج وتعزيز لثقافة النتماء لهذا 
ال�طن، وكلنا نحيا للعلم لأنه رمز ال�طن، يقرن ذكر العلم دائماً بالرفعة 
واحلما�سة ووج�ب احلفاظ عليه مرتفعاً خفاقاً وعالياً، ه� رمز عزمية �سعب 
الإمارات مل�ا�سلة اجله�د لتحقيق م�ستقبل اأف�سل لأبناء هذا ال�طن الغايل.

مكتب اأبوظبي لل�شادرات : يوم العلم منا�شبة 
عزيزة جت�س د اأ�شمى معاين الوحدة الوطنية

•• اأبوظبي -وام: 

ان  بالإنابة  لل�سادرات  اأب�ظبي  مكتب  عام  مدير  الظاهري  حمد  �سعيد  اأك��د 
جت�ّسد  قل�بنا  على  عزيزة  وطنية  منا�سبة  ع��ام  كل  من  ن�فمر  من  الثالث 
اأ�سمى معاين ال�حدة ال�طنية ورمزاً للتالحم بني ال�سعب والقيادة ُنعّر من 
خالله عن فخرنا الكبري وانتمائنا اخلالد لدولة الإمارات. واأ�ساف الظاهري 
ن�ستذكر   : املنا�سبة  بهذه  ت�سريح  يف 
ما  فخر  بكل  املميزة  املنا�سبة  ه��ذه  يف 
عاماً  اخلم�سني  خ��الل  دولتنا  حققته 
املا�سية من اإجنازات ا�ستثنائية �سملت 
خمتلف املجالت، وذلك بف�سل قيادتنا 
بحكمتها  ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة 
يعرف  ل  ال���ذي  وطم�حها  ال�����س��دي��دة 
املجد  خ��ط���ات  ت�سطر  اأن  امل�ستحيل 
والعزة والزدهار لدولة الإمارات حتى 
اأ�سبحت حمط اأنظار العامل يف التميز 
والتنمية والبتكار. و اختتم ت�سريحه 
ق����ائ����ال: ن���ح���ن يف م���ك���ت���ب اأب����ظ���ب���ي 
البناء  لل�سادرات، جندد ولءنا وانتماءنا لل�طن وللقيادة مب�ا�سلة م�سرية 
والتنمية القت�سادية ال�ساملة، لتبقى راية ال�طن �ساخمًة خفاقة يف جميع 
م�سرية  وم�ا�سلة  قدماً  بامل�سي  التزامنا  ون�ؤكد  والدولية،  املحلية  املحافل 

التقدم والنه�سة لتحقيق اإجنازات واعدة للخم�سني عاماً املقبلة.

خليفة الرتبوية: علمنا اإ�شراقة اخلم�شني املقبلة

يون�س اخلوري : علم الإمارات �شاهد على ن�شف قرن من الإجنازات

هيئة تطوير معايري العمل بال�شارقة : يوم العلم منا�شبة ا�شتثنائية لتجديد الولء والنتماء لدولتنا

•• اأبوظبي-وام: 

العام  الأم���ني  العفيفي  اأم���ل  اأك���دت 
جلائزة خليفة الرب�ية على اعتزاز 
ال����ط���ن مب���ا ت�سهده  اأب���ن���اء  ج��م��ي��ع 
وتقدم  نه�سة ح�سارية  الدولة من 
وازدهار يف جميع املجالت التنم�ية 
حت��ت راي���ة علم دول���ة الحت���اد، هذا 
عنان  يف  خفاقاً  يرتفع  ال��ذي  العلم 
وطم�حات  اأح���الم  ويحمل  ال�سماء 
العربية  الإم�����������ارات  دول������ة  ���س��ع��ب 
املتحدة ويج�سد روؤية خالقة لقائد 
ب��اأن ال�حدة هي طريق  اآم��ن  عظيم 

اأبناء  الحت��اد ه� ج�سر  واأن  التقدم 
م�ساف  اإىل  ل��ل������س���ل  الإم��������ارات 

الأمم املرم�قة.
بهذه  ت�سريح  يف  العفيفي  وق��ال��ت 
بي�م  الحتفال  وم��ع  الي�م  املنا�سبة 
العلم ن�ستذكر بكل الفخر والعزاز 
ذل����ك ال������دور ال����رائ����د ل��ل��م��غ��ف���ر له 
 " اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
طيب اهلل ثراه " الذي اأر�سى دعائم 
م�سب�قة  غ���ري  ح�����س��اري��ة  ن��ه�����س��ة 

لدولة الحتاد .
الحتفال  اأن  اإىل  العفيفي  واأ���س��ارت 
بي�م العلم ياأتي هذا العام م�ساعفاً 

يف قيمته وبهجته يف قل�ب اجلميع 
ح����ي����ث ي����ت����زام����ن م������ع اح����ت����ف����الت 
ال��دول��ة ب��ال��ي���م ال���ط��ن��ي اخلم�سني 
املنا�سبتني  ه���ات���ني  اج���ت���م���اع  وم����ع 
الفخر  م��ع��اين  تتجدد  ال�طنيتني 
والقيادة  لل�طن  والنتماء  وال���لء 
، وي���ج���دد اأب����ن����اء وب���ن���ات الإم�������ارات 
ال���ع���زم ع��ل��ى امل�����س��ي ق���دم���اً يف دفع 
التي  احل�����س��اري��ة  النه�سة  م�����س��رية 
ير�سخ  الإم���ارات مبا  دول��ة  ت�سهدها 
املنجزات  وي��دع��م  امل�سرية  ه��ذه  م��ن 
حتققت  التي  واملكت�سبات  ال�طنية 
عمر  م��ن  الأوىل  اخلم�سني  خ���الل 

دولة الحتاد، وي�ست�سرف م�ستقباًل 
اخلم�سني  يف  ل���ل����ط���ن  م�������س���رق���اً 

املقبلة.

•• اأبوظبي -وام: 

اخل�ري،  حاجي  ي�ن�س  �سعادة  اأك��د 
اأبناء  عالقة  ان  املالية  وزارة  وكيل 
وبنات الإم��ارات بعلمهم هي عالقة 
الطيبة  الأر���س  لهذه  وولء  انتماء 
ا�ستطاعت  التي  الر�سيدة  وقيادتها 
تنقل  اأن  وحكمتها  روؤي��ت��ه��ا  بف�سل 
دولة الإمارات خالل ن�سف قرن اإىل 
ال��دول على م�ست�ى  م�ساف كرى 

املنطقة والعامل.
بهذه  ت�سريح  يف  �سعادته  واأ���س��اف 
باأل�انه  ال���دول���ة  ع��ل��م  اأن  امل��ن��ا���س��ب��ة 
الأربعة �ساهداً على كافة الإجنازات 
اخلم�سني  م��دار  على  حتققت  التي 
ع�����ام�����اً امل����ا�����س����ي����ة، وال�����ت�����ي اأب�������رزت 
واحل�ساري  الإن�������س���اين  احل�������س����ر 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
والقت�سادية  املالية  ريادتها  واأكدت 

والعلمية والثقافية.

العلم  ب���ي����م  الح���ت���ف���ال  اأن  وذك�����ر 
ي��ع��ت��ر ج�������زءاً اأ����س���ي���اًل م����ن ت����راث 
وث��ق��اف��ة امل����اط���ن الإم����ارات����ي، واأن 
ي��ق��ف الإم���ارات���ي����ن والإم���ارات���ي���ات 
علمهم،  راي��ة  حتت  معاً  متالحمني 
لقيادتهم  ال�����لء  ع��ه���د  جم��ددي��ن 
الر�سيدة، وم�ؤكدين عزمهم حتقيق 
الإم���ارات  دول��ة  تك�ن  اأن  يف  روؤيتها 
بحل�ل  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  الأوىل 

مئ�ية الحتاد.

•• ال�صارقة-وام: 

اإن  قال �سامل ي��سف الق�سري رئي�س هيئة تط�ير معايري العمل بال�سارقة 
ن�فمر  الثالث من  ي�سادف  ال��ذي  العلم  بي�م  الإم���ارات  دول��ة  احتفالنا يف 
يتزامن هذا العام مع الحتفال بالي�بيل الذهبي لدولتنا لرفع يف الذكرى 
وتر�سيخاً  ل��الحت��اد  رم���زاً  م��ك��ان  ك��ل  يف  عالياً  علمنا  لتاأ�سي�سها  اخلم�سني 

لنتمائنا وولئنا وحمبتنا لدولتنا ونرفع العلم بفخر واعتزاز رمزاً لدولة 
ال�سيادة وال�حدة وتعزيزاً للعمل امل�سرك. واأ�ساف يف هذا الي�م الغايل على 
اأبناء  ال�سامخ لنعر عن وح��دة  الإم��ارات  بعلم  ت��زدان دولتنا  قل�بنا جميعاً 
الإمارات وعن اعتزاز املقيمني فيها بدولة الت�سامح والإخاء وجت�سيداً لق�ة 
امل�ؤ�س�سني  والقادة  الآب��اء  من  املت�ارثة  واملبادئ  بالقيم  والتم�سك  التالحم 

والتي ت�ا�سلت بدعم قيادتنا الر�سيدة .

حممد �شيف ال�شويدي: �شيبقى 
علم الإمارات عاليا خفاقا 

بطموحات تعانق عنان ال�شماء
•• اأبوظبي -وام:

اأب�ظبي للتنمية  اأكد �سعادة حممد �سيف ال�س�يدي مدير عام �سندوق 
بني  والتالحم  ال���ح��دة  معاين  اأ�سمى  يج�ّسد  العلم  بي�م  الحتفال  اإن 
اأبناء ال�طن والقيادة الر�سيدة وهي منا�سبة وطنّية غالية على قل�بنا 

جميعا.
التي  ب��الإجن��ازات  نفخر  اإننا  املنا�سبة  بهذه  ت�سريح  يف  �سعادته  واأ�ساف 
حققتها دولة الإمارات خالل اخلم�سني عاماً املا�سية، والتي كانت نتاج 
ال�ساملة  والنه�سة  التنمية  م�سرية  وا�ستكمل  امل�ؤ�س�سني،  الآب��اء  غر�س 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سم�  �ساحب 
اهلل" واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س 
" رعاه اهلل" و�ساحب ال�سم�  ال���زراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
قفزات  الإم���ارات متّكنت من حتقيق  دول��ة  اأن  م���ؤك��داً  امل�سلحة،  للق�ات 
لقيادتنا  احلكيم  بالنهج  نفتخر  يجعلنا  وهذا  املجالت،  �ستى  ن�عية يف 
التي �سارت على نهج املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ثراه" .
اأ�س������بحت  ورا�سخة حتى  ثابتة  بخطى  و�ساروا  باقتدار،  الراية  وحمل�ا 

دولت����نا الي�م من�ذجاً متفرداً ومتميزاً بني الأمم.
وقال �سعادته : بهذه املنا�سبة تتجلى م�ساعر الفخر والعتزاز لنتمائنا 
عاماً  للخم�سني  عالية  واإرادة  بطم�ٍح  ونتطلع  الغايل  ال�طن  هذا  اإىل 
بعزمية  �ساخمة  دولتنا  لتبقى  النجاحات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  املقبلة 
اأكرث  م�ستقبل  و�سناعة  والبناء  التقدم  يف  اخُلطى  و�سن�ا�سل  اأبنائها 
اإ�سراقاً وجندد العهد وال�لء ل�طننا ولقيادتنا الر�سيدة، ون�ساأل اهلل اأن 
يدمي على دولتنا نعمة الأم��ن والأم��ان، واأن يبقى علم الإم��ارات عالياً 

خفاقاً بطم�حات تعانق عنان ال�سماء.



األربعاء    3  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13382  
Wednesday     3   November   2021   -  Issue No   13382

07

اأخبـار الإمـارات

حممد العلماء: يوم العلم منا�شبة لتعزيز الهوية الوطنية وجتديد العهد للقيادة

هيئة اأبوظبي الرقمية : حتت راية دولتنا ننطلق نحو املئوية بعزم وت�شميم

•• دبي-وام:

�سليم  حممد  الدكت�ر  �سعادة  اأك��د 
ال�سحة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���م���اء 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع رئ��ي�����س جمل�س 
للخدمات  الإم��ارات  م�ؤ�س�سة  اإدارة 
العلم" منا�سبة  "ي�م  اأن  ال�سحية 
وجتديد  ال�طنية  اله�ية  لتعزيز 
ال��ع��ه��د ل��ل��ق��ي��ادة وع��ق��د ال���ع���زم كي 
يبقى علم الإمارات خفاقاً و�ساخماً 
ال����ط���ن وم��ب��ع��ث فخر  ���س��م��اء  يف 

واعتزاز لالأجيال .
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ت�����س��ري��ح  يف  وق����ال 
ال�����لء  امل��ن��ا���س��ب��ة ت��ر���س��خ  اأن ه����ذه 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م���  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
نح�  "حفظه اهلل" قائد م�سريتنا 

وعزته.
هذا  اأن  العلماء  الدكت�ر  واأ���س��اف 
والإفتخار  لالإحتفاء  ي��اأت��ي  ال��ي���م 
تعك�س  وق�����س��ة جن����اح  ب��امل��ن��ج��زات 
ال�طنية  وث�ابتنا  وتراثنا  قيمنا 
ومبادئنا وه�يتنا حيث ترتفع راية 
لتت�حد  �سمائنا  رح��اب  يف  ال�طن 
اآم��ال��ن��ا ب��اإخ��ال���س واع��ت��زاز يف حب 
الإزدهار  مب�سرية  والفخر  ال�طن 
والريادة التي مت�سي فيها الدولة 
بكل اقتدار وحكمة للمحافظة على 
باإر�ساء  مكت�سباتها يف ظل متيزها 
من�ذجاً  معها  تغدو  كرى  نه�سة 
عاملياً حتتذي به الدول يف النفتاح 
والت�سامح مع احلفاظ على ن�سيج 
عي�سه  واأ�سل�ب  املتعا�سد  املجتمع 

الرغيد واأ�سالة تراثه.

•• اأبوظبي -وام:

ال�����دك�����ت������ر حممد  �����س����ع����ادة  اأك��������د 
ع��ب��داحل��م��ي��د ال��ع�����س��ك��ر م��دي��ر عام 
ان ي�م  ال��رق��م��ي��ة  اأب����ظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة 
مع  تتزامن  وطنية  منا�سبة  العلم 
50 عاما  اح��ت��ف��ال ال��دول��ة مب���رور 
له  املغف�ر  ي��د  على  تاأ�سي�سها  على 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
امل�ؤ�س�سني  والآب����اء  ث���راه  اهلل  طيب 
الذين قدم�ا الكثري من اأجل رفعة 
ه����ذا ال��ع��ل��م ل��ي��ب��ق��ى م���ن���ارة للخري 

والت�سامح والإن�سانية.
بهذه  ت�سريح  يف  الع�سكر  واأ���س��اف 
املئ�ية  ن��ح���  ن��ن��ط��ل��ق   : امل��ن��ا���س��ب��ة 
ب��ع��زم وت�سميم  حت��ت راي���ة دول��ت��ن��ا 
امل�ستقبل  اآف���اق  م�ست�سرفني  وج��د، 
وجمددين ال�لء والنتماء لقيادتنا 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
للق�ات امل�سلحة، واإخ�انهم اأ�سحاب 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي���خ  ال�����س��م��� 

الأعلى حكام الإمارات.
قائال:  ت�سريحه  �سعادته  واختتم 
الإم����ارات مب��ا ميثله  اإن علم دول���ة 
املنجز  رم��ز لالحتاد يعر عن  من 
على  حتقق  ال���ذي  الكبري  ال�طني 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  الإم��������ارات،  اأر������س 
ال���ي����م حت��ت��ل م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة يف 
ال�سراتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  ���س��ت��ى 
وامل�ؤ�سرات التناف�سية على م�ست�ى 
اجله�د  بف�سل  وال���ع���امل،  املنطقة 
الدولة،  اأب��ن��اء  بذلها  التي  الكبرية 
ونهج  امل�ؤ�س�سني،  الآب��اء  وت�سحيات 
التميز  الر�سيدة يف حتقيق  قيادتنا 

يف كافة املجالت.

وا�ست�سراف  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولة يف  امل�ستقبل وتعزيز مكانة 
ع��ام ي�بيلها  ال��دول��ي��ة يف  امل��ح��اف��ل 
اإطالق وثيقة  �سهد  الذي  الذهبي 
وم��ا حتمله من  م��ب��ادئ اخلم�سني 
ال�طن  ل��رف��ع��ة  ط��م���ح��ة  تطلعات 

ال�سم�  ب�ساحب  ممثلة  ال��ر���س��ي��دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����زراء،  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سم�  و �ساحب  رع��اه اهلل، 

دوائر وجمعيات يف عجمان حتتفي بيوم العلم
•• عجمان-وام: 

للتنمية  عجمان  جمعية  عام  مدير  املطرو�سي  �سقر  منى  �سعادة  اأك��دت 
الجتماعية والثقافية اأن احتفال دولة الإم��ارات يف الثالث من ن�فمر 
ل��روح الإخ��اء وجتديد ال�لء  اإل جت�سيد  من كل عام بي�م العلم ما ه� 
واإ�سعاد  ال�سمل  مل  على  حر�ست  طاملا  التي  الر�سيدة  وللقيادة  لل�طن 

ال�سعب حتت راية عالية خفاقة يف �سماء الإجنازات والنجاح.
واأ�سافت - يف ت�سريح لها بهذه املنا�سبة - اأن الحتفال هذا العام يزداد 
بف�سل  اجلبل  قمة  اإىل  و�سلت  التى  عاما  اخلم�سني  مع  تزامنا  اإ�سراقا 
فاإذا  املدربة،  الب�سرية  الك�ادر  على  واعتمادا  اهلل  بقدرة  املطلق  الإمي��ان 
جميع  يف  م��رف���ع  فالعلم  الإم�����ارات  اأر����س  على  ال��ي���م  العلم  ن��رف��ع  كنا 

رب�ع املعم�رة مبا تقدمه دولتنا للعامل، ورفع العلم يف الف�ساء وجتاوز 
اجلاذبية لي�سف بني اأعالم الأمم يف عزة و�سم�خ.

وقالت اإن ي�م العلم ه� رمز للتعاون والتكاتف، ور�سالة من القلب للعامل 
باأننا يد واحدة م�اطنني ومقيمني نحر�س على حتقيق النجاح والتميز 
العامل  ينظر  فالي�م  احل��ي��اة،  مناحي  �ستى  يف  الأول  باملركز  والن��ف��راد 
ال�سعاب  ق��ادرة على جت��اوز  وتقدير، فهى  اع��ت��زاز  بكل  الإم���ارات  لدولة 
وحل امل�سكالت وال�سعي نح� التقدم والتنمية والتط�ر، بف�سل التكاتف 
املجتمعي ون�سر ال�سالم. من جهتها قالت ر�سا خلف ال�سام�سي مدير عام 
اأتى  العام  هذا  العلم  بي�م  الحتفال  اإن  عجمان  يف  بالندب  النقل  هيئة 
الإم��ارات، فالعلم رمز  التي �سهدتها  م�سطراً لإجن��ازات اخلم�سني عاماً 
لل�سيادة و الفخر و ال�حدة و للكرامة و ال�ستقرار و ال�سالم والعزة الذي 

�ستحفر يف  التي  العظيمة  بالإجنازات  القادمة  به نكمل اخلم�سني عاماً 
ال�لء  للتعبري عن  الي�م  ، و تت�سافر كل اجله�د يف هذا  الدولة  تاريخ 
لهذا ال�طن العظيم الذي به جندد عهدنا كل عام على الأمانة و النتماء 
و ال�فاء واللتزام و امل�س�ؤولية جتاه ال�طن الغايل ، واأن املحافظة على 
على  مقيمني  و  ك��م���اط��ن��ني  جميعاً  م�س�ؤوليتنا  احلبيبة  دول��ت��ن��ا  ع��ل��م 
املدير  . من ناحيته قال �سعادة نا�سر علي اجلنيبي،  ال�طن  اأر���س هذا 
العلم  ي���م  اإن  ع��ج��م��ان،  يف  اخل��ريي��ة  الإمي����ان  م��ن��ار  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي 
منا�سبة وطنية لتجديد العهد والعزم على ق�ة احتادنا ووحدتنا، جتمع 
اأبناء ال�طن ب�س�ت واحد وقلب ناب�س للتعبري عن وحدة امل�سري حتت 
اأن �سعب  اأنه منا�سبة عزيزة، للتاأكيد على  اإىل  ظل علم الحت��اد.. لفتا 
وانتمائه اخلالد ل�طنه  لقادته وحبه  الإم���ارات مت�حد يف ولئ��ه  دول��ة 

اإماراتية  ���س���رة  يج�سد  وه���  و���س��اخم��اً  خفاقاً  ال��دول��ة  علم  يبقى  حتى 
م�سرقة، تعك�س التكاتف املجتمعي والتالحم ال�طني بني اأبناء الإمارات 
ي�م  " يف   : وق��ال  ال�طنية.  والعزة  الفخر  مب�ساعر  وتفي�س  وقيادتهم، 
العلم جندد العهد وال���لء لقيادتنا الر�سيدة على خدمة ال�طن وبذل 
وال�سيادة  والإب����اء  ال��ع��زة  رم��ز  وه���  ن�س�ن علمنا  واأن  اأج��ل��ه  م��ن  ال���روح 
مبزيد  الأمم  بني  ال�طن  مكانة  وتر�سيخ  اجلامعة،  ال�طنية  وال���ح��دة 
من العمل والجتهاد واأن نبادر اإىل م�ساعفة اجله�د لت�عية اأجيال الغد 
باأهمية العتزاز بالعلم". واأكد اأن البناء على اأجماد املا�سي الذي غر�سه 
للخم�سني  ا�ستعداداً  العمل  م�ا�سلة  منا  يتطلب  امل�ؤ�س�س�ن،  الآب��اء  فينا 
عاماً القادمة، خلف قيادة ر�سيدة اأولت اأبناءها الهتمام ووفرت لهم �سبل 

العي�س الكرمي لتمكينهم نح� م�ستقبل واعد.

جمموعة �آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ توؤيد طلب �لإمار�ت ��ضت�ضافة موؤمتر �لدول �لأطر�ف COP28 يف عام 2023

عبد اهلل بن زايد يعرب عن تطّلع الإمارات لتعزيز التعاون مع جميع الدول ل�شتثمار فر�س النمو القت�شادي والجتماعي للعمل املناخي
عامًا واأعلنت موؤخرًا عن مبادرتها ال�شرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050 ثالثني  مدى  على  املناخي  التغري  تداعيات  من  احلد  على  بالعمل  التزمت  • الإمارات 

•• جال�صكو - اأبوظبي -وام:

اأعلنت الدول الأع�ساء يف جمم�عة اآ�سيا واملحيط الهادئ ام�س، عن دعمها 
والع�سرين من م�ؤمتر  الثامنة  ال��دورة  الإم���ارات ل�ست�سافة  دول��ة  لطلب 
املناخ  تغري  ب�����س��اأن  الإط��اري��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية  الأط����راف يف  ال���دول 
اأعمال  انعقاد  خالل  ذلك  جاء   .2023 عام  عقده  املنتظر   ،  COP28
امل�ؤمتر يف مدينة جال�سج�، الذي �سهد م�ساركة متميزة للعديد من دول 
العامل، ومت خالله مناق�سة اآليات ت�سريع العمل على تنفيذ اأهداف اتفاق 
 .UNFCCC باري�س واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سم�  وق��ال 
الدويل، رئي�س وفد الإمارات اإىل م�ؤمتر "COP26": "نعرب عن عميق 
المتنان للدول الأع�ساء يف جمم�عة دول اآ�سيا واملحيط الهادئ، وجلميع 
�سركائنا يف املجتمع الدويل على دعمهم لطلب دولة الإمارات ل�ست�سافة 
بجه�د  ق��دم��اً  وال��دف��ع   2023 ع��ام  ’COP28‘ يف  الأط����راف  م���ؤمت��ر 
الت�سدي لتداعيات تغري املناخ. وانطالقاً من هذه الثقة ومتا�سياً مع �سجل 
30 عاماً، وال��ذي تكلل  دولة الإم��ارات احلافل بالعمل املناخي على مدى 
م�ؤخراً بالإعالن عن مبادرة الإمارات ال�سراتيجية �سعياً لتحقيق احلياد 
وابتكار  ال�سراكات،  اإب���رام  على  تركيزنا  �سيزداد   ،2050 بحل�ل  املناخي 
احلا�سر  لأج��ي��ال  ا�ستدامة  اأك��رث  م�ستقبل  لبناء  ج��دي��دة  وح��ل���ل  تقنيات 
اأنحاء  جميع  يف  وللب�سرية  الإم�����ارات،  دول���ة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ن  وامل�ستقبل 

العامل".
لتاأ�سي�سها،  اخلم�سني  بالذكرى  الإم��ارات  احتفال  ومع  "والي�م  واأ�ساف: 
تغري  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  باتفاقية  التام  التزامنا  ن�ؤكد جم��دداً 
والتقدم،  النجاح  �سر  هي  ال�سراكة  ب��اأن  روؤيتنا  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  امل��ن��اخ، 
يف  العاملية  للتحديات  فّعالة  عملية  حل�ل  اإي��ج��اد  يف  الأ�سا�سية  والركيزة 
هذا املجال، ونتطلع اإىل تعزيز ال�سراكة مع جميع الدول لتحقيق الف�ائد 

مع  "نتعامل  �سم�ه:  واأ���س��اف  املناخي".  العمل  عن  الناجتة  القت�سادية 
هذه امل�س�ؤولية الكبرية بكل ثقة وت�سميم، ومبا يعك�س قدرتنا على تقدمي 
الدعم للمجتمع الدويل، من خالل ال�سعي اإىل و�سع خطة عمل اإيجابية 
للعمل املناخي، تركز بالدرجة الأوىل على التطبيق العملي الفّعال، وت�سّلط 
ال�س�ء على الفر�س املتاحة لتحفيز التقدم القت�سادي. اإن دولة الإمارات 
متتلك �سجاًل متميزاً يف العمل املناخي، مما يعطينا ركائز �سلبة ت�ساعدنا 
جميع  وت���ح��د  ال���دول  جميع  ت�سمل  التي  ال�سحيحة  املنظ�مة  اإن�ساء  يف 
املدين،  واملجتمع  والأكادميية  واخلا�سة  احلك�مية  فيها  مبا  القطاعات، 

للركيز على تبني حل�ل ملم��سة لتحديات التغري املناخي".

ثالثون عامًا من �لعمل �ملناخي.
كبرياً مب��س�ع  اهتماماً  الإم���ارات  دول��ة  اأظهرت  لأك��رث من ثالثة عق�د، 
التغري املناخي، والتزاماً ثابتاً بامل�ساريع ال�ستثمارية التي تهدف اإىل احلد 
اإىل جنب مع خلق تاأثري اقت�سادي  من تداعياته واإيجاد حل�ل لها، جنباً 

اإيجابي للمجتمع الإماراتي.
وانطالقاً من دورها املح�ري يف املنطقة، تدع� دولة الإمارات الآن اإىل اتخاذ 
خط�ات اأكرث جدية، فقد اأطلقت يف اأكت�بر املا�سي مبادرتها ال�سراتيجية 

الطم�حة لتحقيق احلياد املناخي بحل�ل عام 2050.
بالإ�سافة اإىل ذلك، حتر�س دولة الإمارات على دعم املجتمع الدويل واإيجاد 
طرق عملية لتعزيز احلراك املناخي. كما تدع� اإىل حتليل اأعمق للمخاطر 
امل�ستقبلية املرتبطة بتغري املناخ، وتبّني مفه�م "العمل ال�ستباقي" لتحقيق 

ال�ستفادة الق�س�ى من امل�ارد املتاحة للحد من تداعيات تغري املناخ.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت���ر �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر، وزير 
ال�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة واملبع�ث اخلا�س لدولة الإمارات للتغري 
املناخي: "متا�سياً مع روؤية القيادة الر�سيدة، تركز دولة الإمارات على نهج 
على  احل�س�ل  وي�سرنا  التحديات.  ملختلف  عملية  حل�ل  لإيجاد  التعاون 

 COP28 م�ؤمتر  ل�ست�سافة  الهادئ  املحيط   – اآ�سيا  جمم�عة  تاأييد 
الذي �سيك�ن مهماً ب�سكل خا�س باعتباره �سي�سهد اأول تقييم لاللتزامات 
ال�طنية بعد اتفاق باري�س. ويتمثل هدفنا يف اأن تك�ن تلك الدورة مل�ؤمتر 
جميع  يف  ملم��سة  ح��ل���ل  اإي��ج��اد  على  وت��رك��ز  وعملية  �ساملة  الأط����راف 
القطاعات للحد من تداعيات تغري املناخ مع الأخذ يف العتبار متطلبات 

واحتياجات البلدان املتقدمة والنامية".

�ل�ضتثمار يف م�ضاريع �لطاقة �لنظيفة.
الإمارات  ا�سراتيجية  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام  ُيعد 
احلراري.  الحتبا�س  تداعيات  اأ���س���اأ  ودرء  الكرب�نية  النبعاثات  لتقليل 
الكرب�ن  وال��ت��ق��اط  ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  م�ساريع  امل���ب���ادرات  ه��ذه  وت�سمل 
وا�ستخدامه وتخزينه، وا�ستخدام الهيدروجني ك�ق�د نظيف. وا�ستثمرت 
دولة الإم��ارات يف ال�سن�ات الأخرية ما يقارب 17 مليار دولر اأمريكي يف 
على  خا�سة  ب�س�رة  الركيز  مع  دول��ة   70 يف  املتجددة  الطاقة  م�ساريع 

الدول النامية.
ويف عام 2021، ا�ست�سافت دولة الإمارات احل�ار الإقليمي للتغري املناخي، 
امل�ستدامة.  بالزراعة  التزامها  للمناخ حيث عززت  القادة  قمة  و�ساركت يف 
ونظراً لك�ن النظم الغذائية م�س�ؤولة عن نح� ربع النبعاثات الكرب�نية 
"مبادرة البتكار  اأخ��رى  30 دولة  بالتعاون مع  الإم��ارات  اأطلقت  العاملية، 

الزراعي للمناخ".
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  اأك���ر حم��ط��ات  ث��الث��ًة م��ن  وحتت�سن دول���ة الإم�����ارات 
ال��ع��امل. وك��ان��ت رائ����دًة يف اإطالق  واأك���رثه���ا ك��ف��اءة م��ن ح��ي��ث التكلفة يف 
املبادرات املناخية املهمة على م�ست�ى املنطقة، ومنها و�سع اأهداف حلماية 
التن�ع البيئي، وتطبيق تقنية التقاط الكرب�ن على نطاق جتاري، وت�سغيل 
الهيدروجني.  وا�ستك�ساف طاقة  النبعاثات،  ن�وية �سفرية  حمطة طاقة 

نهج �سامل للعمل املناخي.

من جانبها، اأكدت معايل مرمي بنت حممد املهريي، وزيرة التغري املناخي 
قيادتها  وت�جيهات  روؤى  بف�سل  الإم�����ارات،  دول���ة  ح��ر���س  اإن   ": والبيئة 
قدرات  لتعزيز  كافة،  العامل  دول  مع  التعاون  ج�س�ر  مد  على  الر�سيدة، 
م�اجهة كافة التحديات التي ت�اجه الب�سرية، وحت�يل هذه التحديات اإىل 
فر�س من� ت�سمن اإيجاد م�ستقبل اأف�سل لالأجيال احلالية واملقبلة، �ساهم 
الدعم  ه��ذا  "COP28" على  ا�ست�سافة  لطلب  ملفها  ح�س�ل  يف  بق�ة 

والتاأييد الدويل".
تاأكيداً  للطلب  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  جمم�عة  تاأييد  ميثل   " واأ�سافت: 
دفع وحتفيز  الإم��ارات يف  دولة  لنم�ذج  عاملياً  الرائدة  املكانة  على  وا�سحاً 
مع  التكيف  وق���درات  م�سبباته  خف�س  جه�د  وتعزيز  امل��ن��اخ  العمل  وت��رية 
اإىل م�سريتها لثالثة  الإم��ارات م�ستندة  اأن دولة  اإىل  تداعياته." واأ�سارت 
ع��ق���د يف ال��ع��م��ل م���ن اأج����ل امل���ن���اخ ���س��ت�����س��اه��م ع���ر ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا مل����ؤمت���ر /
COP28/ يف حتفيز وترية العمل املناخي عاملياً، وت�سليط ال�س�ء على 
التحديات  حت�يل  ت�سمن  م�ستدامة  اقت�سادية  تنمية  مناذج  تبني  اأهمية 
ال�ستفادة منها، عر نهج متكامل ي�سمن م�ساركة  اإىل فر�س من� ميكن 
خف�س  يف  امل�ساهمة  بكيفية  ال��ع��ام  ال���ع��ي  وي��رف��ع  املجتمع  مك�نات  ك��اف��ة 
م�سببات تغري املناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته مبا ي�سمن حتقيق 
اأن دولة الإم��ارات �سادقت على  م�ستهدفات اتفاق باري�س للمناخ ." يذكر 
اتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون يف عام 1989، وان�سمت اإىل اتفاقية 
املناخ عام /1995/، كما وقعت على  ب�ساأن تغري  املتحدة الإطارية  الأمم 
اتفاق باري�س عام /2015/، و�سادقت على بروت�ك�ل كي�ت� /2005/، 

كما نظمت وا�ست�سافت اجتماع اأب�ظبي للمناخ قبل عامني.
 /IRENA/ عالوًة على ذلك، افتتحت ال�كالة الدولية للطاقة املتجددة
يف عام 2015 مقرها الر�سمي الدائم يف مدينة م�سدر يف اأب�ظبي، وه� 
الكرب�ن يتبنى حل�ًل مبتكرة يف جمال كفاءة  م�سروع عمراين منخف�س 

الطاقة واملياه، والتنقل، وتقليل النفايات.

الت�شجيل العقاري بال�شارقة: يوم العلم منا�شبة وطنية لتعزيز الهوية الإماراتية
•• ال�صارقة-وام: 

قال �سعادة عبدالعزيز اأحمد ال�سام�سي مدير عام دائرة 
ه�  العلم  ي�م  اإن  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العقاري  الت�سجيل 
تعزيز لله�ية الإماراتية ومنا�سبة وطنية هامة ي�سارك 
فيها كل امل�اطنني واملقيمني على اأر�س الإمارات اخلرية 
للنه�سة  وتقديرهم  وانتمائهم  ولئ��ه��م  ع��ن  للتعبري 
التي ت�سهدها الدولة والتي ينعم�ن حتت ظلها باخلري 
املكانة فه�  للعلم هذه  يك�ن  اأن  بغريب  فلي�س  والرفاه 
رمز الدولة ومه�ى القل�ب ورمز ال�حدة التي حلم بها 

الآباء والأجداد.

احتفالنا  اأن   - املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  يف   - واأ���س��اف 
بعام  الإحتفالت  مع  يرافق  العام  ه��ذا  يف  العلم  بي�م 
دولة  حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  نفخر  حيث  اخلم�سني 
الذي  ال���ق��ت  يف  املا�سية  ال�سنني  م��دى  على  الإم����ارات 
مت�سي فيه دولتنا قدما لتحقيق املزيد من الإجنازات 
يف الأع���ام ال�50 املقبلة لتت�ا�سل م�سرية الدولة نح� 

التقدم والزدهار والتط�ر يف كافة املجالت.
اأن علم الدولة �سيبقى �ساخماً يرفرف  واأكد ال�سام�سي 
باأل�انه الأربعة يف �سماء الإمارات ونحن نعي�س حتت ظل 
قيادتنا الر�سيدة ب�سالبة عزميتها وروؤيتها ال�ستثنائية 

واإجنازاتها املتتالية.

ح�شة بوحميد: علم الحتاد وحد القلوب والعقول جتاه وطن اأعطى الكثري

مدير عام وكالة اأنباء الإمارات : يوم العلم يج�شد رحلة 5 عقود من الإجنازات و50 عاما مقبلة من الطموح والريادة

�شم�س: يوم العلم منا�شبة للتعبري عن قيم الوفاء والنتماء للوطن

•• دبي -وام:

اأك����دت م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
اأن  املجتمع  تنمية  وزي��رة  ب�حميد 
احتفاء  ه���  العلم  ب��ي���م  الح��ت��ف��ال 
وامل�ستقبل  واحل���ا����س���ر  ب��امل��ا���س��ي 
ال�طنية  باله�ية  والتزام  ومت�سك 
الحتاد  علم  اأن  حلقيقة  وت��اأك��ي��دا 
والعق�ل جتاه وطن  القل�ب  وحد 
اأع��ط��ى م���اط��ن��ي��ه وامل��ق��ي��م��ني فيه 
اأك���رث مم��ا يحلم ب��ه ك��ل اإن�����س��ان يف 

اأي مكان.
بهذه  ت�سريح  يف  معاليها  وق��ال��ت 

دي�سمر  م���ن  ال���ث���اين  يف  الحت�����اد 
.1971

نائب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة.

