
جي�س حترير �أورومو: �ال�شتيالء على �أدي�س �أب�ب� م�ش�ألة �أ�شهر

اآبي اأحمد يتوعد متمردي تيغراي: �سندفن الأعداء بدمائنا

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

ن�ئب رئي�س �لدولة يرفع �لعلم يف �ش�حة �لو�شل مبقر �إك�شبو 2020 دبي

حممد بن را�سد: َعَلم الإمارات �سيظل خفاقًا �ساخمًا بعزمية اأبناء الوطن واإ�سرارهم على التميز والريادة
حممد بن زايد: يف يوم العلم جندد العهد للوطن باأن تبقى رايته م�سدر فخرنا واعتزازنا ورمزًا لقوة وحدتنا

اأثيوبيون يطالعون ال�ضحف يف اأدي�س اأبابا ملواكبة تطورات الأو�ضاع يف البالد    )رويرتز(

�ضيتقدمون  اأن��ه��م  اإىل  تيغراي  يف 
�ضوب العا�ضمة اأدي�س اأبابا.

وقال رئي�س وزراء اإثيوبيا: احلفرة 
���ض��ت��ك��ون عميقة  ال��ت��ي مت ح��ف��ره��ا 
جدا، و�ضتكون حيث يدفن الأعداء 
اإثيوبيا.  ت��ت��ف��ك��ك  ح���ي���ث  ول���ي�������س 
بدمائنا  ال����ع����دو  ه������ذا  ����ض���ن���دف���ن 
اإثيوبيا  جم��د  و�ضنعلي  وعظامنا 
م��ن ج��دي��د، وف��ق م��ا ذك���رت وكالة 

رويرتز.
مرا�ضم  يف  �ضمت  دقيقة  واأُع��ل��ن��ت 
لإحياء  امل�����ض��اءة  بال�ضموع  ت��اأب��ن 
ذك�������رى ق���ت���ل���ى ي������وم ال���ث���ال���ث من 
ا�ضتولت  عندما   ،2020 نوفمرب 
ال�ضعبية  ل�لجبهة  م��وال��ي��ة  ق���وات 
قواعد  ع��ل��ى  ت���ي���غ���راي،  ل��ت��ح��ري��ر 
ع�ضكرية يف الإقليم الواقع �ضمايل 
اأر�ضل  ذل����ك  ع��ل��ى  وردا  اإث���ي���وب���ي���ا، 
القوات  م���ن  م���زي���دا  اأح���م���د  اآب�����ي 

للمنطقة.
وفر�ضت احلكومة الإثيوبية حالة 
اأن قالت  بعد  الث��ن��ن،  ال��ط��وارئ، 
اجلبهة ال�ضعبية لتحرير تيغراي، 
ب��ل��دات يف  ا�ضتولت على ع��دة  اإن��ه��ا 
الأي���ام الأخ����رة، واإن��ه��ا ق��د تزحف 
التي  اأب��اب��ا،  اأدي�����س  العا�ضمة  على 
اإىل  380 كيلومرتا  تبعد م�ضافة 

اجلنوب من مواقعها املتقدمة.

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

تزامناً مع ت�ضاعد العنف يف اإثيوبيا 
وال��دع��وات الأمم��ي��ة والدولية من 
حترير  جي�س  اأك��د  التهدئة،  اأج��ل 
اأوروم������������و امل���ت���ح���ال���ف م�����ع ق�����وات 
رئي�س  �ضقوط  اأن  تيغراي  حترير 
اأمر  اأحمد،  اأبي  الإثيوبي،  ال��وزراء 

حم�ضوم.
واأعلن اجلي�س الذي يقاتل القوات 
املوالية للحكومة يف �ضمال اإثيوبيا، 
ال�ضتيالء على  اأن  الأرب��ع��اء،  اأم�س 
مل  اإن  اأ�ضهر  »م�ضاألة  اأب��اب��ا  اأدي�����س 

تكن اأ�ضابيع«.
اأودا  ب��ا���ض��م��ه،  ال���ن���اط���ق  ق����ال  ك��م��ا 
“اإذا  بر�س  فران�س  لوكالة  طربي، 
الوترة  ع��ل��ى  الأم�������ور  ا���ض��ت��م��رت 
م�ضاألة  حينئذ  ف�ضتكون  احلالية، 

اأ�ضهر اإن مل تكن اأ�ضابيع«.
واأ�ضاف اأن مقاتليه وجبهة حترير 
اأ�ضا�ضاً  “ان�ضموا  ت��ي��غ��راي  �ضعب 
لبع�ضهم، وهما على ات�ضال دائم”، 
موؤكداً اأن �ضقوط رئي�س الوزراء اأبي 
تعبره.  حد  على  حم�ضوم،  اأحمد 
يف حن جددت ال�ضفارة الأمركية 
ال��دع��وة ملواطنيها  اأب��اب��ا  اأدي�����س  يف 

ال�ضتعداد ملغادرة البالد.
ب��ي��ن��م��ا دع�����ت م��ف��و���ض��ي��ة الحت�����اد 

ا�ضتبعاد الزحف على العا�ضمة.
جي�س  اأع����ل����ن  ن��ف�����ض��ه  ال����وق����ت  يف 
حترير اأورومو الذي حتالف يف اآب 
�ضعب  حترير  جبهة  مع  اأغ�ضط�س 
اأنه دخل اإىل عدة مدن يف  تيغراي 
كيمي�ضي  بينها  كومبول�ضا  جنوب 
ك��ي��ل��وم��رتا من   320 ب��ع��د  ع��ل��ى 

اأدي�س اأبابا.
اأبي  اإثيوبيا،  وزراء  رئي�س  وتوعد 

الفوري  ال���وق���ف  اإىل  الإف���ري���ق���ي 
اإثيوبيا،  يف  ال��ع��دائ��ي��ة  ل���الأع���م���ال 
موؤكدة �ضرورة احلفاظ على حياة 

املدنين وممتلكاتهم.
تيغراي  حت���ري���ر  ج��ب��ه��ة  وك����ان����ت 
�ضيطرتها  الأ���ض��ب��وع  نهاية  اأعلنت 
على مدينتن ا�ضرتاتيجيتن، هما 
دي�ضي وكومبول�ضا، على بعد 400 
بدون  اأبابا  اأدي�س  �ضمال  كيلومرت 

اأح���م���د، الأرب���ع���اء، ب��دف��ن الأع����داء 
متمردي  اإىل  اإ����ض���ارة  يف  ب��دم��ائ��ن��ا، 
ت��ي��غ��راي، وذل����ك يف ذكرى  اإق��ل��ي��م 
احلملة  ب������دء  ع���ل���ى  ����ض���ن���ة  م�������رور 
����ض���ن���ه���ا على  ال����ت����ي  ال���ع�������ض���ك���ري���ة 

املتمردين هناك.
وجاءت ت�ضريحات اآبي اأحمد هذه 
بعد يوم من اإعالن حالة الطوارئ 
املتمردون  اأ�ضار  اأن  بعد  البالد،  يف 

•• �خلرطوم-وكاالت:

اأف�����ادت وزارة ال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم يف ح��ك��وم��ة ع��ب��د اهلل 
حمدوك، التي حلها اجلي�س ال�ضوداين الأ�ضبوع املا�ضي، 
كافة  ���ض��راح  اإط����الق  ب�����ض��روط  ب����اأن ح��م��دوك متم�ضك 
 25 قبل  م��ا  الد�ضتورية  املوؤ�ض�ضات  واإع����ادة  املعتقلن، 

اأكتوبر، قبل النخراط يف اأي حوار.
ووف����ق ب��ي��ان ل���ل���وزارة ع��رب ح�����ض��اب��ه��ا مب��وق��ع التوا�ضل 
الجتماعي في�ضبوك اأم�س الأربعاء، اأكد مكتب الناطق 
ال��ر���ض��م��ي ب��ا���ض��م احل��ك��وم��ة، اأن دول����ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 
متم�ضك  اإق��ام��ت��ه،  مقر  يف  املحتجز  ح��م��دوك،  اهلل  عبد 
ب�ضروط اإطالق �ضراح كافة املعتقلن، واإعادة املوؤ�ض�ضات 
اأي  النخراط يف  قبل  اأكتوبر،   25 قبل  ما  الد�ضتورية 

حوار.
وكانت قناة العربية اأفادت باأن حمدوك وافق على العودة 

لقيادة احلكومة ال�ضودانية.
ونقلت القناة عن م�ضادر، مل ت�ضمها، القول اإن احلكومة 
ال�ضودانية املقبلة �ضتكون حكومة كفاءات من امل�ضتقلن، 
خارطة  �ضت�ضكل  املقدمة  امل��ب��ادرات  جميع  اأن  م�ضيفة 

طريق حلمدوك.

ال��و���ض��اط��ات ال�ضاعية اإىل ح��ل الأزم����ة يف  وم��ع ت��وا���ض��ل 
اأك���د مم��ث��ل الأمم امل��ت��ح��دة اخل��ا���س، فولكر  ال�����ض��ودان، 
برت�س، اأم�س، اأن هناك بوادر مطمئنة حول هذا امللف.

الأزمة  حل��ل  نهائية  �ضبه  ب���وادر  ه��ن��اك  اأن  اأ���ض��اف  كما 
وت�ضكيل حكومة جديدة.

واأو�ضح يف مقابلة مع �ضحيفة ال�ضوداين اأنه مت التوافق 
بن املكون املدين والع�ضكري على ت�ضكيل جمل�س وزراء 

جديد ي�ضم كفاءات وتكنوقراط.
اإذا مل  النور  اأي مبادرة لن تب�ضر  �ضدد على  ذل��ك،  اإىل 
الأخ��ر ل  اأن  م��وؤك��داً  رئي�س احلكومة حمدوك،  ت�ضمل 

يزال رئي�س الوزراء الفعلي ومل ي�ضتقل من من�ضبه.
فيما اأو�ضح اأن هناك جدًل ل يزال م�ضتمراً حول ح�ضة 
حركات الكفاح امل�ضلح يف احلكومة املقبلة، لأنهم ممثلون 

بقيادة ع�ضكرية و�ضيا�ضية يف احلكومة.
وتعليقا على خطوات القوات الع�ضكرية، وقائد اجلي�س 
اأن قائد اجلي�س  عبد الفتاح الربهان، قال: من اجليد 

مل يعن رئي�س حكومة جديدة!.
يذكر اأن ال�ضودان تعي�س منذ الأ�ضبوع املا�ضي على وقع 
املكون  بعد خالفات طويلة بن  �ضيا�ضية تفجرت  اأزم��ة 
 ،2010 منذ  احلكم  ت�ضلما  اللذين  وامل��دين  الع�ضكري 
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حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله ملك هولندا    )وام(

حممد بن را�ضد يرفع علم الدولة يف �ضاحة الو�ضل يف مقر اإك�ضبو 2020 دبي   )وام(

ن�ضبة م�ضاركة �ضعيفة

مقر اقامة ال�ضفر الفرن�ضي

هل �ضتظل املنظمة مثل �ضدفة فارغة؟

حمدوك يط�لب ب�إع�دة �لو�شع �إىل م� قبل 25 �أكتوبر 

املمثل الأممي: بوادر �سبه نهائية حلل اأزمة ال�سودان
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 حممد بن را�شد يزور اأجنحة اليونان 
واأ�شرتاليا و�شلوفاكيا وا�شتونيا يف اإك�شبو 

اأخبار الإمارات

ملاذا ي�شكل اخلالف الفرن�شي-
الربيطاين خطراً على الغرب؟

عربي ودويل

بايرن ويوفنتو�ص اأول 
املتاأهلني بدوري اأبطال اأوروبا

الفجر الريا�شي
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حممد بن زايد يبحث مع ملك هولندا عالقات ال�سداقة 
والتعاون وعددًا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

•• �أبوظبي- و�م:

ب��ح��ث ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
األك�ضندر ملك مملكة  وليم  امللك  ، وجاللة  امل�ضلحة 
جتمع  التي  والتعاون  ال�ضداقة  عالقات   .. هولندا 
امل�ضالح  ق��اع��دة  وت��و���ض��ي��ع  تنميتها  و���ض��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن 

امل�ضرتكة يف خمتلف املجالت.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

الك�ضندر يف  امللك وليم  اآل نهيان .. جاللة  زاي��د  بن 
اللقاء  ب��داي��ة  يف  �ضموه  رح��ب  حيث  ال�ضاطىء  ق�ضر 
بجاللته يف دولة الإمارات، ونقل اإليه حتيات �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ومتنياته لهولندا و�ضعبها ال�ضديق دوام 

ال�ضتقرار والتنمية.
و تطرق اجلانبان اإىل العديد من الق�ضايا الإقليمية 
وجهات  تبادل  و  امل�ضرتك  الهتمام  حمل  والدولية 

النظر ب�ضاأنها.              )التفا�ضيل �س2(

•• دبي - و�م-�بوظبي-�لفجر:

قام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، يرافقه �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
اأم�س الأربعاء ويف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضرة �ضباحاً برفع َعلَم دولة الإمارات 
مو�ضيقى  قيام  ذل��ك  ت��ال  حيث  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  مقر  يف  الو�ضل  �ضاحة  يف 
�ضمن  الَعلَم«  »يوم  مبنا�ضبة  الحتفال  وياأتي  الوطني.  ال�ضالم  بعزف  ال�ضرطة 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  اأر�ضاه �ضاحب  ال�ضنوي الذي  التقليد 
برفع علم الدولة يف خمتلف اأنحائها يف توقيت موّحد يف الثالث من نوفمرب من 
كل عام وهو اليوم الذي ي�ضادف تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان، حفظه اهلل، مقاليد احلكم رئي�ضاً لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�ضمو  ب�ضاحب  اأح��اط  وق��د 
دبي  امل��دار���س احلكومية واخلا�ضة يف  املئات من ط��الب  الحتفالية  دب��ي �ضمن 
كبار  من  ولفيفاً  دبي،  �ضرطة  اأكادميية  من طلبة  الحتفالية جمعاً  كما �ضمت 
املواطنن، يف دللة رمزية لإبراز قيمة هذا اليوم املجيد يف التفاف جميع اأبناء 
الوطن من خمتلف الأجيال ومن كافة الأعمار حول راية الحتاد، يجمعهم حب 

الوطن وعمق النتماء اإىل ترابه و�ضدق الولء لقيادته.    )التفا�ضيل �س2(
من جانبه قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة يف )تغريدة( على ح�ضاب �ضموه ال�ضخ�ضي 

يف )تويرت(:
يوم  واح���دة، ويف  راي��ة  كلمته حتت  واجتمعت  �ضعبنا  توحد  ع��ام��اً،  قبل خم�ضن 
العلم جندد العهد مع الوطن بقيادة ال�ضيخ خليفة باأن تبقى رايته م�ضدر فخرنا 

واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا.

جه�ز مك�فحة �الإره�ب يتوىل �لتحقيق

تون�س: اكت�ساف نفق يوؤدي اىل اإقامة �سفري فرن�سا!
•• �لفجر -تون�س

التون�ضية  الداخلية  وزارة  اأك��دت 
تكليف  مت  ان����ه  الرب����ع����اء  اأم�������س 
للحر�س  العاّمة  الإدارة  م�ضالح 
الوطني املكلفة مبكافحة الإرهاب 
واملعاينات  الأب�����ح�����اث  ب�����اإج�����راء 
وال���ت�������ض���اخ���ر ال��ف��ن��ي��ة ال���الزم���ة 
العمومّية  النيابة  مع  بالتن�ضيق 
م�ضددة  امل��ر���ض��ى  ن��ف��ق  بخ�ضو�س 
مبتابعة  يحظى  املو�ضوع  ان  على 

من اأعلى ُم�ضتوى.
واأكدت الوزارة يف بالغ �ضادر عنها 
الر�ضمية  �ضفحتها  على  ن�ضرته 
معلومات  ان  ف��ي�����ض��ب��وك  مب��وق��ع 
الأم���ن���ّي���ة  امل�������ض���ال���ح  ع���ل���ى  وردت 
م�ضبوه  ن�ضاط  وج��ود  بخ�ضو�س 
يف  املر�ضى  ب�ضاحية  املنازل  باأحد 
الفرن�ضي  ال�ّضفر  اإقامة  �ضاحية 

بتون�س.

التحّري،  مب���زي���د  ان����ه  واب�������رزت 
الأ�ضخا�س  ب���ن  م���ن  اأن  ات�����ض��ح 
املذكور  امل���ن���زل  ع��ل��ى  امل����رتّددي����ن 
واأنه  بالتطّرف،  معروف  �ضخ�س 
التن�ضيق  بعد  امل��ن��زل  مداهمة  مت 
وات�ضح  ال��ع��م��وم��ّي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  م���ع 

وجود اأ�ضغال حفر نفق.

وك���ان م�����ض��در اأم��ن��ى م�����ض��وؤول قد 
الره���اب  مكافحة  ف��رق��ة  ان  اأك���د 
باحلر�س الوطني تعهدت بالبحث 
يف ملف النفق القريب من حميط 
بتون�س  فرن�ضا  �ضفر  اإقامة  مقر 

بالتن�ضيق مع النيابة العمومية.
)التفا�ضيل �س12(

�أقوى من جمموعة �لع�شرين �أو �الأمم �ملتحدة �أو كوب 26:
ماذا لو اأن منظمة �سنغهاي 

للتعاون مركز ال�سلطة العاملي؟
•• �لفجر -خرية �ل�شيباين

مع �ضعود منظمة �ضنغهاي للتعاون، ينتقل مركز ثقل اجلغرافيا ال�ضيا�ضية 
اآ�ضيا. طريقة لبكن  العاملية تدريجياً من العامل الأوروب��ي الأطل�ضي اإىل 

لدفع بيادقها من اأجل ت�ضكيل العامل على �ضورتها.
لوران اأميلوت، الباحث امل�ضارك يف معهد توما�س مور، وال�ضتاذ يف معهد 
يفكك  ل��الأب��ح��اث،   21 اآ�ضيا  ال��دول��ي��ة وع�ضو يف مركز  ال��ع��الق��ات  درا���ض��ة 

الإ�ضكالية يف احلوار التايل مع موقع اأتالنتيكو:
الدورة  يف  ول  الع�ضرين  جمموعة  قمة  ال�ضيني  الرئي�س  يح�ضر  مل   *
خارج  اأولوياته  مبراجعة  يقوم  حيث  امل��ن��اخ،  ملوؤمتر  والع�ضرين  ال�ضاد�ضة 
2020. ومع ذلك، خارج الأحداث  ح��دوده، ومل يغادر البالد منذ يناير 
الكربى حيث �ضي جن بينغ نادر الظهور، حتّرك البالد بيادقها دولًيا عن 

طريق منظمة اأخرى: منظمة �ضنغهاي للتعاون. )التفا�ضيل �س13(

اأمريكا: حزب اهلل يدافع عن 
لبنان ولي�س  اإيران  م�سالح 

•• و��شنطن-وكاالت:

الإقليمية  ال���ن���اط���ق���ة  اع�����ت�����ربت 
الأمركية  اخلارجية  وزارة  با�ضم 
اأن�ضطة  اأن  غريفيث،  ج��رال��دي��ن 
ال�ضعب  م��ع��ان��اة  فاقمت  اهلل  ح��زب 
ال���ل���ب���ن���اين، جم�����ددة ال���ت���اأك���ي���د اأن���ه 
على  �ضددت  كما  اإرهابية.  منظمة 
اأن احلزب املدعوم من اإيران ي�ضكل 
اأّدت  التي  الرئي�ضية  الأ�ضباب  اأح��د 

اإىل ُمفاقمة اأزمات البالد.
�ضحيفة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  وق���ال���ت 
اجلمهورية اللبنانية اأم�س: يتزايد 
احلزب  بحقيقة  ال��ع��امل  اع����رتاف 
ك���ّل ي����وم، ف��ه��و ل��ي�����س م��داف��ع��اً عن 
اإّن��ا هو منظمة  يزعم،  كما  لبنان 
اأجندة  ل���دف���ع  م��ك��ّر���ض��ة  اإره���اب���ي���ة 
اأن�ضطته  وتابعت:  اخلبيثة.  اإي��ران 
الإره��اب��ي��ة وغ���ر امل�����ض��روع��ة تهّدد 

اأمن لبنان وا�ضتقراره و�ضيادته.
اأكرث  احل����زب  اأن  راأت  ذل����ك،  اإىل 
اهتماماً مب�ضاحله وم�ضالح اإيران 
ال��راع��ي��ة ل��ه م��ن م�����ض��ال��ح ال�ضعب 

اللبناين.
اأما يف ما يتعلق بالعقوبات الأخرة 
الأمركية  الإدارة  فر�ضتها  التي 
و�ضيا�ضين  اأع����م����ال  رج�����ال  ع��ل��ى 
فر�س  اأن  ف�����اأك�����دت  ل���ب���ن���ان���ي���ن، 
ال���ع���ق���وب���ات ع��ل��ى ه������وؤلء الأف������راد 
الثالثة مل يجِر بطريقة ع�ضوائية، 

بل مدعومة بالأدلة.

�النتخ�ب�ت يف �لي�ب�ن:

الدرو�س الأربعة من جتربة �سيا�سية خمتلفة!
•• �لفجر – خرية �ل�شيباين

النتخابات  ا�ضتخال�ضها من  درو���س ميكن  اأربعة  يقل عن  ما ل  هناك 
الت�ضريعية التي جرت الأحد يف اليابان، وكلها توؤكد الطبيعة اخلا�ضة 
جًدا للدميقراطية اليابانية، حيث ي�ضيطر نف�س احلزب املحافظ على 

مدى عقود دون منازع تقريًبا، وفاز مرة اأخرى.
 )التفا�ضيل �س15(

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:15            
الظهر.......    12:09  
الع�رص........   03:19   
املغرب.....   05:44  
الع�ساء......   06:59

بتوجيهات حممد بن زايد .. الإمارات تقدم 36.7 مليون درهم اإىل تركيا 
للم�ساهمة يف اإعادة تاأهيل املناطق املتاأثرة من حرائق الغابات والفي�سانات

•• �أبوظبي-و�م:

بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة ، اأعلنت دولة الإمارات عن تقدمي مبلغ 36.7 مليون درهم 10 
مالين دولر اأمريكي للم�ضاهمة يف دعم مراحل اإعادة التاأهيل لبع�س املناطق الرتكية 

التي ت�ضررت من حرائق الغابات والفي�ضانات التي اجتاحت هذه املناطق .
واأعربت دولة الإمارات يف هذا ال�ضدد عن ت�ضامنها مع ال�ضعب الرتكي يف هذه الظروف 
ال�ضتثنائية، موؤكدة حر�ضها على امل�ضاهمة يف توفر الدعم املنا�ضب للتخفيف من حدة 
وحرائق  البالد  �ضمال  يف  الفي�ضانات  عن  الناجمة  والأ���ض��رار  الإن�ضانية  التداعيات 

الغابات يف جنوب غرب تركيا.
وت�ضعى دولة الإمارات دائما اإىل مد يد العون للدول ال�ضقيقة وال�ضديقة يف مثل هذه 
الظروف والتي تتطلب الت�ضامن والتعاون على كافة امل�ضتويات، حيث يعك�س هذا الدعم 
اجلهود املتوا�ضلة التي تقوم بها الدولة لتوفر الحتياجات الأ�ضا�ضية للتخفيف عن 

كاهل املت�ضررين ب�ضبب الآثار ال�ضلبية التي تخلفها الكوارث الطبيعية.
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•• دبي - و�م:

قام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، يرافقه �ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن  اأحمد  ال�ضيخ  و�ضمو  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن 
ال�ضيخ  و�ضمو  ل��الإع��الم،  دب��ي  رئي�س جمل�س  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  حممد 
ال�ضاعة  الأربعاء ويف متام  اأم�س  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  من�ضور بن حممد 
احلادية ع�ضرة �ضباحاً برفع َعلَم دولة الإمارات يف �ضاحة الو�ضل يف مقر 
اإك�ضبو 2020 دبي، حيث تال ذلك قيام مو�ضيقى ال�ضرطة بعزف ال�ضالم 
ال�ضنوي  التقليد  الَعلَم" �ضمن  "يوم  الوطني. وياأتي الحتفال مبنا�ضبة 
اآل مكتوم برفع علم  اأر�ضاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد  الذي 
الثالث من نوفمرب من  اأنحائها يف توقيت موّحد يف  الدولة يف خمتلف 
كل عام وهو اليوم الذي ي�ضادف تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، حفظه اهلل، مقاليد احلكم رئي�ضاً لدولة الإمارات العربية 

املتحدة. 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�ضمو  ب�ضاحب  اأح��اط  وق��د 
حاكم دبي �ضمن الحتفالية املئات من طالب املدار�س احلكومية واخلا�ضة 
دبي،  �ضرطة  اأك��ادمي��ي��ة  طلبة  م��ن  جمعاً  الحتفالية  �ضمت  كما  دب��ي  يف 
ولفيفاً من كبار املواطنن، يف دللة رمزية لإبراز قيمة هذا اليوم املجيد 
الأعمار  كافة  ومن  الأجيال  خمتلف  من  الوطن  اأبناء  جميع  التفاف  يف 
حول راية الحتاد، يجمعهم حب الوطن وعمق النتماء اإىل ترابه و�ضدق 
الولء لقيادته. وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم يف 
هذه املنا�ضبة:" اخرتنا اأن يكون الحتفال بيوم الَعلَم �ضمن موقع اجتمع 
اأر���س الإم��ارات لتحقيق هدف واحد هو �ضنع م�ضتقبل  فيه العامل على 
اأف�ضل لالإن�ضان.. ومن و�ضط هذا اجلمع العاملي ويف هذه املنا�ضبة الغالية، 
ومن  الحت��اد  بناء  عليها  قام  التي  والقيم  الوطنية  ثوابتنا  ر�ضوخ  نوؤكد 
التعاون  ج�ضور  توثيق  يف  ال�ضادقة  والرغبة  العامل  على  النفتاح  اأهمها 
البّناء مع خمتلف ال�ضعوب ال�ضقيقة وال�ضديقة.. للو�ضول اإىل غد يعمه 
ال�ضالم والرخاء وال�ضتقرار". واأ�ضار �ضاحب ال�ضمو اإىل القيمة الكبرة 
التي ميثلها علم الإمارات الذي ظل على مدار خم�ضن عاماً �ضاهداً على 