الي�م  ه���ذا  يف  معاليها  واأ���س��اف��ت 
جه�د  واعتزاز  فخر  بكل  ن�ستذكر 
ال�سيخ  له  املغف�ر  امل�ؤ�س�س  القائد 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه واإخ�انه الأباء امل�ؤ�س�سني 
وبناء  الإم�����ارات  �سعب  ت���ح��ي��د  يف 
احت���ادن���ا امل��ج��ي��د حت��ت ع��ل��م واحد 

نفخر ونعتز به الي�م.
العلم  ي����م  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  ق��ال��ت  و 
لنا  بالن�سبة  عميقا  در���س��ا  مي��ث��ل 
ويج�سد وقفة تاأمل نق�ل فيها اإن 

املنا�سبة : هذا الي�م ي�سكل منا�سبة 
وط���ن���ي���ة حم����ف����زة جل���م���ي���ع اأب����ن����اء 
ال���ط��ن ل��ت��ق��دمي اأك���رث مم��ا يجب 
منا�سبة  وه���ي  ال��غ��ال��ي��ة  لإم��ارات��ن��ا 
جندد فيها ال�لء والنتماء لقيادة 
دولة الإمارات وعلى راأ�سها �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 

ال�فية  وق��ي��ادت��ن��ا  ال�سامية  قيمنا 
الذي  الأف��ق  الق�ي هي  وتالحمنا 
نب�سر منه م�ستقبل دولة الإمارات 
ونحن يف عام اخلم�سني.. م�سيفة 
50 ع���ام���ا م�����س��ت فقد  اأن�����ه م��ن��ذ 
الإم��������ارات مراحل  دول�����ة  ح��ق��ق��ت 
بالفخر والعطاء  واإجن��ازات مكللة 
ال�حدوية  ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا  وال�����س��م���خ 
ال�طنية  مالحمها  تك�ّسفت  التي 
قيمتها  وت�����اأك�����دت  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
ال��ط��م���ح��ة م��ن��ذ الي�م  ال��ت��ن��م���ي��ة 
الإمارات  ق��ادة  تكاتف  ح��ني  الأول 
�سارية  ف�����ق  ال����ط���ن  ع��ل��م  ل���رف���ع 

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ���س��ع��ادة حم��م��د ج���الل الري�سي 
م��دي��ر ع���ام وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم������ارات 
منا�سبة  العلم"  "ي�م  اأن  "وام" 
ومعان  قيما  جت�سد  غ��ال��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
�سامية نحتفي فيها مب�سرية خم�سة 
ع���ق����د م���ن الإجن���������ازات والزده�������ار 
مقبلة  ع��ام��ا  خم�سني  اإىل  ونتطلع 
من  ج��دي��دا  تاريخا  خاللها  ن�سطر 
الريادة الإماراتية يف املجالت كافة.

بهذه  ك��ل��م��ة  يف   - ����س���ع���ادت���ه  ورف������ع 

حكام الإم��ارات واإىل حك�مة و�سعب 
الإمارات ال�يف. وقال �سعادته.. " اإننا 
واملجد  العز  راي��ة  نرفع بفخر  الي�م 
ويزداد  زايد"  "دار  يف  تظللنا  ال��ت��ي 
دائما  ن��ب��ق��ي��ه��ا  اأن  ع��ل��ى  ت�����س��م��ي��م��ن��ا 
عالية خفاقة رمزا له�يتنا و�سيادتنا 
ووحدتنا وعن�انا لإجنازاتنا ومنارة 
لطم�حاتنا وتطلعاتنا للم�ستقبل".

واأ���س��اف ���س��ع��ادت��ه.. " جن��دد يف ي�م 
والنتماء ل�طننا  ال�لء  العلم عهد 
ون�ؤكد  الر�سيدة  ولقيادتنا  املعطاء 
منظ�مة  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا 

التهاين  اآي������ات  اأ����س���م���ى   - امل��ن��ا���س��ب��ة 
والتريكات اإىل مقام �ساحب ال�سم� 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء  جمل�س 
اهلل" و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة 
ال�سي�خ  ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ���ان��ه��م 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء 

العمل ب�س�اعد اأبناء الإمارات لتعزيز 
العاملية على  مكانة الدولة وريادتها 

الأ�سعدة كافة". 
واأكد مدير عام وكالة اأنباء الإمارات 
واحد  بنيان  الدولة  اأبناء  "وام" اأن 
مي�س�ن  واح��������د  وط����ن����ي  ون�������س���ي���ج 
يف م�����س��رية ت��ن��م��ي��ة وط��ن��ه��م ب������اإرادة 
الروؤية  مل�اكبة  ويتطلع�ن  وعزمية 
التي  ال���ط���م����ح���ة  ال����س���ت�������س���راف���ي���ة 
و�سعتها القيادة احلكيمة للخم�سني 
ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة ك���ي ت��ب��ق��ى الإم������ارات 

من�ذجا متفردا للريادة والتميز.

•• ال�صارقة - وام: 

اأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر خ��ال��د عمر 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س  امل���دف���ع 
العلم  ي���م  اأن  )�سم�س(  ل��الإع��الم 
الإماراتي منا�سبة عزيزة للتعبري 
والنتماء  ال�فاء  قيم  اأ�سمى  عن 
لقيادتنا  ال���لء  وجتديد  لل�طن 
القادمة  الأجيال  وحث  الر�سيدة 
على العمل وبذل اجلهد من اأجل 

يعرف  وط����ن ل  دع���ائ���م  اأر�����س�����ا 
امل�ستحيل.

الإماراتي  العلم  رفع  اإن  واأ�ساف 
على  فخر  بكل  نعمل  اأن  يدع�نا 
الإمارات  ا�سم دول��ة  الإع��الء من 
املتقدمة  الأمم  طليعة  يف  عالياً 
ل��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ري���ادت���ه���ا يف كل 
فر�سة  ه����  ال���ي����م  اإن  امل���ج���الت 
التي  النبيلة  القيم  اأ�سمى  لغر�س 
ق��ام��ت عليها دول���ة الإم������ارات يف 

اإب���ق���اء راي����ة ال���ط��ن خ��ف��اق��ة بني 
الأمم.

لقيادتنا  ن��ب��ارك  ���س��ع��ادت��ه:  وق���ال 
املجتمع  اأف������راد  وك����ل  ال��ر���س��ي��دة 
الإماراتي  العلم  بي�م  الإحتفال 
الذي يعر هذا العام عن انطالقة 
القادم�����ة  عاماً  اخلم�سني  رحلة 
ب��ع��د رف���ع ال��ع��ل��م الإم����ارات����ي اأول 
ع����ام�����اً  خم������سني  قب����ل  م����رة 
الذين  امل�ؤ�س�سني  الآب��اء  يد  ع����لى 

ن��ف������س الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة من 
اأج�����ل دف����ع ���س��ل�����س��ل��ة الإجن�������ازات 
وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ب��داأت��ه��ا دولة 
كما  عق�د  خم�سة  قبل  الإم����ارات 
ك��ب��رية لنا  دف��ع��ة  ال��ي���م ميثل  اأن 
ب��ك��ل جد  ال��ه��م��م وال��ع��م��ل  ل�سحذ 
ا�ستكمال  اأج�����ل  م���ن  واإخ����ال�����س 
وتر�سيخ  ل��ل���ط��ن  امل��ج��د  م�����س��رية 
من�ذج عمل نباهي به الأمم الآن 

ويف امل�ستقبل.

املجل�س البلدي وبلدية دبا احل�شن: العلم يج�شد اأ�شمى معاين الت�شامن والوفاء
•• ال�صارقة -وام:

اأكد اأحمد �سلطان الظه�ري نائب رئي�س املجل�س البلدي ملدينة 
دبا احل�سن اأن ي�م العلم يج�سد اأ�سمى معاين الت�سامن يف ظل 
القيادة الر�سيدة واأن علم الإمارات �سيظل دوماً رمزاً لل�سم�خ 
والإ�ست�سراف  والإبتكار  وال�سعادة  وال�فاء  والت�سحية  والرقي 
والتطلع نح� غد اأف�سل وال�سعي نح� التميز يف كافة املجالت. 
واأ�سار - يف ت�سريح بهذه املنا�سبة - اإىل اأن "ي�م العلم" الذي 

ي�سادف الثالث من ن�فمر من كل عام منا�سبة وطنية غالية 
على �سعب الدولة لتاأكيد ال�لء لل�طن ولقيادتنا احلكيمة.

نح�  واثقة  ي�م بخطى  بعد  ي�ماً  ت�سري  الإم���ارات  اأن  واأ�ساف 
م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم وال��ت��ط���ر والزده�����ار ال���ذي يجعلها حتتل 
التمكني  ل�سعبها  حمققة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الأوىل  امل��راك��ز 
املتالحقة  جناحاتها  لت�ا�سل  املراتب  اأعلى  يف  يجعلها  ال��ذي 
لكل م�اطن ومقيم على هذه  ال�سعادة  ت�فري  �ساأنه  ما  يف كل 
والرخاء  والأم�����ان  ب��الأم��ن  اجل��م��ي��ع  لينعم  ال��ط��ي��ب��ة،  الأر�����س 

وال�سعادة دائماً.
من جانبه قال طالب عبداهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا 
احل�سن اإن ي�م العلم ميثل منا�سبة وطنية غالية على قل�بنا 
جميعاً فيها تتجلى وحدتنا ووحدة اأهدافنا وتالحمنا للحفاظ 
على منجزات ال�طن ومكت�سباته احل�سارية والإن�سانية وفيه 
والعطاء من  العمل  على م�ا�سلة م�سرية  اأي�ساً جندد عزمنا 
اأج��ل رفعة ال�طن وتقدمه لتبقى راي��ة دول��ة الإم���ارات عالية 

خفاقة بني الأمم.
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العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري مطعم ال�ساحل  رقم:1654064 
اجلن�بي ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة ال��سع 

كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماي�سرو للم��سيقى والفن�ن
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1553155 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فريل�  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3779308 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ثريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جل�بال لل�سفر وال�سياحة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2929445 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

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

بروف�سنال ايديا لالثاث والديك�ر
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1062385 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ف�ر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جل�ري لركيب الملني�م والزجاج
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1062000 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

ال�سخ�س  �سركة   - املعامالت  لتخلي�س  التجاري:ديليجيت�س  ال�سم 
ال�احد ذ.م.م

عن�ان ال�سركة:امل�سفح م 0.11 مبنى ال�سيد عفراء �سالح �سعيد بريك 
واخرين

CN 2606246 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ، كم�سفي   2
قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/10/24 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/2  - بالرقم:2122001657  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سيمبل كافيه ذ.م.م
�سارع   C1a حمل   ،  TC15 للعقارات  اأرزنة  ال�سركة:مبنى  عن�ان 

املطاري غرب 57 - ق
CN 2211264 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ، كم�سفي   2
قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/10/28 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/1  - بالرقم:2105033758  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

�سركة   - ذ.م.م  والزجاج  الملني�م  لعمال  التجاري:الكثبان  ال�سم 
ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

عن�ان ال�سركة:مدينة زايد �سرق 19 - ق 182 حمل 4 مبنى ال�سيد 
عبداهلل بخيت �سيف مر�سد واخرين

CN 2570987 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات ،   2
كم�سفي قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/10/19 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/2  -   CN بالرقم:2570987 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:فنك�س�ن اند ا�س��سيات�س لال�ست�سارات العقارية ذ.م.م
املط�ع  را�سد  خلفان  املالك/علي  وحدة   107 ال�سركة:مكتب  عن�ان 
الظاهر - G مدنية خليفة اأ - جن�ب غرب 17 - �سا�س النخيل ق 29

CN 2073783 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ،   2
كم�سفي قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/9/28 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/2  - بالرقم:2105029416  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مريامار لال�سماك 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3775498 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة رو�سه علي �سامل �سعيد العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عمر حممد عمر
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سمكة عمق البحار 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1024657 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عمر �سعيد مبارك عمر العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سعيد مبارك عمر العامري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النج�م الثالثة مل�اد 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب البناء  رخ�سة رقم:1055822 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد �سعيد علي ال�ايل النقبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سعيد علي را�سد ال�ايل
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
وم�ساوي  ال�س�����ادة/ملحمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ستيكي هاو�س
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3677864 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة رو�سه علي �سامل �سعيد العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر حممد عمر بن عمر ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كال�سيدرا خلياطة 

املالب�س الن�سائية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2828924 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مرمي علي �سامل خلفان الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف فائزه احمد �سعيد ي�سلم العامري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قمة البداع للنجارة 

واحلدادة امل�سلحة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1129900 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة يا�سر مطر غميل عبيد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �سعيد مبارك متعب املحريبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
فا�ست  اند  ال�س�����ادة/بي�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للم�بايل وخدمات الكمبي�تر
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1420483 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سهيل حممد �سيف بال�سلي الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيك بريف�ر مان�س 

اي بي �سي للتجارة العامة ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3749286 

تعديل ن�سب ال�سركاء 
يحيى فار�س مهنا من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة ايهاب يحى مهنا %24

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بقالة ناي�س �ستار ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:جزيرة اأب�ظبي - غرب 0.6 - مبنى ال�سيدة امنه احمد 

حممد
CN 2964052 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ، كم�سفي   2
قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/10/27 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/2  - بالرقم:2105033540  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بروكلني لل�سيانة العامة ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:رخ�سة ف�رية

CN 2969784 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ، كم�سفي   2
قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/10/31 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/2  - بالرقم:2150023774  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

بن  ال�سيخ طحن�ن  �سم�  رعاية  حتت 
حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة العني، افتتحت دائرة الثقافة 
الن�سخة  اأب����ظ���ب���ي   – وال�������س���ي���اح���ة 
احل����رف  "مهرجان  م����ن  ال�������س���اب���ع���ة 
�سعار  حت��ت  التقليدية"  وال�سناعات 
الأحفاد"،  ف��خ��ر  الأج������داد،  "حرفة 
ن�فمر   13 ل��غ��اي��ة  ي�ستمر  وال����ذي 
القطارة يف منطقة  �س�ق  اجل��اري يف 

العني.
ي�ست�سيف املهرجان برناجماً متن�عاً 
م���ن الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وور�����س 
العمل التي حتتفي مبمار�سي احلرف 
وال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ن جميع 
اأن����ح����اء دول�����ة الإم����������ارات، واجل���ه���ات 
املنتجات  وت�س�يق  بيع  يف  املتخ�س�سة 
والهيئات  وال����راث����ي����ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وامل�ؤ�س�سات احلك�مية والأهلية املعنية 
وال�سناعات  احل��رف  على  باملحافظة 
وتط�يرهما،  واإنتاجهما  التقليدية 
الرب�ية  امل����ؤ����س�������س���ات  ج���ان���ب  اإىل 
والتعليمية وو�سائل الإعالم املختلفة 

ووكالت ال�سفر وال�سياحة.
التعريف  اإىل  امل���ه���رج���ان  وي����ه����دف 

دولة  تختزنه  ال���ذي  العريق  ب���الإرث 
الإم��ارات ب�سكل عام، واملحافظة عليه 
وال�����روي�����ج ل�����ه، وت����ظ���ي���ف احل����رف 
م�سادر  كاأحد  التقليدية  وال�سناعات 

تن�يع الدخل ال�طني. 
العزيز  ع���ب���د  ����س���ع����د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
الثقافة  دائ�������رة  وك���ي���ل  احل��������س���ن���ي، 
"يعد  اأب������ظ�����ب�����ي:   – وال�������س���ي���اح���ة 
وال�سناعات  احل������رف  "مهرجان 
الفعاليات  اأب�����رز  اأح����د  التقليدية" 
ال���ت���ي جت�سد  ال���راث���ي���ة الإم���ارات���ي���ة 
تعد  التي  الأ�سا�سية  مهمتنا  مفاهيم 
ومبادراتنا.  اأن�����س��ط��ت��ن��ا  ل��ك��ل  حم�����راً 
وياأتي املهرجان لي�ستكمل م�سريتنا يف 

هذا الجتاه وي�ستعر�س اأمام املجتمع 
باإطالق ثالث  التي عززناها  جه�دنا 
"من�سة  ت�����س��م��ل  ث��ق��اف��ي��ة  م����ب����ادرات 
احلرف اليدوية يف اأب�ظبي" و"�سجل 
احلرفيني يف اأب�ظبي" واإعادة افتتاح 
احل�سن،  ق�سر  احلرفيني" يف  "بيت 
الأ�سا�سية  امل��ه��م��ة  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
للدائرة ل�س�ن تراثنا الثقايف املعن�ي 
الذي يعك�س تاريخ جمتمعنا وه�يتنا 

ال�طنية."
احل�����رف  "مهرجان  وي�����ق�����دم  ك����م����ا 
من�سة  التقليدية"  وال�������س���ن���اع���ات 
ثقافية  م�ساحة  على  ال�س�ء  ت�سلط 
من  بالعديد  تزخر  ومتن�عة  �سا�سعة 

ت�ارثتها  ال��ت��ي  ال��دق��ي��ق��ة  التفا�سيل 
وحفظتها  ي��د  اإىل  ي��د  م��ن  الأج���ي���ال 
ذاك������رة امل��ج��ت��م��ع ك���ج���زء اأ����س���ي���ل من 
املعن�ي.  وت��راث��ن��ا  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه���ي��ة 
اليدوية  واحل���رف  امل��ه��ن  ك��ان��ت  حيث 
يف امل��ا���س��ي ج���زءاً اأ���س��ي��اًل وم��ه��م��اً من 
م���ك����ن���ات دع����م احل���ي���اة ال��ي���م��ي��ة يف 
جمتمع الأجداد. وُي�سهم املهرجان يف 
وال�ساعدة  احلالية  الأج��ي��ال  تعريف 
والراغبني يف الإط��الع عن كثب على 
الثقافة الإماراتية، من خالل ت�فري 
تلك  كل  ليتاأمل�ا  لهم  الفر�سة  تلك 
الروابط  ن�����س��ج��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ب����اأي����دي 

الأجداد."
ال�سابعة  دورت��ه  يف  املهرجان  ويهدف 
املنتجة  الأ����س���ر  وم�����س��ان��دة  دع���م  اإىل 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف مم���ار����س���ة احل����رف 
وال�������س���ن���اع���ات ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، وزي������ادة 
التقليدية  ال�سناعات  باأهمية  ال�عي 
وت���ث��ي��ق��ه��ا وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا من 
واأ�س�ل  ق���اع��د  ن��ق��ل  الن���دث���ار ع��ر 
لالأجيال  ال�����س��ن��اع��ات  ت��ل��ك  واأ�����س����رار 
احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ف�����س��اًل عن 
تط�ير تلك املنتجات مبا يتما�سى مع 
متطلبات الأ�س�اق املعا�سرة، مبا يعزز 
م�ستدام  دخ���ل  ك��م�����س��در  م�ساهمتها 

ملنتجيها."

برناجماً  ل������زواره  امل��ه��رج��ان  وي���ق���دم 
ج��م��اه��ريي��اً ت��ف��اع��ل��ي��اً ي��ت�����س��م��ن 35 
ينا�سب  وت��رف��ي��ه��ًي��ا  تثقيفًيا  ن�����س��اًط��ا 
اأبرزها  ال��ع��م��ري��ة، م��ن  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
ينظمه  الذي  "ال�س�يعية"،  "برنامج 
بالتعاون  ل��ل��ف��ن���ن،  ال��ق��ط��ارة  م��رك��ز 
ور�س  وُي�ست�سيف  القطارة،  �س�ق  مع 
اليدوية  احل��رف  ح���ل  تتمح�ر  عمل 
الن�سائية، تهدف اإىل اإطالع امل�ساركات 
ه����ذه احل�����رف وتط�ير  اأ���س�����س  ع��ل��ى 
الرنامج  ويجمع  البع�س.  م��ه��ارات 
واملمار�سة  ال���ن���ظ���ري���ة  امل���ع���رف���ة  ب����ني 
العملية التطبيقية، وذلك على مدار 
اأ���س��اب��ي��ع، وم��ن �سمن احلرف  ث��الث��ة 

التي تتناولها ال�ر�س، "براقع"، "على 
ال�سرود وال�سفرة"، "دمى اأول"، "جلد 
"بخ�ر  اخلمري"،  "خبز  ومق�س"، 
الليم�ن"،  وخم��ل��ل  "خل  امل�سك"، 

ال�ستاء". "احلريروة" و"ف�الة 
ك���م���ا ي��ن��ظ��م امل����ه����رج����ان ور�������س عمل 
الزوار  جميع  تطلعات  ُتلبي  متن�عة 
وتقدم  العمرية،  الفئات  خمتلِف  من 
�سناعة  يف  امل�������س���ارك���ة  ف���ر����س���ة  ل���ه���م 
منتجات تراثية ومعا�سرة با�ستخدام 
خرات  واك��ت�����س��اب  تقليدية  م��ك���ن��ات 
ومن  ومهاراتها.  وفن�نها  �سناعتها 
بيتي"  "مبخرة  ال����ر����س،  ه���ذه  اأب����رز 
الطرب��سة"، "بذرة وخرزة"، "احلريف 
"مروحة  �سدو"،  "زخرفة  ال�سغري"، 
القيظ"، "املمار�سات الزراعية" و"اأنا 

الآثاري".
و�سيتيح املهرجان اأمام ع�ساق العرو�س 
ال�سينمائية فر�سة ال�ستمتاع بفعالية 
ت�ست�سيف  ال��ت��ي  البيت"،  "�سينما 
العاملية  ال�سينما  روائع  جمم�عة من 
وت��ن��ط��ل��ق فقرات  ال��ط��ل��ق،  ال���ه����اء  يف 
بفيلم  امل��سم  ه��ذا  البيت"  "�سينما 
بعن�ان "اأربعني عام وليلة" وه� فيلم 
ال�سع�دي  للمخرج  اجتماعية  درام���ا 
حممد الهلّيل. ويقام املهرجان ب�س�ق 

القطارة يف منطقة القطارة الراثية 
مربًعا،  مًرا   12500 م�ساحة  على 
منطقة  مكانة  تر�سيخ  يف  ي�سهم  مب��ا 
العني ك�جهة �سياحية وثقافية ت�فر 
للتعرف على  ح��ًي��ا  اأر���س��ي��ًف��ا  ل���زواره���ا 
تاريخ وتراث دولة الإمارات. وي�ستقبل 
املهرجان زواره من ال�ساعة 4 ع�سًرا 
ي�جه  كما  م�ساًء،   11 ال�ساعة  وحتى 
من  لزيارته  املدر�سية  لل�ف�د  دع�ته 
 1 ال�ساعة  وحتى  �سباًحا   9 ال�ساعة 
الإجراءات  املهرجان  ويراعي  ظهًرا. 
ل�سمات  املتبعة  الحرازية  ال�سحية 

�سالمة الزوار وامل�ساركني. 
الثقافة  دائ�����رة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اأطلقت  – اأب���ظ��ب��ي، ق��د  وال�����س��ي��اح��ة 
مبادرات  ث��الث  املا�سي  ماي�  �سهر  يف 
احلرف  "من�سة  ت��ت�����س��م��ن  ث��ق��اف��ي��ة، 
و"�سجل  اأب�ظبي"  يف  ال����ي����دوي����ة 
احلرفيني يف اأب�ظبي" واإعادة افتتاح 
احل�سن،  ق�سر  احلرفيني" يف  "بيت 
وذلك يف اإطار جه�دها للحفاظ على 
امل��ادي لالإمارة،  الثقايف غري  ال��راث 
بالإ�سافة اإىل ت�سجيع اأ�سحاب احلرف 
على  اليدوية  واملنتجات  وامل�سغ�لت 
من  ومتكينهم  مب��ه��ارات��ه��م  الرت���ق���اء 

الرويج ملنتجاتهم حملياً ودولًيا.

•• عجمان-وام: 

املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سم�   تراأّ�س 
التنفيذي جل�سة املجل�س التنفيذي التا�سعة لعام 2021 التي اطلع خاللها على 
الرنامج التدريبي للباحثني عن العمل وتقرير م�ؤ�سر جاذبية عجمان وبع�س 
اإن الحتفالت  �سم�ه يف بداية اجلل�سة  الإم��ارة. وقال  التنظيمية يف  القرارات 
التي ت�سهدها الدولة بي�م الَعلَم تاأتي حمملة مب�ساعر الفخر وال�لء لل�طن 
نح�  كبريا  دافعا  وم�سكلة  وامل�اطنني  ال�طن  جتاه  بامل�س�ؤولية  ال�سع�ر  معززة 
م�ا�سلة العمل بجد واجتهاد ليبقى علم دولة الإمارات عاليا خفاقا يف خمتلف 

املحافل واملنا�سبات.
اإج��راءات تعزيز ال�سفافية و  واطلع رئي�س املجل�س والع�ساء على تقرير ح�ل 
التقارير املتعلقة بقطاع ترخي�س الأعمال .. وناق�س الت��سيات التي من �ساأنها 
اأ�سحاب  مع  وتبادلها  واملعل�مات  البيانات  �سحة  على  التدقيق  اآل��ي��ات  تعزيز 
احلك�مية  الإج����راءات  وم��رون��ة  ال��ق��رار  اتخاذ  منظ�مة  دع��م  بغر�س  امل�سلحة 

املعنية بقطاع الأعمال.
العمل من  والباحثني عن  للخريجني  التدريبي  الرنامج  املجل�س  وا�ستعر�س 
م�اطني الإمارة لزيادة تناف�سيتهم يف �س�ق العمل يف اإطارحر�س حك�مة عجمان 
على ال�ستثمار يف تط�ير راأ�س املال الب�سري الذي يعد من اأهم اأول�ياتها مبا 

برامج  وتنفيذ  اإع���داد  خ��الل  احلك�ميةمن  ال�سراتيجية  الت�جهات  يعك�س 
تاأهيلية وتخ�س�سية للك�ادر ال�طنية يف الإمارة . ويركز الرنامج على تدريب 
اخلريجني من م�اطني الإمارة يف التخ�س�سات وجمالت العمل املختلفة ليك�ن 
حلقة و�سل مهمة بني املعرفة املكت�سبة اأكادمييا وبني التطبيق ال�اقعي كما يعد 

فر�سة ل�ست�سراف امل�ستقبل املهني وحتديد اخليارات ال�ظيفية املنا�سبة.
واأو�سى املجل�س ب�سرورة العمل على اإعداد دورات متخ�س�سة للفئات املختلفة 
وتعظم فر�س  واحتياجاتهم  تتنا�سب مع م�ؤهالتهم  العمل  الباحثني عن  من 

ال�ستفادة من الرنامج التدريبي.
والذي  م�ؤ�سر جاذبية عجمان  تقرير ح�ل  املجل�س كذلك على  اأع�ساء  واطلع 
يعد الأول من ن�عه على م�ست�ى الدولة من خالل 6 م�ؤ�سراترئ�سية متمثلة 
يف التعليم والرعاية ال�سحية واخلدمات العامة والت�سالت والبنية التحتية 
ب�سكل  الدرا�سة  وترتبط  املجتمع.  نظر  اأهميتها من وجهة  وامل�ا�سالت ح�سب 
التحتية  البنية  حت�سني  يف  عجمان  ل��روؤي��ة  ال�سراتيجية  ب��الأه��داف  مبا�سر 
م�ست�ى  ورف��ع  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  احل��ي��اة  العامة وحت�سني من��ط  واخل��دم��ات 

التعليم وتعزيز الثقافة.
ال�سحية  الرعاية  خدمات  عن  العام  الر�سا  ن�سبة  اأن  التقرير  نتائج  واأظهرت 
بلغت %94.3 فيما بلغت ن�سبة الر�سا العام عن خدمات التعليم %93 ويف 
اخلدمات العامة بلغت ن�سبة الر�سا العام %92.2 اأما يف قطاع الت�سالت فقد 

البنية  عن  العام  الر�سا  ن�سبة  و90.3%   86.6% العام  الر�سا  ن�سبة  بلغت 
التحتية و يف قطاع امل�ا�سالت العامة بلغت ن�سبة الر�سا العام 94.8%.

يف  التح�سني  فر�س  ملعرفة  جيدة  ك���اأداة  ال�ستبيانات  باأهمية  املجل�س  واأ���س��اد 
ب�سكل دوري من قبل جهات  اأن يتم عملها  ،م�ؤكدا �سرورة  القطاعات  خمتلف 
حمايدة مثل مركز الإح�ساء والتناف�سية لإظهار نتائج حقيقية ودقيقة تعك�س 
ال�اقع الفعلي لهذه القطاعات ون�سبة ر�سا املجتمععن اخلدمات املقدمة فيها 

ليتم بناء عليها العمل على تط�ير وحت�سني اخلدمات.

كما ناق�س الأع�ساء خالل اجلل�سة خطط واآليات العمل التي ت�سعى اإىل حت�سني 
كفاءة  ورف��ع  املالية  ال�ستدامة  حتقيق  ل�سمان  للحك�مة  الت�سغيلية  النفقات 
يف  امل�ستجدات  اأي�سا  اجلل�سة  وتناولت  احلك�مة.  يف  امل��ايل  والأداء  التخطيط 
واأو�سى   . امل�ساعدة  العمالة  ا�ستقدام  تنظيم  مثل  القت�سادية  الأن�سطة  بع�س 
الذهبي  بالي�بيل  الإم����ارة  اح��ت��ف��الت  ل��ق��ي��ادة  حملية  جلنة  بت�سكيل  املجل�س 
اإطار  يف  وذلك  للدولة وم�ساركة الإمارة يف مبادرة " خم�س�ن ي�ماً للخم�سني"، 

احتفالت الي�بيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة.

�شلطان القا�شمي يلتقي روؤ�شاء وكبار م�شوؤويل املجامع اللغوية يف الوطن العربي

•• دبي-وام:

القدرات  ع��ن  �ساملة  معل�مات   2020 اك�سب�  يف  الأمل����اين  اجل��ن��اح  ي��ق��دم 
التكن�ل�جية وال�سناعية والثقافية ب�سكل مبهر وابداعي ويقدم حل�ل من 
مل�ستقبل  احلي�ي  والتن�ع  امل�ستقبل  وم��دن  الطاقة  قطاعات  يف  خمتراتها 
ل�  خا�س  ح���ار  ويف  واللتقاء.  والبحث  للمعرفة  مكان  فه�  م�ستدام  عاملي 
 2020 اإك�سب�  يف  الأمل��اين  للجناح  العام  املف��س  نائب  رو�سيت�  �سبي�ستيان 
ل�كالة اأنباء الإمارات )وام( قال انه يف ع�سر الع�ملة يتعني علينا اأن ن�حد 
جه�دنا من اأجل معاجلة امل�ساكل العاملية مبا اأنه ل ميكن لأحد حتقيق ذلك 
اأملانيا من خالل م�ساركتها  مبفرده لبد من تكاتف بع�سنا البع�س .و ت�د 
عالقة  تبقى  مب�ساهمة  ه��ذا  العاملي  الأف��ك��ار  تبادل  دب��ي   2020 اك�سب�  يف 

فيالأذهان.
اأملانيا" على  "ملتقى  الأمل��اين يركز من خ��الل  اأن اجلناح  رو�سيت�  واأ���س��اف 
م��س�ع ال�ستدامة وعلى مدار تاريخه الط�يل من البتكار وحماية البيئة 
وقد مت تقدمي العديد من الأفكار وامل�ساريع العاملية التي ت�ساهم فى البحث 

والبتكار وتبادل اخلرات واملعرفة يف هذا املجال.
ول��ف��ت اإىل اأن اجل��ن��اح الأمل�����اين م�����س��ت���ح��ى م��ن ف��ك��رة احل����رم اجل��ام��ع��ي /
والدعم يف املنطقة  الهتمام  الكثري من  يتلقى  CAMPUS/ م��س�ع 
داعيا للجميع امل�ساركة وال�سع�ر يف ال�قت ذاته باأنف�سهم كجزء من جمتمع 

كبري.
الرقمي  وكذلك  منها  امللم��سة  املعرو�سات  للزوار  يقدم  اجلناح  اأن  واأف��اد 
ابتكارات وحل�ل اأملانية مل��س�ع ال�ستدامة وتعر�سها ب�سكل م�سل وترفيهي 

لل�سغار والكبار.
واأ�سار اإىل اأن اجلناح ي�ستعر�س القدرات غري املحدودة التي يتمتع بها الب�سر 
امل�سار  اإىل  التنمية  عملية  اإع���ادة  على  وقدرتهم  واإبداعهم  ذكائهم  بف�سل 
العلمي والقت�ساد  البحث  الإرتقاء بقطاع  اأهمية  ياأتي  ال�سحيح ومن هنا 
م�ستقبل  حتقيق  �سبيل  على  بالعمل  امل��دين  املجتمع  من  كبرية  وقطاعات 

م�ستدام.
ولفت اإىل اأن اجلناح اأي�سا �سم معرو�سات �سممت خ�سي�سا من اأجل الزوار 
 /Armin Maiwald/ ال�سغار وقد �ساعدهم يف ذلك اأرمني مايفالد
وه����� خم����رع اأح����د اأ���س��ه��ر ب���رام���ج الأط����ف����ال ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة يف 
 Sendung /mit der Maus التليفزي�ن الأمل��اين /برنامج الفاأر 
العامل وي�سرح الرنامج  100 دول��ة ح�ل  وال��ذي مت ت�سديره لأك��رث من 

للكبار وال�سغار العامل الذي نعي�س فيه ب�سكل ب�سيط وم�سلي ومرح.
ا�ستثنائيا من قبل  اإقبال  المل��اين لقت  التخرج يف اجلناح  ب��اأن قاعة  ون���ه 
بع�سه  مع  العامل  اجتماع  اإىل  ترمز  متاأرجحة  مقاعد  ت�سم  حيث  ال��زوار 
مرة اأخرى و�سيطلب من الزوار اأرجحة املقاعد بتناغم للتعبري عن اإمكانية 
واأكر  اأه��م  اأن ما يجمعنا  وتاأكيد  العمل اجلماعي  الإجن��ازات عر  حتقيق 

ممايفرقنا .
اأملانيا من الدول الرائدة عاملياً يف جمال ال�ستدامة فه� املكان الذي  وتعد 
واملجتمع  وال�سناعة  العلم  ت�سخري  يتم  حيث  ال�ستدامة  اجت��اه  فيه  ب��داأ 
املدين ل�سمان م�ستقبل م�ستدام، حيث يعتمد التحليل والبح�ث واملمار�سة 
اإىل  اأملانيا  ت�سعى  التي  الر�سالة  وه��ي  ال�ستدامة  على  اأملانيا  يف  والتنمية 

اإي�سالها للعامل من خالل جناحها يف اك�سب� 2020.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

عمار النعيمي يرتاأ�س اجلل�شة التا�شعة للمجل�س التنفيذي لهذا العام 

حتت رعاية طحنون بن حممد �آل نهيان

مهرجان احلرف وال�شناعات التقليدية يعود اإىل جمهوره يف �شوق القطارة بالعني

•• ال�صارقة -وام:

القا�سمي ويل  ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان  تراأ�س �سم� 
وبح�س�ر  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  نائب  العهد 
نائب حاكم  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم� 
املجل�س  اج��ت��م��اع  احل��اك��م  �سم�  مكتب  يف  ام�����س  �سباح  ال�����س��ارق��ة 

التنفيذي لإمارة ال�سارقة.
ناق�س الجتماع عدداً من امل��س�عات املدرجة على جدول اأعماله 
واملتعلقة بتط�ير العمل احلك�مي من خالل م�سروعات تنم�ية 
رائدة،  حك�مية  خ��دم��ات  وت���ف��ري  احل��ي���ي��ة  القطاعات  ك��اف��ة  يف 

وت�فري العي�س الكرمي للقاطنني على اأر�س اإمارة ال�سارقة.
واطلع املجل�س على التقرير املقدم من جمل�س ال�سارقة للتعليم 
ت�فر  والتي  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  احلك�مية  احل�سانات  اأداء  ح�ل 
�ساحب  من  كرمية  بت�جيهات  لالأطفال  متميزة  رعاية  خدمات 
ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� املجل�س 

الأعلى حاكم ال�سارقة.
بيئة  لت�فري  املتبعة  والآل��ي��ات  الإج���راءات  كافة  التقرير  وتناول 
والأن�سطة  ال������س��ائ��ل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��الأط��ف��ال،  اآم��ن��ة  �سحية 
التعليمية والرب�ية والرفيهية وغريها، وت�سمن التقرير �سبل 
على  والعمل  التعليمي،  م�ست�اها  ورف��ع  اخل��دم��ات  كافة  تط�ير 

ا�ستيعاب اأعداد اأكرث من الأطفال خالل املراحل القادمة.
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  املقدم  التقرير  املجل�س  وناق�س 
ال�سركات  قان�ن  تعديالت  لتطبيق  القت�سادية  امل�ؤ�سرات  ح�ل 

التجارية املتعلقة بالتملك الأجنبي.
وتناول التقرير اأبرز امل�ؤ�سرات من حيث اأعداد الرخ�س التجارية 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستثمرين  لكافة  املقدمة  واخل��دم��ات  واأن�اعها 

الأن�سطة ذات الأثر ال�سراتيجي.
اعتمدها  التي  املقرحة  الت��سيات  من  جملة  التقرير  وت�سمن 
املجل�س مبا ي�سهم يف دعم البيئة القت�سادية، وحتفيز امل�ستثمرين 

يف خمتلف القطاعات والأن�سطة التقليدية واحلديثة.