اإجنازات نوعية كبرة اأثمرتها نه�ضة تطوير �ضاملة بداأها املغفور له باإذن 
ويوا�ضل  ث��راه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأركانها  توطيد 
الدولة، حفظه اهلل، ويتابع تقدمها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، ويوؤازر 
ام الإمارات. واأ�ضاف  م�ضرتها اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى ُحكَّ
واإ�ضرارهم  الوطن  اأبناء  بعزمية  �ضاخماً  الإم��ارات  علم  "�ضيظل  �ضموه: 
�ضنعليه  وع��ل��م��ه��م..  بعملهم  ع��زي��زاً  و�ضيبقى  وال����ري����ادة..  التميز  ع��ل��ى 
والأجيال من بعدنا رمزاً لرفعة الإمارات وعنواناً لهويتها وقوة احتادها 
و�ضالبة بنيانها وات�ضاع طموحاتها للم�ضتقبل... نرفعه باإجنازات نفاخر 
ال�ضيخ  اأخ��ي  يقودها  طموحة  تطوير  نه�ضة  �ضمن  وال�ضعوب  الأمم  بها 
خليفة بن زايد مبتابعة اأخي ال�ضيخ حممد بن زايد، وبدعم اإخواننا حكام 
اإىل قمم جديدة ن�ضنع بها م�ضتقبلنا ون�ضارك يف  الإم��ارات.. لن�ضل معاً 
�ضنع م�ضتقبل العامل من حولنا... ونتقدم برايتنا ال�ضفوف لن�ضر �ضياء 
الأمل يف كافة ربوع العامل ليبقى َعلَم الإمارات ب�ضرى خر وتفاوؤل لكل 

اأر�س يحل بها اأو موقع ي�ضل اإليه". واأ�ضار �ضموه اإىل خ�ضو�ضية الحتفال 
ياأتي يف وقت حققت فيه دول��ة الإم��ارات ن�ضراً  اإذ  العام،  الَعلَم هذا  بيوم 
بتغلبها على حتٍد عاملي  ب��الإجن��ازات،  اإىل �ضجلها احلافل  ي�ضاف  جديداً 
"اإن اجتياز  �ضعب، عاناه العامل على مدار قرابة العامن، وقال �ضموه: 
الإم��ارات لأزمة عاملية بحجم جائحة توقفت معها عقارب �ضاعة الإنتاج 
يف �ضرق العامل وغربه مل يكن ليتحقق اإل بال�ضطفاف يف مواجهة هذه 
الذي  ال�ضليم  والتخطيط  امل��ب��ادرات،  وت�ضافر  اجلهود  وتوحيد  الأزم���ة، 
�ضمل كافة ربوع الدولة، لتخرج الإمارات منت�ضرة تاأكيداً لقدرتها الكاملة 
على تخطي كافة املعوقات، لياأتي الحتفال بيوم الَعلَم مواكباً ل�ضتئناف 
اأعلى وطموح  بهمة  كافة قطاعاتها  وانطالق  التطوير  مل�ضرة  الإم��ارات 
الحتفالية،  ختام  ويف  الأوىل".  املراكز  اإىل  الو�ضول  على  واإ�ضرار  اأك��رب 
اأهمية قيمة  اآل مكتوم على  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأك��د �ضاحب 
احرتام الَعلَم واإجالله وتقدير مكانته و�ضرورة اأن يتم غر�س تلك القيمة 
يف نفو�س الن�سء منذ مرحلة عمرية مبكرة تاأكيداً لنتمائهم وتر�ضيخاً 

لولئهم للوطن وارتباطهم برايته بكل ما حتمله من معان ودللت.

رفع علم �لدولة يف �ش�حة �لو�شل مبقر �إك�شبو 2020 دبي

حممد بن را�سد: َعَلم الإمارات �سيظل خفاقًا �ساخمًا بعزمية اأبناء الوطن واإ�سرارهم على التميز والريادة

•• �أبوظبي- و�م:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  بحث �ضاحب 
األك�ضندر ملك  ، وجاللة امللك وليم  امل�ضلحة  نائب القائد الأعلى للقوات 
مملكة هولندا .. عالقات ال�ضداقة والتعاون التي جتمع البلدين و�ضبل 

تنميتها وتو�ضيع قاعدة امل�ضالح امل�ضرتكة يف خمتلف املجالت.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. 

جاللة امللك وليم الك�ضندر يف ق�ضر ال�ضاطىء حيث رحب �ضموه يف بداية 
اللقاء بجاللته يف دولة الإمارات، ونقل اإليه حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
لهولندا  ومتنياته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

و�ضعبها ال�ضديق دوام ال�ضتقرار والتنمية.
حمل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�ضايا  م��ن  العديد  اإىل  اجل��ان��ب��ان  وت��ط��رق 

الهتمام امل�ضرتك و تبادل وجهات النظر ب�ضاأنها.
و تناول اللقاء معر�س " اإك�ضبو 2020 دبي" واأهميته يف تعزيز التفاعل 

الإيجابي بن ال�ضعوب والثقافات واإيجاد حلول م�ضتدامة للتحديات التي 
تواجه العامل، ف�ضال عن امل�ضاركة املتميزة ململكة هولندا يف املعر�س من 
اأهمية  وما متثله من  ال�ضتدامة  يركز على ق�ضية  الذي  خالل جناحها 

بالن�ضبة اإىل م�ضتقبل العامل.
ح�ضر اللقاء .. الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال��وزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد  جمل�س 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  وال�ضيخ  نهيان  اآل 

ديوان ويل  املزروعي وكيل  و�ضعادة حممد مبارك  اأبوظبي  اإدارة مطارات 
عهد اأبوظبي و�ضعادة الدكتورة ح�ضة عبداهلل العتيبة �ضفرة الدولة لدى 

هولندا.
وح�ضر اللقاء من اجلانب الهولندي معايل توم دي بروين وزير التجارة 
اأدريان�س  �ضوهان�س  األوي�ضي�س  �ضعادة  و  الإن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
امل�ضوؤولن  م��ن  وع���دد  ال���دول���ة  ل���دى  ه��ول��ن��دا  مملكة  �ضفر  اأم��ربخ��ت�����س 

الهولندين.

• �حتف�لن� بيوم �لَعَلم هذ� �لع�م �شمن موقع �جتمع فيه �لع�مل على �أر�س �الإم�ر�ت لتحقيق هدف و�حد هو �شنع م�شتقبل �أف�شل لالإن�ش�ن  
• �النفت�ح على �لع�مل و�لرغبة �ل�ش�دقة يف توثيق ج�شور �لتع�ون �لبّن�ء مع خمتلف �ل�شعوب �ل�شقيقة و�ل�شديقة من �لقيم �الأ�ش��شية لدولة �الحت�د
• ُنعلي �لَعَلم و�الأجي�ل من بعدن� رمزً� لرفعة �الإم�ر�ت وعنو�نً� لهويته� وقوة �حت�ده� و�شالبة بني�نه� وطموح�ته� للم�شتقبل �لتي ال تعرف حدودً�
• نتقدم بر�يتن� �ل�شفوف لن�شر �شي�ء �الأمل يف ربوع �لع�مل ليبقى َعَلم �الإم�ر�ت ب�شرى خري وتف�وؤل لكل �أر�س يحل به�
• �الحتف�ل يو�كب ��شتئن�ف �الإم�ر�ت مل�شرية �لتطوير و�نطالق ك�فة قط�ع�ته� بهمة �أعلى وطموح �أكرب و�إ�شر�ر على �لو�شول �إىل �ملر�كز �الأوىل

حممد بن زايد ي�ستقبل ملك هولندا ويبحثان عالقات ال�سداقة والتعاون و�سبل تنميتها
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اأخبـار الإمـارات

•• �لفجرية -و�م:

حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك���د 
ال�ضرقي ع�ضو املجل�س  بن حممد 
اأن كل يوٍم  الأعلى حاكم الفجرة 
ميّر على الإمارات هو يوٌم للعمل، 
لالحتفاء  وي�������وٌم  ل���ل���ع���لَ���م،  وي�������وٌم 
التي  الفريدة  الوطنية  بالّلحمة 
الكبر،  ال�����ض��ع��ب  ه���ذا  ب��ه��ا  يتمتع 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  ب���ق���ي���ادة  ون���ح���ن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ن�ضي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ُق���ُدًم���ا ن��ح��و امل�����ض��ت��ق��ب��ل، ك��ي نوؤكد 
اأزهى  تعي�س  الإم����ارات  اأن  للعامل 
وِهّمة  ق���ادت���ه���ا  ب��ح��ك��م��ة  اأي���ام���ه���ا، 

�ضبابها.
واأ�ضاف : يف هذه املنا�ضبة العزيزة 
علم  ي��رت��ف��ع  ج��م��ي��ًع��ا،  قلوبنا  ع��ل��ى 
دول������ة الإم�����������ارات خ���ف���اًق���ا يف كل 
الن�ضيد  وي�����ض��دح  ال���ب���الد،  اأرج�����اء 
ال��وط��ن��ي الإم���ارات���ي ع��ل��ى جنبات 
الطّيبة، حيث يجدد  الأر���س  هذه 
الولء  لعهد  العظيم  ال�ضعب  ه��ذا 
وميثاق الوفاء، حتت راية الحتاد 
تعزز  ال��ت��ي  النفي�ضة،  رات���ِه  وُم���ق���َدّ
���ض��ي��ادة دول��ت��ن��ا ال��ف��ت��ي��ة ب���ن دول 

ال���زم���ان، وُتتّوج  ال��ع��امل ع��ل��ى م���ّر 
طموح موؤ�ّض�ضيه، احلاملن الأوائل، 
وحتتفل باملعاين الوطنية وم�ضاعر 
و�ضعبه  الوطن  قادة  بن  التالحم 
موا�ضلة  ���ض��م��وه  واأك�����د  امل���ع���ط���اء. 
واجلهود  ال���دوؤوب،  العمل  م�ضرة 

امل��خ��ل�����ض��ة، ن��ح��و حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
ال�ضرتاتيجية  وروؤيتها  الإم���ارات 
التي ل تعرف امل�ضتحيل ول تعرتُف 
التاريخية  اأ�ضالتها  وحتفظ  ب��ِه، 
وما�ضيها التليد عرب بناء احلا�ضر 

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، اأن علم الإمارات هو 
رم��ز الفخر والن��ت��م��اء ل��وط��ن الآب����اء والأج�����داد، وطن 
ال�ضماء،  عنان  يعانق طموحها  قادمة  لأجيال  امل�ضتقبل 
العلم تكت�ضب  ب��ي��وم  ال��ع��ام  ال��دول��ة ه��ذا  وان اح��ت��ف��الت 
ال�ضنوية  ال��ذك��رى  م��ع  لتزامنها  ن��ظ��راً  خ��ا���ض��اً  ط��اب��ع��اً 

اخلم�ضن لقيام الحتاد.
�ضاخمة  خفاقة  الحت���اد  راي���ة  �ضتبقى  �ضموه،  واأ���ض��اف 
���ض��واع��د رج�����ال خم��ل�����ض��ن ع�����ض��ق��وا وطنهم،  حت��م��ل��ه��ا 
واأق�����ض��م��وا ع��ل��ى ال����ذود ع��ن ح��ي��ا���ض��ه واح��ت��ف��اوؤن��ا بعلم 
الغايل  وبذلنا  العمل  يف  باإخال�ضنا  نرتجمه  الإم���ارات 
فعلم  املحافل  جميع  يف  خفاقة  رايتنا  لتبقى  والنفي�س 
الإمارات هو رمز احتفالنا مبا حققناه خالل 50 عاماً 
ق�ضة  كتابة  نحو  رحلتنا  ومنطلق  الحت����اد،  عمر  م��ن 

جناح مئويتنا يف حب الإمارات.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ض��ور ���ض��اح��ب ال�ضمو ح��اك��م راأ�س 
اخليمة يرافقه �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر 
القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة احتفالت الإمارة بيوم 
العلم الذي ي�ضادف ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مقاليد احلكم يف الثالث من نوفمرب من كل عام.

ويل  و�ضمو  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  وق���ام 
على  العلم  �ضارية  منطقة  يف  ال��دول��ة  علم  برفع  عهده 
كورني�س القوا�ضم براأ�س اخليمة بح�ضور ال�ضيخ اأحمد 
اخلدمات  دائ���رة  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن 
القا�ضمي،  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  �ضقر  وال�ضيخ  العامة، 
ال�ضيوخ وروؤ���ض��اء وم��دراء اجلهات الحتادية  وع��دد من 

واملحلية يف راأ�س اخليمة.
القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ورف��ع 
ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�ضمى 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل"، 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي����د  ب��ن 
الأعلى للقوات امل�ضلحة، واأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ومواطني الدولة 
الغالية،  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  اأر�ضها  على  واملقيمن 
ال�ضف  للتعبر عن وحدة  العلم فر�ضة  يوم  اأن  موؤكدا 

وجتديد العزم من اأجل رفعة الإمارات ورقيها.

••   �أبوظبي- و�م:

بهدف  الدولة  يف  الفحو�ضات  نطاق  وزي��ادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  خطة  مع  متا�ضيا 
19" واملخالطن لهم   - "كوفيد  امل�ضتجد  امل�ضابة بفرو�س كورونا  املبكر وح�ضر احل��الت  الكت�ضاف 
24 املا�ضية على  ال�  248،337 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت  وعزلهم .. 

فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف 

الك�ضف عن 79 حالة اإ�ضابة جديدة بفرو�س كورونا امل�ضتجد من جن�ضيات خمتلفة، وجميعها حالت 
م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 740،136 حالة.

   واأعلنت وزارة ال�ضحة و وقاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة خالل الأربع والع�ضرين �ضاعة املا�ضية، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،137 حالة.

 "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  بفرو�س  مل�ضابن  102 حالة جديدة  �ضفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
امل�ضت�ضفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�ضحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 734،450 حالة.

�أعلنت �شف�ء 102 ح�لة جديدة من كورون�

ال�سحة جتري 248,337 فح�سا ك�سفت عن 79 اإ�سابة

•• عجمان-و�م: 

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن 
را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان اأن يوم العلم منا�ضبة 
جميعاً  قلوبنا  على  غالية  وطنية 
ت���ك���رمي الوطن  اأب���ل���غ ����ض���ور  وه����ي 
وتعزيز النتماء له وجتديد الولء 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب  وال��ع��ه��د 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة "حفظه اهلل" واأخيه �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبي"رعاه  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
اأعيننا  ن�ضب  ال��وط��ن  راي���ة  لتبقى 
مكت�ضبات  ع��ل��ى  ل��ن��ح��اف��ظ  دائ����م����اً 

الوطن يف جميع امليادين.
مبنا�ضبة  ل��ه  كلمة  يف  �ضموه  وق���ال 
»ي���وم  اإن  ال��ع��ل��م  ب���رف���ع  الح���ت���ف���ال 
ال��َع��لَ��م« ال���ذي ي�����ض��ادف ال��ث��ال��ث من 

ت��ويل �ضاحب  ذك��رى  نوفمرب  �ضهر 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضموال�ضيخ 
نهيان حفظه اهلل رئا�ضة الدولة هو 
يوم للتعبر عن مدى حمبة النا�س 
لهذا البلد ولقيادته وعلمه وهو يوم 
نتذكر فيه ما قدمه لنا ال�ضيخ زايد 
التم�ضك  فنزداد  املوؤ�ض�ضون  والآب��اء 
بنهجهم واإرثهم اخلالد يف نفو�ضنا.

�ضاحب  اإع���الن  اأن  �ضموه  واأ���ض��اف 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
يكون  ب����اأن   2013 ع���ام  يف  اهلل" 
ي���وم ال��ث��ال��ث م���ن ن��وف��م��رب م���ن كل 
ع����ام م��ن��ا���ض��ب��ة وط��ن��ي��ة ن���وؤك���د فيها 
الوطن  لهذا  ووفائنا  انتمائنا  عمق 
وتع�ضيد التالحم الوطني وتر�ضيخ 
رايتها  ل��ت��ب��ق��ى  الإم���������ارات  ����ض���ورة 
بنجاحاتها  خ��ف��اق��ة  ع��ال��ي��ة  دوم�����ا 
وتطلعاتها  واحالمها  ال�ضتثنائية 
م�ضتندين  ال���ق���ادم���ة  ل��ل��خ��م�����ض��ن 
حققت  عقود  خم�ضة  اإجن���ازات  على 
فيها دول��ت��ن��ا م��ن��ج��زات ك��ب��رة غر 

الدولية  امل��ع��اي��ر  وف����ق  م�����ض��ب��وق��ة 
مقايي�س  و  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
الأداء و اجلودة احلكومية و�ضعتها 
عالوة  الع�ضرية  ال��دول  م�ضاف  يف 

الت�ضامح  م���ن  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع  م���ا  ع��ل��ى 
قبلة  اأ�ضحت  وال��ت��ع��اون  والتعاي�س 
م���ن م�ضارق  ك��اف��ة  ل��ل��ن��ا���س  واأم�����ال 

الأر�س ومغاربها .

اأن����ه يف ه���ذا اليوم  ���ض��م��وه  واو����ض���ح 
دولتنا  ع���ل���م  ي����رف����رف  ي������وم  وك������ل 
عنوانا  ب��الدن��ا  رب��وع  كافة  يف  عاليا 
ورمزا  واأب��ن��ائ��ه  ال��وط��ن  لطموحات 
ل���������الإرادة وال���ع���زمي���ة ع���ل���ى اإك���م���ال 
البيت  ووح�������دة  الحت�������اد  م�������ض���رة 
وامل�ضتقبل  والهدف  الروؤية  ووح��دة 
.. موؤكدا اأن علم الإم��ارات هو رمز 
وجد  وج��د  اأينما  وال�ضالم  للمحبة 
وم�ضاعدة  والإعمار  والبناء  اخلر، 
اأو  جن�ضه  اىل  النظر  دون  الإن�����ض��ان 

دينه ومعتقده.
وقال �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان 
دائما حتت  �ضنقف  كلمته:  يف ختام 
علم دولتنا العزيزة رافعن روؤو�ضنا 
نحو العال متحلن بالإرادة واليقن 
اخل��ال�����س ب���اهلل ب���اأن وط��ن��ن��ا حممي 
معتز  ب��ن��ي��ه  ب�����ض��واع��د  غ��ن��ي  ب�ضعبه 
مببادئه على خطى الآباء املوؤ�ض�ضن 
التحدي  روح  م���ن���ه���م  ي�����ض��ت��ل��ه��م 
والعزمية ملوا�ضلة م�ضرته املباركة 
بقيادتنا  اإع����ج����از  اإىل  اإجن������از  م���ن 

الر�ضيدة.

حاكم عجمان : يوم العلم اأبلغ �سور تكرمي 
الوطن وتعزيز النتماء له وجتديد الولء

•• �أم �لقيوين-و�م: 

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين اأن يوم العلم منا�ضبة 
وطنية جندد فيها النتماء اىل وطننا العزيز، والولء 
لقيادتنا الر�ضيدة، والعرفان باجلميل للمغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه" ولآبائنا املوؤ�ض�ضن .
العلم  ي��وم  اإن  القيوين  اأم  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وق��ال 
ع��ام ميثل  نوفمرب من كل  الثالث من  ي�ضادف  ال��ذي 
منا�ضبة وطنية عزيزة على قلوب قادة و�ضعب الإمارات 
ت��اأت��ي متزامنة م��ع ذك��رى تويل  اأن  ون���زداد بها ف��خ��راً 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  "حفظه اهلل" رئا�ضة  ال��دول��ة 

ي���وم للتعبر ع��ن م���دى حم��ب��ة �ضعب  امل��ت��ح��دة، وه���و 
الإمارات لهذا البلد ولقيادته وعلمه .

هذه  اأن  اإىل  القيوين  اأم  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  واأ���ض��ار 
م�ضاعر  جت�ضد  اجلميع  قلوب  على  العزيزة  املنا�ضبة 
اأب��ن��اء الإم����ارات وت��ع��زز ال�ضعور  ال��وح��دة وال�ضالم ب��ن 
اإىل تقدمي نوذج لأعال  ،بالإ�ضافة  بالنتماء للوطن 

مظاهر التالحم بن اأبناء الوطن.
واأو�ضح �ضموه اأن يوم العلم يعد دعوة لكل اأبناء الوطن 
املوؤ�ض�ضون  اآب���اوؤن���ا  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ل�ضتح�ضار 
اأج���ل رف��ع��ة دول��ت��ن��ا التي  ل��ب��ذل النفي�س وال��غ��ايل م��ن 
�ضهدت العديد من النجاحات يف ظل القيادة الر�ضيدة 
العامل  اح���رتام  تلقى  التي  ال���دول  ب��ن  م��ن  واأ�ضبحت 
نوعية يف خمتلف  اإجن����ازات  م��ن  مل��ا حققته  وت��ق��دي��ره 

املجالت .

•• �ل�شارقة-و�م: 

���ض��ه��د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن �ضلطان 
بح�ضور   ، ال�ضارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�ضمي 
القا�ضمي  �ضلطان  بن  اأحمد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو 
الإمارة  احتفالت  اأم�س  �ضباح   ، ال�ضارقة  حاكم  نائب 
ال�ضارقة  احتفالت  جلنة  نظمته  وال���ذي  العلم  بيوم 
ل��ل��دول��ة، وذل����ك يف جزيرة   50 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

العلم.
احلادية  وعند متام  ال�ضارقة  عهد  �ضمو ويل  وتف�ضل 
العلم،  ب��ب��دء م��را���ض��م رف��ع  ب���الإي���ذان  ع�ضرة ���ض��ب��اح��اً، 
ل�ضرطة  العامة  الإدارة  من  واأف���راد  �ضباط  مب�ضاركة 
لأكادميية  الع�ضكرية  املو�ضيقية  وال��ف��رق��ة  ال�ضارقة 
ال�ضارقة للعلوم ال�ضرطية التي عزفت ال�ضالم الوطني 

حيث  ال�ضارقة،  ك�ضافة  مفو�ضية  جانب  اإىل  للدولة، 
واعتزازاً  احتفاًل  الوطن،  �ضماء  يف  عالياً  العلم  حلق 

بيوم العلم.
ح�ضر فعاليات يوم العلم اإىل جانب �ضموهما كل من 
املالية  ال�ضيخ حممد بن �ضعود القا�ضمي رئي�س دائرة 
القا�ضمي  الرحمن  عبد  ب��ن  �ضامل  وال�ضيخ  امل��رك��زي��ة، 
حممد  بن  �ضامل  وال�ضيخ  احلاكم،  �ضمو  مكتب  رئي�س 
ب��ن ���ض��امل ال��ق��ا���ض��م��ي م��دي��ر ه��ي��ئ��ة الإن�����اء التجاري 

وال�ضياحي.
اأ���ض��ح��اب ال�ضعادة  ك��م��ا ح�����ض��ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ع���دد م���ن 
وعدد  ال�����ض��ارق��ة،  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  اأع�����ض��اء 
باليوم  ال�ضارقة  العليا لحتفالت  اللجنة  اأع�ضاء  من 
الوطني، بجانب مديري وم�ضوؤويل الدوائر والهيئات 

احلكومية والأجهزة الإعالمية.

حاكم اأم القيوين : يوم العلم منا�سبة وطنية 
جندد فيها النتماء لوطننا والولء لقيادتنا

ويل عهد ال�سارقة ي�سهد 
احتفالت الإمارة بيوم العلم

حاكم الفجرية : علم الإمارات رمز 
احتادنا وم�سدر عزتنا و�سيادتنا  

حاكم راأ�س اخليمة ي�سهد 
احتفالت يوم العلم

ال�سحة تعلن تقدمي 45,094 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية

•• �أبوظبي-و�م: 

لقاح  من  جرعة   45،094 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�ضية   24 ال���  ال�ضاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   21،244،343 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 214.80 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح " كوفيد19- " و�ضعيا اإىل 
الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فرو�س "كوفيد19-".
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي -و�م: 

ال�ضرقي ويل عهد الفجرة،  ال�ضيخ حممد بن حمد  اأّكد �ضمو 
ثقافة  تعك�س  وطنيٍة  كمنا�ضبٍة  العلم،  بيوم  الحتفال  اأهمية 
والن��ت��م��اء لأر�ضه،  للوطن  ي��رم��ز  ال���ذي  ال��دول��ة  اح���رتام علم 

ويعرّب عن احتاد الإمارات املجيد ومكت�ضباته الغالية.
التي  املنا�ضبة  بهذه  فخره  عن  الفجرة  عهد  ويل  �ضمو  وع��رّب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ت��ويل  ذك���رى  ت�ضادف 
التالحم  الدولة، وجت�ضد معاين  رئا�ضة  اهلل،  نهيان حفظه  اآل 
التعبر  يف  الوجدانية  وامل�ضاركة  العطاء  قيم  وُتر�ضخ  الوطني 

عن حب الوطن والولء له، موؤّكًدا حر�س �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة 
مبا  والعمل  للدولة،  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرة  موا�ضلة  على 

يحفظ م�ضاحلها ويحقق اأهدافها ويرفع رايتها عالًيا.
بن  �ضالح  ال�ضيخ  بح�ضور  ���ض��م��ّوه،  م�ضاركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بالفجرة،  والقت�ضاد  ال�ضناعة  دائ��رة  رئي�س  ال�ضرقي  حممد 
اإمارة  احتفال  مرا�ضم  يف  ال�ضرقي،  حمد  ب��ن  مكتوم  وال�ضيخ 
الفجرة "بيوم العلم"، حيث رفع �ضمّوه علم الدولة يف ال�ضاحة 
لدولة  الوطني  الن�ضيد  اأحل��ان  على  الرميلة،  لق�ضر  الأمامية 

الإمارات الذي عزفته الفرقة املو�ضيقية الع�ضكرية.

كما �ضهد الحتفال ومرا�ضم رفع العلم، ال�ضيخ �ضيف بن حمد 
بن �ضيف ال�ضرقي رئي�س هيئة املنطقة احلرة بالفجرة، وال�ضيخ 
دائ��رة احلكومة  عام  ال�ضرقي مدير  �ضيف  بن  حممد بن حمد 
ال�ضرقي  �ضالح  ب��ن  حممد  وال�ضيخ  بالفجرة،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وال�ضيخ �ضلطان بن �ضالح ال�ضرقي وال�ضيخ اأحمد بن حمد بن 

�ضيف ال�ضرقي وال�ضيخ حمد بن �ضالح ال�ضرقي.
ح�ضر الحتفال �ضعادة حممد �ضعيد ال�ضنحاين مدير الديوان 
�ضمو  مكتب  مدير  الزحمي  �ضامل  و�ضعادة  بالفجرة  الأم��ري 
الإمارة،  يف  وامل�ضوؤولن  امل��دراء  من  وع��دد  الفجرة،  عهد  ويل 

وجمٌع من اأطفال املدار�س واملواطنن واملقيمن.