اجلناح الأملاين باأك�شبو 2020 دبي : تكنولوجيا متقدمة وجتارب واقعية وحلول م�شتدامة

•• ال�صارقة-وام: 

التقى �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س� املجل�س 
�سباح  بال�سارقة،  العربية  اللغة  ملجمع  الأعلى  الرئي�س  ال�سارقة  الأعلى حاكم 
ام�س، روؤ�ساء وكبار م�س�ؤويل املجامع اللغ�ية يف ال�طن العربي، وذلك يف دارة 
الدكت�ر �سلطان القا�سمي. ورحب �سم�ه يف بداية اللقاء بروؤ�ساء املجامع وكبار 
امل�س�ؤولني من اأهل اللغة العربية والعلماء واملخت�سني والعاملني على احلفاظ 
عليها ودعم حمت�اها الرثي والغني، م�سيداً �سم�ه باجله�د التي يبذل�نها يف 
الهتمام بلغة القراآن. وتناول اللقاء الأحاديث ال�دية و امل�ا�سيع ذات الهتمام 
النه��س بها وانت�سارها بالطريقة  العربية، وخطط  اللغة  امل�سرك مبجالت 

ال�سحيحة مبا يليق بقيمتها الكبرية، و�سبل غر�سها لدى الأجيال النا�سئة.
كما ت�سمن اللقاء احلديث ح�ل �سري العمل يف املعجم التاريخي للغة العربية، 
يف  لديهم  واملخت�سني  اللغة  علماء  خ��الل  من  العربية  املجامع  كافة  وجه�د 

التحري الدقيق والتحقيق ح�ل مفردات اللغة العربية.
ال�سم�  �ساحب  دور  اللغ�ية  املجامع  م�س�ؤويل  وكبار  روؤ�ساء  ثمن  جانبهم  من 
اللغ�ية  الأن�سطة  كافة  دع��م  يف  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ 
واأبرزها امل�سروع املعريف والتاريخي الأكر وه� املعجم التاريخي للغة العربية.



األربعاء    3  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13382  
Wednesday     3   November   2021   -  Issue No   13382

10

عربي ودويل

نقلها التلفزي�ن م�ساء الثنني “�س�ف ن�سّدهم بكل ق�تنا«.
تيغراي  لأم��ه��رة جن�ب  امل��ج��اورت��ان  املدينتان  ه��ات��ان  وُت��ع��د 
كيل�مر   400 ح���ايل  بعد  على  وتقعان  ا�سراتيجيتني 

�سمال العا�سمة الإثي�بية اأدي�س اأبابا.
ذلك  ف�سيك�ن  ك�مب�ل�س������ا،  على  ال�سيطرة  تاأك������دت  واإذا 
امل�ستمر منذ  ال�سراع  رئي�سية جدي�����دة يف  مبثابة مرحل��������ة 

عام.
واأ�ساف اأحمد “التحديات كثرية لكن ميكنني اأن اأق�ل لكم 

بالتاأكيد اأننا �سنحقق انت�سارا �سامال«.
اثي�بيا  ���س��م��ال  م��ن  ك��ب��ري  ج���زء  والت�����س��الت مقط�عة يف 
امل�ستقل  التحقق  يجعل  ما  حم��دود،  ال�سحافيني  وو���س���ل 

جميع الأطراف اأن يبداأوا مفاو�سات وقف اإطالق النار من 
دون �سروط م�سبقة«.

تيغراي  �سعب  حترير  جبهة  الثي�بية  ال�سلطات  واتهمت 
من  ك�مب�ل�سا”،  �سّكان  من  يافع  مئة  من  اأك��رث  ب�”اإعدام 
دون تقدمي تفا�سيل اإ�سافية. ومل ترّد جبهة حترير �سعب 

تيغراي على حماولت وكالة فران�س بر�س للت�ا�سل معها.
تيغراي  النزاع يف  اإىل  ال�سرارة  وع��ادت منذ حزيران/ي�ني� 
اأر�سل  حني   2020 الثاين/ن�فمر  ت�سرين  يف  ب��داأ  ال��ذي 
الإق��ل��ي��م لإط��اح��ة جبهة حترير  اإىل  اح��م��د اجل��ي�����س  اأب��ي��ي 
�سعب تيغراي احلاكمة حملياً، مرراً العملية باأّنها رّد على 

ا�ستهداف ق�ات اجلبهة مع�سكرات للجي�س الفدرايل.

•• نريوبي-اأ ف ب

لتحقيق  القتال  اأحمد  اأبيي  الإثي�بي  ال���زراء  رئي�س  تعهد 
الن�سر يف احلرب امل�ستمرة منذ عام يف �سمال البالد، بعد اأن 
زعم متمردو تيغراي اأنهم ا�ست�ل�ا على مدينة ا�سراتيجية 

اأخرى.
احتدام  ع��ن  اإثي�بيا  �سمايل  ك�مب�ل�سا  يف  �سكان  وحت���دث 
ب���ني الق�ات  امل��دي��ن��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  امل���ع���ارك يف حم��ي��ط 
الأحد  اأعلنت  التي  تيغراي  �سعب  حترير  وجبهة  الإثي�بية 

ال�سيطرة عليها غداة اإعالنها انتزاع دي�سي.
وقال اأبيي اأحمد اأمام امل�س�ؤولني احلك�ميني يف ت�سريحات 

من املعل�مات املقدمة من كال الطرفني �سبه م�ستحيل.
وح�س اأبيي اأحمد الثي�بيني يف ر�سالة ن�سرها على في�سب�ك 
“اأي �سالح ممكن ل�سّد جبهة حترير �سعب  ا�ستخدام  على 

تيغراي واإ�سقاطها ودفنها«.
علينا  واج���ب  ه���  اثي�بيا  اأج���ل  م��ن  “امل�ت  اأن  على  و���س��ّدد 

جميًعا«.
ودعا وزير خارجية الحتاد الأوروبي ج�زيب ب�ريل الأطراف 
“ورفع احل�سار عن امل�ساعدات  املتحاربني اإىل وقف القتال 
الإن�سانية والمتناع عن كل خطاب يح�س على الكراهية”. 
املتحدة  ال�ليات  �سفرية  غرينفيلد،  ت�ما�س  ليندا  وقالت 
لدى الأمم املتحدة، على ت�ير م�ساء الثنني “يجب على 

 رئي�س الوزراء الإثيوبي يتعهد بالن�شر يف �شمال البالد 

الأحد قال ماكرون اإن م�ري�س�ن كذب عليه فيما يتعلق 
بن�ايا اأ�سراليا. ونفى م�ري�س�ن هذا التهام.

حاول  عندما  اإن��ه  الر�سائل  على  مطلع  م�سدر  وق��ال 
م�ري�س�ن ترتيب مكاملة مع ماكرون عن عقد الغ�ا�سات 
اإعالن التفاق  اأيل�ل قبل ي�مني من  14 �سبتمر  يف 
مع وا�سنطن ولندن، رد ماكرون بر�سالة جاء فيها “هل 
اأت�قع اأخبارا �سارة اأم حمزنة عن طم�حاتنا امل�سركة 

يف م��س�ع الغ�ا�سات؟«.
بها م�ري�س�ن على هذا  رد  التي  الر�سالة  تت�سرب  ومل 

ال�س�ؤال.
باإلغاء  اإبالغها  حت��اول  مل  اأ�سراليا  اإن  فرن�سا  وقالت 
اتفاقها  كانبريا  اأعلنت فيه  الذي  الي�م  ال�سفقة حتى 

مع ال�ليات املتحدة وبريطانيا.

•• كانبريا-رويرتز

ن�����س��رت و���س��ائ��ل الإع����الم الأ���س��رال��ي��ة اأم�����س الثالثاء 
اإميان�يل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  ب��ني  ر���س��ائ��ل م��ت��ب��ادل��ة 
�سك�ت م�ري�س�ن  الأ�سرايل  ال���زراء  ورئي�س  ماكرون 
لها  باري�س  اتهامات  على  للرد  كانبريا  �سعي  اإط��ار  يف 
غ�ا�سات  لت�ريد  بعقد  يتعلق  فيما  عليها  كذبت  اأنها 

مبليارات الدولرات.
ال�سفقة  اأيل�ل  �سبتمر  يف  األغت  قد  اأ�سراليا  وكانت 
مع جمم�عة نافال الفرن�سية واختارت بدل منها بناء 
ما ل يقل عن 12 غ�ا�سة تعمل بالطاقة الن�وية بعد 

اإبرام اتفاق مع ال�ليات املتحدة وبريطانيا.
البلدين، وي�م  ب��ني  ك��ب��ريا  العقد خ��الف��ا  اإل��غ��اء  واأث���ار 

•• باري�س-وا�صنطن-اأ ف ب

خم�سة  من  اأك��رث  �ُسّجلت  حني  يف 
ك�فيد-19  م���ن  وف�����اة  م���الي���ني 
تط�ر  ي���ت���ف���اوت  ال�����ع�����امل،  ح�������ل 
ال����ق����اّرات بح�سب  ب���ني  اجل��ائ��ح��ة 
ُبني  بر�س  فران�س  ل�كالة  حتليل 
ٌجمعت  ر�سمية  اأرق��ام  اأ�سا�س  على 
21،30 ت  ال�ساعة  الثنني  حّتى 

غ.
يف املنطقة الأكرث ت�سرراً يف العامل 
ال�فيات  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن حيث 
الجتاه  مييل   ،)1،521،193(
ال��ع��ام ب��الأرق��ام اإىل ال��راج��ع مع 
ان��خ��ف��ا���س ن�����س��ب��ة ال���ف��ي��ات 5% 
بالأيام  مقارنة  املا�سي  الأ���س��ب���ع 

ال�سبعة ال�سابقة.
ومن بني الدول التي �سجلت اأكرث 
من 100 حالة وفاة اأ�سب�عية قبل 
التالية  البلدان  اأ�سب�عني، ت�سجل 
ن��اح��ي��ة تف�ّسي  اأك����ر حت�����ّس��ن م��ن 
ال�باء وهي ك�با )54 حالة وفاة 
تراجع  املا�سية،  ال�سبعة  الأي��ام  يف 
بن�سبة %56( وك��ستاريكا )83 
حالة وفاة، تراجع بن�سبة 25%( 
وفاة،  ح��ال��ة   124( والأرج��ن��ت��ني 
%23( والرازيل  تراجع بن�سبة 
تراجع  وف�������اة،  ح���ال���ة   2180(
تقرير  انتقد  حيث   )8% بن�سبة 
برملاين الرئي�س جايري ب�ل�س�نارو 

واإدارته لل�باء.
�س�ًءا يف  ال��سع  ي��زداد  املقابل،  يف 
الأيام  يف  وف��اة   394( غ�اتيمال 
بن�سبة  زي�����ادة  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ب��ع��ة 
وفاة،   214( وك�ل�مبيا   )6%

زيادة بن�سبة 6%(.
وتتحّمل ثقل ارتفاع عدد ال�فيات 
حيث  اأوروب����ا  يف  ك�فيد-19  م��ن 
وف����اة   1،401،804 ����س���ّج���ل���ت 
)24،353 وفاة يف الأيام ال�سبعة 
%13 عن  املا�سية، زي��ادة بن�سبة 

رو�سيا  من  كّل  ال�سابق(،  الأ�سب�ع 
بن�سبة  زي������ادة  وف������اة،   7،938(
وفاة،   3،857( واوكرانيا   )9%
ورومانيا   )19% بن�سبة  زي����ادة 
بن�سبة  زي������ادة  وف������اة،   3،072(
اأخ�����رى  دول  وت�������س���ج���ل   .)6%
�سل�فاكيا  م��ث��ل  ك���ب���ريا  ارت���ف���اع���ا 
ال�سبعة  الأي�����ام  يف  وف����اة   131(
 )130% بن�سبة  زي���ادة  املا�سية، 
 138( الت�سيكية  واجل��م��ه���ري��ة 
 )97% ب��ن�����س��ب��ة  زي��������ادة  وف��������اة، 
واملجر )237 وفاة، زيادة بن�سبة 
اجلائحة  وط����اأة  ت����زداد   .)68%
حالة   3917( الهند  على  ثقاًل 
املا�سية(  ال�سبعة  الأي����ام  يف  وف���اة 
ب��ع��دم��ا راج���ع���ت ولي����ة يف جن�ب 

لختبار  ب���اي���دن  ج����  الأم����ريك����ي 
����س���ّح���ي اأظ�����ه�����ر ع������دم اإ����س���اب���ت���ه 
اأّكدت  م��ا  وف��ق  ك���رون��ا،  بفريو�س 
بعد  الثنني،  الأمريكّية  الرئا�سة 
�ساعات على اإعالن املتحّدثة با�سم 
البيت الأبي�س جني �ساكي الأحد 

اإ�سابتها بك�فيد.
الرئا�سة  با�سم  امل��ت��ح��ّدث��ة  وق��ال��ت 
الأمريكّية كارين جان-بيري على 
طريقها  يف  الرئا�سة  طائرة  منت 
امل��ن��اخ يف غال�سك�  ق��ّم��ة  حل�����س���ر 
خ�سع  ال���رئ���ي�������س  اإّن  الث�����ن�����ني، 
“لختبار بي �سي اآر اأول اأول اأم�س 

الأحد وجاءت نتيجته �سلبّية«.
اأّن الختبار  واأو�سحت جان-بيري 
ُيجَر  مل  ب��اي��دن  ل��ه  خ�سع  ال���ذي 

الر�سمية  اأرق��ام��ه��ا  ال��ب��الد  غ���رب 
 2020 اآذار/مار�س  لل�فيات بني 

وحزيران/ي�ني� 2021.
يف بقية اآ�سيا )4066 حالة وفاة 
يف ال�سبعة اأيام املا�سية(، بقي عدد 
ال�فيات اجلديدة من ك�فيد-19 
م�ستقًرا مقارنة بالأ�سب�ع ال�سابق، 
وتلحظ بع�س البلدان حت�ّسًنا مثل 
منغ�ليا )74 حالة وفاة، تراجع 
 72( وباك�ستان   )38% بن�سبة 
حالة وفاة، تراجع بن�سبة 33%( 
وك�ريا اجلن�بية )83 حالة وفاة، 

تراجع بن�سبة 22%(.
و����س���ج���ل���ت ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني زي��������ادة يف 
وفاة،  ح��ال��ة   1،379( ال���ف��ي��ات 

زيادة بن�سبة 23%(.

ال�سابق. وهذه  الأ�سب�ع  %7 عن 
اأ�سا�سي  ب�����س��ك��ل  ���س��ّج��ل��ت  ال��ن�����س��ب��ة 
يف  ال���ف��ي��ات  ن�سبة  ت��راج��ع  ب�سبب 
ال�سبعة  وف��اة يف  اي��ران )1،080 
ت��راج��ع بن�سبة  اأي  اأي���ام الأخ����رية، 

.)6%
ت�سهد اوقيانيا - وهي القارة الأقّل 
ت�سّرًرا من تف�سي ال�باء - م�جة 
املنطقة  يف  م�سب�قة  غ��ري  وبائية 
ال�سبعة  يف  وف���اة   139 م�سّجلة 

اأيام الأخرية.
و���س��ّج��ل��ت ا���س��رال��ي��ا 97 وف���اة يف 
)تراجع  الأخ�����رية  اأي�����ام  ال�����س��ب��ع��ة 
الأ������س�����ب������ع  ع������ن   8% ب���ن�������س���ب���ة 

ال�سابق(.
ال���رئ���ي�������س  خ���������س����ع  ذل��������ك  اإىل   

ب��ع��د م����ج���ة وب���ائ���ي���ة ج���دي���دة يف 
ال�فيات  ع��دد  انخف�س  ال�سيف، 
حيث  املتحدة  ال���لي��ات  يف  حالًيا 
وف�����اة يف  9850 ح���ال���ة  ���ُس��ّج��ل��ت 
)تراجع  امل��ا���س��ي��ة  اي�����ام  ال�����س��ب��ع��ة 
واحد(،  اأ�سب�ع  يف   15% بن�سبة 
حالة   222( ك���ن���دا  يف  وك���ذل���ك 

وفاة، تراجع بن�سبة 14%(.
200 حالة  اأق��ل من  مع ت�سجيل 
القارة  يف  ي����م���ًي���ا  ر���س��م��ًي��ا  وف�����اة 
الفريقية، انخف�س عدد ال�فيات 
بن�سبة  ك�فيد-19  عن  الناجمة 
املا�سية  اأي������ام  ال�����س��ب��ع��ة  يف   9%
ومن  ال�سابق.  بالأ�سب�ع  مقارنة 
اأكرث من  بني الدول التي �سجلت 
100 حالة وفاة الأ�سب�ع املا�سي، 

تده�ر  ����س���ه���دت  م�����س��ر  وح����ده����ا 
ب��ح��ي��ث �سجلت  ال���ب��ائ��ي  ال������س��ع 
�سبعة  خ����الل  وف����اة  ح��ال��ة   366
اأيام )زيادة بن�سبة %16 مقارنة 
بالأ�سب�ع ال�سابق(. وعلى العك�س، 
ال��دول تراجعا  العديد من  ت�سهد 
يف ن�سبة ال�فيات الأ�سب�عية، مبا 
يف ذلك اإثي�بيا )101 حالة وفاة 
تراجع  املا�سية،  ال�سبعة  الأي��ام  يف 
اإفريقيا  وج��ن���ب   )28% بن�سبة 
)252 حالة وفاة، تراجع بن�سبة 

.)19%
يف  ال���ب��اء  تف�سي  ��ا  اأي�����سً يت�ساءل 
ب��ح��ي��ث �سجلت  ال�����س��رق الأو����س���ط 
ال�سبعة  يف  وفاة   1،880 املنطقة 
بن�سبة  ت��راج��ع  اأي  الأخ����رية  اأي����ام 

•• نيويورك-وكاالت

خ�����س�����س جم���ل�������س الأم��������ن ال������دويل 
�ستك�ن  ليبيا،  ب�ساأن  اإح��اط��ة  جل�ستي 
الأجنبية  الق�ات  وخروج  النتخابات 
الإ�سالم  �سيف  م��ع  التحقيق  وم��ل��ف 

القذايف على راأ�س املباحثات فيهما.
فيه  اأع��ل��ن  للمجل�س،  ب��ي��ان  وبح�سب 
ن���ف��م��ر على  ل�سهر  اأع��م��ال��ه  ج���دول 
م�قعه الر�سمي فاإن الإحاطة الأوىل 
الأمم  بعثة  ب�ساأن  مب�����س��اورات  تتعلق 
املتحدة للدعم يف ليبيا، اأما الإحاطة 
الثانية هي الن�سف ال�سن�ية للمدعي 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
ي����اأت����ي ه�����ذا ق���ب���ل ���س��ه��ر م����ن م�عد 
املقررة  الرئا�سية  الليبية  النتخابات 
النتخابات  وتعقبها  املقبل،  دي�سمر 
ال���رمل���ان���ي���ة يف ي���ن���اي���ر، و����س���ط اآم����ال 
البلد اجلريح من  اإخ��راج  عري�سة يف 
 10 منذ  فيه  احلبي�س  املظلم  النفق 
الليبي  ال��رئ��ي�����س  مقتل  ب��ع��د  ���س��ن���ات 
معمر القذايف. وقالت م�سادر مطلعة 

مل�قع “�سكاي ني�ز عربية” اإن اإحدى 
الأول  الن�سف  يف  �ستك�ن  اجلل�ستني 
ما  على  بالطالع  وتخت�س  ن�فمر، 
مت الت��سل اإليه يف ملف النتخابات، 
لإخراج  امل��س�عة  اخلطة  ومناق�سة 
املرتزقة ف�سال عن اآلية عمل املراقبني 
يف البالد. واجلل�سة الثانية يف الن�سف 
الثاين من ال�سهر، ومت�قع اأن حتمل 
ال�سيا�سية  العملية  ل�سبط  اإج���راءات 
والنتخابية ب�سكل اأكر، كما �سيت�سلم 
البعثة  اأع��دت��ه  مكت�با  بيانا  املجل�س 
الأمم���ي���ة ع��ن امل���خ���اوف ال��ت��ي ُيخ�سى 
بح�سب  الن��ت��خ��اب��ات،  �سري  تعطل  اأن 
املحكمة  اإح��اط��ة  ذات��ه��ا. وع��ن  امل�سادر 
امل�سادر  ل��ف��ت��ت  ال���دول���ي���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
اإىل اأن��ه��ا اإج����راء روت��ي��ن��ي ي��ح��دث كل 
فقط،  ليبيا  يت�سمن  ول  اأ���س��ه��ر،   6
الإ�سالم  ل�����س��ي��ف  ي��ك���ن  اأن  م��ت���ق��ع��ة 
القذايف، جنل الرئي�س الليبي الراحل، 

ا�سراتيجية  وو���س��ع  ب��الن��ت��خ��اب��ات، 
�ستق�له  م���ا  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ت��ف��ر���س 
الختالف  ك��ان  مهما  الدميقراطية 
واأك���رث ما  ب��ني الأط����راف«.  ال�سيا�سي 
تنظيم  ه�  النتخابية  العملية  يهدد 
وامليلي�سيات  الإره�����اب�����ي  الإخ����������ان 
قيادات  بع�س  واأن  له، خا�سة  التابعة 
رئي�س  امل�سري  الإخ���ان، ومنها خالد 
للدولة،  الأع��ل��ى  باملجل�س  ي�سمى  م��ا 
النتخابات،  لق�انني  رف�سها  اأعلنت 
الت�س�يت،  بتاأجيل  اآخ����رون  وط��ال��ب 
العنف  �سيناري�  بتكرار  التل�يح  م��ع 
طرابل�س  يف  امليلي�سيات  نفذته  ال��ذي 
حني رف�ست نتائج انتخابات الرملان 
من  ال���ك���ث���ري  ���س��ق��ط  ال���ت���ي   2014

مر�سحي الإخ�ان فيها.

وكان  اجل��ل�����س��ة.  يف  الأك����ر  الن�سيب 
جمل�س الأمن اأحال يف 2011 ملف 
املدعي  اإىل  واآخ��ري��ن  الإ���س��الم  �سيف 
العام للمحكمة اجلنائية بالقرار رقم 
اأعلن   2011 م��ار���س  ويف   ،1970
املدعي العام قراره مبا�سرة التحقيق. 
م�جهة  ت���ه���م  يف  امل���ح���ك���م���ة  وت���ن���ظ���ر 
ل��ل��ق��ذايف الب����ن ت��خ�����س ج���رائ���م �سد 
الإن�سانية )القتل وال�سطهاد( ادعى 
اأجهزة  ب�ا�سطة  ارتكابها  معار�س�ه 
املعار�سة  امل��ظ��اه��رات  خ���الل  ال��دول��ة 
للرئي�س القذايف فراير 2011. من 
الليبي  ال�سيا�سي  الباحث  علق  جانبه 

بغريب  “لي�س  باأنه  الباروين  �سلطان 
الأم���ن  ملجل�س  جل�ستني  تخ�سي�س 
النتخابات  واأن  خا�سة  ليبيا،  ح���ل 
باق عليها اأقل من �سهرين«. واأ�ساف 
اأن  عربية”  ني�ز  ل�”�سكاي  ال��ب��اروين 
م��ن امل��ت���ق��ع و���س��ع ���س���اب��ط واإعطاء 
مزيد  واملراقبني  املتحدة  الأمم  بعثة 
من ال�سالحيات التي ت�ساعد يف اإمتام 
يف  فعلت  كما  النتخابي  ال�ستحقاق 
ا�سطرابات  ت�اجه  كانت  اأخ��رى  دول 
�سيا�سية«. اأما ب�ساأن ما حتتاجه ليبيا 
ب�سكل عاجل، فقال الباروين: “حتتاج 
العبث  ي��ح��اول  ل��ك��ل م��ن  ل���رق��ة ردع 

املتحّدثة  اإ����س���اب���ة  خ��ل��ف��ّي��ة  ع��ل��ى 
�ساكي  جني  الأبي�س  البيت  با�سم 
الرئي�س  اأّن  اإىل  م�سريًة  بك�فيد، 
الأمريكي اأجرى الفح�س “ب�سكٍل 
م�ستقّل” لأّن ذلك “كان �سروريا 

من اأجل دخ�ل اململكة املتحدة«.
وكانت �ساكي قّررت عدم امل�ساركة 
يف ج����ل���ة ال���رئ���ي�������س الأم����ريك����ي 
اأف��راًدا من عائلتها  الأوروّبية لأّن 
اأ�سيب�ا بالفريو�س، ليتبنّي لحًقا 

اأّنها م�سابة بالفريو�س اأي�سا.
وقالت �ساكي يف بيان اإّنها خ�سعت 
لخ���ت���ب���ارات ���س��ّح��ي��ة ع����ّدة خالل 
نتائج هذه  واإّن  املن�سرم،  الأ�سب�ع 
بينما  �سلبّية،  ك��ان��ت  الخ��ت��ب��ارات 
اإيجابّية  اختبارها  نتيجة  ج��اءت 

الأحد.
اأُج����ر  مل  اأّن���ن���ي  “رغم  واأ����س���اف���ت 
بالرئي�س  �سخ�سيا  وثيقا  اّت�سال 
الأبي�س  البيت  م�ّظفي  بكبار  اأو 
اأّنني  اإل  منذ ي�م الأربعاء املا�سي 
اأك�سف عن )نتيجة( اختبار الي�م 

الإيجابية، من اأجل ال�سفافية«.
اآخر  الرئي�س  “راأيُت  واأو���س��ح��ت 
جل�سنا  ع���ن���دم���ا  ال���ث���الث���اء  م������ّرة 
كمامات”،  وو���س��ع��ن��ا  اخل�����ارج  يف 
باأعرا�س  ت�سعر  اأّن��ه��ا  اإىل  م�سرية 
اللقاح  ت��ل��ّق��ي��ه��ا  ب��ف�����س��ل  خ��ف��ي��ف��ة 

امل�ساد لك�فيد.
وق���ال���ت ���س��اك��ي اإّن����ه����ا ت��ع��م��ل من 
�ستخ�سع  اأّن���ه���ا  م�����ؤّك����دة  امل���ن���زل، 
اأّي���ام قبل   10 مل��ّدة  حلجر �سّحي 
اإج����راء اخ��ت��ب��ار اآخ���ر وال��ع���دة اإىل 

البيت الأبي�س.
ك���ان ب���اي���دن )78 ع���ام���ا( الأح���د 
يف روم���ا حل�����س���ر ق��م��ة جمم�عة 
ت����ّج���ه���ه اإىل  ال���ع�������س���ري���ن، ق���ب���ل 
املناخ  قمة  يف  للم�ساركة  غال�سك� 
“ك�ب 26”. وه� كان ح�سل على 
امل�ساد  اللقاح  م��ن  م��ع��ّززة  ج��رع��ة 

لك�فيد يف اأيل�ل/�سبتمر.

بايدن خ�ضع لختبار �ضحي و�لرئا�ضة �لأمريكية توؤكد عدم �إ�ضابته بكورونا 

ماليني وفاة بكوفيد-19 يف العامل.. وتفاوت الو�شع بني القاّرات  5

ت�شريب ر�شائل من ماكرون لرئي�س وزراء اأ�شرتاليا جمل�س الأمن يكثف جل�شاته ب�شاأن ليبيا

Date 3/ 11/ 2021  Issue No : 13382
Real Estate Summary 574/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1- Parameswari Sakthivel Murugan 
Unknown place of residence
The prevailing party / Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-09-2020 
in the above mentioned case in absentia, ordering the defendant to pay 
the plaintiff an amount of (AED 322,964), the charges, the expenses, 
the attorney's fees and the interest of 9% per annum from the judicial 
claim date until the full payment, ordered him to pay the expenses and 
Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. 
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days 
from the day following publishing this service. The verdict is issued in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 
   يف  الدعوى 2021/3567  جتاري جزئي  

�سد املدعي عليها : جنانه ال�طنية لدارة امل�ساريع �س.ذ.م.م - فرع دبي 
املقامة من : العربية المريكية للتكن�ل�جيا ارامتك �س.ذ.م.م 

 : رقم  حتت  البتدائية  ال�سارقة  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دع�ى  هناك  ان  مبا 
2021/3567 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدع�ى  املذك�رة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قان�ن الثبات ل�سنة 1992 م بخ�س��س اعمال اخلرة امام 
 ZOOM ، ندع�كم حل�س�ر اجتماع اخلرة عن بعد عن طريق تطبيق  املحاكم 
منكم  ويرجى   ، ال�ساعة:12:30ظهرا  متام  يف  امل�افق:2021/11/7  الحد  ي�م  وذلك 

اح�سار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�س�ركم لالجتماع  
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر
العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

 3223 رقم  رخ�سة  حرة  منطقة  ���س.م.ح  ك�ن�سلتنج  اأند  اإنفي�سمنت�س  �سركة/اإي�سكي 
والكائنة ب��� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �س.ب:371524 ، دبي دولة المارات 
هذه  ترغب   ، دب��ي  ملطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  ل��دى  واملرخ�سة  املتحدة،   العربية 
ال�سركة  املذك�رة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�سطة جمل�س الدارة 
يف اجتماعة الذى عقد بتاريخ 2021/10/27 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.وفقا لذلك 
عليه  اى مطالبات فى م�اجهتها  ولديه  بالمر  ط��رف معنى  ب��اأى   ال�سركة  تهيب 
تقدمي هذه املطالبات خ��الل  15 ي�ما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الريد 

امل�سجل او الت�سال ب: 
ال�سيد: اأيه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات

�س.ب:19524 دبي 
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة

bigy@abkauditing.com : هاتف رقم 042511585 -  الريد اللكروين
 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�سعار واملحددة ب 15 ي�ما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

MOJAU_2021- 0030443 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد:وحيد اخر حممد اخر ، اجلن�سية باك�ستان ، يرغب يف 
ال�سيد:حممد وقا�س حممد  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع 
والتي  للحالقة(  الناقة  ق�سر  )�سال�ن  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ، باك�ستان  اجلن�سية   ، خ�ا�س 
التنميه  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:758505  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية ال�سارقة - تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 
MOJAU_2021- 0030380 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد:ن�ر المني بن ادري�س احمد تال�كدير ، اجلن�سية بنغالدي�س 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/�س�م�ن �سيخ 
و�سائل  وحتطيم  لتفكيك  )الريحان  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س  اجلن�سية   ، �سيخ  علي  �ساحب 
النقل( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم:543247 ال�سادرة من دائرة 

التنميه القت�سادية.
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 
اعالن بالن�شر 

 2021 / 4727 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده/1_ م��سى نهار م��سى حتامله - جمه�ل حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/اأت�س اأت�س اأم ملقاولت البناء �س.ذ.م.م

قد اأقام عليك�م الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به 
�ساملة لر�س�م  املحكمة   التنفيذاأو خزينة  ( درهم اىل طالب  وق��دره ) 87102.11 
املحكمة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل ) 15 ( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

اعالن بالن�شر 
   2021 / 6046 تنفيذ جتاري

تفا�سيل الإعالن بالن�سر  
اإىل املنفذ �سدهما/1_ دريك اآند �سكل لالإن�ساءات )ذ.م.م(، 2_ ج�ن �سي�سك اند 

�سن ك�ن�سراك�سن )ذ.م.م( - جمه�يل حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/اأرتي�ستا لتجارة م�اد البناء )�س.ذ.م.م(

اأقام عليك�م الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به  قد 
وقدره50483.17 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  .

اللتزام  التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ف��ق��د امل���دع���� / ق�����س��م��ت ران���ا 
نيبال   ، ران������ا  ب����ه����ادور  ه������م 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����از ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )10057977(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب مركز  او  نيبال  ب�سفارة 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
عبدالرحيم   / امل���دع����  ف��ق��د 
 ، الدين  جمال  ادري�س  احمد 
ال�س�دان اجلن�سية ج�از �سفره 
 )P02212259( رق�����م 
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي���رج���ى   -
ت�سليمه يف ال�سفارة ال�س�دانية 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

�سفينة  ���س��راح  اأط��ل��ق��ت  فرن�سا  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  بريطانيا  ق��ال��ت 
الفرن�سية  املياه  يف  املا�سي  الأ�سب�ع  احتجزتها  قد  كانت  بريطانية 
عق�بات  فر�س  تاأجيل  م��اك��رون  اإمي��ان���ي��ل  الرئي�س  ب��ق��رار  ورح��ب��ت 

جتارية عليها ب�سبب خالف على �سيد الأ�سماك.
وبلغت امل�ساحنات، التي اأعقبت خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
ذروتها ي�م الأربعاء املا�سي حني احتجزت فرن�سا ال�سفينة الريطانية 

ك�رنيل�س جريت جان يف املياه الفرن�سية بالقرب من ل� هافر.
وردا على �س�ؤال عما اإذا كان قد اأُطلق �سراح ال�سفينة املحتجزة، قال 
�سراح  اإط���الق  مت  “نعم.  ي��ستي�س  ج���رج  الريطاين  البيئة  وزي��ر 
للتعليق.  ال�سفينة  مالك  اإىل  ال��س�ل  يت�سن  ومل  الآن«.  ال�سفينة 

وتظهر بيانات تعقب ال�سفن اأن ال�سفينة ل تزال يف ل� هافر.

 
اإىل تظاهرة  دع���ت  اأن  ل��ه��ا  �سبق  ك���ب��ّي��ة  م��ع��ار���س��ة  ن����ّددت جم��م���ع��ة 
تطال  التي  القمعّية  ب��الإج��راءات  الثاين-ن�فمر،  ت�سرين   15 يف 
باأّنهم  املجم�عة  زعماء  احلك�مة  اّتهمت  بينما  اأع�سائها،  من  ع��دًدا 
املعار�سة  ال�سيا�سي  النقا�س  وجمم�عة  املتحدة.  لل�ليات  عمالء 
“اآرت�سيبييالغ�” التي كانت دعت اإىل م�سرية يف 15 ت�سرين الثاين/
ن�فمر يف هافانا و�سبع مناطق اأخرى، اأبقت على دع�تها هذه، رغم 
اإذا  اجلزائّية  التبعات  من  املنظمني  حم��ذرًة  حّظرتها،  ال�سلطات  اأّن 
اأّنها تهدف اإىل اإحداث  ا�ستمروا يف مبادرتهم التي تعتر ال�سلطات 
تغيري يف النظام بدعم من ال�ليات املتحدة. وقالت املجم�عة يف بيان 
تاريخ  اإّن “اأ�سكال القمع املختلفة مل تت�ّقف منذ 11 مت�ز/ي�لي�”، 
عر  مدينة   50 نح�  يف  خرجت  التي  امل�سب�قة  غري  الحتجاجات 
البالد، وهتف امل�سارك�ن فيها �سعارات “حّرية” و”نحن جائع�ن”، 
واأ�سفرت عن �سق�ط قتيل وع�سرات اجلرحى واعتقال اأكرث من األف 

�سخ�س ل يزال اأكرث من 560 بينهم خلف الق�سبان. 

الغ�ا�سة  اأن  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س  ���س��درت   حتقيق  نتائج  اأظ��ه��رت 
ال�سهر  ال�سني  بحر  يف  ب��اأ���س��رار  اأ�سيبت  التي  الأم��ريك��ي��ة  ال��ن���وي��ة 

املا�سي ا�سطدمت بتلة يف عمق املياه مل تكن واردة على اخلرائط.
الفرقاطة  كابنت  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  �سالح  با�سم  ناطقة  وق��ال��ت 
ك�نيتيكت  ال��غ���ا���س��ة  اأن  التحقيق  “اأظهر  ب��ي��ان  يف  �سيمز  ه��اي��ل��ي 
كانت  عندما  اخل��رائ��ط  على  واردة  تكن  مل  بحرية  بتلة  ا�سطدمت 

جت�ب املياه الدولية يف منطقة املحيطني الهندي والهادي«.
ال�سابع  الأ�سط�ل  قائد  اإىل  احل��ادث  ح���ل  التحقيق  نتائج  ورفعت 
الأمريال كارل ت�ما�س الذي يع�د له اتخاذ القرار بفر�س عق�بات 
تعمل  التي  الغ�ا�سة  وكانت  الناطقة.  اأو�سحت  ما  على  عدمه  من 
الثاين  يف  الطبيعة  حم��دد  غ��ري  ب�سيء  ا�سطدمت  ال��ن���وي  بالدفع 
ال�سني  بحر  امل��اء يف  كانت حتت  عندما  الأول/اك��ت���ب��ر  ت�سرين  من 

اجلن�بي. واأ�سيب باحلادث 11 بحارا.

عوا�صم

لندن

هافانا

وا�شنطن

�شحف عربية: الأزمة مر�شحة للت�شعيد.. هذا هو املطلوب من لبنان

نا�شيونال اإنرت�شت: بقاء اأمريكا يف �شوريا خطاأ اإ�شرتاتيجي

 مادورو ي�شتقبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية 
اإطار ج�لة له يف اأمريكا الالتينية قادته يف وقت �سابق اإىل 

ك�ل�مبيا.
الت�ا�سل  احلك�مية على م�اقع  “يف تي يف”  قناة  وذك��رت 
اأن املدعي العام و�سل اإىل مطار  الجتماعي يف وقت �سابق 
فيليك�س  وزير اخلارجية  ا�ستقباله  كان يف  مايك�يتيا حيث 

بال�سين�سيا.
وكتبت القناة على ت�ير اأن “الزيارة التي ت�ستجيب لدع�ة 
ر�سمية وجهتها الدولة الفنزويلية عر مكتب املدعي العام 
للجمه�رية، تاأتي يف اإطار العالقات امل�ؤ�س�ساتية التي ُتقيمها 

فنزويال مع املحكمة اجلنائية الدولية منذ اإن�سائها«.
التقدم  “عن كثب على  اأن يّطلع  اأنه �سُيتاح خلان  واأ�سافت 

تعاونيا  ح����ارا  يقيم  واأن  ال��دول��ة  م�ؤ�س�سات  حت���رزه  ال���ذي 
اإيجابيا” خالل الزيارة.

وكان����ت املحكم������ة التي تتخ�����ذ لهاي مق����را فتحت حتقيقا 
اأولي��������ا عام 2018 يف انتهاكات مزع�مة حلق��������ق الإن�سان 
�سيما  ول  م�������ادورو،  نيك�ل�س  الرئي�س  نظ�����ام  جانب  من 
املناه�سة  الحتجاجات  �س��������د  العنيف��������ة  القم��������ع  حملة 
مئة  نح�  خاللها  ُقت����������ل  وال��ت��ي   2017 ع��ام  للحك�مة 

�سخ�س.
العامة  املدعية  قالت   2020 الأول/دي�����س��م��ر  ك��ان���ن  ويف 
ال�سابقة للمحكمة فات� بن�س�دة اإن هناك “اأ�س�سا منطقية” 
لالعتقاد بح�س�ل جرائم �سد الن�سانية، لكنها اختارت اأن 

ترى اإن كانت كراكا�س �سُتح�سر املرتكبني اأمام العدالة.
و�سيتعنّي على خان اأن يقّرر اإذا كان �سيطلب من الق�ساة فتح 
حتقيق كامل يف الق�سية، مما قد ي�ستدعي ت�جيه اّتهامات 

اإىل املرتبطني بحملة القمع.
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  اأع��م��ال  وج��دول 
لي�س علنًيا. لكن املحكمة ذكرت اأنه �سيجتمع خالل زيارته 
مع “ال�سلطات والق�ساء وممثلني عن ال�سلك الدبل�ما�سي 
كان  اإذا  املحكمة  حت���دد  ومل  حك�مية”.  غ��ري  وم��ن��ظ��م��ات 
غ�ايدو  خ�ان  زعيمها  �سيما  ول  املعار�سة  اأع�ساء  �سيلتقي 
الذي تعرف به نح� خم�سني دولة بينها ال�ليات املتحدة 

رئي�سا بال�كالة لفنزويال.

•• كراكا�س-اأ ف ب

الرئي�س الفنزويلي نيك�ل�س مادورو املدعي العام للمحكمة 
اجلنائية الدولية الريطاين كرمي خان الذي يق�م بزيارة 
لفنزويال ت�ستغرق ثالثة اأيام يجري خاللها حتقيقا اأوليا 
يف جرائم مزع�مة �سد الإن�سانية، وفق ما اأظهرت لقطات 

لتلفزي�ن “يف تي يف” العام.
مادورو  “الرئي�س  اأن  الفنزويلية  للحك�مة  بيان  يف  وج��اء 
الق�سية  للتعمق يف  نف�سه”  الذي كر�س  العام  املدعي  �سكر 

الفنزويلية.
وو���س��ل خ��ان اإىل ك��راك��ا���س ب��دع���ة م��ن حك�مة م����ادورو يف 

•• عوا�صم-وكاالت

وزير  اأطلقها  التي  الت�سريحات  اأزم��ة  اأ�سداء  ت��زال  ل 
الإع�����الم ال��ل��ب��ن��اين ج�����رج ق���رداح���ي ت��غ�����س��ب منطقة 
واملطالبات  عليها  اأق��دم  التي  ال�سقطة  فرغم  اخلليج، 
على  ي�سر  اأن��ه  اإل  باإقالته،  وع��رب��ي��اً  لبنانياً  ال�سعبية 

امل�سي يف جهله ورف�سه العتذار عن اإ�ساءاته.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة اأم�س الثالثاء، اأو�سحت 
الت�سعيد  اإىل  مر�سحة  الأزم����ة  اأن  اإخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ر 
ا�ستقالله  لبنان لأول مرة منذ  اإذ يتعر�س  والتعقيد، 
قرداحي  من  امل�قف  ظاهرها  عربية،  عزلة  �سبه  اإىل 
الطبقة  وم�ستقبل  وم���ق��ع��ه  ل��ب��ن��ان  ه���ي��ة  وب��اط��ن��ه��ا 

ال�سيا�سية.

مقاطعة �ضاملة
كان  اإذا  م��ا  ح���ل  الك�يتية  ال����راأي  �سحيفة  ت�ساءلت 
اخلليج  دول  من  ال�ساملة  املقاطعة  من  �سيفلت  لبنان 
فتع�د عالقاته معها اإىل و�سعية الناأي عن واقعه على 
اأطفحت  التي  النقطة  اأن  اأم  يعنينا؟،  ل  اأن��ه  طريقة 
ب��سلة  لت�س�يب  بريوت  اأهدرْتها  التي  الفر�س  كاأ�س 
وزير  ت�سريحات  �سّكلْتها  والتي  الإقليمي  ْ��سعها  مَتَ
الإعالم ج�رج قرداحي العدائية لل�سع�دية والإمارات، 
اللبناين  ال��سع  من  اليد  �سحب  اأم��ام  الباب  �سّرعت 

بالكامل؟.
وقالت اإن “الأزمة الدبل�ما�سية باتت اأكر من خطيئة 
اإج��راءاٌت تاأّخرت  اأن تفرمل اندفاعِتها  قرداحي، ومن 
اأ�سا�ساً ال�سلطات الر�سمية يف اتخاذها، ليطبع �سل�كها 
و�س�ء  الإدارة  و���س���ء  ال��ت��ق��دي��ر  ���س���ء  م��ن  ق��ات��ل  مثلث 

النية«.
واأ�سافت “�س�ؤالن كبريان قب�سا على امل�سهد اللبناين 
اأم�س الأول، وعك�سا حجم املاأزق الذي وجدت بالد الأرز 
نف�سها يف فمه، بعدما رفعت دول اخلليج ن�سف بطاقة 
اإ�ساءات قرداحي، و�سط  حمراء يف وجهها على خلفية 
القطيعة  باإعالن  البطاقة  هذه  تكتمل  اأن  من  خ�سية 
ال�سطر الذي  �ِسن بريوت قراءة  الكرى بعدما مل حُتْ
و�سعت الريا�س يف اآخره نقطة، وتلكاأْت عن اإظهار ول� 
ح�س اإدانة مل�سم�ن كالم وزير الإعالم واتخاذ ما يلزم 
اأن تك�ن تداعياته  اإع�سار دبل�ما�سي، ُيخ�سى  لحت�اء 
اأطرافه،  بع�س  رغبة  ورمبا  لبنان،  قدرة  �سارت خارج 

على وقف مفاعيلها«.
وح���ذرت اأو���س��اط وا���س��ع��ة الط���الع م��ن الإ����س���رار على 
عالقَة  ت�سرب  ال��ت��ي  الأع��ت��ى  العا�سفة  م��ع  التعاطي 
طريقة  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  لبنان 
ا�ستيعابية  خ��ط���ة  ب���اأّي  ال��ق��ي��ام  وع���دم  وت��ه��داأ،  غ�سبة 
مب���ع���زل ع���ن حم���اول���ة م��ق��اي�����س��ت��ه��ا م�����س��ب��ق��اً مبعرفة 

مفع�لها لدى هذه الدول.
ك��م��ا ن���ه��ت م��ن ت����ْرك ح���زب اهلل ي��ق���د م�����س��ال��ك هذه 
اأو  اإق��ال��ة ق��رداح��ي  اأم��ام  الأزم���ة، را�سماً خط�طاً حمر 

•• وا�صنطن-وكاالت

“نا�سي�نال  مب�قع  مقال  يف  ه���ل  مايكل  الكاتب  تطرق 
الأمريكي  الع�سكري  ال���ج���د  اإىل  الأم��ري��ك��ي  اإنر�ست” 
اأو  البقاء  وا�سنطن  م�سلحة  من  ك��ان  اإذا  وعما  �س�ريا  يف 
الن�سحاب من هناك، فقال اإنه عندما ان�سحبت ال�ليات 
املتحدة من اأفغان�ستان، لقيت هذه اخلط�ة ترحيباً و�سجباً 
اآن واحد- وذلك ب��سفها نقطة حت�ل �ستليها �سل�سلة  يف 
الذي  ال���ق��ت  يف  الأمريكية  الع�سكرية  الن�سحابات  م��ن 

تعيد فيه وا�سنطن ت�جيه اإ�سراتيجيتها الكرى.
ومن امل�ؤكد اأن كالم الرئي�س ج� بايدن عن اإنهاء عهد من 
التف�سري.  هذا  ي�ستدعي  ال��ذي  ه�  القا�سية”،  “احلروب 
لكن بعد �سهرين من مغادرة اآخر جندي اأمريكي لكاب�ل، 
فاإن الإدارة الأمريكية تقدم �سمانات باأنه لن يك�ن هناك 
اإن�سحاب من �س�ريا، حيث ينخرط الأمريكي�ن يف “حرب 

قا�سية” اأخرى.
اإ�سراتيجياً  خطاأ  �س�ريا  يف  بالبقاء  ال�ع�د  هذه  ومتثل 
دون حتديد هدف  م�ستدامة، ومن  واإلتزاماً مبهمة غري 
وا�سح ميكن حتقيقه. ويبدو الدفاع عن الأكراد يبدو كاأنه 

الداخلية يف  الت�ازنات  وحده. ورداً على ك�ن خريطة 
امل�سادر  قالت  اهلل،  ح��زب  �سالح  ل�سالح  خمتلة  لبنان 
حقيقة  اأي�������س���اً  ون������درك  الأم�������ر،  ه����ذا  ن�����درك  “نحن 
كل  على  فيه  ال��سع  وح�سا�سية  لبنان،  يف  ال��ت���ازن��ات 
امل�ست�يات، ونخ�سى اأن ي�ؤدي ذلك اإىل �سع�بات اإ�سافية 
على لبنان وعلى ال�سعب اللبناين، مع الأ�سف و�سعكم 

يف لبنان ل حُت�سدون عليه على الإطالق«.

�حلزم �ل�ضعودي
وبدوره، قال ي��سف الديني يف �سحيفة ال�سرق الأو�سط 
“اخلط�ة الأخرية التي قامت بها ال�سع�دية كانت  اإن 
احلزم  �سيا�سات  جت�سد  اإذ  وحا�سمة؛  ومهمة  �سرورية 
ال�سع�دي  احلكم  بيت  ث�ابت  من  هي  التي  ال�سع�دية 
ال�سر على  اللحظة، وق��د ج���اءت وط���ال  ح��ني حت��ني 
مت��ث��الت م�����س��روع م���اليل ط��ه��ران يف ال���ط��ن العربي 
اإيران  ذراع  �سل�ك  يف  وا�سحة  ب��دت  وال��ت��ي  واملنطقة، 
امل��دل��ل��ة يف ل��ب��ن��ان امل��خ��ت��ط��ف، وال����ذي مت���ادى يف حالة 
ابتالع منطق الدولة يف لبنان، والإجهاز على م�ستقبله 
وا�ستقراره وعالقته ومكانته يف ظل رع�نة التجاذبات 

ال�سيا�سية«.
امل�سيئة  الت�سريحات  تكن  مل  ي��ق��ال،  “احلق  واأ���س��اف 
الأخرية �س�ى نقع القبح على جدارية جن�ن واإرهاب 
امليلي�سيا م�سل�بة الإرادة لإيران املت�ساعد يف املنطقة، 
من حزب اهلل اإىل ميلي�سيا احل�ثي، يف حني اأن الدول 
تدرك  كالعراق  الختطاف  م�سروع  من  تتعافى  التي 
بالتزامن  مت�سي  التي  احل��زم  �سيا�سات  اأهمية  ج��ي��داً 
مع م�ساريع امل�ستقبل وال�سراكات، متى ما تغري ال��سع 

حتت  ال�سع�دية  مع  امل�اجهة  �سقف  ورافعاً  ا�ستقالته، 
عن�ان )الت�سّدي للح�سار(، معترة اأن ا�ستغراق لبنان 
املطل�ب  ال�طني  الت�افق  من�س�ب  قيا�س  يف  الر�سمي 
عه  وو�سْ الإع���الم،  وزي��ر  زاج��رة بحق  اأّي خط�ة  حيال 
باحلك�مة  اإطاحة  اأّي  من  والأرب���اح  باخل�سائر  لئحة 
ع��س بدء تداُرك امل�قف واإدارة الأزمة مبا يتالءم مع 
لها ال�سيا�سي املت�سل باإحكام احلزب �سيطرته على  اأ�سْ
املزيد من  ا�ستدراج  اإىل  اإّل  ي���ؤدي  القرار، لن  مفا�سل 
�سباٍق مع  تبدو يف  التي  الأزم���ة،  ه��ذه  التعقيدات على 
اإج��راءاٍت مت�سارعة من �ساأن ح�س�لها تكري�س انعزال 

لها غزة ثانية. بالد الأرز وحت�ُّ

�ملطلوب من لبنان
اأع���رب���ت م�����س��ادر دب��ل���م��ا���س��ي��ة عربّية،  وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
قلقها  ���س��دي��د  ع��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل��م��ه���ري��ة  ل�سحيفة 
حيال م�سار الأم�ر يف لبنان، وقالت اإّن “انك�سار حلقة 
دول  وحت��دي��داً  ال��ع��رب  واأ�سقائه  لبنان  ب��ني  العالقات 
على حتّمل  الراهن  ب��سعه  لبنان  قدرة  ف�ق  اخلليج، 

تداعياته ال�سيا�سية والقت�سادية«.
اأّن  “ال�ا�سح  اأ���س��اف��ت  ل��ب��ن��ان،  م���ن  امل��ط��ل���ب  وح�����ل 
ال�سع�دية تنتظر من لبنان خط�ات �سريعة و�سارمة، 
لي�س فقط حيال ت�سريحات وزير الإعالم اللبناين، بل 
حيال حزب اهلل، وتبعاً لذلك فاإّن القيادة ال�سيا�سّية يف 

لبنان هي الأدرى مبا يجب عليها اأن تق�م به«.
من  ولي�س  حقيقي،  م���اأزق  يف  لبنان  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
اأ�سقائه  اأن يك�ن معزوًل عن  الإط��الق  م�سلحته على 
اخلا�سر  ه�  �سيك�ن  احلالة  ه��ذه  يف  لأّن��ه  واأ�سدقائه، 

الق�ات  جانب  اإىل  قاتل�ا  الأك���راد  املقاتلني  اأن  و�سحيح 
الأمريكية لطرد تنظيم “داع�س” من كل الأرا�سي التي 
كان�ا ي�سيطرون عليها. لكن ال�ليات املتحدة تدافع عن 
الأك��راد يف م�اجهة تركيا، الدولة الع�س� يف حلف �سمال 

الأطل�سي والتي ت�ست�سيف اأ�سلحة ن�وية اأمريكية.
ن��ك���ن ممتنني  اأن  “باإمكاننا  ال��ك��ات��ب:  ي��ق���ل  ذل���ك،  وم��ع 
ال�قت  يف  والإع�����راف  داع�����س،  �سد  ال��ك��ردي��ة  للم�ساعدة 
نف�سه باأن امل�سالح تفرق يف بع�س الأحيان. وما من �سبب 
اأم��ري��ك��ي، خم�ل  اأي ط��رف غ��ري  اأو  الأك���راد  اأن  لالإعتقاد 

احل�س�ل على حماية اأبدية من الق�ات الأمريكية«.
اإن احلماية الدائمة لأكراد �س�ريا تتطلب ت�فري عنا�سر 
اإمداد وق�ة ب�سرية دائمة، ول حتدد �سروطاً للن�سر، ميكن 

تلبيتها لترير الإن�سحاب.
اأن يك�ن ال�ج�د الأمريكي يف �س�ريا بال  ولي�س باملفاجئ 
م��ا يطرح  وه���ذا  داع�����س.  “خالفة”  �سقطت  ه���دف، منذ 
اأ���س��ئ��ل��ة م�����س��روع��ة ح����ل ال�����س��ب��ب ال����ذي ���س��ي��ك���ن اجلن�د 
وال�س�اريخ  للم�سريات  معر�سني  اأجله  من  الأمريكي�ن 
وا�سنطن  يف  امل�س�ؤول�ن  يزعم  التي  الرو�سية،  والق�افل 
اأنها نتيجة للحرب الأهلية ال�س�رية التي ميكن اأن تعر�س 

واحداً من الأ�سباب التي تقف خلف قرار الإدارة الأمريكية 
باإطالة اأمد اإنت�سار ما ي�سل اإىل 900 جندي يف �س�ريا.

اجل��رال فرانك ماكنزي  اإيفاد  �سبتمر)اأيل�ل(، مت   ويف 
ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة الأم��ري��ك��ي��ة امل��رك��زي��ة ال��ت��ي ت�����س��رف على 
العمليات الع�سكرية لل�ليات املتحدة يف ال�سرق الأو�سط، 
الدميقراطية  ���س���ري��ا  ق����ات  ق��ائ��د  للقاء  �سرية  زي���ارة  يف 
)ق�سد( مظل�م عبدي. وكان الهدف من زيارة ماكنزي ه� 
على  الإعتماد  ميكنها  ق�اته  بان  الكردي،  الزعيم  طماأنة 
اجتمعت  اللقاء،  ه��ذا  وبعيد  امل�ستمر.  الأم��ري��ك��ي  ال��دع��م 
م�س�ؤولة كردية اأخرى هي اإلهام اأحمد التي تت�ىل رئا�سة 
مع  الدميقراطية  �س�ريا  جمل�س  يف  التنفيذية  اللجنة 
م�س�ؤولني اأمريكيني يف وا�سنطن، ومن ثم �سرحت: “لقد 
اأنهم باق�ن يف �س�ريا  اأكدوا )امل�س�ؤول�ن الأمريكي�ن( لنا 

ولن ين�سحب�ا«.
وع������س��اً ع��ن اإ���س��ت��خ��دام ال��ق���ات الأم��ري��ك��ي��ة ك��ح��اٍم لأكراد 
���س���ري��ا، ف��اإن��ه ���س��ي��ك���ن اأك����رث ح��ك��م��ة و���س��ع ح��د للتدخل 
هج�م  ب�سن  تهديدات  خلفية  وعلى  �س�ريا.  يف  الأمريكي 
فاإن  الكردية،  للميلي�سيات  عمليات  على  رداً  جديد  تركي 

الكراد لي�س�ا يف م�قع يح�سدون عليه.

اح��رام كامل  اأو مقدمات وم��ع  ا�سراطات  وم��ن دون 
لل�سيادة والعالقات املتبادلة«.

الي�م لي�س حماولة  “ما يفعله ح��زب اهلل  اأن  واأو���س��ح 
اب���ت���الع ال�����س��ل��ط��ة ف��ح�����س��ب، ب���ل ه���� ي�����س��ت��ه��دف حياة 
ما  وه�  واأمنهم،  ومعي�ستهم  وا�ستقرارهم  اللبنانيني 
ل�  حتى  �سيا�سي  ومك�ن  ط��رف  من  مت��سعه  �سيعيد 
اأمني  اإىل مهدد  ناف�س على اقتطاع جزء من ال�سلطة 
للداخل اللبناين، والقب�س على كل مفا�سل الدولة كما 
ه� احلال مع ميلي�سيا احل�ثي، التي حتاول ا�ستن�ساخ 

جتربة ال�ستتباع الإيراين لالأذرع وامليلي�سيات«.
نح�  الكبرية  ال�سع�دية  خط�ة  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���س��ار 
اإيقاف ما تبقى من ابتالع حزب اهلل للحالة اللبنانية، 
لي�ست م�قفاً �سد اأ�سخا�س اأو جمرد رمية ِنرد وعزف 
منفرد يعر عن ردة فعل، بل هي من اأجل اإنقاذ لبنان، 
امل�ؤ�س�س  امل��ل��ك  بح�سب  م��ك��ان،  لل�سر  ي��ب��َق  مل  ح��ي��ث 

العظيم.

زوبعة قرد�حي
واأم�����ا ه��ي��ل��ة امل�������س����ح، ف��ق��د ق��ال��ت يف ���س��ح��ي��ف��ة عكاظ 
ج�رج  اللبناين  الإع���الم  وزي��ر  م�ساألة  “يف  ال�سع�دية 
اإل  و�سفه  اأ�ستطيع  ل  ت�سريحاً  الذي �سرح  قرداحي، 
اليمنية، يف تقديري  بالت�سريح اجلاهل جتاه احلرب 
اأو بالأحرى منتظرة، وهي  هي م�ساألة جاءت مت�قعة 
لي�س  الأم�����س  فلبنان  بالفعل،  حا�سل  ه�  ما  حت�سيل 
لبنان الي�م، ولبنان احلريري مل يعد حريراً، بل مكب 
ل�سيا�سات وحك�مات كالدمى حتركها خي�ط خارجية 
وتهيمن عليها ميلي�سيا يت�سنمها بال�كالة ح�سن ن�سر 

اهلل«.
اللبناين  “مل تكن ت�سريحات وزير الإع��الم  واأ�سافت 
الأزم�����ة بني  اإ���س��ع��ال فتيل  ن���ع��ه��ا يف  م��ن  الأوىل  ه��ي 
خلفتها  التي  ال��راك��م��ات  ولكن  ول��ب��ن��ان،  اخلليج  دول 
احل����ك�����م����ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م����ن ���س��ع��ف امل�����اق����ف جتاه 
ت�سريحات م�س�ؤوليها كانت اأحد الأ�سباب التي اأدت اإىل 

القطيعة ب�سكلها الأخري«.
قرداحي،  ج�����رج  ع���ن  احل���دي���ث  “مبنا�سبة  وت��اب��ع��ت 
الإع��الم��ي ال��ذي اأ�سبح وزي���راً يف دول��ة مل تت�سدر يف 
الكبتاغ�ن، والذي  ال�سن�ات الأخرية �س�ى يف تهريب 
برنامج  يف  واأ�سهره  اأب���اب��ه  ال�سع�دي  الإع��الم  له  فتح 
ال��ع��رب��ي��ة، فه�  ال��ع��امل��ي بن�سخته  امل��ل��ي���ن  ���س��ريب��ح  م��ن 
حالة لي�ست الأوىل ولن تك�ن الأخرية ممن اأكرمتهم 
فت�سخم�ا  اأ�سماءهم  و�سنعت  الإعالمية،  م�ؤ�س�ساتنا 
وغ����ادروا،  البنكية  وح�ساباتهم  اأوداج���ه���م  وت�سخمت 
�ستماً  ن��ح���ن��ا  �سهامهم  ���س���ب���ا  منعطف  اأول  وع��ن��د 
لن  بامتياز،  عربية  تك�ن  تكاد  حالة  وه��ذه  وج��ح���داً، 
“املتقردحني”  اإن  بل  ق��رداح��ي  زوبعة  بانتهاء  تنتهي 
وما اأكرثهم يف اإعالمنا، ل يف�سلهم عن قدحنا �س�ى 
التحليق ف�ق اأج�ائنا مغادرين، فتع�ساً لهذه الأخالق، 

وتباً لهذا الل�ؤم واجلح�د!«.

الأمن الأمريكي للخطر. وب�سراحة اأكر، ل ت�سكل �س�ريا 
جائزة ميكن ال�ليات املتحدة اأن تطمع فيها. اإن الفل�ل 
احلال  عليه  كان  كما  خطراً  ت�سكل  ل  داع�س  من  املتبقية 
عندما كان التنظيم يف ذروت��ه. كما اأن له�ؤلء الكثري من 
الأعداء يف املنطقة، مبا يف ذلك اإيران ورو�سيا واحلك�مة 
ال�س�رية. ويف ال�قت نف�سه متيل كفة احلرب الأهلية منذ 
جريان  بينما  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  مل�سلحة  ال�قت  بع�س 

�س�ريا يعرف�ن بذلك على نحٍ� متزايد.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����الأك�����راد، ف����اإن����ه الإع��������الن الأم����ري����ك����ي عن 
لإبرام  امل�سارعة  اإىل  بهم  دف��ع   ،2019 يف  “الن�سحاب” 
اتفاق مع احلك�مة ال�س�رية كي ت�فر لهم احلماية. وما 
ميكن ا�ستخال�سه من ذلك، ه� اأن الأك��راد يهتم�ن مبن 
ي�ؤمن لهم احلماية و�سبل البقاء، اأكرث مما يهتم�ن به�ية 
من ي�فر لهم هذه احلماية. ومن املمكن لل�ليات املتحدة 
اأن ت�سجعهم على الدخ�ل يف ترتيبات للحماية من دون اأن 
الأبد.  اإىل  مناطقهم  يف  الأمريكية  الق�ات  بقاء  يت�قع�ا 
اإىل اتفاق مع دم�سق، فاإن  ويف حال �سعى الأك��راد جم��دداً 
الدعم الرو�سي للحك�مة ال�س�رية ي�فر لهم رادعاً ق�ياً، 

مينع تركيا من اتخاذ اإجراءات متطرفة �سدهم.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  3 نوفمرب 2021 العدد 13382
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  3 نوفمرب 2021 العدد 13382

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  3 نوفمرب 2021 العدد 13382
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مناقي�س اك�سري�س كافترييا 

ومعجنات ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1700395 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عبداحلفيظ عركه  %39
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سريف عبداهلل �سعيد كدا�س الرميثى %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد الدقاق %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداحلفيظ عركه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مها منري حمم�د الدقاق

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية برايت اند �ساين 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2348389 

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عا�سم ر�سيد حممد ر�سيد من 9% اإىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعديه ا�سلم حممد مدثر اقبال

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نعمه عطا م�سطفى را�سى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
للمالحة  ال�س�����ادة/ميديرينيان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

- ) اأ ع م ( - ذ م م

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1199295 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فريب�رت لال�ستثمار �س ذ م م

FREEPORT INVESTMENT L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فري ب�رت للمالحة ذ م م 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط املا�س الزرق - ذ م م 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN فرع  رخ�سة رقم:1032963-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /

اإ�سافة حم�سه احلار�س ك�نام ك�لتينجيل  %24
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد من�ف اوراث فالبيل حممد  %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اوراث فالبيل حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ك�نامك�لتينجال م�يدين ك�تى
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ويندو ميكر لركيب الب�اب 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN والن�افذ رخ�سة رقم:2712408 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة على ح�سني احمد �سامل امل�سعبى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعد ي��سف حممد هياجنه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على ح�سني احمد �سامل امل�سعبى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

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

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
لتجميل  الرقة  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ال�سيدات رخ�سة رقم:1057407 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة حممد طه خليل ابراهيم احل��سنى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هناء العمرانى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رمي �سعيد عبدالنبى احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد حممد �سلطان �سعيد الكعبى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

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

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رك�س اأي اإي للعقارات ذ م م 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1144795 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فيلي�سيا ايدا اجمرين  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ال�سيخ ذياب بن خليفه بن حمدان ال نهيان  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فيلي�سيا ايدا اجمرين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ال�سيخ ال�سيخ ذياب بن خليفه بن حمدان ال نهيان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف املري طارق اجمرين

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سهل باربى كي�

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3933022 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة ح�سه عبداهلل مبارك احمد النعيمى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زيد عبدالنا�سر ح�سن العي�س�ى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حميد حممد ر�سيد لل البل��سى

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم �سهل باربى كي�
SAHAL BARBEQUE RESTAURANT

اإىل/ مطعم اأفني�
  THIRD AVENU RESTAURANT 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حليمان للنقليات العامة ذ.م.م

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1069253 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / طحن�ن على نا�سر حممد الكربى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / طحن�ن على نا�سر حممد الكربى من 5% اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ب�ابة اأب�ظبي لال�ستثمار

ABU DHABI INVESTMENT GATE
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حليمان للنقليات العامة ذ.م.م

HULAIMAN GENERAL TRANSPORT L.L.C
اإىل/ حليمان للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

HULAIMAN GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجل�هرة لال�ستثمار التجاري ذ.م.م

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2430257 
تعديل مدير / اإ�سافة ن�ر الدين �سبحى احمد ح�سني عطاطره

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جامعة العني ذ.م.م
AL AIN UNIVERSITY L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دار املعرفة لال�ستثمار التجاري - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
DAR AL MAREFAH COMMERIAL .INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دار املعرفة لال�ستثمار التجاري - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
DAR AL MAREFAH COMMERIAL .INVESTMENTS - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جامعة العني للعل�م والتكن�ل�جيا ذ.م.م
al ain science & technology university L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�سناعية  للغازات  المارات  ال�س�����ادة/ايرليكيد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1302068 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منتجات اخلليج لغاز المارات �س ذ م م

 AIR PRODUCTS EMIRATES GAS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بي بي جي لتمثيل ال�سركات ذ.م.م
PPG COMPANIES REPRESENTATION L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اير ليكيد ميدل اي�ست اند ن�رث افركاء �س م ح
Air liquidE middle east & north Africa fzco

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف املزروعي العاملية ذ.م.م
MAZRUI INTERNATIONAL L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إلغاء �عالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��س الرخ�سة 
رقم:CN 1103163 بال�سم التجاري ال�سركة ال�طنية 
ل�سالح الدراجات النارية ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبتك� 

العاملية البرولية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2412296 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ايزي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ك�ل خلدمات التنظيف
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1699273 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة قمر البحر 

لعمال البال�سر
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1185348 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �س�نيل دا�س دوخاى دا�س %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة مطر �سعيد عبيد �سلطان الدرمكي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف مطر �سعيد عبيد �سلطان الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
فري�س  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب �سناك رخ�سة رقم:2255052 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة لطيفه عبداهلل نايف م�سعل املريخي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عي�سى �سامل �سيف الكي�مي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تريدنق  ال�س�����ادة/ل�ج�سك�  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليمتد - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2926441 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة من�س�ر حممد ج�عان ع�ي�سه اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد هدى بطى دميثان ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كريويل كلينك - �سركة ال�سخ�س 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ال�احد ذ م م  رخ�سة رقم:2197995 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كريويل كلينك - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

CAREWELL CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / كريويل كلينك�س - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

CAREWELL CLINICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13382 بتاريخ 2021/11/3 

�إعــــــــــالن
ال�سيدات   لزياء  املريخ  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1113716 
تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط املريخ لزياء ال�سيدات

AL MARREEKH LADIES FASHIN TAILORS

اإىل/ م�سبغة املريخ الأت�ماتيكية
AL MERRIKH AUTOMATIC  LAUNDRY

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة كي املالب�س  9601001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة غ�سيل املالب�س  9601002

 تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية  1410907
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  3 نوفمرب 2021 العدد 13382
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عربي ودويل

 وهذه املرة، يتمثل التحدي يف احلد 
من ارتفاع درجات احلرارة اإىل 1.5 
درج���ة م��ئ���ي��ة ب��ح��ل���ل ع���ام 2050، 
تك�ن  اأن  املت�قع  م��ن  بدونها  وال��ت��ي 

الع�اقب البيئية كارثية.

عدم �رتياح
اأن �سي ج��ني بينغ مل يكن     ل �سك 
يف  تعقد  قّمة  يف  للم�ساركة  متحّم�سا 
بريطانيا. انتقدت لندن ال�سني ب�سدة 
عندما انفردت باإدارة ه�نغ ك�نغ عام 
مبدئيا  املنطقة  ت�ستفيد   .2020
وت�ساعفت  ذات����ي،  ح��ك��م  ق��ان���ن  م��ن 
املظاهرات املعادية جلمه�رية ال�سني 

ال�سعبية هناك.
  طيلة قرن، حتى عام 1997، كانت 
ه�نغ ك�نغ حتت الإدارة الريطانية، 
وع���ن���دم���ا و���س��ع��ت ب��ك��ني ي���ده���ا على 
احل����ك�����م����ة  ت����ك����ت����ف  الإق������ل������ي������م، مل 
اأعلى  ب�س�ت  بالحتجاج  الإجنليزية 
ب���ل �سمحت  الأخ��������رى،  ال������دول  م���ن 
ل��ل��ع��دي��د م���ن م���اط��ن��ي ه���ن��غ ك�نغ 

باللج�ء اإىل اململكة املتحدة.
    �سبب اآخ���ر ل��ع��دم ذه���اب �سي جني 
يتجنب  اإن������ه  غ���ال����س���ك����:  اإىل  ب��ي��ن��غ 
ال�����س��ف��ر اإىل اخل����ارج م��ن��ذ رح��ل��ة اإىل 
بداية  م��ع   ،2020 يناير  يف  ب���رم��ا 
لهذه  ا�ستثناء  ان  ك�فيد-19.  وب��اء 
القاعدة ميكن اأن يثري ا�ستياء الراأي 
من  قّلة  اأّن  خا�سة  ال�سني،  يف  العام 
امل����اط���ن���ني ال�����س��ي��ن��ي��ني ي�����س��م��ح لهم 

مبغادرة البالد.
اأخ�����رًيا، يف ب��ك��ني، ي���درك����ن متاًما     
ظه�ر  منذ  لل�سني  ال�سيئة  ال�س�رة 
ت�سمح  واأن���ه���ا مل  ف���ريو����س،  ك����رون���ا 
ح�ل  حقيقي  دويل  حتقيق  ب��اإج��راء 
قد  ا�سكتلندا،  قمة  وح�س�ر  اأ�س�له. 
ل يك�ن مريًحا حًقا ل� �سي جني بينغ. 
الغياب  ف��اإن  ذل��ك،  العك�س من  وعلى 
ف��ع��ل��ًي��ا ع���ن م����ؤمت���ر امل���ن���اخ ال�����دويل، 
ال�سيني  ال��دول��ة  لرئي�س  ي�سمح  ق��د 
بالظه�ر اأقل التزاًما بالقرارات التي 
��ا، ق���رار عدم  ق��د ت��ّت��خ��ذ ه��ن��اك. اأي�����سً
ذهاب �سي جني بينغ اإىل غال�سك�، قد 
املكتب  تاأييد  الأرج��ح  يك�ن حاز على 
ال�سيا�سي للحزب ال�سي�عي ال�سيني.

    والنتيجة، هي اأن اأعلى زعيم �سيني 
لن ي�سارك اإل عن طريق الفيدي� يف 
الجتماع ال�سن�ي الرئي�سي املخ�س�س 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، ب��ي��ن��م��ا ي��ل��ق��ي ج� 
واأور�س�ل  ماكرون  واإميان�يل  بايدن 
ف���ن دي��ر لي��ن واآخ��ري��ن، خطاباتهم 
اأم��ام ح�ايل  القمة،  ه��ذه  مبا�سرة يف 
180 من قادة ال��دول، وح���ايل 36 

األف مندوب من امل�ؤ�س�سات الدولية.

ال�سم�سية  الأل����اح  ت�سنيع  يف  العامل 
�سبتمر  يف  ال�����ري�����اح.  وت����رب���ي���ن���ات 
امل���ا����س���ي، اأع��ل��ن��ت ب��ك��ني م����رة اأخ����رى 
اإط���الق حديقة ج��دي��دة للطاقة  ع��ن 
�سي   100 وال���ري���اح  الكهرو�س�ئية 
يف  غ���ب��ي،  �سحراء  م��ن  بالقرب  وات 

اأق�سى غرب ال�سني.