•• �أم �لقيوين-و�م:

اأم  امل��ع��ال ويل عهد  را���ض��د  ب��ن  �ضعود  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  �ضمو  اأك���د 
واملبادئ  الأ�ضيلة  بالقيم  احتفالية  ميثل  العلم  يوم  اأن  القيوين 
معاين  عن  وتعبرا  الإم���ارات  دول��ة  عليها  قامت  التي  الأ�ضا�ضية 

الولء والنتماء والتالحم بن القيادة الر�ضيدة واأبناء الوطن .
وقام �ضموه برفع علم الدولة يف حديقة اخلور باأم القيوين بح�ضور 
معايل ال�ضيخ حميد بن اأحمد املعال وال�ضيخ �ضيف بن را�ضد املعال 

اأم القيوين وال�ضيخ عبد اهلل  رئي�س دائرة التنمية القت�ضادية يف 
بن �ضعود بن را�ضد املعال رئي�س دائرة املالية يف اأم القيوين وال�ضيخ 
علي بن �ضعود بن را�ضد املعال رئي�س دائرة البلدية يف اأم القيوين 
اأحمد  ال�ضيخ  واملهند�س  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن  �ضقر  وال�ضيخ 
القيوين  اأم  العمراين يف  التخطيط  دائ��رة  رئي�س  املعال  بن خالد 
اأم  �ضرطة  ع��ام  قائد  املعال  اأحمد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اللواء  و�ضعادة 
القيوين و�ضعادة را�ضد حممد اأحمد مدير الت�ضريفات يف الديوان 
�ضامل مدير مكتب  �ضيف حميد  و�ضعادة  القيوين  اأم  يف  الأم��ري 

املحلية  ال���دوائ���ر  م����دراء  ال��ق��ي��وي��ن وع���دد م��ن  اأم  ع��ه��د  �ضمو ويل 
املنا�ضبة الوطنية تعك�س  اأن هذه  . واأو�ضح  والحتادية يف الإم��ارة 
مدى انتماء وتالحم �ضعبنا الويف مع القيادة الر�ضيدة والعتزاز 
م�ضتقبل  نحو  والتطلع  حتققت  ال��ت��ي  الوطنية  الإجن����ازات  بكل 
م�ضرق . وقال �ضمو ويل عهد اأم القيوين : جندد العهد يف كل يوم 
ويف كل عام للقيادة احلكيمة باأن يبقى علم دولة الإمارات خفاقاً 
عالياً باملنجزات الوطنية الكبرة التي حتققها الدولة مب�ضرتها 

التنموية وريادتها العاملية.

•• �لعني-و�م:

ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  رف��ع 
ال��دول��ة يف ق�ضر  اأم�����س علم  ال��ع��ن  احل��اك��م يف منطقة 
الذي  العلم"  "يوم  مبنا�ضبة  ال��ع��ن  مب��دي��ن��ة  غ��ري��ب��ة 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  تويل  ذك��رى  مع  يتزامن 
"حفظه اهلل" مقاليد  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
احلكم، وذلك بح�ضور ال�ضيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان 
وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة العن. ورفع �ضمو 
ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان اأ�ضمى اآيات التهاين 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  املنا�ضبة  بهذه  والتربيكات 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

اآل نهيان  اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
اأع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام  ال�ضمو  واأ�ضحاب 
الإم��ارات �ضائاًل املوىل عز وجل اأن يحفظهم واأن يدمي 
على �ضعبنا و بالدنا األمن وال�ضتقرار والإزدهار. واأكد 
النتماء  معاين  فيها  جت�ضدت  املنا�ضبة  ه��ذه  اأن  �ضموه 
لوطن ا�ضتطاع خالل العقود اخلم�ضة املا�ضية اأن يناف�س 
موؤ�ضرات  يف  ال��ري��ادة  يحقق  اأن  و  املتقدمة  العامل  دول 
ال��ع��امل م��ن ظروف  ب��ه  م��ا م��ر  العاملية رغ��م  التناف�ضية 

ومتغرات �ضعبة.
ال�ضيخ  ال���دول���ة..  ب��رف��ع علم  الح��ت��ف��ال  م��را���ض��م  ح�ضر 
اآل نهيان مدير مكتب ممثل احلاكم  زاي��د بن طحنون 
يف منطقة العن، وال�ضيخ زايد بن هزاع بن طحنون اآل 

نهيان و عدٌد من ال�ضيوخ.

•• عجمان-و�م:

ق����ام ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
الدولة  التنفيذي برفع علم  املجل�س 
اأع��دت خ�ضي�ضا مبدخل  �ضارية  على 
ديوان احلاكم .. فيما مت عزف �ضالم 

العلم ومن ثم ال�ضالم الوطني.
���ض��ارك يف الح��ت��ف��ال ورف���ع ال��ع��ل��م .. 
النعيمي  ب���ن ح��م��ي��د  اأح���م���د  ال�����ض��ي��خ 
مم��ث��ل احل���اك���م ل���ل�������ض���وؤون الإداري�������ة 
وامل���ال���ي���ة وال�����ض��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية 
حميد  ب��ن  را���ض��د  وال�ضيخ  ال�ضياحية 
البلدية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
والتخطيط ومعايل ال�ضيخ ماجد بن 
النعيمي رئي�س ديوان احلاكم  �ضعيد 
النعيمي  ب��ن ع��م��ار  وال�����ض��ي��خ ح��م��ي��د 

النعيمي  وال�ضيخ عبد اهلل بن ماجد 
املواطنن  ���ض��وؤون  مكتب  ع��ام  م��دي��ر 
و�ضعادة �ضامل �ضيف املطرو�ضي نائب 
مدير الديوان و�ضعادة عبداهلل اأمن 
احلاكم  ب��دي��وان  امل�ضت�ضار  ال�����ض��رف��اء 
وع���دد م��ن ال�����ض��ي��وخ و���ض��ع��ادة يو�ضف 
حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
الت�ضريفات وال�ضيافة و�ضعادة اأحمد 
اإب��راه��ي��م ال��غ��م��ال���ض��ي رئ��ي�����س مكتب 

�ضمو ويل العهد وكبار ال�ضخ�ضيات.
ا���ض��ت��ج��اب��ة لدعوة  وي���اأت���ي الح��ت��ف��ال 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
"رعاه اهلل" لرفع علم دولة الإمارات 
واملوؤ�ض�ضات  ال�����دوائ�����ر  ك���اف���ة  ع���ل���ى 
وال��ه��ي��ئ��ات وامل���ن���ازل مب��ن��ا���ض��ب��ة "يوم 
ال��ث��ال��ث من  ي�����ض��ادف  العلم" ال���ذي 

�ضاحب  ت��ويل  ذك���رى  نوفمرب  �ضهر 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

مقاليد احلكم.
ب��ن حميد  ع��م��ار  ال�ضيخ  �ضمو  اأك���د  و 
النعيمي - عقب النتهاء من مرا�ضم 
رمزا  �ضيبقى  العلم  اأن   - العلم  رف��ع 
ل��ل��وح��دة وال��ت��ك��ات��ف والن��ت��م��اء لكل 
يف  دائما  �ضتظل  مكانته  واأن  مواطن 
جيال  الأج��ي��ال  ي��ت��وارث��ه  حبا  قلوبنا 
يج�ضد  ال��ي��وم  رف��ع��ه  واأن  ج��ي��ل  ب��ع��د 
لذكرى  وي���ر����ض���خ  ال���وط���ن���ي  احل�������س 
عزيزة علينا وتخليد لذكرى القائد 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ض�س 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
املوؤ�ض�ضن حكام  الآب���اء  واإخ��وان��ه  ه��و 
رفعوا  ال��ذي��ن  اهلل  الإم����ارات رحمهم 
ب�ضعبها  املوحدة  الإم���ارات  دول��ة  علم 

واأر�ضها للمرة الأوىل يف دار الحتاد 
عام 1971.

وقال اإن العلم يج�ضد معاين الوحدة 
والتم�ضك بقيم الحتاد التي اأر�ضاها 
الن�ضيج  ومتا�ضك  املوؤ�ض�ضون،  الآب���اء 
والن�ضجام  الإم���ارات  يف  الجتماعي 
ب��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن م��ن اأج���ل دولتنا 
بالنتماء  ال�����ض��ع��ور  وي��ع��زز  واحت���ادن���ا 
ل���ل���وط���ن وي���ر����ض���خ امل���ك���ان���ة ال����رائ����دة 
وال�����ض��ورة امل�����ض��رق��ة ل���الإم���ارات التي 
واأيقونة  ل��ل�����ض��الم  رم������زاً  اأ���ض��ب��ح��ت 
الأم�������ان ك��م��ا وي��ع��ت��رب ال��ع��ل��م رم����زاً 
وال�ضيادة  وال��ك��رام��ة  وال��ع��زة  للهوية 
ال�ضعب  ومظلة  وال�ضموخ  والأ�ضالة 
الإم���ارات���ي وت��ع��ب��راً ع��ن وح���دة بلد 
وج�ضر الأجيال بن املا�ضي واحلا�ضر 

وامل�ضتقبل.
الإم����ارات  �ضعب  اأن  ���ض��م��وه  واأ����ض���اف 

ي�����ض��ت��ذك��ر خ����الل اح��ت��ف��ال��ه ب���� » يوم 
بداأها  التي  اخلالدة  امل�ضرة   » العلم 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
اهلل  »طيب  املوؤ�ض�ضون  والقادة  نهيان 
ثراهم«، وهي منا�ضبة لتجديد العهد 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الر�ضيدة  بالقيادة 
اأعيننا  ن�����ض��ب  ال���وط���ن  راي����ة  ل��ت��ب��ق��ى 
دائماً .. وتوؤكد عمق انتمائنا ووفائنا 
باإجنازاته  وف��خ��رن��ا  ال���وط���ن  ل���ه���ذا 

وحماية ملكت�ضباته.
العلم  بيوم  الحتفال  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
متا�ضك  ب�������ض���رورة  دائ����م����ا  ي���ذك���رن���ا 
واأن   .. اأي��ادي��ن��ا  ���ض��واع��دن��ا وت�����ض��اب��ك 
ال�ضادق  والعمل  الن��ط��الق  م�ضرة 
يف  ونعي�س   .. �ضتتوا�ضل  واملخل�س 
ه��ذه الأي���ام اخل��ال��دة ب��اأج��واء واأفراح 
وط��ن��ي��ة ت��ت��زي��ن ب��رف��ع ال��ع��ل��م يف كل 
الن�سء  ن��ف��و���س  ي��ع��زز يف  م��ك��ان مم���ا 

والأج����ي����ال م��ع��اين ال���وف���اء وال����ولء 
واأن   .. ال��ر���ض��ي��دة  وق��ي��ادت��ه  ل��ل��وط��ن 
الآباء  اأمانة ت�ضلمناها من  العلم هو 
امل��وؤ���ض�����ض��ن واإن��ن��ا ك��م��واط��ن��ن ندرك 
حجم الت�ضحيات التي حتملها جيل 

الآباء ونعلم حجم امل�ضوؤوليات امللقاة 
على عواتقنا فواجبنا نحن املحافظة 

على ما حتقق ل�ضتمرار امل�ضرة.
اأن  عجمان  عهد  ويل  �ضمو  واأو���ض��ح 
رمزية رفع علم الدولة اإ�ضارة عظيمة 

ال�ضعب  ب���ن  ي���رب���ط  م���ا  اإىل  ت���رم���ز 
واحرتام  حب  من  والوطن  والقيادة 
وعزة وليكون هذا اليوم تظاهرة حب 
وتقدير .. فلي�س هناك تعبر اأ�ضمى 

من رفع العلم يف كل اأرجاء الوطن.

طحنون بن حممد يرفع علم الدولة

عمار النعيمي يرفع العلم .. ويوؤكد اأن العلم �سيبقى رمزا للوحدة والتكاتف والنتماء

ويل عهد الفجرية يرفع علم الدولة ويوؤكد على التالحم الوطني الذي تعي�سه الإمارات اليوم

ويل عهد اأم القيوين يرفع علم الدولة.. ويوؤكد اأن يوم 
العلم منا�سبة تعك�س مدى انتماء وتالحم �سعبنا الويف

•• دبي -و�م:

اأن يوم  اآل مكتوم، ويل عهد دبي  اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 
ووطنهم  الر�ضيدة  لقيادتهم  العهد  الإم���ارات  اأبناء  فيها  يجدد  منا�ضبة  العلم 
عالية  الوطن  راي��ة  الإبقاء على  امل�ضوؤولية يف  دائما على قدر  يكونوا  اأن  الأب��ي 
خفاقة يف م�ضرة النماء املباركة التي يقودها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، بدعم �ضاحب  زايد 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  األ  را���ض��د  ب��ن 
اآل نهيان، ويل عهد  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  رعاه اهلل، ومتابعة �ضاحب 
املجل�س  اأع�ضاء  اإخوانهم  ودعم  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، و�ضمن خمتلف املحافل واملنا�ضبات، التي يثبت 
فيها اأبناء الوطن املخل�ضن الطموح الإماراتي الالنهائي نحو م�ضتقبل حافل 
بالعمل والنجاح. ونوه �ضموه اأن علم الإمارات بكل ما يكنه له اأبناء الوطن من 
اإجالل وتعظيم، هو مراآة تعك�س اأ�ضالة هذا ال�ضعب وعمق انتمائه و�ضدق ولئه 
لوطنه وقيادته، ومت�ضكه بوحدة ال�ضف حتت هذه الراية التي �ضتظل خفاقة يف 

�ضماء املجد، موؤكدا �ضموه اأن التقليد ال�ضنوي الذي اأر�ضاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رع��اه اهلل، مب�ضاركة اجلميع يف رفع علم الدولة يف توقيت واح��د من كل عام، 
حتول اإىل احتفالية �ضنوية يتبارى فيها اأبناء الإمارات يف اإظهار مدى تقديرهم 
واإجاللهم لراية وطنهم بكل ما يرمز له من قيم وما ميثله من مكانة. وقال 
مع  تزامنه  مع  مهمة  ر�ضالة  يحمل  العام  هذا  العلم  بيوم  الحتفال  اإن  �ضموه 
مدار  على  �ضاخما  الإم���ارات  علم  ظل  حيث  اخلم�ضن،  بعام  الدولة  احتفالت 
�ضرح  مبيالد  اإيذانا  الأوىل  للمرة  رفعه  مت  اأن  ومنذ  الزمان،  من  قرن  ن�ضف 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  زاي��د بن �ضلطان  ال�ضيخ  املغفور له  الحت��اد على يد 
والآباء املوؤ�ض�ضن، تغمدهم اهلل بوا�ضع رحمته، ليظل العلم على مدار ال�ضنوات 
�ضاهدا على مدى ر�ضوخ اأركان هذا ال�ضرح يف مواجهة التحديات التي ما لبثت 
اأن  واإ�ضرارهم  الوطن  اأبناء  تاأكيدا على �ضالبة عزمية  اأعتابه،  اأن تهاوت على 
تظل راية الإمارات عنوانا دائما للتقدم والزدهار. واأ�ضاف �ضموه: "�ضيبقى علم 
الإمارات على الدوام قيمة ورمزا.. و�ضيظل احلفاظ على رفعته �ضرفا واأمانة.. 
يبادر اإىل حملها اأبناء الوطن يف كل زمان ومكان.. بفكرهم التواق اإىل امل�ضتقبل 