»حت�ضني �لإد�رة 
�لبيئية �لعاملية«

اأكت�بر، اأ�سدرت احلك�مة   24     يف 
اخلط�ات  حت����دد  وث��ي��ق��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
ذروة  اإىل  ل��ل������س���ل  ل��ه��ا  امل��خ��ط��ط 
يف   .2030 ع��ام  ال��ك��رب���ن  انبعاثات 
يف  اأبي�س  كتاب  �سدر  ال��ت��ايل،  ال��ي���م 
والتقدم  “الإجراءات  ي��ح��دد  ب��ك��ني 
التخفيف  يف  ال�سني  اأح��رزت��ه  ال���ذي 
من التغرّي املناخي، التحدي امل�سرك 
ومت الإع��الن ر�سمًيا عن  للب�سرية”. 
الهدف من هذا الكتاب الأبي�س: وه� 
ومناهجها  ال�سني  جتربة  “م�ساركة 
م��ع ب��ق��ي��ة ال����ع����امل«.    وه���� يت�سمن 
مق�لت �سي جني بينغ عن املناخ مثل: 
الإدارة  حت�سني  اإىل  بحاجة  “نحن 
البيئية العاملية، وال�ستجابة بفعالية 
للتغرّي املناخي، واإن�ساء جمتمع حياة 
بحاجة  نحن  والطبيعة.  لالإن�سانية 
اقت�ساد  اإىل  الن��ت��ق��ال  ت�����س��ري��ع  اإىل 
وحتقيق  الكرب�ن  منخف�س  اأخ�سر 

النتعا�س والتنمية اخل�سراء«.
األ  اأن ال�سني حت��اول     من ال�ا�سح 
يف   ”26 “ك�ب  ع���ن  ك���ث���رًيا  ت��ب��ت��ع��د 
ات�سل  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  غ��ال���س��ك���. ويف 
بينغ  ب�سي ج��ني  م��اك��رون  اإمي��ان���ي��ل 
يف 26 اأكت�بر. وبالإ�سافة اإىل طلب 
لعالقتها  ال���ت����ازن  اإع�����ادة  م���ا���س��ل��ة 
الق���ت�������س���ادي���ة م����ع اأوروب����������ا، اأو����س���ى 
ال�سيني  ن��ظ��ريه  الفرن�سي  الرئي�س 
بتعزيز طم�حات بالده املناخية عر 
اإر�سال “اإ�سارة حا�سمة” خالل “ك�ب 

.»26
اأن هناك جهًدا مرجًما يف      يبدو 
الط�ارئ  حلالة  لال�ستجابة  ال�سني 
لكن  ال�����س��ك.  ال��ي��ه  ي��رق��ى  املناخية ل 
قادة  ف��اإن  امل��س�ع،  بهذا  يتعلق  فيما 
على  احل���ف���اظ  اإىل  ي�����س��ع���ن  ال���ب���الد 
ا�ستقاللية قراراتهم. وللقيام بذلك، 
معينة  م�سافة  عل�سى  يبق�ن  فاإنهم 
م���ن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال���دول 
الك�كب. لكن يجب عليهم  على هذا 
ال�سينيني  ال�����س��ك��ان  م���راع���اة  ��ا  اأي�����سً
اأكرث...  الذين يطالب�ن بج� �سحّي 
املطالب  تلبية كل هذه  الف�سل يف  اإن 
لبقية  ول  لل�سني  م�سجًعا  يك�ن  لن 

العامل. 

�س�رة ال�سني يف امليزان اي�سا الرئي�س ال�سيني ي�سارك عن بعد

دخان يت�ساعد من حمطة طاقة تعمل بالفحم بالقرب من دات�نغ مبقاطعة �سان�سي �سمال ال�سني

حمطة ت�ليد الكهرباء يف ووجينغ التي تعمل بالفحم يف �سنغهاي مقاومة الحتبا�س احلراري حاجة �سينية داخلية اي�سا

تنظيم حملة احتجاج يف ال�سني �سد كارثة املناخ التي تل�ح يف الأفق

وعد بتخفي�س �نبعاثات 
�لكربون بن�ضبة 65 باملائة

ل� �سي  الغياب اجل�سدي  ي�ؤكد هذا     
 ،”26 “ك�ب  ق���م���ة  يف  ب��ي��ن��غ  ج����ني 
تنفيذ  ع���ل���ى  ب���ك���ني  ق��������ادة  ح����ر�����س 
التغرّي  ملكافحة  ال�سينية  ال�سيا�سة 
امل���ن���اخ���ي مب���ا ي���رون���ه م��ن��ا���س��ب��اً. ويف 
اأن  ه��ذا امل��ج��ال، ي�سري ك��ل ���س��يء اإىل 
ت���ك����ن غري  اأن  ب��ع��ي��دة ع���ن  ال�����س��ني 
داخلية:  لأ�سباب  ناحية  من  ن�سطة. 
بيئي  ت��ده���ر  اأي  يت�سبب  ال��دول��ة،  يف 
ال�سكان.  بني  عميق  ا�ستياء  يف  كبري 
الحتجاج  وحركات  املظاهرات  وتبداأ 
امل�سانع  تت�سبب  عندما  ال��ف���ر  على 
بلدة  يف  �سديد  تل�ث  يف  الأ���س��غ��ال  اأو 
ميكن  ل  �سلط�يته،  ورغ��م  قرية.  اأو 

   اىل درجة اأن ال�سني قررت التحرك 
العديد من  الفحم.  اإنتاج  زيادة  نح� 
التي  ال��داخ��ل��ي��ة  منغ�ليا  يف  امل��ن��اج��م 
الإن��ت��اج تعمل عك�س  ب��داأت يف خف�س 
الجت�����اه. يف اأوائ�����ل اأك���ت����ب���ر، اأف����ادت 
والإ�سالح،  للتنمية  ال�طنية  اللجنة 
وه����ي ه��ي��ئ��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ق����ي���ة يف 
اأن�����ه مت ال�����س��م��اح ل���� 153  ال�������س���ني، 
لإنتاج  م��ردودي��ت��ه��ا  ب���زي���ادة  م��ن��ج��ًم��ا 
�سن�ًيا.  اإ����س���ايف  ط���ن  م��ل��ي���ن   220
اأن���ه كاٍف،  ومب��ا اأن ك��ل ه��ذا ل ي��ب��دو 
فقد ا�ستاأنفت ال�سني ا�سترياد الفحم 

الأ�سرايل.
   وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه���ذا ال��ت��ج��دي��د يف 
البالد من  الفحم ل مينع  ا�ستخدام 
املتجددة.  بالطاقات  الق�ي  اللتزام 
ف��ال��ب��الد ه���ي امل�����س��ن��ع ال��رئ��ي�����س��ي يف 

التي  ه��ذه احل��رك��ات  للنظام جت��اه��ل 
تندرج  والتي  ال�سعبي،  القلق  يثريها 
�سمن الت�سنيف الر�سمي ل� مائة األف 

“حادث جماهريي” �سن�ي.
ق��ل��ي��ل��ة، طّ�ر  ���س��ن���ات     يف غ�����س���ن 
ال�سيني�ن خطة تهدف اإىل احلد من 
ا�ستخدام ال�ق�د الأحف�ري. والهدف 
انبعاثات  ذروة  اإىل  ال��������س����ل  ه���� 
ثم   ،2030 عام  ال�سني  الكرب�ن يف 
 .2060 ع��ام  الكرب�ن  حياد  حتقيق 
اتخاذ  فعلًيا يف  البدء  �سيتم  ثم  ومن 
اإجراءات �سد الطاقات املل�ثة اعتباًرا 
ال�ق�د  ومي���ث���ل   .2030 ع����ام  م���ن 
الطاقة يف  ا�ستهالك  باملائة من   25

البالد.
   كل هذه اللتزامات من قبل ال�سني 
“م�ساهمة  يف  وتف�سيلها  تناولها  مت 

طماأنة   ، نف�سه  ال���ق��ت  ويف  ل��ب��الده. 
على  تعمل  حك�متهم  باأن  ال�سينيني 
ال�����س��ني وح�ل  ال��ب��ي��ئ��ة، يف  حت�����س��ني 

العامل.

�رتهان للفحم
   وم��ع ذل��ك، يف ال�قت نف�سه ، يبدو 
امل��دى الق�سري، ل ت�ستطيع  اأن��ه على 
الفحم.  ع����ن  ال����س���ت���غ���ن���اء  ال�������س���ني 
واملعدات  �سخم،  ال�سناعي  اإنتاجها 
كافية،  تك�ن  اأن  ع��ن  بعيدة  البديلة 
وال�ستغناء عن الفحم قد ي�ؤدي اإىل 
ت��ب��اط���ؤ ال��ن��م���. م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ل 
املعتاد  ال�ستخدام  منع  ت�س�ر  ميكن 
مقاطعات  يف  ر���س��م��ي  ب�سكل  للفحم 
�ستاء،  ك��ل  مثل  ح��ي��ث،  ال��ب��الد  �سمال 

�سي�سل الرد.

ن�سرتها  ج���دي���دة  وطنيا”  حم�����ددة 
م�قع  ع���ل���ى  اأك���ت����ب���ر   28 يف  ب���ك���ني 
الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
وتلتزم  امل��ن��اخ��ي��ة.  ال��ت��غ��ريات  ب�����س��اأن 
بخف�س  الآن  ال�����س��ي��ن��ي��ة  احل��ك���م��ة 
ك���ث���اف���ة ال���ك���رب����ن لن���ب���ع���اث���ات ثاين 
اأك�سيد الكرب�ن باأكرث من 65 باملائة 

مقارنة بعام 2005.
   يف امل�ساهمة املحددة وطنيا ال�سابقة، 
كان من املت�قع اأن تك�ن الن�سبة “بني 
60 و65 باملائة”. كل هذا يفر�س، 
الطاقة  اأن  اأخ�����رى،  اأ���س��ي��اء  ب��ني  م��ن 
تنتجان  ال���ري���اح،  وط��اق��ة  ال�سم�سية 
1200 جيجاوات يف  يقل عن  ما ل 
ال�سنة. ويبدو اأن العديد من اخلراء 
املزيد  ي��ت���ق��ع���ن   ”26 “ك�ب  يف 
م���ن الل���ت���زام���ات اجل���دي���دة واأق������ى 
م���ن ال�����س��ني. م���ن ج��ان��ب��ه��م، يرغب 
�ساغ�ا  ال���ذي���ن  ال�����س��ي��ن��ي���ن  ال���ق���ادة 
التذكري  يف  وطنًيا  املحددة  امل�ساهمة 
املتقدمة  ال����دول  ع��ل��ى  “يجب  ب��اأن��ه 
ال���س��ت��م��رار يف اأخ���ذ زم���ام امل��ب��ادرة يف 
يعني  وه��ذا  النبعاثات”،  م��ن  احل��د 

بني  م��ن  لي�ست  ت���زال  ل  ال�����س��ني  اأن 
الدول املتقدمة.

املعلنة،  ال���ط���م����ح���ات  ول��ت��ح��ق��ي��ق     
خف�س  ال���������س����ني  ع����ل����ى  ����س���ي���ت���ع���ني 
ا�ستهالكها التدريجي للفحم -الذي 
اإنتاج  م��ن  ب��امل��ائ��ة   60 ي���ف��ر ح��ال��ًي��ا 
تقليل  -وك��ذل��ك  ال��ب��الد  يف  الكهرباء 
ا�ستخدام الغاز والنفط. وت�ؤكد بكني 
رغبة وا�سحة يف التحرك نح� خف�س 

ال�ستهالك ال�سيني للفحم.
   يف 21 �سبتمر، اأعاد الرئي�س �سي 
ج��ني ب��ي��ن��غ ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ذل���ك عر 
الفيدي� اأمام اجلمعية العامة لالأمم 
تعد  مل  ال�سني  اأن  م�سيًفا  املتحدة، 
تبني حمطات طاقة تعمل بالفحم يف 
اأن م�ساريع  يعني  العامل. وهذا  بقية 
على  لها،  املخطط  الطاقة  حمطات 
وجه اخل�س��س يف تركيا واإندوني�سيا 
والهر�سك،  الب��سنة  اأو  وزمي��ب��اب���ي 
ي��ج��ب ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا ب�����س��ب��ب نق�س 
ال��ت��م���ي��ل ال�����س��ي��ن��ي. وت��ه��دف كلمات 
رجل ال�سني الأول اإىل اإعطاء �س�رة 
البيئية  امل��ع��رك��ة  يف  اجل��ي��د  التلميذ 

تلتزم �حلكومة �ل�ضينية �لآن بخف�س كثافة �لكربون لنبعاثات ثاين �أك�ضيد �لكربون باأكرث من 65 باملائة
اأر�شل �شي جني بينغ وفًدا مكانه اإىل 

ا�شكتلندا ويتابع املناق�شات عرب الفيديو
من الوا�شح اأن ال�شني حتاول األ تبتعد 
كثي���ًرا عن »ك��وب 26« يف غ�ال�ش���كو

ل �شك اأن قادة ال�شني ي�شعون اإىل احلفاظ على ا�شتقاللية قرارهم يف مكافحة تغري املناخ

  بطل عاملي يف �لحتبا�س �حلر�ري

ل ال�شني »غرفة منف�شلة«...! »كوب 26«: لهذا تف�شّ
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت - ترجمة خرية ال�صيباين

�ل�ضني  حققته  �لــذي  �لكبري  �لقت�ضادي  �لتطور  �إن     
خالل ثالثني عاًما قد حولها �إىل بطل عاملي يف �نبعاثات 
�مرب�طورية  عن  وي�ضدر  �حلــر�ري.  �لحتبا�س  غاز�ت 
�أك�ضيد  ثاين  �نبعاثات  من  باملائة   27 مبفردها  �لو�ضط 

�ضي  �ل�ضيني  �لرئي�س  �أبلغ  ذلك,  ومع  �لعاملية.  �لكربون 
جني بينغ, �حلكومة �لربيطانية �أنه لن ي�ضارك يف قمة 
وو�فق  �ملتحدة.  �لأمم  تنظمها  �لتي   ”26 “كوب  �ملناخ 

فقط على �لتدخل خالل موؤمتر بالفيديو.
12 نوفمرب, �ضيكون وفد برئا�ضة  31 �أكتوبر �إىل     من 
و�نغ يي, وزير �خلارجية �ل�ضيني, يف غال�ضكو, ولكن دون 

مل  للغاية.  ملزمة  قر�ر�ت  �تخاذ  على  �لقدرة  ميلك  �أن 
هذ�  يف  ا  �أي�ضً بوتني  فالدميري  �لرو�ضي  �لرئي�س  ي�ضارك 
�ملرتبة  رو�ضيا  حتتل  بينما  �لكبري,  �لعاملي  �لجتماع 

�لر�بعة يف �إنتاج �لغاز�ت �مل�ضببة لالحتبا�س �حلر�ري.
�لهند,  �أو  �أ�ضرت�ليا  مثل  �أخــرى,  دول  روؤ�ــضــاء  وتباطاأ 
�لأخــري,  يف  �أح�ضرو�  لكنهم  نو�ياهم,  عن  ــالن  �لإع يف 

من  وبريطانيا.    �ملتحدة  �لوليات  من  قوي  بت�ضجيع 
ملعاهدة  مكّملة  �لقمة  هذه  تكون  �أن  يجب  �ملبد�أ,  حيث 
باري�س لعام 2015 �لتي �ضهدت, بعد �تفاق بني �لوليات 
ظاهرة  من  باحلد  دولة   196 �لتز�م  و�ل�ضني,  �ملتحدة 
�لحتبا�س �حلر�ري �إىل �أقل من 2 درجة مئوية �ضنوًيا 

مقارنة مب�ضتويات ما قبل �ل�ضناعة.
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عربي ودويل

�شحف عربية: ال�شودان يرتقب.. تنازل الربهان اأو حمدوك

ملاذا �شتكون قمة املناخ حا�شمة.. وخمّيبة؟
اأكر  امل�س�ؤولة عن  ال��دول  باأن  الهند  وتتذّرع  الكرب�ن.  �سيا�سة حياد  تبّني 
كمية من النبعاثات يجب اأن تتحّمل م�س�ؤولياتها التاريخية، وتفعل املزيد 
بهذا ال�ساأن. وامل�سكلة الرئي�سية بالن�سبة اإىل الهند، وغريها من الدول، هي 

التكاليف الهائلة لعملية احلد من النبعاثات.

موؤ�ض�ضات �ضعيفة
واأ�سارت املجلة اإىل اأن امل�ؤ�س�سات املتعددة الأطراف التي مت اإن�ساوؤها لت�زيع 
ورهينة لإجراءات  م�ؤ�س�سات �سعيفة  عادل، هي  ب�سكل  الدول  التكلفة بني 
تتطلب اجماعاً. وعلى الرغم من خيبات الأمل؛ فاإن اتفاقية الأمم املتحدة 
ينتهي  اأن  واإىل  التغيري.  لفر�س  منتدى  اأف�سل  تبقى  امل��ن��اخ  وم���ؤمت��رات 
تاأخذ  اأن  ا�ستجابة هي  اأف�سل  اأن  املجلة  امل�اقف، اعترت  اجلدال وتنجلي 

الدول اإجراءات جريئة و�سريعة ل ي�ستطيع الآخرون اإحباطها.

تنفيذ �لإجر�ء�ت
وقالت اإن املهمة ل تكمن يف الختيار من بني االقراحات املطروحة، بقدر 
ما تتمّثل يف ايجاد و�سيلة للم�سي يف جميع الإجراءات التي ت�ؤدي اإىل خف�س 
لهذا  �سة  املخ�سّ الأم���ال  املزيد من  يتدفق  اأن  بد من  ل  كما  النبعاثات؛ 
الأمر يف البلدان النامية؛ بحيث ميكن لال�ستثمار احلك�مي التقليل من 
املخاطر التي يتعّر�س لها القطاع اخلا�س، بالإ�سافة اإىل زيادة امل�ساعدات 

املخ�س�سة للتكّيف مع اإجراءات خف�س النبعاثات.
اأ�سرع من ت�ّفر  واأدى انخفا�س ال�ستثمارات يف ال�ق�د الأحف�ري ب�ترية 
اأن  بد من  ل  الط�يل  امل��دى  وعلى  الأ�سعار.  زي��ادة كبرية يف  اإىل  البدائل، 
له  تك�ن  قد  الأم��ر  ولكن هذا  التكاليف؛  باهظ  الأحف�ري  ال�ق�د  ي�سبح 
نتائج مدمرة. ولذلك ل بّد للحك�مات من ايجاد املزيد من اله�ام�س يف 

النظام احلايل، بالإ�سافة اإىل ت�سريع العمل على ت�فري البدائل.

�لتحّرر من �لأوهام
عن  التخّلي  بتاأجيل  املطالبني  كل  يتحّرر  اأن  من  ب��ّد  “ل  املجلة:  وقالت 

•• غال�صكو-وكاالت

26( يف مدينة غال�سك� ال�سكتلندية،  املناخ )ك�ب  انعقاد قمة  تزامناً مع 
ا�ستعر�ست جملة “ايك�ن�مي�ست” القمم ال�سابقة ب�ساأن التغريات املناخية 
نف�سه  ال�قت  يف  ولكن  حا�سمة  احلالية  القمة  تك�ن  اأن  وت�ّقعت  املا�سية، 

خميبة لالآمال.
الت��سيات  م��ن  بالعديد  خرجت  املا�سية  ال�ستة  القمم  اإن  املجلة  وق��ال��ت 
اأنه  م��ن  ال��رغ��م  على  ولكن  العمل،  وخطط  وجمم�عات  وال��روت���ك���لت 
يتم الرويج لها باعتبارها الفر�سة الأخرية للعامل، ي�ستمر ارتفاع درجة 

حرارة الأر�س.

حلم لن يتحّقق
وتكمن اأهمية اتفاقيات الأمم املتحدة وم�ؤمترات قمة املناخ يف اأن العلماء 
اآلية  اأف�سل  ت�فري  على  جمتمعني  يعمل�ن  العام  وال��راأي  والدبل�ما�سيني 
ليت�سالح العامل مع احللم باأن يعي�س �سكان الأر�س يف ازدهار لن يتحقق، 

اإذا كان قائماً على اقت�ساد يعتمد على ال�ق�د الأحف�ري.
والفقرية،  الغنية  ال��دول  بينها  الأط���راف،  جميع  باري�س  اتفاقية  واألزمت 
احلفاظ على ارتفاع حرارة الأر�س منذ منت�سف القرن التا�سع ع�سر، دون 
درجتني مئ�يتني. و�ستحقق قمة غال�سك� تعهدات وطنية جديدة تعد ببذل 
جه�د متزايدة نح� اأهداف درجة احلرارة يف باري�س- على الرغم من اأنها 

لن تك�ن طم�حة مبا يكفي جلعل حتقيق هذه الأهداف اأمراً حمتماًل.

�ضعوب �آ�ضيا �ملت�ضّرر �لأكرب
التغريات  ع�اقب  اأ�س�اأ  �سيتحمل  َمن  هي  اآ�سيا  �سع�ب  اأن  املجلة  واعترت 
نح�  وال��ت���ج��ه  الأح��ف���ري  ال���ق���د  ع��ن  التخّلي  عليها  وب��ال��ت��ايل  املناخية، 
املتزايدة  التكاليف  حتّمل  عليها  �سيتعني  واإل  املتجددة؛  الطاقة  م�سادر 

للتكيف والتعاي�س مع الفي�سانات والع�ا�سف وم�جات احلر واجلفاف.
ولكنَّ دوًل مثل الهند تعتر اأن هذا الأمر غري عادل، وترف�س حتى الآن 

ال�ق�د الأحف�ري من اأوهامهم. ورمبا يك�ن من م�سلحة ناريندرا م�دي 
رئي�س وزراء الهند، و�سك�ت م�ري�س�ن رئي�س وزراء اأ�سراليا، وال�سنات�ر ج� 
مان�سني من ولية وي�ست فريجينيا، عدم احلديث عن نهاية ع�سر ال�ق�د 

الأحف�ري«.
واأ�سافت: “رمبا يك�ن �سحيحاً اأن ع�سر النفط والغاز لن ينتهي بني ع�سية 
اأن تنتهي على  اأيامهما باتت معدودة، واأيام الفحم يجب  و�سحاها؛ ولكن 

الف�ر«.

�أ�ضئلة بحاجة لإجابة
لكن ل يزال هناك الكثري من الأ�سئلة التي مل تتّم الإجابة عنها حتى الآن؛ 

يتطلب  للمناخ  باري�س  م�ؤمتر  اأه���داف  حتقيق  اأن  اإىل  املجلة  ت�سري  حيث 
�سحب ثاين اأك�سيد الكرب�ن من الغالف اجل�ي، فَمن �سيفعل ذلك؟ وَمن 

�سيتحمل تكاليفه؟
با�ستخدام  ك��ارث��ة  درء  اإىل  الأي����ام  م��ن  ي����م  يف  ال����دول  بع�س  ي�سعى  وق���د 
الهند�سة اجلي�ل�جية ال�سم�سية، التي تقّلل من كمية �س�ء ال�سم�س. لكن 
هل من املمكن اأن ي�ساعد ذلك؟ واإذا مل يكن كذلك، فهل ميكن اإيقاف هذه 

ال�سراتيجية؟
ال�سيطرة.  املناخ ناجتة عن تغري خارج عن  “اأزمة  اأن  اإىل  املجلة  وخل�ست 
اأن تك�ن الأر�س مكاناً ي�سبح  ومع ذلك، من خالل ال�ستجابة لها، ميكن 

فيه الزدهار ط�يل املدى ممكناً للجميع«.

•• عوا�صم-وكاالت

نتائج  بحذر  ال�س�داني�ن  يرقب 
ال������س��اط��ة امل��دع���م��ة م��ن اخلارج 
لإن��ه��اء الأزم����ة وا���س��ت��ع��ادة احلكم 
بعد  وذل�������ك  ال�����ب�����الد  يف  امل�������دين 
بها  قام  التي  الأخ��رية  التحركات 
ال�س�داين  ال�سيادة  املجل�س  رئي�س 
الفريق اأول عبد الفتاح الر�سهان 
لت�سحيح م�سار الث�رة ال�س�دانية 

ح�سب ق�له.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف���ق���اً 
اأم�س الثنني تبدو �سروط رئي�س 
ال�زراء املعزول عبد اهلل حمدوك 
ملقرحات  امل��ع��اك�����س  الجت�����اه  يف 
ال�س�داين  ال�سيادة  رئي�س جمل�س 
الفريق اأول عبد الفتاح الرهان، 
الداخلية  ال�������س���غ����ط  اأن  اإل 
الرهان  ق���د جت���ر  واخل���ارج���ي���ة 
ب�����س��روط حمدوك  ال��ق��ب���ل  ع��ل��ى 
يف  ال�سلطة  واإع��ادة  دولياً  املدع�م 

يد احلك�مة املدنية.

�ضروط حمدوك
وك�سفت �سحيفة ال�سرق الأو�سط 
نتائج  ك���ال��ي�����س  ع���ن  ال��ل��ن��دن��ي��ة 
الأمم  م���ب���ع����ث  ب����ني  الج���ت���م���اع 
ال�س�دان  اإىل  اخل���ا����س  امل��ت��ح��دة 
ال�زراء  ورئي�س  بريتي�س  ف�لكر 
ال�������������س�������داين امل������ق������ال ع����ب����د اهلل 

مقربة  م�سادر  وق��ال��ت  ح��م��دوك، 
اإطالق  ا�سرط  اإنه  من حمدوك 
�سراح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني، 
مبن فيهم ق��ادة الأح���زاب ووزراء 
يف حك�مته املقالة، واأي�ساً الع�دة 
اإىل اللتزام بال�ثيقة الد�ست�رية 
التي تاأ�س�س لتقا�سم ال�سلطة بني 
والتي  وال��ع�����س��ك��ري��ني،  امل��دن��ي��ني 
عبد  الفريق  اجلي�س  قائد  األ��غ��ى 
الفتاح الرهان كثرياً من بن�دها 
منذ اإعالنه ت�سلم ال�سلطة واإلغاء 
ي����م الثنني  ال���دول���ة  م���ؤ���س�����س��ات 

املا�سي.
م�سادر  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
اإن وف��داً من  يف اخل��رط���م ق�لها 
الحت�����اد الأف���ري���ق���ي، ال����ذي علق 
اأي�ساً  �سيبداأ  ال�����س���دان،  ع�س�ية 
و�ساطة بني الع�سكريني واملدنيني 
لتقريب وجهات النظر. واأ�سافت 
ال�����س���دان��ي��ة عرت  اأن اخل��ارج��ي��ة 
لل�سفري الريطاين يف اخلرط�م، 
من  ا�ستيائها  ع��ن  ل��ي��ف��ر،  ج��اي��ل��ز 
م�س�ر  ت�سجيل  يف  له  ت�سريحات 
الت�ا�سل  م����اق���ع  ع��ل��ى  ان��ت�����س��ر 
بالده  اإن  فيها  ق��ال  الج��ت��م��اع��ي، 
ب�����س��دة الإج����������راءات التي  ت���دي���ن 
ال�س�دان.  يف  اجل��ي�����س  ات��خ��ذه��ا 
جزءاً  ال��ري��ط��اين  ال�سفري  وك��ان 
�سمح  دويل  دبل�ما�سي  وف��د  م��ن 
ال�س�داين لقاء رئي�س  له اجلي�س 
ال�زراء عبد اهلل حمدوك الأ�سب�ع 

املا�سي.
اأح�����داث  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
ال�����س���دان اأخ���ذت ح��ي��زاً وا���س��ع��اً يف 
وو�سائل  ال�����س��ح��اف��ة  اه��ت��م��ام��ات 
املتحدة،  ال�����لي����ات  يف  الإع������الم 
ال��ب��ل��د ظل  ه����ذا  اأن  وخ�����س������س��اً 
العق�بات  لئ���ح���ة  ع��ل��ى  ط����ي���اًل 
ب�سبب  وال����دول����ي����ة  الأم���ري���ك���ي���ة 

•• وا�صنطن-وكاالت

ب��ح��ك���م��ة طالبان  الإط���اح���ة  ب��ع��د 
 ،2001 ع���ام  يف  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
الأم��ري��ك��ي��ة وحلف  ال��ق���ات  بقيت 
ال����ب����الد  الأط����ل���������س����ي يف  �����س����م����ال 
ح�س��ساً ملنع طالبان من ا�ستعادة 
ال�سلطة ومرة اأخرى ت�فري مالذ 
ب�سن  يهددون  الذين  لالإرهابيني 
العامل.   اأن��ح��اء  جميع  يف  هجمات 
املتحدة  ال����لي���ات  وح���دد روؤ����س���اء 
بع�سها  ل��ل��ب��ق��اء،  اأخ�����رى  اأ���س��ب��اب��اً 
مهم والبع�س الآخر لي�س كذلك. 
وارتكبت اأخطاء واأهدرت الأم�ال. 
ول ميكن اإنكار اخل�سائر الب�سرية 
التي كانت بالكامل تقريًبا ب�سبب 

الهمجية امل�ستمرة لالإرهابيني.
الق�مي  الأم���ن  م�ست�سار  وي��ق���ل 
ب�لت�ن  ج���ن  ال�سابق  الأم��ري��ك��ي 
اإن��ه على م��دى ع�سرين ع��ام��اً، مل 
�سد  اإرهابية  هجمات  اأي  تنطلق 
اأفغان�ستان.  من  املتحدة  ال�ليات 

لكنها  امل�عد  ال�سباب هذا  قيادات 
�ست�ستغّل رمزّيته، وباتت ب��سلتها 
ال�ستحقاَقني  اىل  م�����ّج����ه����ة 
امل����ح�����ري����ني ل���ل�������س���راع احل�����ايل 
النتقايل،  الت�سريعي  )املجل�س 
وم���ن ب��ع��ده الن��ت��خ��اب��ات(. حيث 
افتقد الع�سكري�ن، بعد انقالبهم، 
احلا�سنة الإ�سالمية التي اأطاح�ا 
ب���رم����زه���ا، ب������دءاً ب��ال��ب�����س��ري، ول 
ي�ستطيع�ن ا�ستعادتها. لكن بع�ساً 
من حلفائهم يحاول وراثة زعامة 
���س��ي��م��ا جريل  ل  الإ����س���الم���ي���ني، 
“العدل  اإب��راه��ي��م )زع��ي��م ح��رك��ة 
ال���ذي  دارف���������ر(  يف  وامل�ساواة” 
املال يف حك�مة  ت�سّدر وه� وزير 
بحّل  امل��ط��ال��ب��ني  جبهة  ح��م��دوك 
يف  امل�ساركة”  و”ت��سيع  حك�مته 

احلك�مة البديلة.

ت�ضوية �ضيا�ضية
مطلعة  �س�دانية  م�سادر  وق��ال��ت 
اإن ال��ساطة  “العرب”  ل�سحيفة 
�سخ�سيات  ���س��ب��ع  ت��ت���له��ا  ال��ت��ي 
ع��ام��ة ت��ت�����س��م��ن ت�����س��ك��ي��ل جمل�س 
الرهان،  برئا�سة  ال��ع��ام  ال��دف��اع 
وتعيني حمدوك رئي�سا للحك�مة 
جانب  اإىل  تكن�قراط،  وزراء  مع 
بن�سبة  الت�سريعي  املجل�س  ت�سكيل 
من   %  40 اإىل  ت�����س��ل  مت��ث��ي��ل 
�سي�خ  جمل�س  وت�سكيل  ال�سباب، 
ال�سيادة  مل��ج��ل�����س  ب���دي���ال  ل��ي��ك���ن 
�سخ�سية   100 م����ن  وي���ت���ك����ن 

�سيا�سية ومدنية وع�سكرية.
اأن الأم�ر  امل�سادر ذاتها  واأ�سافت 
ت�س�ية  اإىل  ل���ل���ت��������س���ل  ت���ت���ج���ه 
�سيا�سية مبا ي�سمن اإر�ساء املك�ن 
الق�ى  اإب����ع����اد  ع����ر  ال��ع�����س��ك��ري 
التنفيذي،  ال��ع��م��ل  م��ن  احل��زب��ي��ة 
ال�سباب  مل��ط��ال��ب  وال����س���ت���ج���اب���ة 

ال�شني ت�شجل 71 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا 

•• بكني-رويرتز

يف  لل�سحة  ال�طنية  اللجنة  اأعلنت 
 71 ت�سجيل  الثالثاء  اأم�����س  ال�سني 
بفريو�س  م�����ؤك����دة  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة 
ك�رونا ي�م الثنني انخفا�سا من 92 
يف  اللجنة  وذك��رت  ال�سابق.  الي�م  يف 
54 من الإ�سابات اجلديدة  اأن  بيان 
اإ�سابة   59 م���ن  ان��خ��ف��ا���س��ا  حم��ل��ي��ة 
الإ�سابات  ع��دد  اإن  وق��ال��ت  ي���م.  قبل 
اجلديدة التي ل تظهر عليها اأعرا�س 
بلغ 13 انخفا�سا من 24 قبل ي�م. 
الإ�سابات  ت��ل��ك  ال�����س��ني  ت�سنف  ول 
على اأنها حالت اإ�سابة م�ؤكدة. ويبلغ 
حاليا اإجمايل عدد الإ�سابات امل�ؤكدة 
الرئي�سي  ال�سني  بر  بك�فيد-19 يف 
ع���دد  ي�������زال  ل  ح����ني  يف   97314

ال�فيات ثابتا عند 4636.

م�سنفة  بجماعات  ا�سمه  ارتباط 
����س���ن���ت ه���ج���م���ات �سد  اإره����اب����ي����ة 
يف  الأمريكية  والبعثات  امل�سالح 
الرئي�س  اإدارة  وب��ذل��ت  اخل�����ارج، 
الرئي�س  كان بداأها  بايدن جه�داً 
ا�سم  لرفع  ترمب  دونالد  ال�سابق 
ال�س�دان من هذه الل�ائح و�سطب 
دي��������ن مب����ل����ي����ارات ال�����������دولرات، 
امل�ؤ�س�سات  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة 
الدولية  والق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
مغرية  ح������اف�����ز  ت����ق����دمي  ع����ل����ى 
مل�ساعدة ال�س�دان يف عب�ر املرحلة 
النتخابات  ن���ح����  الن���ت���ق���ال���ي���ة 
والزدهار  الدميقراطي  واحلكم 
التط�رات  اأن  اإل  الق��ت�����س��ادي. 
اأ�سابت  املا�سي  الأ�سب�ع  املفاجئة 
امل�س�ؤولني الأمريكيني والدوليني 

الداخلية واخلارجية �ستبقى غري 
ياأخذ  ل���رك الن���ق���الب  م���ات��ي��ة 
جمراه، كما اأن مظاهر التما�سك 
اأب���داه���ا اجل������رالت ط�ال  ال��ت��ي 
مل  الآن  حتى  املا�سيني  العامني 
مثاًل  “حميدتي”  ���س��ع��ي  ت���ن���ِف 
خا�سة  خارجية  ق��ن���ات  فتح  اىل 
باأنه يطمح  به، ول ي�سك عارف�ه 
اأن  رغ��م  على  ال��ب��الد،  رئا�سة  اىل 
ث��م��ة م��ل��ف��ات ت��ت��ع��ّل��ق ب�����س��ل���ك��ه يف 
دارف�ر وقد ُت�ستخرج من الأدراج 
ل�ستبعاده. لكن عقدة الع�سكريني 
تكمن يف اأن نظامهم لن يك�ن يف 
الب�سري  عمر  نظام  بق�ة  حال  اأي 

قبيل ت�سامنهم لإ�سقاطه.
“النهار”  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك����رت  ك��م��ا 
جت�����اوزت  ع���م���ل���ي���اً  ال�����ظ�����روف  اأن 

يتطلع�ن  ك���ان����ا  ب��ع��دم��ا  ب��خ��ي��ب��ة 
تعزيز  يف  اجل��ي�����س  م�ساهمة  اإىل 
الدميقراطية  ن��ح���  ال��ت���ج��ه��ات 

ع��س ال�ستيالء على احلكم.

حا�ضنة �ضعبية
�سحيفة  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن 
يف  الن������ق������الب  اإن  “النهار” 
حا�سنة  ل���ه  ي��ك��ن  مل  ال�������س����دان 
التحركات  واإن  حقيقية،  �سعبية 
باأن�سارها  ج���اءت  ال��ت��ي  امل�سلحة 
التي  ال��ق��ب��ائ��ل  دارف�������ر، ول  م���ن 
املناطق،  بع�س  م��ن  ا�سُتح�سرت 
راف���ع���ة  ت�������س���ّك���ل  اأن  ا����س���ت���ط���اع���ت 
ولي�س  الع�سكري.  احل��ك��م  ل��ع���دة 
لالنقالب “م�سروع مدين” مقنع 
ميكن  بحيث  وخ��ارج��ي��اً،  داخ��ل��ي��اً 

ب�”حك�مة  ي��اأت���ا  اأن  ل��ل��ج��رالت 
قادرة  م�ستقلة”  مدنية  ك��ف��اءات 
عبد  حك�مة  خطط  متابعة  على 
القت�ساد،  لإ�سالح  حمدوك  اهلل 
املالية  امل���ؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى  اع��ت��م��اداً 
النقالبني  اأن  والأه��م،  الدولية. 
تبّين�ا اأن اجلهات اخلارجية التي 
ل  اأه��داف��ه��ا،  تكن  اأّي����اً  ت�ساندهم، 
ميكنها اإجناح حركتهم عن ُبعد ما 
مل تكن بدائلهم م�ج�دة وفاعلة 
ع���ن ق�����رب. وح���ت���ى الل��ت��ب��ا���س يف 
امل�قف الأمريكي ما لبث اأن تبّدد 
اأع��ل��ن��ه ال��رئ��ي�����س ج���� بايدن  مب���ا 
اأنت�ين  خ��ارج��ي��ت��ه  وزي����ر  وق��ب��ل��ه 
الذي  اخل��ا���س  ومبع�ثه  بلينكن 

اتهم الرهان بخداعه.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن الظروف 

ولكن لالأ�سف، حجب هذا ال�اقع 
ال�سيا�سية  ال�����س��ع��ارات  ط��ري��ق  ع��ن 
مل  ال��روؤ���س��اء  اأن  اإم��ا  التب�سيطية. 
م�ستعدين  يك�ن�ا  مل  اأو  يفهم�ا 
ع�سكري  وج��������د  اإىل  ل����ل����دع�����ة 
اأم��ري��ك��ي حم����دود ل��دع��م حك�مة 
طالبان  واإب���ق���اء  املنتخبة  ك��اب���ل 
حم����ا�����س����رة. واف�����ر������س اأول����ئ����ك 
الن�سحاب  ع��ن  ي��داف��ع���ن  ال��ذي��ن 

ع���ن���دم���ا ينقل  ال��ت��ن�����س��ت مم���ك���ن���اً 
ح�سا�سة  م��ع��ل���م��ات  الإره���اب���ي����ن 
ح��ق��اً ع��ر ال��ق��ن��اة ال��ق��دمي��ة ولكن 
مع  فالعمل  للعمالء.  امل���ث���ق��ة، 
�سد  طريقة  اأف�سل  ه���  ال���ك��الء 
وه�  ب�����س��دة  املتما�سكة  امل��ن��ظ��م��ات 
ال�سخ�سي،  ال���ت���ع���ام���ل  ي��ت��ط��ل��ب 
ل م����ؤمت���رات ع���ر ال��ف��ي��دي��� من 

لنغلي.

ط���ي��ل��ة الأم�����د ع���ن ال���ق���درة على 
����س���ن ع��م��ل��ي��ات م��ك��اف��ح��ة اإره������اب 
قيد  بعيدة،  من�سات  م��ن  ناجحة 
الخ��ت��ب��ار. ول�����س���ء احل���ظ، يق�ل 
يك�ن  اأن  املحتمل  “من  ب�لت�ن: 
هذا التخمني جمرد خط ماجين� 

البالغي الثاين«.
فمن دون من�سة اأمريكية ملكافحة 
�سيك�ن  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  الإره����اب يف 
احل�س�ل  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����س��ع��ب  م���ن 
ا�ستخباراتية  م���ع���ل����م���ات  ع���ل���ى 
الكثري  و�سيك�ن  التهديد.  ح���ل 
م��ن ق����درات امل��راق��ب��ة ب��ال فائدة. 
و”داع�س  “القاعدة”  يق�م  فلن 
عميقة  خ��ن��ادق  بحفر  خرا�سان” 
عابرة  بالي�ستية  �س�اريخ  لإي����اء 
ن���وي��ة، ميكن  ق��درة  ذات  للقارات 
يك�ن  ول��ن  الف�ساء.  م��ن  روؤي��ت��ه��ا 

�ضر�حة مفاجئة
وراأى ب�لت�ن اأن ال�ليات املتحدة 
اآخ��ر بحجم  قد ل ت�اجه هج�ماً 
11 �سبتمر )اأيل�ل( على الف�ر، 
يهداأ،  مل  الإره��اب��ي  التهديد  لكن 

وبالتاأكيد مل يختف.
بايدن  اإدارة  “ت�ستحق  واأ���س��اف: 
املفاجئة،  ال�����س��راح��ة  على  ال��ث��ن��اء 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ���س��ه��ادة كال 
ال��ت��ي تلقاها  ال��ت��ح��ذي��رات  ك���ررت 
ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن ق��ب��ل ال�����س��روع يف 

الن�سحاب..
 كما حذر ترامب والرئي�س باراك 
اأوباما من اأم�ر كهذه. ومع ذلك، 
يتم  املقلقة  التقييمات  ه��ذه  ف��اإن 
دع��م��ه��ا ع��ل��ًن��ا م���ن ���س��خ�����س عينه 

بايدن«.
ب����اي����دن  ن����ظ����ري����ة  ب����ات����ت  والن، 

الإرهابي  ال��ت��ه��دي��د  اأن  بب�ساطة 
منعه  مي��ك��ن  اأو  ج�����ه����ري،  غ���ري 
“عر  ا�سراتيجيات  خ��الل  م��ن 
اإدارة  املثبتة. واأقرت  غري  الأفق” 
اخلطابي  ماجين�  خط  اأن  بايدن 

الداعم لالن�سحاب قد �سقط.
وق�����ال ك����ل���ني ك�����ال، وك���ي���ل وزارة 
ك����اًل من  اإن  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة،  ال���دف���اع 
خرا�سان”  و”داع�س  “القاعدة” 
هجمات  ل�����س��ن  “نية”  ل��دي��ه��م��ا 
اإىل  م�سرياً  ال��غ��رب،  �سد  اإرهابية 
اأن “داع�س �سيكت�سب هذه القدرة 
�سهراً،   12 اأو  �ستة  خالل ما بني 
والقاعدة �سي�ستغرق �سنة اأو �سنتني 

لإعادة ت�سكيل تلك القدرة«.

هجمات على بعد 6 �أ�ضهر
ولفت ب�لت�ن اإىل اأن ذلك يق��س 

���س��دق��ي��ة ط��ال��ب��ان، ب��ع��دم��ا وعدت 
مبنع ذلك على وجه التحديد، كما 
الأمريكية  الت�سريحات  ي�سرب 

بعدم اأهمية التهديد.
واأك�����������د ال���������س����ن����ات�����ر ران���������د ب�����ل 
)جمه�ري من كنتاكي( يف اأواخر 
“تهديد  ل  اأن�����ه  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام 
اإره���اب���ي ع��امل��ي��اً ك��ب��رياً ق���ادم���اً من 

اأفغان�ستان«.
اأن  ب���د  “ل  ب���ل��ت���������ن:  وي��ق������������������ل 
ط����ال����ب����ان وال���ق�����������اع���دة وداع���������س 
خ���را����س���ان مل ي��ط��ل��ع���ا ع��ل��ى هذا 

اخلر.
 ب��ع��د ���س��ه��ري��ن ف��ق��ط م���ن رحيل 
الق�ات الأمريكية، ميكن اأن تك�ن 
الهجمات الإره��اب��ي��ة اجل��دي��دة يف 
�ستة  بعد  على  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 

اأ�سهر فقط«.

واإنهاء  م��دن��ي��ة  ح��ك���م��ة  بت�سكيل 
املتبعة  ال�ستثنائية  الإج������راءات 
والإفراج عن املحب��سني وت�سكيل 
ح���ك����م���ة ب���ع���ي���دة مت���ام���ا ع����ن اأي 

ت�جهات للمك�ن الع�سكري.
ي�اجه  ال������ذي  ال�����ره�����ان،  وذك������ر 
���س��غ���ط��ا يف ال����داخ����ل واخل������ارج 
اأنه  للمدنيني،  ال�سلطة  لإع����ادة 
قد يتم الإعالن عن رئي�س وزراء 
غ�س�ن  يف  ال���ت���ك���ن����ق���راط  م����ن 
مفت�حا  ال���ب���اب  وت�����رك  اأ����س���ب����ع، 
اأمام الرجل الذي اأطاح به للع�دة 
وي�ؤكد  جديدة.  حك�مة  وت�سكيل 
باحلك�مة  اأط�����اح  اأن�����ه  ال���ره���ان 
اأجج  اأن  بعد  اأهلية  حرب  لتجنب 
�سيا�سي�ن مدني�ن العداء للق�ات 
امل�����س��ل��ح��ة. وي���ق����ل اإن�����ه ل ي���زال 
الدميقراطي  بالتح�ل  ملتزما 
مب��ا يف ذل���ك الن��ت��خ��اب��ات بحل�ل 
2023 لكنه يف�سل حك�مة  عام 

ت�ستبعد ال�سيا�سيني احلزبيني.
اإىل  وت��راوح املطالب من الع�دة 
كان  ال��ذي  ال�سلطة  تقا�سم  اتفاق 
ت�جيه  اإىل  النقالب  قبل  �ساريا 

اتهامات جنائية لقادته.
النا�سطني  اإن  خ������راء  وي����ق�����ل 
بف�سل جتربة  الآن  تنظيما  اأكرث 
2019. ويحظ�ن بدعم املجتمع 
الدويل الذي فر�س عق�بات على 

الع�سكريني.

ال�شودان.. »احلرية والتغيري« تك�شف �شرطها للخروج من الأزمة
ال�سكنية يف اخلرط�م واأم درمان واخلرط�م بحري لفتح الطرق وتفريق 
املظاهرات الليلية با�ستخدام الغاز امل�سيل للدم�ع واإطالق الر�سا�س يف 

اله�اء.
اإن  “�سكاي ني�ز عربية”  وقال م�سدر مطلع على �سري املبادرات مل�قع 
تت�سمن  نقاط؛   3 من  تتك�ن  الأمم��ي  املبع�ث  يق�دها  التي  الت�س�ية 
�سلطات تنفيذية كاملة  ال���زراء عبداهلل حمدوك ومنحه  اإع��ادة رئي�س 
وتك�ين جمل�س �سيادة �سريف من 3 �سخ�سيات وطنية وجمل�س لالأمن 

والدفاع يق�ده ال�سق الع�سكري.
ت��ق���د مبادرات  ال��ت��ي  ال������س��اط��ات الأخ����رى  اأن معظم  امل�����س��در  واأو���س��ح 
منف�سلة عن تلك التي يق�دها ف�لكر تتمح�ر ح�ل نف�س البن�د؛ لكنه 
اأن  ال��ذي يرى �سرورة  اأبرزها م�قف حمدوك  اإىل وج���د عقبات  اأ�سار 

•• اخلرطوم-وكاالت

رف�ست ق�ى احلرية والتغيري - املجل�س املركزي - التفاو�س ح�ل اأي 
ال�س�دان، وا�سرطت  ال�سيا�سية احلالية يف  ت�س�ية للخروج من الأزمة 
اأح��داث اخلام�س والع�سرين من  اإىل ما قبل  الأو�ساع  اإع��ادة  قبل ذلك 

اأكت�بر.
التي  تلك  اأب��رزه��ا  م��ب��ادرات  ودول��ي��ة  واإقليمية  6 جهات حملية  وت��ق���د 
ورئي�س  املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  ممثل  بريت�س،  ف�لكر  يتبناها 

البعثة املتكاملة لدعم العملية النتقالية يف ال�س�دان “ي�نيتام�س«.
ياأتي هذا فيما قال �سه�د عيان مل�قع “�سكاي ني�ز عربية” اإن الق�ات 
الأمنية وا�سلت م�ساء الثنني عمليات املداهمة داخل عدد من الأحياء 

تع�د حك�مته التي كانت قائمة قبل اأحداث 25 اأكت�بر، ومن ثم تق�م 
بحل نف�سها متهيدا لت�سكيل حك�مة ت�كنقراط وفقا لرنامج حمدد.

كما اأكد امل�سدر اأن اأع�ساء بارزين يف ال�سق الع�سكري يعار�س�ن الت�س�ية 
ب�سيغتها احلالية رغم م�افقة قائد اجلي�س عبدالفتاح الرهان عليها.
وتعطي الت�س�ية رئي�س ال�زراء حرية مطلقة لختبار طاقمه ال�زاري 
احلرية  ق����ى  يف  املمثلة  ال�سيا�سية  احل��ا���س��ن��ة  دور  ان��ت��ه��اء  يعني  مم��ا 
والتغيري. وتن�س كذلك على ا�ستيعاب جميع القيادات والك�ادر احلزبية 

العاملة باحلك�مة باملجل�س الت�سريعي.
وم��ن��ذ اإع����الن ع��ب��دال��ف��ت��اح ال���ره���ان، م��ط��ل��ع الأ���س��ب���ع امل��ا���س��ي؛ حالة 
الط�ارئ وحل جمل�سي ال�سيادة وال�زراء واإعفاء عدد من الدبل�ما�سيني 
وامل�س�ؤولني؛ ي�ا�سل �س�داني�ن احتجاجاتهم الراف�سة لتلك القرارات، 

اأم����ام ا���س��ت��ك��م��ال الفرة  “لقطع ال��ط��ري��ق  اإن��ه��ا ت��ه��دف  ال��ت��ي ي��ق���ل���ن 
النتقالية التي دخل فيها ال�س�دان منذ �سق�ط نظام “الإخ�ان” بث�رة 

�سعبية يف اأبريل 2019«.
هذا وتعي�س العديد من املدن ال�س�دانية حالة من ال�سلل التام؛ يف ظل 
وال�سركات  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  واجلامعات  للمدار�س  كامل  اإغ��الق 

والأ�س�اق واملحال التجارية.
وفيما اأكد ف�لكر اأن بعثته ت�ا�سل ات�سالتها بني مقر اإقامة حمدوك 
والق�سر، قالت ق�ى احلرية والتغيري يف بيان اإنه يجب رفع كافة القي�د 
وال�سيا�سيني  ال�����زراء  جميع  ���س��راح  واإط���الق  ح��م��دوك  على  املفرو�سة 
على  املطروحة  الت�س�يات  من  اأي  مناق�سة  اأو  التفاو�س  قبل  املعتقلني 

ال�ساحة.

هكذا يهّدد خطاأ بايدن الأمن القومي الأمريكي
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الفجر الريا�ضي

5:00 م�ساء  يلتقي منتخبنا ال�طني لكرة القدم ال�ساطئية يف ال�ساعة 
الي�م  الأربعاء 03 ن�فمر 2021 مع منتخب الرتغال �سمن مناف�سات 
الي�م الثاين من الن�سخة العا�سرة من بط�لة كاأ�س القارات لكرة القدم 
ال�ساطئية التي تقام حتت رعاية �سم� ال�سيخ من�س�ر بن حممد بن را�سد 
اآل مكت�م رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، وينظمها جمل�س دبي الريا�سي 
ال�ساطئية  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة  م��ع  بالتعاون  ال��ت���ايل  على  العا�سر  للعام 
بالحتاد الدويل لكرة القدم، وتقام مناف�ساتها على �ساطئ كايت بيت�س 
مبنطقة اأم �سقيم وت�ستمر اإىل ي�م 06 ن�فمر، وي�سارك فيها اأق�ى 8 
اإيران، الباراغ�اي، ال�سنغال،  منتخبات يف العامل هم: الإم��ارات، رو�سيا، 

اإ�سبانيا، اليابان، الرتغال. 
اأوروب��ا يف  ق��ارة  الرتغال بطل  للقاء منتخب  ال�طني  وا�ستعد منتخبنا 
كرة القدم ال�ساطئية، وذلك من خالل التدريب الي�مي والإعداد البدين 
والنف�سي لالعبني، كما �ستقام يف ذات الي�م ثالث مباريات اأخرى حيث 
الرابعة ع�سًرا،  ال�ساعة  ال�سنغال يف  اإ�سبانيا مع منتخب  يلتقي منتخب 
ال�سابعة  ال�ساعة  يف  رو�سيا  منتخب  مع  الباراغ�اي  منتخب  يلتقي  كما 
الثامنة  ال�ساعة  اليابان يف  اإي��ران مع منتخب  ويلتقي منتخب  رب��ع،  اإل 

م�ساء.

ويف هذا ال�سياق قال حممد املازمي مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم 
ال�ساطئية: "الفريق م�ستعد جيًدا لهذه البط�لة وعازم�ن على املناف�سة 
على املركز الأول، ورغم اأن مباراة الي�م �ستك�ن مباراة �سعبة خا�سة مع 
اآخ��ر ثالث  م��رات مبا فيهم   9 اأوروب���ا  الرتغال بطل  م�اجهة منتخب 
�سن�ات وبطل العامل مرتان، لكن هذا لن ي�سكل اأي عائق يف طريق حتقيق 
حلمنا هذا العام، فنحن نعلم اأن جميع الفرق امل�ساركة يف هذه البط�لة 
وتعد اأق�ى املنتخبات يف العامل، فاإىل جانب بطل اأوروبا �سن�اجه منتخب 
اأقيمت  التي  ال�ساطئية  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  ببط�لة  الفائز  رو�سيا 
القارات ثالث  اأن فاز بلقب كاأ�س  العام اجل��اري، كما  اأر�سها �سيف  على 
كاأ�س  بلقب  ف��از  ب��دوره  ال��ذي  اإي���ران  ا منتخب  اأي�سً �سن�اجه  م��رات، كما 
القارات ثالث مرات من بينها الن�سخة الأخرية من البط�لة، كما ي�جد 
اليابان احلا�سل على املركز الثاين يف كاأ�س العامل لكرة القدم ال�ساطئية 
واإىل جانبه ال�سنغال بطل اأفريقيا عدة مرات، لذلك ب�سكل عام   ،2021
�ستك�ن جميع املباريات بنف�س امل�ست�ى فكل الفرق ق�ية، و�سنحر�س على 
اأي  لتحقيق هدفنا، ولعبينا جاهزين ملالقاة  لدينا  اأق�سى جهد  بذلك 
فريق مهما كان م�ست�اه، ومتحم�س�ن دائًما لتقدمي اأف�سل اأداء يف هذه 
البط�لة على اخل�س��س لأنها تعد منتًجا اإماراتًيا وتنظم على اأر�سنا". 

على �ضاطئ كايت بيت�س  للبطولة  �لثاين  �ليوم  يف  مباريات   4 •
يومًيا باملجان �ملباريات  حل�ضور  للجمهور  عامة  • �لدعوة 

اأبي�س ال�شواطئ يواجه منتخب الربتغال يف كاأ�س القارات الليلة

•• اأبوظبي-الفجر:

 اختتمت بط�لة "ي� اإف �سي 267" 
ن��زالت��ه��ا ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ي���م ال�سبت 
املا�سي 30 اأكت�بر يف الحتاد اأ�رينا 
على  ال�ستار  لت�سدل  يا�س،  بجزيرة 
فعاليات الدورة الثانية من "اأ�سب�ع 
�سجلت  ال��ت��ي  للتحدي"  اأب���ظ��ب��ي 
اأ�سداء  و���س��ط  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��اً  جن���اح���اً 
اإي��ج��اب��ي��ة ع��امل��ي��ة وا���س��ع��ة م��ن جن�م 
اإف �سي" واملنظمني واجلمه�ر،  "ي� 
كعا�سمة  اأب���ظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  م���ع���ززة 

للفن�ن القتالية يف العامل.
للتحدي"  اأب�ظبي  "اأ�سب�ع  و�سهد 
التجارب  م����ن  ح����اف����اًل  ب���رن���اجم���اً 
مبا  باحلما�س  الناب�سة  والأن�سطة 
وفر�س  اجلمه�ر  فعاليات  ذل��ك  يف 
ح�����س��ري��ة ل����الط����الع ع���ل���ى اأ�����س����رار 
ال��ف��ن���ن ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة عر 
املفت�حة  التدريب  جل�سات  ح�س�ر 
ال�زن  وفعالية  ال�سحفي  وامل���ؤمت��ر 
�سي"،  اإف  "ي�  ل��ن��ج���م  ال��ر���س��م��ي��ة 
بط�لة  مبناف�سات  ال�ستمتاع  قبل 
واأ�سبحت   ."267 ���س��ي  اإف  "ي� 
مدينة  اأول  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
اأربع  ت�ست�سيف  خارج ل�س فيجا�س 
فعاليات "ي� اإف �سي" حتمل �سل�سلة 

الأرقام املميزة.
جل�فر  الأول  امل�������س���ن���ف  وان�����ت�����زع 
تيك�سريا، الذي احتفل بعيد ميالده 
حزام  املا�سي،  اخلمي�س  ي���م  ال�42 
الثقيل  خفيف  وزن  يف  العامل  بطل 
يف  باله�فيت�س  ي���ان  مناف�سه  م��ن 
النزال الرئي�سي لي�سبح ثاين اأكر 
اأول  اإف �سي"، وذل��ك يف  ل�"ي�  بطل 
ح����دث ح���ي ي���رح���ب مب���ا ي���زي���د عن 
جمه�ر  م��ن  م�����س��اه��د   10.000
ال���ف���ن����ن ال���ق���ت���ال���ي���ة امل��خ��ت��ل��ط��ة يف 
القي�د  تخفيف  بعد  اأري��ن��ا  الحت���اد 

املفرو�سة ب�سبب ك�فيد19-.
و�سكلت نزالت "ي� اإف �سي" ختاماً 
احلية  والأن�سطة  للتجارب  مثالياً 
للتحدي"،  اأب����ظ���ب���ي  "اأ�سب�ع  يف 
التي ا�ستقطبت اإقباًل قيا�سياً �سلط 
املتنامية  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س���ء 
لريا�سات الفن�ن القتالية املختلطة 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
التنظيمية  واخل������رات  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
وجتعلها  اأب���ظ��ب��ي،  متتلكها  ال��ت��ي 
البط�لت  ل�ست�سافة  رائ��دة  وجهة 
يف  العاملية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الريا�سية 
اآمنة ت�سمن �سحة و�سالمة  اأج���اء 

اجلميع. 
وعقب ف�زه احلا�سم، قال تيك�سريا: 

بجدية  ت��درب��ت  اأب���ظ��ب��ي،  "�سكراً 
اإىل  لل��س�ل  عاماً   20 م��دى  على 
ت��غ��م��رين م�ساعر ل  ه���ذا الإجن�����از. 
ت��سف. قدم يان اأداًء رائعاً، غري اأن 
امل�ستقبل اأ�سبح يل. اأب�ظبي اأف�سل 
النزالت  وخ������س  لزيارتها  وج��ه��ة 
على اأر�سها، حيث ميتلك املنظم�ن 
الفن�ن  لريا�سات  عميقاً  فهماً  هنا 
كرم  جانب  اإىل  املختلطة،  القتالية 
ال�����س��ي��اف��ة الأ���س��ي��ل��ة ال����ذي متنحه 

للجميع". 

ح�سن  علي  �سعادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سيبة، 
ال�������س���ي���اح���ة وال���ت�������س����ي���ق يف دائ�����رة 
الثقافة وال�سياحة- اأب�ظبي، اجلهة 
تنظيم  "يعتر  ل��ل��ح��دث:  امل��ن��ظ��م��ة 
الدورة الثانية من "اأ�سب�ع اأب�ظبي 
بحد  اإجن���������ازاً  ب���ن���ج���اح  للتحدي" 
ال�سياحة  قطاع  ازده���ار  يدعم  ذات��ه 
يف الإم������ارة، ومي��ن��ح��ن��ا دف��ع��ة ق�ية 
للم�سي قدماً يف تط�ير املزيد من 
والرفيهية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��ج��ارب 

امل��ت��ن���ع��ة. وي��ن�����س��م الأ����س���ب����ع اإىل 
الفعاليات العاملية التي ا�ست�سافتها 
العا�سمة على مدار الأ�سهر املا�سية، 
اجلمه�ر  م�������س���ارك���ة  ت�����ؤك����د  ح���ي���ث 
واحل�س�ر  جت����ارب����ه  يف  ال����ا����س���ع���ة 
اأنه ميكننا  اأرينا،  الكبري يف الحتاد 
التن�سيق  خالل  من  الكثري  حتقيق 
ال�����س��رك��اء واجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون 

املعنية يف الإمارة". 
مدى  "ندرك  ���س��ع��ادت��ه:  واأو�����س����ح 
والفن�ن  �سي"  اإف  "ي�  ���س��ع��ب��ي��ة 

املنطقة، غري  املختلطة يف  القتالية 
اأن حجم م�ساركة وحما�س اجلمه�ر 
للتحدي"  اأب�ظبي  "اأ�سب�ع  خ��الل 
ريادة  تكري�س  نح�  خط�اتنا  يدعم 
للفن�ن  عا�سمة  باعتبارها  الإم��ارة 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  املختلطة،  القتالية 
ممار�سة  ب��اأه��م��ي��ة  ال����ع���ي  ت��ع��زي��ز 
اأمن������اط احلياة  وات���ب���اع  ال��ري��ا���س��ة 
اأب�ظبي  روؤي��ة  مع  ال�سحية متا�سياً 

."2030
رئي�س  واي�������ت،  دان������ا  ق�����ال  ب��������دوره، 
القتالية  للفن�ن  العاملية  املنظمة 
"اأحب  �سي":  اإف  "ي�  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
وتنظيم  اأب�����ظ����ب����ي  اإىل  ال�����ق�����دوم 
اأي�ساً  وح�����س��ل��ت  ف��ي��ه��ا،  ال��ب��ط���لت 
الإمارات.  الذهبية يف  الإقامة  على 
حم�رياً  دوراً  اأب���ظ��ب��ي  لعبت  ل��ق��د 
على  �سجلناها  ال��ت��ي  النجاحات  يف 
املا�سية،  ع��ام��اً   12-10 ال����  م���دى 
با�ستمرار  �سيزداد  الذي  الدور  وه� 
اإجن��ازاٍت جديدة". و�سجل  لتحقيق 
رقماً  م����رييف  ل�����ريون  ال���ري���ط���اين 
قيا�سياً كاأول مقاتل يحرز ف�زين يف 
الحتاد اأرينا بعد انت�ساره بال�سربة 
ال��ف��ن��ل��ن��دي ماك�ان  ال��ق��ا���س��ي��ة ع��ل��ى 

اأمريخاين يف وزن الري�سة. 
اأب����ظ���ب���ي  "اأحب  م�������رييف:  وق�������ال 

ج����داً وه���ي ب��ي��ت��ي ال���ث���اين ال����ذي مل 
مدينة  اإنها  للهزمية.  فيه  اأتعر�س 
رائ���ع���ة مت��ت��ل��ك ف���ن���ادق خ���الب���ة، كل 
واجلمه�ر،  ال�سيافة  مذهل،  �سيء 
املدينة.  ه����ذه  يف  ال��ع��ي�����س  اأمت���ن���ى 
بينما  مل��ت��اب��ع��ت��ي  اجل���م���ي���ع  واأدع��������� 
اأم�سي بخط�ات ثابتة نح� اللقب، 
احلا�سم  النزال  اإىل خ��س  واأتطلع 
لق����ت����ن����ا�����س ح��������زام ال����ب����ط�����ل����ة يف 

العا�سمة اأب�ظبي".
وح��ل��ق ال��رو���س��ي ب��ي��ر ي���ان باللقب 
امل���ؤق��ت ل����زن ال��ب��ان��ت��ام ع��ق��ب ف�زه 
�ساندهاجن  ك�����ري  ع��ل��ى  امل�ستحق 
وقال  ال�سريك،  الرئي�سي  النزال  يف 
الثاين  ف����زي  ال��ي���م  "حققت  ي���ان: 
اأ�سعر  ول��ه��ذا  اأب���ظ��ب��ي،  يف  باللقب 
باأن هذه املدينة باتت م�طن الف�ز 
بالن�سبة يل". اإىل جانب ذلك، متّكن 
حمزات �سيماييف من اإلهاب حما�س 
اأري���ن���ا، اإذ مل  اجل��م��ه���ر يف الحت����اد 
3:16 دقيقة فقط  ي�ستغرق �س�ى 
لإخ�ساع مناف�سه يل جينجلياجن يف 
الثالث  ف���زه  حمققاً  ال�يلر،  وزن 
اإف �سي" يف  "ي�  ث��الث بط�لت  يف 

العا�سمة الإماراتية.
اأب�ظبي  "اأعتر  �سيماييف:  وق��ال 
املزيد  خ������س  واأود  ال��ث��اين،  وط��ن��ي 

النا�س  اأح�����ب  ه���ن���ا.  ال����ن����زالت  م���ن 
والت�ا�سل معهم، والذين يبادل�نني 
ال�دية لأنهم يدرك�ن  امل�ساعر  هذه 
اأنني مقاتل متميز. واأتطلع للع�دة 
جم���دداً اإىل اأب���ظ��ب��ي وامل�����س��ارك��ة يف 

نزاٍل على اللقب بني جمه�رها".
يذكر اأن بط�لة "ي� اإف �سي 267" 
احرازية  لإج����راءات  وف��ق��اً  اأقيمت 
���س��ارم��ة، ح��ي��ث ت��ع��ني ع��ل��ى حاملي 
16 ع���ام���اً فما  ال���ت���ذاك���ر م���ن ���س��ن 
ف�ق اأن يك�ن�ا حا�سلني على اللقاح 
التعريف  �سفة  اإب����راز  م��ع  ال��ك��ام��ل 
ت��ط��ب��ي��ق احل�سن،  ع��ل��ى  اخل�����س��راء 
لفح�س  �سلبية  نتيجة  ج��ان��ب  اإىل 
م�سحة الأنف PCR مت ا�ستالمها 
اأق�سى،  بحد  �ساعة   96 غ�س�ن  يف 
من  ُطلب  كما  القاعة.  دخ���ل  عند 
اإبراز  12 و15 عاماً  احل�س�ر بني 
نتيجة �سلبية لفح�س م�سحة الأنف 
96 �ساعة  ا�ستالمها يف غ�س�ن  مت 

بحد اأق�سى قبل الفعالية. 
للتحدي"  اأب�ظبي  "اأ�سب�ع  وحظي 
م����ن خمتلف  ب���اه���ت���م���ام اجل���م���ه����ر 
تخفيف  ع���ق���ب  ال������ع������امل،  اأن������ح������اء 
اأب�ظبي  اإذ ترحب  ال�سفر  اإج��راءات 
حجر  دون  املطعمني  بالزوار  حالياً 

�سحي. 

»�أ�ضبوع �أبوظبي للتحدي« ُيعزز مكانة �لإمارة كعا�ضمة للفنون �لقتالية �ملختلطة يف �لعامل 

بطولة »يو اإف �شي 267« يف الحتاد اأرينا بجزيرة يا�س �شكلت ختامًا مثاليًا اأ�شدل ال�شتار على فعاليات الأ�شبوع 
جلوفر تيك�ضري� يقّدم �أد�ًء ممّيزً� ويخطف لقب بطل وزن �خلفيف �لثقيل يف �لنز�ل �لرئي�ضي, وبيرت يان يحلق باللقب �ملوؤقت لوزن �لبانتام

•• دبي -وام:

اأعلن احتاد الإمارات لبناء الأج�سام واللياقة البدنية عن م�ساركة 
ثالثة حكام دوليني اإماراتيني للم�ساركة يف بط�لة العامل التي 
ول��ي��د عبد  ال��دول��ي��ني  م��ن  ك��ل  وه��م  بر�سل�نة  غ��دا يف  �ستنطلق 
ا�سكناين،  وجا�سم  عي�سى،  �سامل  وحممد  �سعيد،  حممد  الكرمي 

وذلك يف اإجناز دويل جديد ي�ساف لأ�سرة الريا�سة الإماراتية.
يف  لهم  الثالثة  ه��ي  احلالية  ال���دويل  الثالثي  م�ساركة  وتعتر 

بط�لت العامل ببناء الأج�سام.
و قال في�سل الغي�س الزعابي ع�س� جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
لبناء الأج�سام واللياقة البدنية ورئي�س جلنة احلكام، ان ت�اجد 

العاملي يعد اجن��ازا مهما،  اإماراتيني يف هذا املحفل  ثالثة حكام 
اجل�انب،  خمتلف  يف  اللعبة  اأ���س��رة  اإجن���ازات  ر�سيد  اإىل  ي�ساف 
وان ت�جيهات ال�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س 
اللعبة و�سقلهم يف  اإدارة الحتاد ب�سرورة تط�ير حكام  جمل�س 
البط�لت الدولية �ساهم ب�سكل فاعل يف تر�سيح احلكام الثالثة 

لي�سل�ا اإىل املكانة العاملية.
ب����دوره ق���ال احل��ك��م ال����دويل ول��ي��د ع��ب��د ال��ك��رمي حم��م��د �سعيد: 
الإم���ارات  لتمثيل  واتطلع  ال��ع��امل  بط�لة  يف  مب�ساركتي  فخ�ر 
باأف�سل �س�رة ومبا يعك�س مكانة الريا�سة الإماراتية وامل�ساركة 
لالحتكاك مع خراء التحكيم العامليني واكت�ساب اخلرة، واأ�سكر 
اأكادميية الحتاد الدويل لبناء الأج�سام يف دبي لدعم م�ساركتي 

احلالية يف املحفل الدويل.
احلكم  اأثبت  ا�سكناين:  جا�سم  ال��دويل  احلكم  ق��ال  جانبه  وم��ن 
يف  وم�ساركتنا  ال��ري��ا���س��ات،  جميع  يف  متيزه  الإم��ارات��ي  ال���دويل 
بط�لة العامل نقلة ن�عية مميزة ت�ساف لنجاحات بناء الأج�سام 

الإماراتية.
كما اأكد احلكم الدويل حممد �سامل عي�سى ان الدورات التدريبية 
التي نظمتها جلنة احلكام وور�س العمل �ساهمت يف تط�ير احلكم 
الإماراتي وجعله ملما بالق�انني وحتديثاتها، واعتز مب�ساركتي 
مع زمالئي احلكام يف بط�لة العامل، واأ�سكر احتاد اللعبة ورئي�س 
جلنة احلكام في�سل الزعابي للجه�د التي �ساهمت بت�اجدنا يف 

هذا امل�نديال العاملي.

برب�شلونة الأج�شام  بناء  مونديال  اإدارة  يف  ي�شاركون  اإماراتيني  حكام   3
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•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة الطب الريا�سي لحتاد الإمارات لكرة القدم اأم�س اجتماعاً 
اأندية الدولة  عر تقنية الت�سال املرئي مع الأطقم الطبية العاملة يف 
والطاقم  الفنية،  لل�س�ؤون  امل�ساعد  العام  الأم��ني  ي��رودي  عمر  بح�س�ر 
لل�ق�ف  الرامية  جه�دها  �سمن  ال�طنية،  املنتخبات  يف  العامل  الطبي 
الأطقم  خ��رات  وزي���ادة  وتط�ير  الريا�سي  الطب  م�ستجدات  اآخ��ر  على 
التي مت عقدها خالل الفرة  ال�سابقة  الطبية، وا�ستكماًل لالجتماعات 

املا�سية.  
رئي�س  الها�سمي  ال�سيد  الدكت�ر م�سطفى  تراأ�سه   ال��ذي  الجتماع  وب��داأ 
ال�سكر والتقدير  اللجنة بتقدمي  اأع�ساء  جلنة الطب الريا�سي بح�س�ر 
الكرة   احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  اإىل 
الطب  ملبادرات جلنة  الذي يقدمه  ملتابعته احلثيثة والدعم الالحمدود 
ملمار�سي  ال�سحي  بامل�ست�ى  الرتقاء  ي�سهم يف  ب��دوره  وال��ذي   ، الريا�سي 
اللعبة بالأندية واملنتخبات ال�طنية ، وتط�ر  ن�ساط كرة القدم يف الدولة 

اأحمد  والدكت�ر  الن�سر  لنادي  الطبي  للطاقم  ال�سكر  اللجنة  وقدمت   .
تعر�س  التي  الل�سان  بلع  عالية مع حالة  تعامل مبهنية  ال��ذي   ، وج��دي 
ال�سارقة يف  اأم���ام   الن�سر  م��ب��اراة فريق  اأحمد خ��الل  لها الالعب ط��ارق 
اأدن�ك للمحرفني، بالإ�سافة اإىل الطاقم الطبي لنادي ال�سارقة   دوري 
امل�ست�سيف للمباراة، حيث اتخذ اجلميع  اإجراءات �سريعة  لإنقاذ الالعب. 
وناق�س الجتماع �ُسبل تط�ير عمل الأطقم الطبية العاملة  بالأندية ) 
م�ستجدات  على  اطالعهم  خ��الل  من   ) الطبيعيني  واملعاجلني  الأط��ب��اء 
الطب الريا�سي ، اإ�سافة لإ�سراكهم يف الدرا�سات والبح�ث الطبية التي 
والتي  الآ���س��ي���ي  الحت���اد  م��ع  بالتعاون  الطبية  اللجنة  بها  تق�م  �س�ف 
تهدف لتقليل الإ�سابات ومدة التعايف من ال�سابة، بالإ�سافة اىل البحث 

اخلا�س بال�سحة النف�سية لالعبي كرة القدم.
 ، املباريات  عمليات  بروت�ك�ل  املتعلقة  الأم����ر  من  العديد  تناول  كما 
19 ، والإج��راءات اخلا�سة بالتعامل مع خمتلف احلالت  ولقاح ك�فيد 
الإلكروين  للنظام  اإ�سافة   ، التعايف  عند  الالزمة  الطبية  والفح��سات 

الطبي اخلا�س بت�سجيل اإ�سابات الالعبني.