وجهودهم التي ل تعرف الكلل وعطائهم الذي ل يتوقف عند حدود.. �ضيبقى 
العلم حافزا على العمل و�ضمانا لأعلى م�ضتويات الكفاءة ليكون ا�ضم الإمارات 
رديفا لكل ما هو نافع لالإن�ضان". واأكد �ضمو ويل عهد دبي اأن العلم هو الرمز 
اأبناء الوطن وتتالحم يف ظله عزائمهم وتتكاتف يف  اأفئدة  الذي جتتمع عليه 
الإمارات  راي��ة  لتبقى  عقولهم...  مكانته  اإع��زاز  يف  وتتبارى  �ضواعدهم  رفعته 
�ضعبها  ولنبل  ل�ضموخها  وعنونا  وهيبتها  ل�ضيادتها  رم��زا  خفاقة  عالية  دائما 

املعطاء، ونربا�ضا لالأجيال القادمة يهتدون ب�ضيائه يف دروب النجاح والريادة.
تاأ�ضي�ضها بكل  الإماراتيون علم دولتهم منذ  "لقد حمل  واأ�ضاف �ضموه قائال: 
�ضمم واإباء وقدموا يف �ضبيل رفعته الغايل والنفي�س.. تقديرا له كرمز لالأ�ض�س 
التي قامت عليها دولة الحت��اد وعنوانا ل تخطئه عن لإجنازاتهم  الرا�ضخة 
واأجماد من �ضبقوهم وكل من �ضحى يف �ضبيل اأن يظل علم دولتنا دائما عاليا 
من  العمل  م�ضاعفة  اإىل  دب��ي  عهد  ويل  �ضمو  ودع���ا  ال�ضنن".  م��ر  على  اأب��ي��ا 
ليكون علمها يف موقعه  للم�ضتقبل  العري�ضة  الإم��ارات  اأجل حتقيق طموحات 
ال�ضحيح دائما بن اأعالم الدول الرائدة يف خمتلف جمالت التطوير وليظل 
اأعلى درج��ات التميز يف كافة  اأعيننا حمفزا على الجتهاد يف بلوغ  اأم��ام  خفاقا 

عليه  وي�ضون  مكت�ضباته  الوطن  على  يحفظ  مبا  والتنمية  التطوير  مناحي 
رفعته ويحقق له الريادة وي�ضمن ل�ضعبه ال�ضعادة.

مبن��شبة �حتف�ل �الإم�ر�ت بيوم �لعلم 

حمدان بن حممد: علم الإمارات قيمة ورمز .. واحلفاظ على رفعته �سرف واأمانة

 

اإىل تعميق ع��ادات القراءة بن فلذات  .. نحن يف ال�ضارقة نقراأ .. نريد املجتمع القارئ .. ندعو 
فيها  لهم  و  للجميع  كتب  ول��ل��م��راأة..  وال�ضباب  للرجال  املنا�ضبة  الكتب  توفر  واإىل  بل  الأك��ب��اد، 
منافع.. بهذا الفهم تكون واحات الكتب واحات نور لبد من تنميتها وتطويرها.. ويف جمالتها 

وم�ضاحاتها فليتناف�س املتناف�ضون".
هكذا كانت ر�ضالة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
40 ملعر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب التي افتتحها �ضموه  ال�  حاكم ال�ضارقة مع انطالقة الدورة 
1632 نا�ضرا عربيا واأجنبيا و85 كاتبا ومبدعا  اأم�س حتت �ضعار )هنا .. لك كتاب( مب�ضاركة 
مبجالت  العطاء  من  عاما  وفنانا من خمتلف بلدان العامل ليكمل احلدث الإبداعي العاملي 40 
الثقافة و الأدب و الفكر. يكت�ضب املعر�س - الذي يعد اأحد اأكرب معار�س الكتاب يف العامل و الذي 
ال�ضارقة مبركز  القا�ضمي نائب حاكم  اأحمد بن �ضلطان  ال�ضيخ �ضلطان بن  انطلق بح�ضور �ضمو 

باأجنحته  ي�ضتظل  الثقافة  و  ل��الأدب  جامعا  ميدانا  كونه  من  الكبرة  اأهميته   - ال�ضارقة  اإك�ضبو 
الأدباء و املبدعون و املثقفون من جميع اأنحاء العامل انطالقا من ال�ضارقة دانة الثقافة عا�ضمة 

العلم .. ينالون التكرمي الالئق بهم من راعي الثقافة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة.
معر�س ال�ضارقة للكتاب م�ضروع ثقايف كبر ي�ضهد كل عام تطورا و تو�ضعا .. ولعل اأهم منجزاته 
و  اأجنا�ضها  بتنوع  الدنيا  ال�ضارقة لرتى  انطالقا من  اللغات  بكل  العربي مرتجما  الأدب  ق��راءة 

لغاتها اإبداعات اأدبائنا ومفكرينا و�ضعرائنا العرب .
فمنذ العام 2011 قدمت ال�ضارقة م�ضروعا عامليا للتالقي بن الثقافة العربية و ثقافات العامل 
من خالل /منحة الرتجمة/ التي ا�ضتقبلت 16490 طلب ترجمة من واإىل اللغة العربية طبع 

م�ضبوق. غر  ابداعي  منجز  يف   .. ال�ضارقة  من  بدعم  كتابا  منها 1493 
و بهذه املنا�ضبة اأطلق �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة الرئي�س الأعلى ملجمع اللغة العربية بال�ضارقة 

اإ�ضافة ثرية  "املعجم التاريخي للغة العربية" يف اإجناز ثقايف ي�ضكل  17 الأوىل من  ال�  الأج��زاء 
ويوؤرخ  �ضموه  يرعاه  الذي  الكبر  اللغوي  امل�ضروع  وهو  العربية  الأم��ة  �ضرة  التاريخ يف  ي�ضجلها 

للمرة الأوىل ملفردات لغة ال�ضاد وحتولت ا�ضتخدامها عرب 17 قرنا ما�ضية.
و توج اإطالق الأجزاء ال� 17 الأوىل من هذا املعجم غر امل�ضبوق اأربعة عقود من اجلهد املتوا�ضل 
و العمل الدوؤوب و موا�ضلة الليل بالنهار بتوجيهات �ضموه لي�ضتمر املعر�س واحة للثقافة و العلم 

و �ضاحة يتناف�س فيها املثققون و الأدباء ليقدموا كل جديد مع اإطاللة كل دورة من دوراته .
ال��دوام م�ضعل نور وموئال للعلم والثقافة يف دول��ة الإم��ارات و املنطقة و  و لتبقى ال�ضارقة على 

العامل.
بقلم: حممد جالل �لري�شي 
مدير ع�م وك�لة �أنب�ء �الإم�ر�ت

معر�س ال�سارقة للكتاب.. 40 عاما من الإبداع
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م: 

ق����ال م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
اآل نهيان، رئي�س جمل�س  طحنون 
ي�ضكل  ال��وط��ن  فخر  مكتب  اإدارة 
ل�����ض��ي��ادة الدولة  ي���وم ال��ع��ل��م رم����زاً 
ووحدتها، ويحتفي باأ�ضمى معاين 
وهو  والنتماء،  والوطنية  ال��ولء 
ومقيم  مواطن  لكل  فخر  م�ضدر 
على اأر�س دولتنا احلبيبة. ويرمز 
القيم  اإىل  الإم�������ارات  دول����ة  ع��ل��م 
نفو�س  يف  ال��را���ض��خ��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
الت�ضامح  ومنها  الإم�����ارات،  اأب��ن��اء 
والعطاء وال�ضجاعة، والتي جتلت 
ال�ضنوات  م������دار  ع���ل���ى  ب���و����ض���وح 
تاأ�ضي�س  منذ  املا�ضية  اخلم�ضن 

دولتنا.
بهذه  ل����ه  ك���ل���م���ة  يف   - واأ�������ض������اف 
العام  ه�����ذا  ن��ح��ت��ف��ل   - امل��ن��ا���ض��ب��ة 
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، 
وبيوم العلم، املنا�ضبة الغالية على 
فر�ضة  اليوم  هذا  وي�ضكل  قلوبنا. 
وا�ضتعرا�س  ب���ال���ذاك���رة  ل���ل���ع���ودة 
التي حققتها  ال��رائ��دة  الإجن���ازات 

دولتنا يف كافة املجالت، ونظرتنا 
م�ضتقبل  ل�ضت�ضراف  الطموحة 
م�ضرق. ون�ضتعد ب�ضوق لالحتفال 
اخلم�ضن  الوطني  باليوم  الكبر 
وامل�ضي  احلبيبة،  دولتنا  لتاأ�ضي�س 
ق����دم����اً يف رح���ل���ة ج����دي����دة حتمل 
الإبداعات  م��ن  امل��زي��د  طياتها  يف 
الزده����ار  لتحقيق  والك��ت�����ض��اف��ات 

والنجاح مل�ضرة اأمتنا و�ضعبها.
اأن  املنا�ضبة  بهذه  وي�ضرين  وق��ال 
لأبطال  اجل��زي��ل  بال�ضكر  اأت��وج��ه 
ُيقدر  مم���ن  الأول  ال���دف���اع  خ���ط 
األ���ف   100 ب���اأك���رث م���ن  ع���دده���م 

احلبيبة،  دولتنا  رب��وع  يف  �ضخ�س 
ودافعوا  ب�ضخاء  اأع��ط��وا  وال��ذي��ن 
ب�ضجاعة ملواجهة الظرف ال�ضحي 
بف�ضل  اأننا  �ضك  ول  ال�ضتثنائي. 
بال�ضحة  ننعم  املبذولة  جهودهم 
للم�ضتقبل  ون��ت��ط��ل��ع  وال���ع���اف���ي���ة 

بعيون تفي�س بالثقة والطموح.
نحتفل  ب��ي��ن��م��ا   : م��ع��ال��ي��ه  وت���اب���ع 
ج��م��ي��ع��اً ب��ي��وم ال��ع��ل��م الإم����ارات����ي، 
فاإننا  وكربيائها،  دولتنا  عزة  رمز 
احتفالنا  م��ن  حل��ظ��ات  نخ�ض�س 
اأبطال  اإجن�������ازات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
واجهوا  الأول مم��ن  دف��اع��ن��ا  خ��ط 
عامن  م��دار  على  هائلة  حتديات 
يف  الف�ضل  يعود  ولهم  متتالين، 
اجلائحة،  مكافحة  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا 
لالحتفال  ال��ي��وم  م��ع��اً  وح�ضورنا 

بهذه املنا�ضبة العظيمة.
جميًعا  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��وج��ب   : وق�����ال 
توجيه حتية �ضكر واإجالل... فهم 
معركتنا  يف  احلقيقيون  اأبطالنا 
ال��ود والحرتام  ك��ل  ال��ي��وم، ولهم 
على كل ما قدموه من ت�ضحيات 

لبلدنا و�ضعبنا.

•• دبي -و�م:

حممد  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�ضيخ  �ضمو  رف���ع 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
ال�ضمو  �ضاحب  دي���وان  رئي�س  امل��ال��ي��ة 
حاكم دبي، اأم�س الأربعاء َعلَم الدولة 
"يوم  ب�  احتفاًل  ال��دي��وان،  ف��وق مبنى 
ال�ضمو  �ضاحب  لدعوة  تلبيًة  الَعلَم"، 
مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، برفع 
َعلَم الإم��ارات على خمتلف موؤ�ض�ضات 
اليوم  ه���ذا  يف  م��وح��د  ب�ضكل  ال���دول���ة 
م��ن ك��ل ع��ام ت��واف��ق��اً م��ع ذك���رى ت�ضلُّم 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان،  اآل 
مقاليد احلكم يف الدولة.