واأ�ساد رئي�س جلنة الطب الريا�سي باجله�د الكبرية التي تبذلها اأطقم 
اأجل تطبيق  البن�د املدرجة يف بروت�ك�ل عمليات  الأندية الطبية  من 
قدٍر  على  اأنهم  م�ؤكداً   ، بالدولة  املخت�سة  اجلهات  من  املعتمد  املباريات 
بني  الت�ا�سل  اآلية  تعزيز  بند  اىل  التطرق  مت  كما  امل�س�ؤولية،  من  ع��اٍل 
الأطقم الطبية العاملة يف الحتاد والأندية يف ظل ا�ستحداث اإدارة طبية 

جديدة يف الحتاد.
لالأندية  الريا�سي  ال��ط��ب  جلنة  دع���م   الطبية  الأط��ق��م  ثمنت  ب��دوره��ا 
وم�ساعدتهم يف م�اجهة وحل امل�ساكل التي ت�اجههم اأوًل باأول من خالل 
الت�ا�سل امل�ستمر بني اللجنة والأندية  والإجابة على كافة ال�ستف�سارات 

وعلى مدار ال�ساعة.

•• العني-الفجر

العفريت  �سعيد  امل�ست�سار ي��سف  ت�ج 
ل��ن��ادي العني  امل��ايل  الأم���ني  الك�يتي 
ل��ل�����س��ط��رجن وال��ري��ا���س��ات ال��ذه��ن��ي��ة ، 
اأبطال مهرجان خريف العني الدويل 
لل�سطرجن مب�ساركة 100 لعب من 

دولة  15
اأن  ال��ك���ي��ت��ي  ي������س��ف  امل�ست�سار  واأك����د 
م�سابقات  ث����الث  ي�����س��م��ل  امل���ه���رج���ان 
وال�سريع  ال��ك��ال���س��ي��ك  ل��ل�����س��ط��رجن 
بهدف  واأح��داث م�ساحبة  واخلاطف 
ت�فري فر�س ق�ية لالحتكاك الفني 
الالعبني  جلميع  امل�ست�ى  وتط�ير 
وثمن دعم وم�ساندة جمل�س اأب�ظبي 
ال��ن��ادي لالرتقاء  ال��ري��ا���س��ي جل��ه���د 
ب��ال�����س��ط��رجن والأل�����ع�����اب ال��ذه��ن��ي��ة . 
عام  ان��ط��ل��ق  امل���ه���رج���ان  اأن  واأ�����س����اف 
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عاما على بداية مهرجان ال�سطرجن 
للخريف  الأربعة  للف�س�ل  العيناوي 

م�ؤكدا  وال�سيف.   والربيع  وال�ستاء 
ا�ستمرارية  ع���ل���ى  ال����ن����ادي  ح���ر����س 

الروزنامة  �سمن  امل��ه��رج��ان  اإق���ام���ة 
ال�سن�ية مع تط�يره خالل ال�سن�ات 

ال�سطرجن  ب���ط����ل���ة  يف  ال����ق����ادم����ة.  
بر�سيد  الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  ال�سريع 

ن��ق��اط ك��ل م��ن الإم���ارات���ي اأحمد   6
�سانتياج�  وال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  ال��رم��ي��ث��ي 
بر�سيد  الثاين  املركز  يف  ج��اء  بينما 
5.5 نقطة كل من الإماراتي نا�سر 
اإيرفن  والفلبيني  ال�سام�سي  حمد 
اأمل  الإم��ارات��ي��ة  وف��ازت   . فران�سي�س 
اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  ال�����س��ام�����س��ي  ف��ا���س��ل 

لعبة بر�سيد 5 نقاط . 
بط�لة  يف  ف�����از  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
الحتاد  اأ���س��ت��اذ  اخل��اط��ف  ال�سطرجن 
الدويل الإماراتي عمران احل��سني.

وفاز يف بط�لة الكال�سيك الفلبيني 
وجاء  ن��ق��اط   7 بر�سيد  �سانتياج� 
ال�سام�سي يف  نا�سر  الإم��ارات��ي حمد 

املركز الثاين بر�سيد 5.5 نقطة .
حكم  البط�لة  حتكيم  على  اأ���س��رف 
الحت�����اد ال�����دويل اأح���م���د ع����ادل من 
الإماراتي  ال����دويل  واحل��ك��م   ، م�سر 

اأحمد النعيمي مدير البط�لة .

•• دبي-وام: 

ت��ن��ط��ل��ق يف ال�����س��اب��ع��ة وال���رب���ع من 
الن�سخة  م��ن��اف�����س��ات  ال���ي����م  ���س��ب��اح 
واملحيط  اآ�سيا  بط�لة  م��ن   12 ال��� 
نادي  يف  ل��ل��ه���اة  للج�لف  ال��ه��ادي 
خ�����ر دب����ي ل��ل��ج���ل��ف وال���ي���خ����ت و 
ال�سهر  م��ن  ال�ساد�س  حتى  ت�ستمر 
اجل����اري مب�����س��ارك��ة 90 لع��ب��ا من 
31 دولة ح�ل العامل منها 6 دول 

عربية.
اكتمال  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
لنطالق  متهيداً  الرتيبات  كافة 
التي  ال���ب���ط����ل���ة  ه�����ذه  م��ن��اف�����س��ات 
ت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن اأب����رز 
لعبي اجل���ل��ف يف حم��اول��ة منهم 
الدع�ة  ب��ط��اق��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س���ل 
الأ�ساتذة  ب��ط���ل��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
�سانت  وب����ط�����ل����ة  ل���ل���م���ح���رف���ني، 
اأندروز املفت�حة العريقة بن�سختها 
150 يف العام املقبل. اأعلن عن  ال� 
هذه التفا�سيل يف امل�ؤمتر ال�سحفي 
ام�����س يف م��ق��ر النادي  ال����ذي ع��ق��د 
ال����زرع�����ين نائب  ب��ح�����س���ر ع�����ادل 
رئي�س احتاد اجل�لف ونائب رئي�س 

للبط�لة،  العليا  املنظمة  اللجنة 
وال���ل����اء ع��ب��داهلل ال��ه��ا���س��م��ي ع�س� 
للبط�لة،  العليا  املنظمة  اللجنة 
العام  الأم�����ني  ال�����س��ام�����س��ي  وخ���ال���د 
لحتاد المارات للج�لف والعديد 

من املهتمني بالبط�لة.
اأن  ال��������زرع���������ين  ع����������ادل  اأك����������د  و 
الكثري  �ستحقق  احلالية  البط�لة 
اجل�لف  ل��ري��ا���س��ة  امل��ك��ا���س��ب  م���ن 

الإماراتية، من خالل الرتباط مع 
اجل�لف  لريا�سة  منظمتني  اأك��ر 
الأ�ساتذة  بط�لة  وهما:  العامل،  يف 
والنادي  الأم��ري��ك��ي��ة،  للمحرفني 
امللكي الريطاين "اأر اأند اإيه"، من 
امل�سركة،  اخل���رات  تعزيز  خ��الل 
البط�لة  ه��ذه  ل�ستغالل  وال�سعي 
اخلرات  ل�ستقطاب  ق��ن���ات  لفتح 
والتنظيمية،  والإداري���������ة  ال��ف��ن��ي��ة 

م�ست�يات  ت��ط���ي��ر  يف  ي�ساهم  مب��ا 
الإم��ارات��ي��ني، خا�سة مع  الالعبني 
اإماراتيني يف  اأربع لعبني  م�ساركة 
ت�سارك  اأن  ع��ل��ى  ال���رج���ال،  ب��ط���ل��ة 
اأرب�����ع ف��ت��ي��ات مي��ث��ل��ن الإم�������ارات يف 
ب��ط���ل��ة ال�����س��ي��دات ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف 
ن������ادي اأب����ظ���ب���ي ل��ل��ج���ل��ف خالل 
ن�فمر   13 اإىل   10 م��ن  ال��ف��رة 
اجل�����اري، ل��ت��ك���ن الإم������ارات وجهة 

م�ست�ى  ع����ل����ى  ح�����دث�����ني  لأك���������ر 
اأ�سب�عني  مدار  على  لله�اة  العامل 

متتالني.
وك�سف الزرع�ين، اأنه �سيتم تنظيم 
زيارات لكبار امل�س�ؤولني الريا�سيني 
ع��ل��ى امل�����س��ت���ى ال������دويل وال���ق���اري 
وزوار الدولة، اإىل معر�س "اإك�سب� 
خالل  م��ن  وذل���ك  دبي"،   2020
اإبراز  على  املنظمة  اللجنة  حر�س 

ه���ذا احل����دث ال��ك��ب��ري، وب���ن���اًء على 
طلب الزوار اأنف�سهم الذين �ساهدوا 
ال�س�ر  امل��ع��ر���س ع���ر  ه����ذا  روع����ة 
والفيدي� ومتن�ا زيارته على اأر�س 
ال���ل����اء عبداهلل  وك�����س��ف  ال�����اق����ع. 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س���  ال��ه��ا���س��م��ي 
ي�سهد  احل��دث  اأن  للبط�لة،  العليا 
دولة   6 منها  دول���ة   31 م�����س��ارك��ة 
عربية، مبجم�ع 90 لعباً، يف اأكر 

اجل�لف  لالعبي  ن�عه  من  جتمع 
ال��ه���اة يف ال��ع��امل، م��ن حيث ج�دة 

امل�ست�ى وق�ة املناف�سات املت�قعة.
واعتر الها�سمي اأن تنظيم احلدث 
 4 تتخطى  قيا�سية ل  خالل فرة 
دليل  �سنغاف�رة،  اعتذار  بعد  اأ�سهر 
الإماراتية  ال����ري����ادة  ع��ل��ى  ج���دي���د 
واأهم  اأك���ر  وا�ست�سافة  تنظيم  يف 
الأحداث يف العامل ومنها الريا�سية، 

وذلك مع اإقامة بط�لة الرجال يف 
اأب�ظبي،  ال�سيدات يف  دبي وبط�لة 
العمل  ف���ري���ق  ج���ه����د  خ�����الل  م����ن 
الذي اكت�سب خرات مراكمة من 
ال��ب��ط���لت ال��دول��ي��ة ال��ك��ب��رية التي 
تقام على اأر�س الدولة �سن�ياً، حتى 
اأ���س��ب��ح��ت الإم�������ارات وج��ه��ة عاملية 

لريا�سة اجل�لف.
واملحيط  اآ���س��ي��ا  ب��ط���ل��ة  اأن  ي��ذك��ر 
انطلقت  لله�اة،  للج�لف  ال��ه��ادي 
تقدمي  و���س��ه��دت   ،2009 ع���ام  يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال����ج����ه ال����اع���دة يف 
�سيطرة  و����س���ط  ال���ري���ا����س���ة  ه�����ذه 
ال��ل��ق��ب، وهي:  اأرب���ع دول على  م��ن 
اليابان، وال�سني، وك�ريا اجلن�بية 
قائمة  راأ���س  على  وياأتي  واأ�سراليا 
ناكاجيما  كيتا  الياباين  امل�ساركني 
لعبي  ب���ني  ع���امل���ي���اً  اأول  امل�����س��ن��ف 
اجل�لف اله�اة، وال�سيني ي�ك�سني 
مرتني  والفائز  اللقب  حامل  ل��ني 
من قبل، والذي ي�سعى اإىل التف�ق 
مات�س�ياما،  هيديكي  مناف�سه  على 
حامل لقب بط�لة الأ�ساتذة عامي 
اأول  لي�سبح  و2011،   2010
لعب يف�ز بالبط�لة ثالث مرات.

اليوم.. انطالق مناف�شات بطولة اآ�شيا واملحيط الهادي للجولف بدبي مب�شاركة 90 لعبا

�لإ�ضادة بدور طبيب �لفريق �لأول لنادي �لن�ضر

جلنة الطب الريا�شي جتتمع بالأطقم 
الطبية العاملة بالأندية

�حتفال مبرور 15 عاما على �لنطالقة

امل�شت�شار يو�شف الكويتي يتوج اأبطال مهرجان 
خريف العني الدويل لل�شطرجن 

تابع �سيكاغ� ب�لز �سل�سلة انت�ساراته وانفرد ب�سدارة املنطقة ال�سرقية بعد 
ف�زه على ملعب ب��سطن �سلتيك�س 128-114، فيما ا�ستعاد اإنديانا باي�سرز 
نغمة الف�ز على ح�ساب �سان اأنت�ني� �سبريز 131-118 يف دوري كرة ال�سلة 

الأمريكي للمحرفني.
على ملعب "تي دي غاردن" واأمام 19.100 متفرج، تاألق دميار ديروزان مع 
هيمن فريقه ب�لز على الربع الخري الذي �سهد ت�سجيله  فيما  نقطة،   37

نقطة مقابل 11 ل�سلتيك�س.  39
و�سدد ديروزان 15 كرة ناجحة من اأ�سل 20 واأ�ساف 7 مرتدات لب�لز الذي 

جنح يف قلب تاأخره من 19 نقطة يف الربع الثالث اإىل ف�ز مدٍو.
واأ�ساف زاكاري لفني 26 نقطة، منها 13 يف الربع الأخري، ومرر 7 كرات 

ال�سرقية، مقابل  املنطقة  ال�ساد�س لب�لز مت�سدر  الف�ز  لي�ساهم يف  حا�سمة 
اجلمعة. هزمية كانت اأمام ني�ي�رك نيك�س بفارق نقطة 104-103 

وتقدم ب�لز بف�سل ثالثية اأي� دو�س�من� بنتيجة 106-105 قبل 7 دقائق 
 29 من �سافرة النهاية يف الربع الأخري، فار�ساً �سيطرة مطلقة بت�سجيله 
نقطة مقابل 9 ملناف�سه. وعزز ال�سيف "الثقيل" تقدمه منهياً الربع الأخري 
اأنهى دو�س�من� اللقاء ويف ر�سيده  11 مل�سيفه، فيما  39 نقطة مقابل  مع 

زميله ل�نزو ب�ل ب� 12. و�ساهم  نقطة،   14
28 نقطة و7  ب����راون الأف�����س��ل ت�سجياًل م��ع  ع��ن��د اخل��ا���س��ر، ك���ان ج��اي��ل���ن 
مرتدات، فيما اأ�ساف جاي�س�ن تات�م 20 على غرار اآل ه�رف�رد الذي اأ�ساف 

اإىل جناعته التهديفية 10 مرتدات، و�سجل مارك��س �سمارت 16.

اأ�س�اأ بداية له  وتعر�س ب��سطن خل�سارته اخلام�سة مقابل ف�زين فقط يف 
يف 7 مباريات منذ م��سم 2006-2007، حني خ�سر يف �ست من مبارياته 
 24 ال�سبع الأوىل. يف اإندياناب�لي�س، �سجل الليت�اين دومانتا�س �ساب�ني�س 
فريقه  ليجنب  حا�سمة،  مت��ري��رات   6 واأ���س��اف  م��رت��دة   13 والتقط  نقطة 
باي�سرز خ�سارة خام�سة ت�الياً بف�زه على �سان اأنت�ني� �سبريز 118-131.

اإىل  ليع�د ويعزز تقدمه  22 نقطة عند ال�سراحة،  بفارق  باي�سرز  وتقدم 
17.900 متفرج احت�سدوا يف ملعب غينريدج  اأمام  25 يف الربع الثالث 
ف��ي��ل��ده��او���س يف اإن��دي��ان��اب���ل��ي�����س. اأث��ن��ى م���درب ب��اي�����س��رز ري���ك ك��ارلي��ل على 
اأن  ويجب  نحتاجها  التي  املباراة  ن�ع  ه�  اأن هذا  "اأعتقد  قائاًل  اأداء لعبيه 
بحاجة  لكننا  نقطة،   118 ل عدم ا�ستقبال  اأف�سّ "كنت  نخ��سها"، م�سيفاً 

اإىل تبني هذا وم�ا�سلة العمل للتط�ر".
واأ�ساف لباي�سرز الذي حقق رقماً قيا�سياً لهذا امل��سم من الرميات الثالثية 
بلغ 18، كل من مايلز ترينر 19 نقطة، جا�سنت ه�ليداي 17 والكندي-

الدومينيكاين كري�س دوارت 18 وكاري�س ل�فري 16.
وتخلى باي�سرز الذي حقق ف�زه الثاين مقابل 6 هزائم هذا امل��سم عن قاع 

الرتيب يف املنطقة ال�سرقية اإىل ديرويت بي�ست�نز )5-1(.
وبرز عند �سبريز الذي مل ي�سمح مليل�وكي باك�س حامل اللقب بت�سجيل اأكرث 

من 93 نقطة ال�سبت )فاز 102-93(، ديج�نتي م�راي مع 16 نقطة.
"اأ�س�ا  قائاًل  فريقه  من  �ساهده  ما  ب�ب�فيت�س  غريغ  �سبريز  م��درب  انتقد 

مباراة لنا هذاالعام".

�شيكاغو بولز يتابع انت�شاراته.. وباي�شرز ي�شتعيد نغمة الفوز 

عودة اإ�شماعيل مطر وخالد عي�شى 
ومهند العنزي لت�شكيلة املنتخب الوطني

•• اأبوظبي -وام: 

عن  مارفيك  ف��ان  القدم  لكرة  الأول  ال�طني  ملنتخبنا  الفني  املدير  اأعلن 
ولبنان  اجلن�بية  ك�ريا  مل�اجهتي  " ا�ستعداداً  ل�"لأبي�س  امل��سعة  القائمة 
�سمن اجل�لتني اخلام�سة وال�ساد�سة للت�سفيات امل�ؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 
ي�اجه منتخبنا خارج  ، حيث  املجم�عة اخلام�سة  2022 حل�ساب  العامل 
اأر�سه ك�ريا اجلن�بية ي�م 11 ن�فمر اجلاري، ولبنان ي�م 16 من ال�سهر 

ذاته .
 ، ، عادل احل��سني  28 لعباً هم : علي خ�سيف  امل��سعة  القائمة  و�سمت 
حممد ال�سام�سي ، خالد عي�سى ، بندر الأحبابي ، عبدالعزيز هيكل ، حممد 
العطا�س ، �سامل �سلطان ، وليد عبا�س ، اأحمد را�سد ، مهند العنزي ، حممد 
برغ�س ، احل�سن �سالح ، علي �ساملني ، ماجد را�سد ، يحيى نادر ، عبداهلل 
رم�سان ، عبداهلل حمد ، حممد عبا�س ، اإ�سماعيل مطر ، طحن�ن الزعابي 
، فابي� دي ليما ، حممد جمعة عيد ، حارب عبداهلل ، كاي� كانيدو ، خليل 

احلمادي ، علي مبخ�ت و�سبي�ستيان تيغايل .
و�سيق�م اجلهاز الفني باإعالن القائمة النهائية التي �ستغادر اإىل العا�سمة 
مل�سابقة  التا�سعة  اجل�لة  مباريات  نهاية  بعد  �سي�ؤول  اجلن�بية  الك�رية 
دوري اأدن�ك للمحرفني التي �سُتلعب الي�م علماً باأن بعثة املنتخب �ستغادر 

الدولة فجر ي�م اجلمعة املقبل .
عي�سى،  خالد  واحل��ار���س  مطر،  اإ�سماعيل  القائد  ع���دة  القائمة  و�سهدت 
فيما   ، الأبي�س  الغياب عن �سف�ف  بعد فرة من  العنزي  واملدافع مهند 
�سيغيب ُكل من املدافعني �ساهني عبدالرحمن، وخليفة احلمادي، والظهري 
الأي�سر حمم�د خمي�س ولعب ال��سط خلفان مبارك ولعب الإرتكاز ماجد 

ح�سن بداعي الإ�سابة وحاجتهم للعالج والراحة .



األربعاء    3  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13382  
Wednesday     3   November   2021   -  Issue No   13382

19191919

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - الفجر:

برعاية �سم� ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
يف  ال�سحراوي  اأب�ظبي  رايل  ينطلق 
من  ال��ف��رة  خ��الل  الثالثني  ن�سخته 

ن�فمر اجلاري.  11 –  5
يزيد  ال���������س����ع�����دي  ال���ن���ج���م  ي�������س���ل���ط 
والكر  ماتيا�س  وال����دراج  ال��راج��ح��ي، 
ب���ط���ل ال����ع����امل اجل����دي����د ل���ل���دراج���ات 
ال���ن���اري���ة، اأن���ظ���اره���م���ا ع��ل��ى ال���ف����ز يف 
اأب�ظبي  رايل  من  الثالثني  الن�سخة 

ال�سحراوي. 
ال��ث��اين يف  ل��ف���زه  ال��راج��ح��ي  ويتطلع 
العام  ه��ذا  املتحدة  العربية  الم���ارات 
م���ع م��الح��ه ال��ري��ط��اين م��اي��ك��ل اأور 
اأوفردرايف،  هايل�ك�س  ت�ي�تا  ب�سيارة 
دبي  رايل  ب��ل��ق��ب  ف�������زه  ب���ع���د  وذل������ك 

ال�سحراوي يف فراير املا�سي.
النم�ساوي  اأم  ت��ي  كيه  جن��م  ويتطلع 
بلقب  الأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ل��ف���ز  وال���ك���ر 
اأب�ظبي  رايل  يف  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
اأن ���س��م��ن ف����زه  ب��ع��د  ال�������س���ح���راوي، 
للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بط�لة  بلقب 
للدراجات  ال��ط���ي��ل��ة  ال�����س��ح��راوي��ة 
ان��ت��ه��اء ج�لتها  ال��ن��اري��ة )ف��ي��م( قبل 

بف�زه باملركز الثاين يف املغرب ال�سهر 
امل��ا���س��ي. وذل����ك م���ع اق�����راب بط�لة 
النارية لعام  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
الإم�����ارات  يف  ن��ه��اي��ت��ه��ا  م���ن   2021

الأ�سب�ع املقبل.
لريا�سة  الإم�����ارات  منظمة  وك�سفت 
ال�����س��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة الي�م 
ع���ن ق��ائ��م��ة امل�����س��ارك��ني ال��دول��ي��ني يف 
 ،2021 ال�����س��ح��راوي  اأب���ظ��ب��ي  رايل 
الذي �سينطلق يف العا�سمة الإماراتية 
بط�لة  لقب  زال  وم��ا  املقبل.  ال�سبت 
العامل للراليات ال�سحراوية الط�يلة 

لل�سائقني متاحاً للف�ز.
ويتطلع القطري نا�سر العطية )61 
نقطة( للف�ز بلقبه الثالث يف اجل�لة 
قبل الأخرية من بط�لة كاأ�س العامل 
الط�يلة،  ال�������س���ح���راوي���ة  ل���ل���رال���ي���ات 
ال�سع�دي  �سائقني  ث��الث��ة  و���س��ي���اج��ه 
ن���ق���ط���ة(،   44( ال����راج����ح����ي  ي����زي����د 
 42( ال��ف��اري��ز  ل��سي�  والرج��ن��ت��ي��ن��ي 
دي��ن��ي�����س كروت�ف  وال��رو���س��ي  ن��ق��ط��ة( 

)37،5 نقطة(.
العطية  ي��ت��ع��ر���س  اأن  امل��م��ك��ن  وم����ن 
ت�ي�تا هايل�ك�س  �سيارة  �سيق�د  الذي 
ب�ميل  م���ات���ي����  م����الح����ه  ي�������س���اع���ده 
الب�لندي  ال�����س��ائ��ق  م����ن   ل��ل�����س��غ��ط 

كاأ�س  ب��ط��ل  ب��رزي��غ���ن�����س��ك��ي  ج���اك����ب 
الذي   2018 لعام  لل�سائقني  العامل 
�سيق�د �سيارة ميني ج�ن ك�بر ورك�س 

باغي.
الإماراتي  اأي�����س��اً  ال���رايل  وي�����س��ارك يف 
ي��ح��ي��ى ب��ال��ه��ل��ي ال����ذي ����س���ارك يف هذا 
وتفّ�ق  ال�����س��ن��ني،  م���ر  ع��ل��ى  احل�����دث 
اأف�سل  ع��ل��ى  الأح����ي����ان  م���ن  ك��ث��ري  يف 
بالده،  رايل  يف  ال��ع��امل  يف  ال�سائقني 
الن�سخة  يف  ب���ال���ه���ل���ي  و����س���ي���ن���اف�������س 

ال��ث��الث��ني م��ن ال����رايل ي��راف��ق��ه خالد 
الكندي ب�سيارة ني�سان بيك اأب.

ومع اقامة خامتة ج�لت بط�لة كاأ�س 
العامل للراليات ال�سحراوية الط�يلة 
لل�سيارات يف اململكة العربية ال�سع�دية 
لقبني  يت�فر  زال  م��ا  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر 
ال�سحراوي.  اأب�ظبي  رايل  مع  للف�ز 
���س��ل��ي��م مناف�سة  ب���ن  وي��ت���ق��ع حم��م��د 
اخلم�سة  ال��رايل  اأق�سام  خالل  حامية 

يف �سحراء الظفرة.

وقال حممد بن �سليم، رئي�س منظمة 
الإمارات لريا�سة ال�سيارات والدراجات 
الدويل  الحتاد  رئي�س  ونائب  النارية 
" ه��ن��اك دائما  ل��ل��ري��ا���س��ة  ل��ل�����س��ي��ارات 
املزيد على املحك يف هذا احلدث، ويف 
ال�اقع فان و�س�لنا للن�سخة الثالثني 
اأب���ظ��ب��ي ال�����س��ح��راوي عززت  ل����رايل 
ل  منا�سبة  ال���رايل  ه��ذا  اإن  جاذبيته. 
ت��ن�����س��ى جل��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني م���ن كبار 
املتط�عني  العديد من  اإىل  املناف�سني 

ي�����س��اع��دون يف حت��ق��ي��ق جناح  ال���ذي���ن 
الرايل".

وتت�قع املت�سابقة ال�سبانية كري�ستينا 
املناف�سة  ت��ت�����س��در  ال���ت���ي  ج����ت���ريي���ز 
ب�سيارة   )3 )ت��ي  جمم�عة  لقب  على 
اأوفردرايف اأو تي 3 �سغ�طاً من قبل 
وهم  اإليها  الأق��رب  الثالثة  املناف�سني 
والرو�سي  األفاريز  فرناندو  م�اطنها 
خ��سيه  والإ���س��ب��اين  ليبيديف  بافيل 

ل�ي�س بينا كامب�.

 ،)4 )ت���ي  ف��ئ��ة  يف  م�سابهة  ق�سة  ويف 
اأو�سنت  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مت�سدر  يتطلع 
ج�نز من ال�ليات املتحدة الأمريكية 
ك��ي�����س ك�لني  ال���ه����ل���ن���دي  مل����اج���ه���ة 
والإيطايل اأوجيني� اأم��س والب�لندي 
اآرون دومزال، الذين يق�دون �سيارات 

فريق كان – اأم مافرييك.
من جانبه، ان�سم الدراج الب�ت�س�اين 
رو���������س ب����ران���������س ال����ف����ائ����ز ب���اجل����ل���ة 
العامل  ك���اأ����س  ل��ب��ط���ل��ة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة )ف��ي��م( ه��ذا العام 
جن�م  زم���الئ���ه  اإىل  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  يف 
اأن��درو �س�رت واأدريان  دراج��ات ياماها 
ف���ان ب��ي��ف��ري��ن يف حم��اول��ة مل��ن��ع الف�ز 
الثاين والع�سرين لدراجات كيه تي اإم  

يف رايل اأب�ظبي ال�سحراوي.
ومن بني اأبرز الدراجني العرب الذين 
ميتلك�ن فر�سة اأخرى ملناف�سة اأف�سل 
العامل  ب��ط��ل  امل�������س���ان���ع،  ف����رق  جن�����م 
ل���رال���ي���ات ال��ب��اه��ا ف��ي��م ل��ع��ام 2018 
الإم�����ارات�����ي حم��م��د ال��ب��ل������س��ي ال���ذي 
اأن��ه��ى ال��ب��ط���ل��ة ه���ذا ال��ع��ام يف املركز 
ال�سطي،  اهلل  عبد  والك�يتي  ال��راب��ع، 

وال�سع�دي م�سعل الغنيم.
ويق�د الدراج الإيطايل كارل� كابيني 
دراجة ه�ندا مت�سدراً كل من ترتيب 

 )1 2 ج���روب  امل��ج��م���ع��ة )ف��ي��م رايل 
)اأدفين�سر  جمم�عة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�ساركني من دون  ت��رويف( للدراجني 

اأية م�ساعدة. 
وي��ج��ب ع��ل��ى  ال�����دراج راف����ال �س�نيك 
بطل العامل لدراجات الك�اد�س مرات 
م��ت��ع��ددة م���اج��ه��ة م��ن��اف�����س��ة ال�����دراج 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ان���ي��ل اأن���دوج���ار على 
لهذا  ال��ك���اد���س  دراج���ات  بط�لة  لقب 
ف�زه  بتحقيق  ي��رغ��ب  ك��ان  اإذا  ال��ع��ام، 

الثالث يف رايل اأب�ظبي ال�سحراوي.
هذا  يف  ا�سرائيليان  طاقمان  ويناف�س 
احل��دث لأول م��رة يف جمم�عة )فيم 
ب���ارت����ف  روي  وه���م���ا  يف(،  ا������س  ا������س 
وديفيد  وت���ال  روي،  ج��اي  ج��ان��ب  اإىل 
– اأم  ك�����ان  ب�������س���ي���ارت���ي  ج���ال���ي���م���ي���دي 

مافرييك اك�س 3 ا�س.
ال�سحراوي  اأب���ظ��ب��ي  رايل  وي��ح��ظ��ى 
بدعم دي�ان ممثل احلاكم يف منطقة 
لالإمارات  امل�سلحة  وال��ق���ات  الظفرة، 
اأب�ظبي،  وط���ريان  امل��ت��ح��دة،  العربية 
وال�سعاف ال�طني، و�سرطة اأب�ظبي، 
يا�س،  وج����زي����رة  ل���ل���ت����زي���ع،  واأدن���������ك 
اأب�ظبي،  وبلدية  يا�س،  وحلبة مر�سى 
وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العني، 

وتدوير. 

اأوملبياد ط�كي�  كارات�سيف، �ساحب ف�سية  اأ�سالن  الرو�سي  انتهى م�س�ار 
الأول لدورة باري�س لكرة امل�سرب، اآخر دورات الألف  الدور  عند   ،2020
الأمريكي  اأم��ام  الثنني  بخ�سارته  وذل��ك  امل��سم،  ه��ذا  للما�سرز  نقطة 

�سيبا�ستيان ك�ردا 2-6 و7-6 )11-9( و7-6 )7-5(.
وكان ابن ال�28 عاماً يخ��س م�ساركته الأوىل يف هذه الدورة مع طم�ح 
الأخ��رية يف  �سيناري� م�ساركته  اأقله عن تكرار  بعيداً، لكنه عجز  الذهاب 
الرابع  ال��دور  اىل  الأول/اأك��ت���ب��ر  ت�سرين  يف  و�سل  حني  املا�سرز  دورات 
فريو�س  ب�سبب  العام  بداية  من  امل�ؤجلة  الأمريكية  ويلز  اإن��دي��ان  ل��دورة 

ك�رونا.
ورغم اأع�امه ال�28، كان و�س�له اىل الدور الرابع يف اإنديان ويلز اأف�سل 
نتيجة للرو�سي يف دورات الألف نقطة للما�ستزر التي �سارك فيها للمرة 
الأوىل هذا امل��سم وخا�س جميع دوراتها الثماين )ع��ساً عن ت�سع ب�سبب 

اإلغاء دور �سنغهاي ب�سبب ك�رونا(.
وكانت اخل�سارة اأمام ك�ردا مكلفة للرو�سي الفائز بلقبني هذا امل��سم والذي 
الغراند  نتيجة له يف  اأف�سل  اأ�سراليا يف  و�سل اىل ن�سف نهائي بط�لة 
الثماين  البطاقات  اإح��دى  على  املناف�سة  يف  نهائياً  الأم��ل  فقد  اإذ  �سالم، 
امل�ؤهلة لبط�لة املا�سرز اخلتامية اإذ �سيك�ن من امل�ستحيل على امل�سنف 
13 اللحاق بالإيطايل يانيك �سير، �ساحب املركز الثامن الأخري امل�ؤهل 

اىل البط�لة )2290 نقطة للرو�سي مقابل 3015 لالإيطايل(.
وعلى غرار كارات�سيف، انتهى م�س�ار اجل�رجي نيك�ل�ز با�سيال�سفيلي 

الذي حقق اجنازاً ال�سهر املن�سرم ب��س�له اىل نهائي دورة اإنديان 
اأم��ام الفرن�سي  ال�29 عاماً  ابن  ال��دور الأول بخ�سارة  ويلز، عند 

اأدريان مانارين� من دون مقاومة تذكر 2-6 و6-4.
الدور  اىل  بطاقته  حل�سم  ف��ر���س  �سبع  على  ح�س�له  ورغ���م 
الثاين، ودع الريطاين اأندي م�راي الدورة التي فاز بلقبها 
اأن يغيب  الأخ��رية قبل  للمرة  �سارك فيها  2016 حني  عام 
ب�سبب الإ�سابات املتالحقة ل�سيما يف ال�رك، بخ�سارة امل�سنف 
 6-4 ك�يبفر  دومينيك  الأمل���اين  اأم���ام  �سابقاً  ال��ع��امل  يف  اأول 
و7-5 و6-7 )9-11( يف لقاء ا�ستغرق قرابة ثالث �ساعات.

كان  ح��ني  الثانية  املجم�عة  يف  امل��ب��اراة  خ�سارة  جتنب  وبعدما 
مناف�سه الأملاين امل�سنف 58 عاملياً ير�سل وه� يف املقدمة 

فر�ستيه  ع��ل��ى  ع���ام���اً  ال�34  اب����ن  ح�����س��ل   ،4-5
اإر�سال  على  اللقاء  حل�سم  الأول��ي��ني 

متقدماً  ك��ان  ح��ني  مناف�سه 

لكنه فرط بهما ثم كرر الأمر نف�سه  الأخرية،  الثالثة  املجم�عة  5-4 يف 
خم�س مرات يف ال�س�ط الفا�سل وودع الدورة من الباب ال�سغري.

واأبقى الريطاين الآخر كامريون ن�ري، الفائز بلقب دورة اإنديان ويلز، 
والتي  ت�رين�  يف  املقررة  اخلتامية  البط�لة  يف  بامل�ساركة  حظ�ظه  على 
ي�سارك فيها اأف�سل ثمانية لعبني للم��سم، وذلك بتاأهل امل�سنف عا�سراً 
الثاين بف�زه على الأرجنتيني فيديريك� دلب�ني�س  يف باري�س اىل الدور 
احل���ادي  امل��رك��ز  يف   2021 ب����داأ  وب��ع��دم��ا  و1-6.   2-6 ت��ام��ة  ب�سه�لة 
 26 ال��ب��ال��غ  ال��ري��ط��اين  �سق  امل��ح��رف��ني،  راب��ط��ة  ت�سنيف  يف  وال�سبعني 
عاماً طريقه �سع�داً و�س�ًل اىل املركز الثالث ع�سر يف الت�سنيف ال�سادر 
الإثنني واىل املركز احلادي ع�سر يف ال�سباق اىل بط�لة املا�سرز اخلتامية 

ب�2875 نقطة.
واعرب الريطاين عن حما�سه لبقائه يف ال�سباق على امل�ساركة يف البط�لة 
�ست  فيها  ُح�ِسمت  والتي  ال�سهر احلايل  و21   14 املقررة بني  اخلتامية 
بطاقات لينح�سر التناف�س على اثنتني متبقيتني، قائاًل "اإنه دائماً هدف 
الريطاين  وتابع  الن�ع".  ه��ذا  اأم��ر من  ال�سراع على  تك�ن يف قلب  ب��اأن 
الذي �سي�سمن مقعده يف البط�لة يف حال كرر اإجناز اإنديان ويلز واأحرز 
اللقب، "لقد لعبت كرة م�سرب جيدة جداً وخ�ست مباريات كبرية. اأنت 
ي�سعني  الإ���س��ايف. ل  ال�سغط  ه��ذا  تلعب مع  اأن  تريد 
اأن اأك����ن اأك��رث ف��خ��راً م��ن نف�سي ب��اأن اأك����ن يف 
الدور  يف  ن���ري  ويلتقي  ال�سراع".  دائ���رة 
كرايي�ن�فيت�س  فيليب  ال�سربي  الثاين 
حال  ويف  اأوبيلكا،  رايلي  الأم��ريك��ي  اأو 
وا���س��ل م�����س���اره وو���س��ل اىل ن�سف 
بال�سربي  ي�سطدم  ف��ق��د  ال��ن��ه��ائ��ي 
اأول  امل�سنف  دي���ك���ف��ي��ت�����س  ن���ف��اك 
العائد اىل امل�ساركة للمرة الأوىل منذ 
مدفيديف  دانييل  ال��رو���س��ي  ح��رم��ه  اأن 
للم��سم  الرابع  الكبري  بلقبه  الف�ز  من 
فال�سينغ  بط�لة  نهائي  يف  عليه  بالف�ز 
ال�سربي  ويبداأ  اأيل�ل/�سبتمر.  يف  ميدوز 
ع�دته اعتباراً من الدور الثاين حيث �سي�اجه 
مباراة  ق���دم  ال���ذي  ف��س�فيت�س  م��ارت���ن  امل��ج��ري 
ف�نييني  فابي�  الإيطايل  على  بف�زه  الإثنني  كبرية 

.)5-7( و6-7   )8-6( و7-6   1-6

�سان  باري�س  �سف�ف  يف  ل��ه  م��رك��ز  ع��ن  م��اري��ا  دي  اأن��خ��ل  الأرجنتيني  يبحث 
جرمان الفرن�سي املتقلب. فلي�س من ال�ارد، بالن�سبة للجناح الدويل العائد 
من الإيقاف، اأن يبقى يف الظل خلف الثالثي ال�ساحر حني يحّل فريقه �سيفاً 
على ليبزيغ الملاين الأربعاء يف اجل�لة الرابعة من املجم�عة الأوىل مل�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
اأوروبا بالثالثي الأرجنتيني لي�نيل مي�سي والرازيلي نيمار وكيليان  حتلم 
مبابي "اأم اأن اأم"، ولكن دي ماريا ي�ستحق بدوره اأن يك�ن �سمن هذه القائمة، 

بعدما اأظهر اجلمعة اأن قدمه الي�سرى ما زالت فتاكة.
يف مباراة الف�ز اأمام ليل حامل اللقب 2-1 يف ال� "ليغ1"، مرر دي ماريا كرة 

التعادل للرازيلي ماركيني��س، قبل اأن ي�سجل هدف الف�ز يف الدقيقة 88.
به  اأ�سادت  التي  ال�سحف  عناوين  ماريا  دي  �س�رة  ت�سدرت  التايل،  الي�م  يف 
وبالف�ز يف الدقائق القاتلة، فيما انتقد املراقب�ن الأ�سد �سرامة ال�سع�بات 

اجلماعية للنادي الباري�سي الفائز من دون اقناع.
ب�"ال�سعريية" ق�سطه من النتقادات على خلفية بطئه  املُكّنى  نال دي ماريا 
يف التعاون مع رفاقه يف الهج�م، اإذ بدا الثالثي "اأم اأن اأم1+" )يف اإ�سارة اإىل 
التعادل  وثم  �سفر2-  رين  اأم��ام  اخل�سارة  خالل  كال�سبح  ماريا(  دي  ت�اجد 
قدر  على  ال��رب��اع��ي  ه��ذا  يكن  مل  حيث  ال����دوري،  يف  مر�سيليا  اأم���ام  ال�سلبي 

الت�قعات.
 11 ال��رق��م  القمي�س  م��اري��ا �ساحب  اأق�����س��ى على دي  الن��ت��ق��اد  وق��ع  وك���ان 
الف�ز  خالل  جاء  امل��سم  هذا  لفريقه  اأداء  اأف�سل  اأن  خ�س��ساً  الباري�سي، 

على مان�س�سر �سيتي النكليزي بهدفني نظيفني اأوروبياً، يف ظل غيابه.
غاب دي ماريا اأمام �سيتي يف ثاين مبارياته الثالث بعد عق�بة اإيقافه على 
اإياب  التي حت�سل ب�سببها على بطاقة حمراء يف  خلفية احلركة اخلطرية 
الدور ن�سف النهائي من امل�سابقة القارية الأم يف امل��سم املا�سي يف عقر دار 

�سيتيزن�س بالذات الفائز -2�سفر.
الالعب  ت����اأث����ري  ت����راج����ع  اإىل  ال�����ق�����راءة  ه�����ذه  ُت�������س���ري 

يف  وال��ذي مدد عقده  عاماً،   33 البالغ  الأرجنتيني 
املا�سي ملدة عام واحد وحتديداً حتى  اآذار/م��ار���س 

التجديد  خ��ي��ار  م��ع   ،2022 ح��زي��ران/ي���ن��ي��� 
لعام اإ�سايف.

ولكن، ماذا ل� كان �سان جرمان اأكرث كفاءة 
من دونه؟ ذّكر اأداء دي ماريا الرائع اأمام 

ليل اأن اأف�سل ممرر للكرات احلا�سمة 
يف تاريخ النادي الباري�سي )108( 

اأك��رث من حيلة يف  ما زال ميلك 
جعبته.

كما حافظ على دعم املدراء 
يف ن���ادي ال��ع��ا���س��م��ة، حيث 
ي���ع���د واح����������ًدا م�����ن اأق������دم 

التحق�ا  ال���ذي���ن  ال��الع��ب��ني 
بالفريق يف عام 2015.

الأرجنتيني  ج��رم��ان،  �سان  م��درب  ذّك��ر 
"غاب  ق��ائ��اًل  م���اط��ن��ه  ب���اق��ع  ب�كيتين�  م��اوري�����س��ي��� 

حت�سرياته  ب���داأ  كما  الإي���ق���اف،  ب�سبب  الأب��ط��ال  دوري  ع��ن 
متاأخرا ب�سبب ك�با اأمريكا. يجب اأن ت�ؤخذ هذه الظروف يف 

العتبار".
واأ�سر على انه "�سعيد من كل الالعبني، مبن فيهم اأنخل".

اأتى املدير الريا�سي للنادي الرازيلي لي�ناردو على  وبدوره، 
ال�سحافيني  اأم��ام  ذكر دي ماريا م�ساء اجلمعة عندما حتدث 

مدافعاً عن نتائج بداية امل��سم "مي�سي؟ يف ال�سهرين الأولني، 
ت�اجد مع املنتخب الرجنتيني اأكرث مما فعل هنا. نيمار ودي 
ا. لقد لعب�ا مباراة كبرية )اأمام ليل(. ل�ست قلًقا لأننا  ماريا اأي�سً

نرى كل الالعبني، ونتكلم معهم".

باتت  التي  اأوروب��ا  اأبطال  ب��دوري  الف�ز  �سان جرمان تفاوؤله من هدف  يبني 
اإىل الأدوار  التاأهل  اأن  اأي وقت م�سى، خ�س��ساً  اأكرث من  اأهمية ق�س�ى له 

الإق�سائية بات يف متناول يده يف حال ف�زه على ليبزيغ الأربعاء.
ومن املرجح، اأن يدفع ب�كيتين�، يف ظل غياب مي�سي لال�سابة، مب�اطنه دي 
ماريا اأ�سا�سياً على ملعب ريد ب�ل اأرينا، وه� امللعب ذاته الذي �سجل فيه واأ�ساع 

ركلة جزاء يف دور املجم�عات امل��سم املا�سي )خ�سر �سان جرمان 2-1(.
وي�ساطر دي ماريا طم�حات فريقه اذ �سّرح لقناة "تي اأف1" يف وقت �سابق 
الك�ؤو�س ال� 17 )فاز بها مع �سان جرمان( مقابل الف�ز بدوري  ""�ساأ�ستبدل 
للحظ  نفتقد  الأح��ي��ان،  بع�س  يف  ذل���ك.  ع��ن  بعيدين  ل�سنا  اأوروب����ا.  اأب��ط��ال 
القليل" واأن "مغادرة باري�س �سان جرمان من دون الف�ز بدوري اأبطال اأوروبا 

�سيك�ن اأمًرا �سعًبا للغاية".
واأ�ساف "هذه املجم�عة ت�سبه اإىل حد كبري تلك التي عرفتها مع ريال مدريد 
امل�سابقة  بلقب  الفائزة  "املريانغي"  ت�سكيلة  اإىل  اإ�سارة  2014" يف  عام  يف 
القارية يف ذلك العام )اأمام اأتلتيك� مدريد 4-1( والتي �سمت حينها النجم 
وال�يلزي  بنزمية  كرمي  الفرن�سي  واملهاجم  رونالدو  كري�ستيان�  الرتغايل 
ب��اي��ل. يف تلك الم�����س��ي��ة، اخ��ت��ري دي ماريا  غ��اري��ث 
ذلك  ك��ان  النهائية...  امل��ب��اراة  اأف�سل لع��ب يف 
قبل اأن يق�د يف ال�سيف املا�سي منتخب بالده 
اأع�ام  واإن��ه��اء  اأم��ريك��ا  ك�با  مب�سابقة  للف�ز 
الف�ز  ه��دف  بت�سجيله  ال�سيام  م��ن  ع��دة 
الرازيل.  وامل�سيف  ال��ل��دود  اجل���ار  اأم���ام 
باخت�سار، يرى املراقب�ن انه يف حال اأراد 
ذات  �ساحبة  الكاأ�س  رفع  الباري�سي  النادي 
يت�جب  ال��ك��ب��ريت��ني،  الأذن�����ني 
يك�ن  اأن  ماريا  دي  على 
يف قمة فنه الكروي 
واأن يلعب الأدوار 

الرئي�سية.

دي ماريا.. رجل الظل خلف الثالثي ال�شاحر  انتهاء م�شوار كارات�شيف وموراي يف دورة باري�س

قلل مهاجم مان�س�سر ي�نايتد، النجم الرتغايل كري�ستيان� 
رونالدو، من النتقادات التي تلقاها م�ؤخراً فريقه، خا�سة 

بعد اخل�سارة بخما�سية من ليفرب�ل يف "الرمييريليغ".
اأحرز الرتغايل هدفاً، وقدم متريرة حا�سمة ال�سبت املا�سي 
اأمام ت�تنهام ه�ت�سبري، يف املباراة التي انتهت بالف�ز 3-0، 
مما �ساهم يف اإبقاء اأويل ج�نار �س�ل�سار مدرباً للفريق، وقلل 

ال�سغ�ط التي كان يعاين منها بعد الهزمية اأمام ليفرب�ل.
�سب�رت�س:  �سكاي  �سبكة  م��ع  مقابلة  يف  كري�ستيان�  وق���ال 
لكننا  ال�سيء،  بع�س  حزين  كبري،  ل�سغط  تعر�س  "الفريق 
كنا نعلم اأنه باإمكاننا التعاطي ب�سكل جيد، لعبنا ب�سكل جيد، 

وحققنا بداية جيدة".
واأهدايف  بخرتي،  الفريق  م�ساعدة  هي  "وظيفتي  وت��اب��ع: 

ومتريراتي، لذلك اأنا �سعيد لأنني �ساهمت يف ذلك، ل يهمني 
لذلك  كمحرف،  ع��ام��اً   18 لعبت  لأن��ن��ي  النقاد  يق�له  م��ا 
الي�م  ي���م، ويف  اإننا مثالي�ن يف  النا�س  �سيق�ل  ه��ذا،  اأع��رف 
"الدون":  واختتم  للغاية".  �سيئ�ن  اإننا  �سيق�ل�ن  التايل 
علينا التعامل مع الأمر، لكن من الأف�سل  يتعني  اأنه  "اأعلم 

دائماً اأن يق�ل النا�س اأ�سياء جيدة عنا ويك�ن�ن �سعداء".

كري�شتيانو يقلل من اأهمية النتقادات 
املوجهة �شد يونايتد

برعاية حمد�ن بن ز�يد  

النجم ال�شعودي الراجحي, وبطل العامل اجلديد ولكرن ي�شعيان للفوز يف رايل اأبوظبي ال�شحراوي
منظمة �لإمار�ت لريا�ضة �ل�ضيار�ت و�لدر�جات �لنارية تك�ضف عن لئحة �ل�ضرت�ك مع ثالثة �ألقاب للفوز



تعالج �شغط دمها بالتخل�س من 40 كيلوغرامًا
اآلم يف املفا�سل وحرقة يف املعدة  قالت بريطانية �سابة عانت من 
وارتفاع �سغط الدم، اإنها جنحت يف التخل�س من 40 كيل�غراماً، 

رغم ظروفها ال�سحية ال�سعبة.
وكانت اإيفي ناجي م�سممة على التخل�س من وزنها، لكن الأم�ر 
ازدادت �س�ءاً عندما تعر�ست لإ�سابة وا�سطرت للمك�ث يف املنزل 
لفرة ط�يلة، ف��سل وزنها اإىل 116 كيل�غراماً يف يناير )كان�ن 

الثاين( 2020.
ورغم اإغالق ال�سالت الريا�سية ب�سبب وباء ك�رونا، فاإنها اتبعت 
خطة حمكمة وتخل�ست يف 15 �سهراً من قرابة 40 كيل�غراماً ومل 
اإيفي عن جتربتها:  اأدوي��ة �سغط ال��دم. وقالت  تعد يف حاجة اإىل 
وتناول  ال�زن  من  واأعاين  �سحي،  غري  حياة  اأ�سل�ب  اأتبع  " كنت 
اأدوية �سغط الدم ب�سبب ال�زن. كنت اأتناول الطعام بكميات كبرية 

خا�سًة البطاط�س وال�س�ك�لتة".
وعّرت اإيفي عن �سعادتها بالنتائج التي و�سلت اإليها، خا�سة بعد 
اأن عاد �سغط دمها اإىل معدلت الطبيعية، وا�ستعادة قدرتها على 
احلركة ب�سكل اأكرث �سه�لة، وفق �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

دب جريء يقتحم منزل ووجبة تغريه لزيارة املطبخ
اإىل  تفاجئ رج��ل م��ن ولي��ة كاليف�رنيا الأم��ريك��ي��ة ل��دى ع���دت��ه 

منزله بت�اجد دبني، اأحدهما يف مطبخه.
الباب  باأن  اإىل منزله،  اإنه لحظ لدى ع�دته  وقال ج�ن ه�لدن 

الأمامي كان مفت�حا على غري العادة.
املطبخ،  يجل�س يف  بدب  وتفاجاأت  املنزل  "دخلت  واأ�ساف ه�لدن: 

ويفت�س يف كي�س كان يحت�ي طعاما من دجاج كنتاكي".
واأن  "�سبق  ق�له:  اآي" لالأنباء عن ه�لدن  بي  "ي�  وكالة  ونقلت 
منا�سبة،  من  اأك��رث  يف  مبنزيل  املحيطة  املنطقة  يف  دببة  �ساهدت 

ولكنها املرة الأوىل التي تدخل بيتي".
وتابع قائال: "�سادفت دببة يف الفناء اخللفي ملنزيل، لكن ت�اجدها 
يف املطبخ اأخافني. لقد ت�سبب الدب بف��سى كبرية قبل مغادرته 
املكان". وت�قع ه�لدن اأن تك�ن رائحة الدجاج املنبعثة من املطبخ 

قد جذبت الدببة، ودفعتها لدخ�ل املنزل.

بيان من النيابة ب�شاأن جرمية قطع الراأ�س
العاجل يف واقعة مقتل  بالتحقيق  العامة يف م�سر  النيابة  اأم��رت 

�سخ�س بقطع راأ�سه يف الطريق العام بالإ�سماعيلية.
اإنهاء  ب�سرعة  اأم���رت  اأن��ه��ا  لها  بيان  يف  العامة  النيابة  واأو���س��ح��ت 
اآخرين  اثنني  واإ���س��اب��ة  عليه  جمني  مقتل  واق��ع��ة  يف  التحقيقات 

بالطريق العام بالإ�سماعيلية.
ومناظرة  ملعاينته  احل��ادث،  م�سرح  اإىل  النيابة  من  فريق  وانتقل 

اجلثمان و�ستعلن النيابة ما �ست�ؤول اإليه التحقيقات لحقا.
اأعلنت القب�س على �سخ�س قام بقطع  وكانت وزارة الداخلية قد 

راأ�س عامل وف�سله عن ج�سده يف اأحد �س�ارع الإ�سماعيلية.
واأو�سحت وزارة الداخلية، يف بيان لها، اأنها �سبطت "مهتزا نف�سيا" 
بالإ�سماعيلية "�سبق حجزه باإحدى امل�سحات للعالج من الإدمان" 
راأ�سه وكان  اإىل ف�سل  اأدى  قام بالتعدي ب�ساط�ر على عامل، مما 

يتلفظ بكلمات غري مفه�مة.
اأثاث  ك��ان يعمل مبحل  اأن��ه  بالفح�س تبني  اأن��ه  ال����زارة  واأ�سافت 

خا�س ب�سقيق املجني عليه.
امل��ت��ه��م ك����ان ق���د ق����ام ب��ق��ت��ل م����اط���ن يف ����س���ارع ط��ن��ط��ا مبحافظة 
يف  به  و�سار  وحمله  �ساط�ر  با�ستخدام  راأ�سه  وقطع  الإ�سماعيلية 

ال�سارع العام، مما اأثار حالة من الذعر والرعب بني امل�اطنني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�شر تعر�س كنوزها يف بور�شة لندن الدولية لل�شياحة
 WTM2021" )World Travel لل�سياحة  الدولية  لندن  ب�ر�سة  فعاليات  يف  خا�س  بجناح  م�سر  ت�سارك 

Market("، التي انطلقت �سباح الثنني، وت�ستمر حتى 3 ن�فمر اجلاري بالعا�سمة الريطانية لندن.
ب�ر�سة لندن تعد من اأهم املعار�س ال�سياحية الدولية، واأحد اأهم التجمعات املهنية ل�سناعة ال�سياحة ح�ل العامل، 

وُتقام �سن�ياً يف اململكة املتحدة ولكنها ُعقدت افرا�سياً يف عام 2020 ب�سب اأزمة فريو�س ك�رونا.
وت�سارك م�سر يف الفعاليات عر وزارة ال�سياحة والآثار ممثلة يف الهيئة امل�سرية العامة للتن�سيط ال�سياحي.

وقالت �سها بهجت، املتحدثة با�سم وزارة ال�سياحة والآثار امل�سرية، اإن اجلناح امل�سري تبلغ م�ساحته 406 مر مربع 
وي�سم 20 عار�ساً ميثل�ن عدداً من �سركات ال�سياحة والفنادق امل�سرية، بالإ�سافة اإىل جناح ل�سركة م�سر للطريان، 

وجناح ملحافظة البحر الأحمر، وجناح ملحافظة جن�ب �سيناء.
"�سكاي ني�ز عربية" اأن "ت�سميم اجلناح امل�سري امل�سارك مت وفقا لال�سراتيجية  واأو�سحت يف ت�سريحات مل�قع 
الإعالمية للرويج ال�سياحي مل�سر فيما يخ�س امل�ساركة يف املعار�س ال�سياحية الدولية، وخا�سة من حيث الت�سميم 
واأل�ان اجلناح والل�غ�هات امل�ستخدمة، وكذلك طبيعة ون�عية املحت�ي الدعائي الذي متت ال�ستعانة به يف املعر�س 

من اأفالم وم�اد دعائية ترز تن�ع املق�سد ال�سياحي امل�سري والأمناط ال�سياحية املختلفة امل�ج�دة به".
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م�شاعد خمرج  را�شت يخرج عن �شمته 
خرج م�ساعد املخرج الذي اأعطى املمثل األيك بالدوين ال�سالح الذي ت�سبب 
اأحد م�ساهد  التمّرن على  الت�س�ير هالينا هات�سينز خالل  مبقتل مديرة 
فيلم "را�ست" عن �سمته، وحتدث الثنني للمرة الأوىل منذ ح�س�ل املا�ساة 

قائاًل اأنه "م�سدوم وحزين".
وتدور تكهنات كثرية يف �ساأن دور ديفيد هالز يف احلادث الذي ح�سل يف 21 
ت�سرين الأول/اأكت�بر الفائت يف ولية ني� مك�سيك� بعدما قال للمحققني 

اإنه كان يجب اأن يدقق يف ال�سالح لكنه مل يفعل.
"م�سدوم  اإن���ه  ب��ست"  "ني�ي�رك  �سحيفة  ن�سرته  ب��ي��ان  يف  ه��ال��ز  وق���ال 
ال��سرن هالينا هات�سينز، لكنه  وحزين" بعد مقتل مديرة ت�س�ير فيلم 

مل يعلق على كيفية وق�ع احلادث ول على دوره فيه.
الأ�سخا�س  اأك���رث  م��ن  واح���دة  هات�سينز  هالينا  تكن  "مل  بيانه  يف  وك��ت��ب 

امل�ه�بني الذين عملت معهم فح�سب، بل كانت اأي�ساً �سديقة".
واأ�ساف "اآمل يف اأن تدفع هذه املاأ�ساة قطاع )ال�سينما( على اإعادة النظر يف 

قيمه وممار�ساته" ملنع تكرار ماآ�ٍس من هذا الن�ع.
وكان ديفيد هالز م�س�ؤوًل عن الأ�سلحة خالل ت�س�ير "را�ست" مع امل�سرفة 
اأنها  من  يتاأكد  اأن  به  يفر�س  وك��ان  ري��د،  غ�تيرييز  هانا  الأ�سلحة  على 

خالية من اأي ر�سا�س حّي قبل اإدخالها م�قع الت�س�ير.

هل حتولت ليلي كولينز اإىل �شاب؟
�ساركت املمثلة العاملية  ليلي ك�لينز  اجلمه�ر �س�رة جديدة لها عر ح�سابها 
اخلا�س على م�قع الت�ا�سل الجتماعي، ظهرت فيها وكاأنها حت�لت ل�ساب. 
 garcon�وو�سعت ليلي على راأ�سها باروكة �سعر بالل�ن الأ�سقر بق�سة ال
ماكياج  وطبقت  راأ�سها،  بها  غطت  قبعة  مع  وا�سعة   sweater وارت���دت 
اأن  اإذا كانت تق�سد  املتابعني ما  اأث��ار ح�سرية  العي�ن، ما  غريب ج��داً على 

تظهر كاأنها �ساب.
وكانت قد ن�سرت ليلي ك�لينز �س�رة عف�ية لها عر ح�سابها اخلا�س على 

م�قع الت�ا�سل الجتماعي، برفقة كلبها ريد ف�رد دوغ.
وظهرت ليلي  دون ماكياج طبيعية جداً وتفاعل املتابع�ن مع املن�س�ر ب�سكل 

كبري معرين عن اإعجابهم بجراأتها الدائمة بالظه�ر كما هي.
وعلقت ليلي على ال�س�رة قائلة: "كلبي �سعيد بع�دته اإىل املنزل". ولفتت 
الت�ا�سل  م���ق��ع  ع��ل��ى  بالكلب  خ��ا���س  �سفحة  ب��اإن�����س��اء  بقيامها  الأن���ظ���ار 

بايدن يغط بالنعا�س 
خالل قمة غال�شكو للمناخ

�سجت م�اقع الت�ا�سل الجتماعي 
ال�ساخرة  الأفعال  بعديد من ردود 
املنت�سر  ال���ف���ي���دي����  م���ق���ط���ع  م����ن 
بايدن  ج����  الأم����ريك����ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
اإح��دى فعاليات  "نائم" اأثناء  وه� 

افتتاح "قمة غال�سك�".
"ت�ير"، علق ح�ساب يحمل  على 
الفيدي�  ه���ذا  ع��ل��ى  "ج�ن"  ا���س��م 
امل��ن��ت�����س��ر ب�����س��ك��ٍل ����س���اخ���ر ق���ائ���اًل: 

ج�". يا  �سعيدة  "اأحالم 
م�اطن  با�سم  ح�ساب  علق  بينما 
تران�س"  "راترو  ُي��دع��ى  اإجنليزي 
بايدن" قائاًل  "نعا�س  فيدي�  على 
:"مثلي متاًما يف العمل كل ي�م"." 
م�ستخدمي  م����ن  ع�����دد  وو�����س����ف 
الرئي�س  الجتماعي"  "الت�ا�سل 
النائم"،  "بايدن  ب����  الأم����ريك����ي 
الأخ������رية، نظًرا  ال��دق��ائ��ق  خ���الل 
ل�سق�طه يف نعا�س خالل اأكرث من 

منا�سبة �سابقة.
املناخ  ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وان��ط��ل��ق��ت 
با�سم  امل���ع���روف���ة  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم 
غال�سك�  مدينة  يف   ،"26 "ك�ب 
الأ���س��ك��ت��ل��ن��دي��ة، وامل�����س��ت��م��رة حتى 
12 ن���ف��م��ر اجل������اري، م���ن اأج���ل 
وو�سع العامل على امل�سار ال�سحيح 
ارتفاع درجة حرارة  للحفاظ على 
1.5 درج������ة يف  الأر���������س مب����ق����دار 
متناول اليد، اإىل جانب عديد من 
م�سكالت املناخ الأخرى. واأو�سحت 
اأمريكا اأنها ب�سدد مناق�سة م�سروع 
قان�ن ميزانية رئي�سي من �ساأنه اأن 
دولر  مليار   555 ل�  العنان  يطلق 
غازات  انبعاثات  اأج��ل بخف�س  من 
الح��ت��ب��ا���س احل������راري ب���اأك���رث من 

الن�سف بحل�ل نهاية العقد.

وفاة املطرب ال�شوري 
�شباح فخري 

ال�س�ريني  ال��ف��ن��ان��ني  ن��ق��اب��ة  ن��ع��ت 
ال�س�ري  ال��ف��ن��ان  ال���ث���الث���اء،  اأم�������س 
ت���يف عن عمر  ال��ذي  �سباح فخري 
الراحل  وال��ف��ن��ان  ع��ام��اً.   88 ن��اه��ز 
حا�سل   1933 ح��ل��ب  م���ال��ي��د  م��ن 
على و�سام ال�ستحقاق ال�س�ري من 
وذلك   2007 ع��ام  املمتازة  ال��درج��ة 
تقديراً لإجنازاته الكبرية واملتميزة 
�سغل منا�سب  كما  الفن.  يف خدمة 
عدة فانتخب نقيباً للفنانني ونائباً 
العرب  ال��ف��ن��ان��ني  احت�����اد  ل��رئ��ي�����س 
ال�س�رية  الأغنية  ملهرجان  ومديراً 
الغناء  يف  القيا�سي  ال��رق��م  و���س��رب 
كاركا�س  م��دي��ن��ة  يف  غ��ن��ى  ع��ن��دم��ا 
����س���اع���ات دون   10 م����دة  ب��ف��ن��زوي��ال 

انقطاع �سنة 1968.
واأحيا الفنان العديد من احلفالت 
العربية واملدن الأجنبية،  الدول  يف 
وح�سد الكثري من الألقاب واجل�ائز 
والأو�سمة حتى اأن�ساأت م�سر جمعية 
ف��ن��ي��ة ب��ا���س��م��ه. ورغ����م اإع���الن���ه اأنه 
�سيعتزل الغناء اإذا �ساع �س�ته منه 
التكرمي تقديراً  2010 لحقه  عام 
لعطائه املتميز، كما دخل م��س�عة 
غيني�س لالأرقام القيا�سية يف اأط�ل 
الفنان  وك��ان  مت�ا�سلة.  غناء  م��دة 
الغناء يف الإذاعة  �سباح فخري بداأ 
ا�ستهر  حيث   ،1948 ع��ام  ال�س�رية 
الل�ن  وغ���ن���ائ���ه  ال���رخ���ي���م  ب�����س���ت��ه 
الطربي الأ�سيل. وعلى رغم جناحه 
م�ا�سلة  قرر  الفنان  اأن  اإل  الفني، 
درا�سته، فدر�س املرحلة الثان�ية يف 
حلب،  يف  الإ�سالمي  العربي  املعهد 
وتخّرج منه يف عام 1952، حا�ساًل 
وقد  للّتدري�س،  تاأهيل  �سهادة  على 

عمل فعاًل مدّر�ساً يف عام 1953.

وفاة عازف البيانو ال�شهري نيل�شون فريري
فريري  نيل�س�ن  ال��رازي��ل��ي  ال��ب��ي��ان���  ع���ازف  ت����يّف 
واأفادت  عاملياً،  جماله  يف  الأ�سهر  من  ُيعتر  ال��ذي 
ال�سحافة و�سركة اإنتاج ا�سط�اناته اأنه فارق احلياة 
الثنني مبنزله يف ري� دي جانريو عن عمر يناهز 
77 عاما. ون�سرت �سركة "ديكا كال�سيك�س" تغريدة 
الأ�سط�رة  ل���ف��اة  ب��ال��غ  ب��ح��زن  "ن�سعر  ف��ي��ه��ا  ج���اء 
نيل�س�ن فريري". واأ�سافت اأن الراحل كان "عازف 
بيان� وم��سيقياً ا�ستثنائي امل�هبة، وكان اأحد اأكرث 
اأو  امل��سيقية  احل��ف��الت  يف  ���س���اء  م��ه��ارًة،  الفنانني 
يف ال���س��ت���دي���. ل��ق��د ت���رك اإرث����اً ي�سم ال��ك��ث��ري من 
ت��سح مديرة  ب�سالم". ومل  الت�سجيالت. فلريقد 
اأعمال فريري يف ت�سريحاتها لل�سحافة الرازيلي 
�سبب وفاة هذا العازف الكبري ملقط�عات ل�س�بان. 
وتع�د بدايات فريري امل�ل�د يف 18 اأكت�بر 1944 
يف ولية مينا�س جرياي�س يف جن�ب �سرق الرازيل، 
اإىل �سن مبكرٍة جداً، اإذ �سرع يف العزف وه� يف �سن 
الثالثة، ومل يلبث عندما بلغ اخلام�سة اأن �سارك يف 

حفالت م��سيقية.

فنجان قهوة ب� 700 دولر 
ب�داب�ست  يف  ال��ن��زل  اأ���س��ح��اب  امل��ج��ري��ة  ال�سرطة  ت��الح��ق 

ب�سبب فر�س اأ�سعار باهظة على ال�سياح ب�سكل منهجي.
األ��ق��ى املحقق�ن  امل��دي��ن��ة،  ب������س��ط  اإح����دى احل���ان���ات  ويف 
يعمل  ن��ادل  طالب  اأن  بعد  وابنها  حانة  �ساحبة  القب�س 
باحلانة �سائح اأملاين بدفع ما ي�سل اإىل 210 اآلف ف�رنت 
جمري )700 دولر( ثمناً لفنجان من القه�ة، وهددوه 

عندما رف�س الدفع.
وذكرت ال�سرطة ي�م الأحد اأن �ساحبة املطعم وابنها قيد 

احلجز حالياً و�سيمثال اأمام قا�سي التحقيق.
كان  ال��ن��ادل  ب��اأن  اأف��اد  املعني  ال�سائح  اإن  ال�سرطة  وقالت 
يقدم له با�ستمرار م�سروبات مل يطلبها. وعندما رف�س 
وت�جيه  بال�سرطة  بالت�سال  ه��ددوه  املرتفع،  املبلغ  دفع 
الت���ه���ام ل���ه. وظ��ه��رت ���س��ك��اوى ح����ل ع��م��ل��ي��ات ���س��رق��ة يف 
يف  وت��ك��راراً  م����راراً  الطريقة  ه��ذه  با�ستخدام  ب�داب�ست 
ال�اقعة،  ه��ذه  ويف  الإن��رن��ت.  ع��ر  ال�سياحة  منتديات 
كانت ال�سرطة حتقق ب�ساأن هذه احلانة منذ فرة ط�يلة 

ومتكنت من القب�س على اأ�سحابها يف حالة تلب�س.

�شيارة متوقفة ت�شبح معلما �شياحيا 
عاًما   47 نح�  منذ  مت�قفة  م��ه��ج���رة،  �سيارة  اأ�سبحت 
والزوار  ال�سياح  جتتذب  حملًيا  معلًما  اإي��ط��ايل  �سارع  يف 
اأجنيل� فريغ�لنت،  اأوقف  العامل. فقد  اأنحاء  من جميع 
لن�سيا  ط���راز  م��ن  �سيارته  ع��ام��ا،   94 العمر  م��ن  البالغ 
ف�لفيا 1961، خارج حمل بيع ال�سحف الذي كان يديره 
مع زوجته بريتيال م�دول�، يف ك�جنليان�، �سمال �سرقي 
ل�سحيفة  فريغ�لنت  وق���ال   .1974 ال��ع��ام  يف  اإي��ط��ال��ي��ا، 
"غازيتين�": "لقد اأدرت ك�سك بيع ال�سحف حتت املنزل 

ملدة 40 عاما مع زوجتي التي ت�سغرين بع�سر �سن�ات".
�سعيًدا  ك��ن��ت  ال�����س��ح��ف،  ك�سك  فتحت  "عندما  واأ����س���اف 
اأفرغ  كنت  لأن��ن��ي  اأم��ام��ه  ف�لفيا  لن�سيا  �سيارة  ل���ق���ف 
الداخل"،  اإىل  اآخ��ذه��ا  ثم  ال�سيارة  �سندوق  يف  ال�سحف 

وفقا ملا ذكرته �سحيفة الإندبندنت الريطانية.
املكان  ال�����س��ي��ارة يف نف�س  ت��رك��ا  ال���زوج���ني،  ت��ق��اع��د  وب��ع��د 

واأ�سبحت منذ ذلك احلني جزءا من املدينة اخلالبة.
ال�س�ر  التقاط  يف  املحلي�ن  وال�سكان  ال�سائح�ن  وب��داأ   
والتقاط �س�ر �سيلفي مع ال�سيارة القدمية، و�سرعان ما 
حت�لت اإىل منطقة جذب �سياحي، حيث انت�سرت ال�س�ر 

على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي.

املك�شيك حتيي يوم املوتى
قبل  من  كبريا  اإق��ب��ال  �سيتي  مك�سيك�  العا�سمة  �سهدت 
ال�سياح الأجانب وامل�اطنني، للم�ساركة يف احتفالت "ي�م 

امل�تى".
ال�س�ك�ل  بجماجم  مزينة  كبرية  مذابح  ال���زوار  وتفقد 
الرئي�سية  ال�ساحة  زوكال�،  اأنحاء  يف  والأزه��ار  والفاكهة 
من  بالقرب  اأقيمت  والتي  �سيتي،  مك�سيك�  يف  ال�ساخبة 

اأنقا�س اأبرز معابد اإمراط�رية الأزتك.
طق��س  بني  ميزج  تقليد  �سمن  الحتفالت  هذه  وتاأتي 
دينية ومعتقدات حملية قدمية باأن امل�تى يع�دون مرة 

واحدة يف العام من العامل الآخر.

العراق ير�شح »اأوروبا« للمناف�شة 
على جائزة اأو�شكار 

)اأوروبا(  الروائي  الفيلم  تر�سيح  العراق  اأعلن 
على  املناف�سة  يف  لتمثيله  ر�سيد  حيدر  للمخرج 
الرابعة  ب���ال���دورة  دويل  ف��ي��ل��م  اأف�����س��ل  اأو���س��ك��ار 
بالعامل.  �سينمائيا  الأ�سهر  للجائزة  والت�سعني 
اأي���ام م��اأ���س��اوي��ة م��ن حياة  ي���روي الفيلم ث��الث��ة 
ال��س�ل  ي��ح��اول  ال���ذي  ك��م��ال  ال��ع��راق��ي  ال�ساب 
اإىل اأوروب�����ا ���س��ريا ع��ل��ى الأق�����دام ع��ر احل���دود 
الركية البلغارية ويقع فري�سة ل�سرطة احلدود 

واجلماعات املناه�سة للمهاجرين.
م�سرك  ك�يتي  اإي��ط��ايل  ع��راق��ي  اإن��ت��اج  الفيلم 
املدع�مة  الروائية اخلم�سة  الأف��الم  اأح��د  وه��� 
من قبل "منحة بغداد لدعم ال�سينما العراقية" 
لعام 2021 املقدمة من وزارة الثقافة وال�سياحة 

والآثار العراقية.

اإن  الثنني  الأول  اأم�س  بيان  ال����زارة يف  وقالت 
جلنة م�ستقلة برئا�سة حكمت البي�ساين رئي�س 
ق�سم ال�سينما يف كلية الفن�ن اجلميلة بجامعة 
بغداد "�س�تت بالإجماع املطلق ل�سالح تر�سيح 

الفيلم".
العراقي  للمخرج  اخلام�س  الط�يل  ه�  الفيلم 
حيدر ر�سيد و�سبق عر�سه يف ق�سم )ن�سف �سهر 
املخرجني( مبهرجان كان يف فرن�سا �سهر ي�لي� 

مت�ز.
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اإع����الن اأك��ادمي��ي��ة ف��ن���ن وعل�م 
لالأفالم  الأول��ي��ة  القائمة  الأمريكية  ال�سينما 
دي�سمر  يف  دويل  فيلم  اأف�����س��ل  بفئة  املر�سحة 
فراير  يف  الق�سرية  القائمة  ث��م  الأول  ك��ان���ن 

�سباط 2022.

�ملمثلة �أنابيل ديك�ضرت جونز خالل ح�ضورها جو�ئز �لبتكار يف جملة وول �ضرتيت جورنال يف نيويورك. رويرتز

�شاكريا ُم�شّرجة بالدماء 
ن�سرت النجمة العاملية  �ساكريا  �س�رة لها برفقة لعب كرة القدم 
الإ�سباين جريارد بيكيه، ظهرا فيها وكاأنهما م�سّرجان بالدم، 
اإل اأن هذه ال�س�رة جاءت مبنا�سبة عيد الهال�ين، اإذ تعمدا اأن 

يطال كذلك با�ستخدام مكياج منا�سب وخم�س�س للمنا�سبة.
واأثار الثنائي جدل كبريا اإذ ظهرا قريبان من بع�سهما وميدان 

ل�سانهما.
على �سعيد اآخر ن�سرت �ساكريا مقطع فيدي� على �سفحاتها على 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، و هي ترق�س احتفاًل بر�سيحها 
 14 يف  يقام  الذي  الأوروبية  اإىل جائزتي "mtv" للم��سيقى 

ن�فمر املقبل يف العا�سمة املجرية ب�داب�ست.