اأن علم  �ضموه  اأك��د  املنا�ضبة،  ه��ذه  ويف 
وال�ضيادة  ال���ع���زة  رم���ز  ه���و  الإم�������ارات 
وال��وح��دة والن��ت��م��اء ل��دول��ة الإم���ارات 
اأبنائها  ع��م��ل  م��ع  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
راي��ة واح��دة فخورين بقيادتهم  حتت 
ال��ر���ض��ي��دة ال���ت���ي ح��ر���ض��ت ع��ل��ى بناء 
املجالت،  �ضتى  يف  ومتكينه  الإن�����ض��ان 
التنمية،  م�����ض��رة  يف  دوره  وت��ع��زي��ز 
وريادتها  ال���دول���ة  تناف�ضية  وت��ع��زي��ز 
الإم�����ارات خفاقة  راي���ة  لتظل  ع��امل��ي��اً، 
تعك�س  ال���دول���ي���ة،  امل��ح��اف��ل  يف ج��م��ي��ع 
اأبناء الإم��ارات للوطن والنتماء  حب 
�ضموه يف  وق��ال  لقيادته.  وال��وف��اء  ل��ه 
اأن  لنا  الَعلم  ي��وم  املنا�ضبة:" يف  ه��ذه 

نفتخر مبا حققته دولتنا من اإجنازات 
وجناحات ي�ضهد لها العامل يف خمتلف 
املجالت بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ضاحب  واأخ��ي��ه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
ومتابعة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان، ويل عهد  بن زايد 
امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأع�ضاء  ال�����ض��م��و  اأ���ض��ح��اب  واإخ���وان���ه���م 
فمع  الإم���ارات،  ام  ُحكَّ الأعلى  املجل�س 
ي�ضطر  دولتنا  علم  فيه  يرفع  يوم  كل 
اأبناء الإمارات ف�ضوًل جديدة يف ق�ضة 
جن����اح ���ض��ت��ظ��ل حم���ل اح�����رتام العامل 

ال��ع��ه��د والوعد  وت��ق��دي��ره، جم��ددي��ن 
ال��ع��م��ل لتبقى  ل��ق��ي��ادت��ه��م مب��وا���ض��ل��ة 
راي��ت��ه��م ورم���ز ع��زت��ه��م ع��ال��ي��ة خفاقة 
بن الأمم". واأ�ضاف �ضموه: "حتر�س 
قيادتنا الر�ضيدة يف مثل هذا اليوم من 
كل عام، ويف وقت موحد، على م�ضاركة 
اأب��ن��اء الأم����ارات وك��اف��ة اأف���راد املجتمع 
تتجلى  التي  اخل��ال��دة  اللحظات  ه��ذه 
وتاأكيد  ال��دول��ة  اح���رتام  رم��زي��ة  فيها 
وحدة �ضفها، لربط الأجيال اجلديدة 
برتاثهم الوطني والثقايف، وتعريفهم 
باجلهود التي تبذلها قيادتنا الر�ضيدة 
التنموية،  امل�ضرة  وا�ضتمرار  دع��م  يف 
انطالقاً من ثوابت وطنية نابعة من 
للوطن،  ووفائهم  وانتمائهم  ولئهم 
واملقيمون  الإم��ارات  اأبناء  يرفع  حيث 

تاأكيد  ال���دول���ة يف  ع��ل��م  اأر���ض��ه��ا  ع��ل��ى 
يحملونها  التي  الطيبة  امل�ضاعر  على 
لدولة الإمارات اأر�س اخلر والعطاء 

والت�ضامح وال�ضالم".
ك���م���ا اأك������د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م���ك���ت���وم بن 
اأن يوم  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���ض��د  حم��م��د 
ال��َع��ل��م م��ن��ا���ض��ب��ة وط��ن��ي��ة ت��ث��ب��ت فيها 
اأنها ما�ضية على نهج  دول��ة الإم���ارات 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد 
الآباء  واإخوانه  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن 
القواعد  اأر����ض���وا  ال���ذي���ن  امل��وؤ���ض�����ض��ن، 
ال���ق���وي���ة ل���دول���ة اأب����ه����رت ال���ع���امل مبا 
�ضاملة،  ح�ضارية  نه�ضة  م��ن  حققته 
ومبا وفرته ملواطنيها ومن يعي�س على 
الكرمية.  اأر�ضها من مقومات احلياة 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  ودع���ا 

بن را�ضد اآل مكتوم يف يوم الَعلم �ضباب 
الوطن اإىل اأن يكونوا عند ح�ضن ظن 
اأولتهم  التي  الغالية  والثقة  قيادتهم 
كل  وب����ذل  ب��ال��ِع��ل��م  بت�ضلحهم  اإي���اه���ا، 
يف  التميز  لهم  ت�ضمن  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
من  ميكنهم  ومب��ا  امل��ج��الت،  خمتلف 
رف��ع راي���ة الإم�����ارات ال��ت��ي ب��ات��ت رمزاً 

للخر والعطاء والتقدم والنماء. وقد 
رافق �ضموه خالل الحتفال بيوم الَعلَم 
ال�ضيباين،  اإب���راه���ي���م  حم��م��د  م��ع��ايل 
مدير عام ديوان �ضاحب ال�ضمو حاكم 
ل�����وؤي حم��م��د خلفان  دب�����ي، و����ض���ع���ادة 
ال�ضوؤون  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ب��ال��ه��ول، 
عبد  و�ضعادة  دبي،  حلكومة  القانونية 

اهلل علي بن زايد الفال�ضي مدير عام 
دبي،  حلكومة  الب�ضرية  امل���وارد  دائ��رة 
اأح��م��د حم��م��د ب��ن حميدان،  و���ض��ع��ادة 
نائب مدير عام ديوان �ضاحب ال�ضمو 
اأح��م��د �ضعيد بن  حاكم دب��ي، و���ض��ع��ادة 
"اللجنة  ل����  ال���ع���ام  الأم�����ن  م�����ض��ح��ار، 

العليا للت�ضريعات" يف دبي.

•• �أبوظبي-و�م: 

زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  تقّدم 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اآيات  باأ�ضمى   ، الرئا�ضة  �ضوؤون  وزي��ر 
"يوم  مبنا�ضبة  والتربيكات  التهنئة 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  العلم"، 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
 ، اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�ضد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل"، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  ، واإخوانهم  امل�ضلحة 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�������ض���اء 
حّكام الإم��ارات، واإىل مواطني دولة 
اأر�ضها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ن  الإم��������ارات 

الطيبة.
زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ورف��ع 
عالًيا  ليخفق  الدولة  علم  نهيان  اآل 
على �ضارية ق�ضر الوطن و�ضط عزف 
جرى  احتفال  يف  ال��وط��ن��ي،  ال�ضالم 
تنظيمه ام�س بح�ضور معايل �ضهيل 
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 

ومعايل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
عبداهلل بن �ضلطان بن عواد النعيمي 
وزي����ر ال���ع���دل وم���ع���ايل ع���ب���داهلل بن 
املجل�س  ���ض��وؤون  وزي���ر  الكتبي  مهر 
الأعلى لالحتاد ومعايل اأحمد حممد 
احل����م����ري، الأم������ن ال���ع���ام ل�����وزارة 
�ضوؤون الرئا�ضة ومعايل اأحمد جمعة 
الدولة  رئ��ي�����س  م�����ض��ت�����ض��ار  ال��زع��اب��ي 
املدفع  عبدالرحمن  حمد  وم��ع��ايل 
الأمن العام ل�ضوؤون املجل�س الأعلى 
الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزارة  يف  ل��الحت��اد 
اجلنيبي  ع���ب���داهلل  وم���ع���ايل حم��م��د 
رئ��ي�����س امل���را����ض���م ال��رئ��ا���ض��ي��ة ب����وزارة 

الدكتور  وم��ع��ايل  ال��رئ��ا���ض��ة  ����ض���وؤون 
اأحمد مبارك املزروعي رئي�س مكتب 
اأبوظبي ومعايل فار�س  اإم��ارة  حاكم 
بوزارة  امل�ضت�ضار  امل���زروع���ي،  حممد 
ال�ضعادة  واأ���ض��ح��اب  الرئا�ضة  ���ض��وؤون 
وعدد  الرئا�ضة،  �ضوؤون  وزارة  وك��الء 

من امل�ضوؤولن.
الذي  ال��ع��ل��م  ي����وم  اإن  ���ض��م��وه  وق����ال 
ت���ويّل �ضاحب  ذك���رى  ب��ه يف  نحتفل 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي����د 
يحمل  احل���ك���م،  م��ق��ال��ي��د  ن��ه��ي��ان  اآل 
ه����ذه ال�����ض��ن��ة دلل�����ة رم���زي���ة كربى 
الذهبي"  "اليوبيل  م���ع  ب��ت��زام��ن��ه 

املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
الإمارات  متّيز  ُتظهر  منا�ضبة  وه��ي 
احلافلة  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����ض��رت��ه��ا  يف 
بالإجنازات ونوذجها العاملي الرائد 
يف تر�ضيخ ثقافة ال�ضالم والتعاي�س، 
وتوفر جميع �ضبل احلياة الكرمية 
اأر�ضها  على  واملقيمن  �ضعبها  لأبناء 

املعطاء.
ال��ع��ل��م مُيثل  ي����وم  اأن  ���ض��م��وه  واأّك������د 
ت����زخ����ر مبعاين  وط���ن���ي���ة  م��ن��ا���ض��ب��ة 
وتقدمي  الإم������ارات  بنه�ضة  ال��ف��خ��ر 
وتعزيز  احلكيمة،  لقيادتها  ال���ولء 
والت�ضامح بن  وال��وّد  املحبة  رواب��ط 

اأبناء �ضعبها الكرمي.
واأعرب �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 

عن متنياته باأن يحفظ اهلل القيادة 
دول����ة  ع���ل���ى  ُي������دمي  واأن  ال���ر����ض���ي���دة 

الإمارات ِنعم الأمن واخلر والرفاه 
والزدهار.

•• �أبوظبي-و�م: 

قال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
علمنا  اإن  والتعاي�س  الت�ضامح  وزي��ر 
وح�ضارته  الوطن  حلا�ضر  رم��ز  هو 
التفافنا  اأن  ك��م��ا  وع��زت��ه  وك��رام��ت��ه 
ح����ول����ه ه����و اأب����ل����غ دل����ي����ل ع���ل���ى ق���وة 
التالحم املجتمعي �ضواء بن املواطن 
فيما  املجتمع  فئات  بن  اأو  والقيادة 
عاليا  �ضيبقى  الم���ارات  وعلم  بينها 
اأبنائه  واإب���داع���ات  ب��ب��ط��ولت رج��ال��ه 
الثاقبة  والروؤية  املخل�ضة  واجلهود 

لقيادته الر�ضيدة.
بالعلم  الح��ت��ف��اء  اأن  معاليه  واأك����د 
ي��ن��ط��ل��ق م����ن الإب�����������داع والب����ت����ك����ار 
املمكن  اجلهود  كافة  وب��ذل  والتميز 
املقدمة،  يف  دائ��م��ا  الإم����ارات  لتكون 
يوم  اإىل  ال��ع��ل��م  ي���وم  ي��ت��ح��ول  بحيث 
ل���الحت���اد والج���ت���ه���اد، يف اإط�����ار من 
والتعاي�س  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ت�������ض���ام���ح 
والتالحم بن خمتلف فئات املجتمع 
لأن  ال�����ض��ادق��ة  والإرادة  الإم���ارات���ي 
وقيادتها  بتاريخها  الإم���ارات  تكون 
اأر�ضها  على  واملقيمن  ومواطنيها 
ودول  �ضعوب  لكافة  ملهمة  جت��رب��ة 
ح�������ض���اري فريد  ك���ن���م���وذج  ال����ع����امل 
والتنمية  وال��ت�����ض��ام��ح،  التعاي�س  يف 
ك��رم��ز لالإميان  وم��ا متثله  وال��ب��ن��اء 
وقبول  ال�ضلمي  التعاي�س  ب��اأه��م��ي��ة 
الآخ���ر ودع���م ك��اف��ة اجل��ه��ود لتعزيز 

الت�ضامح وال�ضالم عامليا .
ج���اء ذل���ك خ���الل رف���ع م��ع��ال��ي��ه علم 
الت�ضامح  وزارة  �ضارية  ف��وق  ال��دول��ة 
بح�ضور  اأم�س  باأبوظبي  والتعاي�س 
العام  املدير  ال�ضابري  �ضعادة عفراء 
و�ضعادة  والتعاي�س،  الت�ضامح  ب��وزارة 
اليبهوين  ن��ا���ض��ر  م��ه��ن��د���س  ال���ل���واء 
ال����ظ����اه����ري م����دي����ر ق����ط����اع �����ض����وؤون 
ال��ق��ي��ادة وامل��ه��ن��د���س ج��م��ال اأب���و بكر 
الفل�ضطيني  العمل  جمل�س  رئي�س 
املمثلة  الدينية  القيادات  من  وع��دد 
اأر�����س الدولة  ل��ك��اف��ة الأدي�����ان ع��ل��ى 
الت�ضامح  ب�����وزارة  ال��ع��ام��ل��ن  وك��اف��ة 

" اأن  واأك�������د م��ع��ال��ي��ه  وال���ت���ع���اي�������س. 
له  ال��ع��ام  ه��ذا  العلم  ب��ي��وم  احتفاءنا 
اأهمية خا�ضة، لأنه يواكب احتفالنا 
باخلم�ضن والتي تعد عاما تاريخيا 
نعتز  دولتنا احلبيبة، حيث  يف حياة 
ون��ف��ت��خ��ر مب���ا ح��ق��ق��ن��اه خ����الل 50 
الفريدة  ب��اإجن��ازات��ه��ا  م�����ض��ت،  ع��ام��ا 
لقيادتنا  حكيمة  ب��روؤي��ة  ة  واملتميز 
عاما  خلم�ضن  ون�ضتعد  ال��ر���ض��ي��دة، 
اأجل  العزم واجل��د، من  جديدة بكل 
م�ضتقبل اأف�ضل لنا وللعامل، كما اأن 
الحتفال بيوم العلم منا�ضبة وطنية 
م��ن��ا علم  ك���ل  ي��رف��ع  اأن  اإىل  ت��ه��دف 

واإبداعه  واجتهاده  بجده  الإم���ارات 
ت�ضبح  ح��ت��ى  امل���ج���الت  يف خم��ت��ل��ف 
وقال  دائما".  املقدمة  يف  الم���ارات 
الحتفال  ه����ذا  يف  " اإن���ن���ا  م��ع��ال��ي��ه 
املرموقة  مب��ك��ان��ت��ن��ا  ون��ف��ت��خ��ر  ن��ع��ت��ز 
ونعتز  نفتخر   ، ال��ع��امل  م�����ض��رة  يف 
مبا�ضينا اخلالد ، وحا�ضرنا الزاهر، 
وما نتطلع اإليه من م�ضتقبل م�ضرق 
– نفتخر ونعتز  ب���اإذن اهلل   ، وواع���د 
ب���دور ال��ق��ائ��د وامل��وؤ���ض�����س، امل��غ��ف��ور له 
الوالد ال�ضيخ زايد ، عليه رحمة اهلل 
 ، اأي�����ض��اً  ونفتخر  ونعتز   ، ور���ض��وان��ه 
ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  بالقيادة 

نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ضاحب 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب   ، واإخوانهم 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء 
ونفتخر  ن��ع��ت��ز  الإم������������ارات،  ح���ك���ام 
التخطيط  يف  ال��ق��ي��ادي��ة  ب����اأدواره����م 
والهادف  الدقيق  والتنفيذ  ال��ذك��ّي 
لهذه  والزده�������ار  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 
وت��اأك��ي��د قدراتها  ال���رائ���دة،  ال��دول��ة 
، يف  الن�ضط  الإ���ض��ه��ام  ال��واع��دة على 

املنطقة والعامل، وبا�ضتمرار" .
واأو�����ض����ح م��ع��ال��ي��ه اأن�����ه م���ن ح���ق كل 
امل���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأر�����س 
الوطن  بعلم  يفتخروا  اأن  الإم���ارات 
ال�����ذي وف����ر ل��ه��م ك���ل ���ض��ب��ل الأم����ن 
اأمامهم  والأم����ان وال��رف��اه��ي��ة وف��ت��ح 
اأب��واب امل�ضتقبل مبا يحمله من قيم 
اأ�ضيلة وتراث رائع تعلمنا منه فنون 
والرتحيب  وال��ت�����ض��ام��ح  ال��ت��ع��اي�����س 
الحتفال  اأن  اإىل  م�ضرا  باجلميع، 
ي��ح��م��ل دلل�����ة عميقة  ال��ع��ل��م  ب���ي���وم 
جميعا  اع��ت��زازن��ا  على  ت��وؤك��د  املعنى، 
براية المارات، رمز العزة والكرامة 

والإباء.

رفع علم �لدولة فوق مبنى ديو�ن �ش�حب �ل�شمو ح�كم دبي

مكتوم بن حممد:  َعَلُمنا رمز عزتنا ووحدتنا و�ساهد على اإجنازات �ستظل حمل احرتام العامل وتقديره 
مع كل يوم ُيرفع فيه َعَلم دولتن� ي�شطر �أبن�ء �الإم�ر�ت ف�شواًل جديدة يف ق�شة جن�ح �أبهرت �لع�مل

من�سور بن زايد: يوم العلم منا�سبة لالعتزاز 
بالوطن وم�سريته احلافلة بالإجنازات

نهيان بن مبارك يرفع علم الإمارات على �سارية وزارة الت�سامح والتعاي�س

•• �أبوظبي - و�م:

ا�ضتقبلت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام 
ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 
امللكي ماك�ضيما ملكة مملكة هولندا  ال�ضمو  ..�ضاحبة  الأ�ضرية  التنمية 

ال�ضديقة.
ورحبت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك - خالل اللقاء الذي جرى يف 
ق�ضر البحر - بزيارة امللكة ماك�ضيما اإىل دولة الإمارات متمنية لها طيب 

الإقامة.
جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعرب عن عمق العالقات 

وما  ال�ضديقة  هولندا  ومملكة  الإم����ارات  دول��ة  جتمع  التي  التاريخية 
ت�ضهده من تطور ونو م�ضتمرين.

واملعنية  الن�ضائية  املوؤ�ض�ضات  بن  التعاون  تعزيز  �ضبل  اجلانبان  وبحث 
مب��ج��الت رع��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة يف دول���ة الإم�����ارات وه��ول��ن��دا مب��ا ي�ضهم يف 
اأ�ضا�ضا  يعد  ال���ذي  الأ���ض��رة  ا�ضتقرار  وي��دع��م  ومتكينها  ب��امل��راأة  الرت��ق��اء 

ل�ضتقرار املجتمع.
واطلعت �ضموها �ضيفة البالد على التقدم الذي ت�ضهده دولة الإمارات يف 

جمال م�ضاركة املراأة وتفعيل دورها يف خمتلف ميادين العمل.
وتطرق اللقاء اإىل معر�س اإك�ضبو 2020 دبي واأهميته يف تعزيز التوا�ضل 
بن ثقافات ال�ضعوب والتعريف باإجنازاتها واأحدث ابتكاراتها يف جمالت 

ال�ضتدامة وحلولها ملا فيه خر الب�ضرية وازدهار م�ضتقبلها.
باحل�ضور  ترحيبها  ع��ن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأع��رب��ت  و 
الثقايف واحل�ضاري الهولندي املتميز الذي يج�ضده جناح هولندا امل�ضارك 

يف معر�س " اإك�ضبو 2020 ".
ال�ضيخة  �ضمو  بدعم  هولندا  ملكة  ال�ضمو  �ضاحبة  اأ���ض��ادت  جانبها  م��ن 
فاطمة واهتمامها بالق�ضايا الإن�ضانية ومبادرات �ضموها العاملية يف تعزيز 
متا�ضك  على  واحلفاظ  الطفولة  رعاية  جانب  اإىل  ومتكينها  امل��راأة  دور 
الإماراتية من مكت�ضبات وما  املراأة  واملجتمع..مثمنة ما حققته  الأ�ضرة 

حتظى به من دعم ورعاية.
نهيان  اآل  بنت حمدان بن حممد  �ضم�ضة  ال�ضيخة  �ضمو   .. اللقاء  ح�ضر 

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم 
حرم  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �ضيف  بنت  اإل��ي��ازي��ة  ال�ضيخة  و�ضمو  الظفرة 
�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
و�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت �ضرور بن حممد اآل نهيان حرم �ضمو ال�ضيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي ع�ضو 
بنت حمدان  ال�ضيخة لطيفة  �ضمو  و  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
اآل نهيان حرم �ضمو ال�ضيخ ذي��اب بن حممد بن زاي��د اآل نهيان  بن زاي��د 
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
و معايل رمي بنت ابراهيم الها�ضمي وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل 

والوفد املرافق مللكة هولندا.

نهيان بن زايد: يوم العلم عالمة فارقة ت�سلط ال�سوء على الإجنازات الوطنية يف عام اخلم�سني
•• �أبوظبي-و�م:

اأكد �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة 
رئي�س  والإن�����ض��ان��ي��ة،  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
جمل�س اأبوظبي الريا�ضي، اأن يوم العلم ميثل عالمة فارقة يف تاريخ 
دولة الإمارات العربية املتحدة، ومن�ضة ملهمة لكي ن�ضتذكر منها قيم 
املوؤ�ض�ضن، والتعبر عن  املتوارثة من الآباء  املا�ضي الأ�ضيل واملبادئ 
الر�ضيدة يف احلا�ضر  وال��ولء للوطن والقيادة  قوة الحتاد ووحدتنا 

املزدهر.
وقال �ضموه:" يوم العلم ميثل منا�ضبة وطنية غالية نفخر بها ونعتز 
للدولة  املرموقة  املكانة  على  ال�ضوء  ت�ضلط  كما  الأ�ضيلة،  بقيمتها 
للواجهة  قادتها  ال��ت��ي  التنموية  م�ضرتها  يف  العريقة  واإجن��ازات��ه��ا 
لرنفع  املنا�ضبة  هذه  وننتهز  واملجالت،  املوؤ�ضرات  خمتلف  يف  العاملية 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
واإخوانهم  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء 

العهود، و�ضعب الإمارات.
فخرنا  جديد  م��ن  ن��وؤك��د  فاإننا  العلم،  بيوم  نحتفي  "ونحن  وت��اب��ع: 
وهي  لدولتنا  التاريخية  وامل�����ض��رة  الوطنية  ب��الإجن��ازات  واع��ت��زازن��ا 
ظل  يف  وال��ن��م��اء  والتنمية  الزده����ار  ورح��ل��ة  اخلم�ضن  ب��ع��ام  حتتفي 
النموذج احل�ضاري الذي تعا�ضره بقيم ال�ضالم والت�ضامح والتعاي�س.

واأ�ضار �ضموه: "يوم العلم ير�ضخ معاين �ضامية ويعك�س تالحم �ضعب 
ودورها  الر�ضيدة  القيادة  الغايل حتت مظلة  الوطن  بكيان  الإم��ارات 
الريادي للم�ضي قدما نحو امل�ضتقبل ب�ضواعد وطنية خمل�ضة، تعمل 
بجد ومثابرة للحفاظ على املنجزات واملكت�ضبات الكبرة التي حققتها 
الدولة". واأ�ضاف : "نتعهد جميعا يف كل يوم ويف كل عام اأن نبقى دائما 
�ضفا واحدا خلف قيادتنا الر�ضيدة لكي تظل الإمارات وعلمها خفاقاً 
مب�ضرتها  ال��دول��ة  حتققها  التي  الكربى  الوطنية  باملنجزات  عالياً 

التنموية وريادتها العاملية".

�سلطان بن طحنون: يوم العلم 
رمز ل�سيادة الدولة ووحدتها

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل ملكة هولندا
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اأخبـار الإمـارات

خليفة بن طحنون: يوم العلم منا�سبة عظيمة تلخ�س حلم الوحدة

وزير العدل: علم الإمارات رمز 
العزة والكرامة

•• �أبوظبي-و�م:

ب��ن �ضلطان  ق���ال م��ع��ايل ع��ب��داهلل 
العدل يف  وزي��ر  النعيمي  ع��واد  بن 
ال��ث��ال��ث م��ن ن��وف��م��رب م��ن ك��ل عام 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  حت��ت��ف��ل 
امل���ت���ح���دة ب���ي���وم ال���ع���ل���م، ي����وم رمز 
ال��ف��خ��ر، ي����وم راي�����ة ال���ع���ز، وال����ذي 
يوافق ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ياأتي  ال��ع��ام  مقاليد احل��ك��م، وه��ذا 
مع  ي��ت��زام��ن  اإذ  ا�ضتثنائية،  بحلة 
مرور 50 عاماً على تاأ�ضي�س دولة 
التطور  م���ن  ع���ام���اً   50 الحت�����اد، 

والزدهار.
له  ت�ضريح  يف   - معاليه  واأ���ض��اف 
ومع  ال��ي��وم   - العلم  ي��وم  مبنا�ضبة 
بيوبيلها  احلبيبة  دولتنا  احتفال 
ال��ذه��ب��ي، ت��رف��رف راي���ة الإم����ارات 
�ضاخمة متفاخرة باإجنازات حملية 
وع��امل��ي��ة وق�����ض�����ٍس وب��ط��ولت على 
50 عاماً، حققتها ول تزال  مدار 
واملزيد  الكثر  جعبتها  يف  حتمل 
العامل  ل��ت��ب��ه��ر  ال���ط���م���وح���ات،  م���ن 
والتنمية  ال���ري���ادة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 

 ، ملواطنيها  وال�ضعادة  والرفاهية 
مما جعلنا نتبواأ مراكز متقدمة يف 

خمتلف املوؤ�ضرات العاملية.
وقال معاليه نعم �ضيبقى هذا العلم 
دوما يف عنان ال�ضماء، و�ضيظل رمز 
���ض��اخم��ا وعزيزا  ال��ع��زة وال��ك��رام��ة 
ك�����ض��ع��ب الإم����������ارات، وم���ع���ربا عن 
الثابت  وال������ولء  ���ض��ع��ب��ه��ا  اأ����ض���ال���ة 
لل�ضلم  ورم��زا  الر�ضيدة،  لقيادتها 
وال�ضعادة  وال��ت��ع��اي�����س  وال��ت�����ض��ام��ح 
دائما  الإم���ارات، و�ضرتتفع  ورخ��اء 
لرمز  واع��ت��زاز  فخر  بكل  الهامات 
ال�����ع�����زة، م�����رددي�����ن ب���ك���ل اإج������الل 
اأننا على الدرب �ضائرون،  وتعظيم 
حري�ضن  ال��ع��ه��د  ع��ل��ى  و���ض��ن��ظ��ل 
والت�ضحيات  والعطاء  البذل  على 
وقيادته  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  �ضبيل  يف 
ال��ر���ض��ي��دة، واإر����ض���اء دع��ائ��م الأمن 
وال�ضالم وحب الوطن والت�ضحية 
الإمارات  دول��ة  ولتظل  اأج��ل��ه،  م��ن 
العامل،  دول  اأف�����ض��ل  م���ن  واح�����دة 
�ضعوب  اأ�ضعد  م��ن  �ضعبها  وليكون 
واحدة،  يداً  جميعاً  ونبقى  العامل، 
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  خ��ل��ف  ن�����ض��ر 
ل���ت���ح���ق���ي���ق الزده�������������ار وال����ت����ق����دم 

والو�ضول اإىل اأعلى املراتب.

بيوم العلم الذي ميثل رمزاً لوحدتنا 
ال����ت����ي حتقق  واحت������ادن������ا ودول����ت����ن����ا 
يف  املتتالية  والنجاحات  الإجن����ازات 
قيادتنا  ب��ف�����ض��ل  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
تقود  اأن  ا�ضتطاعت  ال��ت��ي  الر�ضيدة 
الإمارات اإىل بر الأمان واخلروج من 
ج��ائ��ح��ة ف��رو���س ك��ورون��ا اأك���رث قوة 

قفزات  ال��ف��ارق،  واإح���داث  ال�ضاملة 
نوعية وب�ضمات موؤثرة يف خمتلف 
امليادين فو�ضل اأبناء الإمارات اىل 
العامل  واأب��ه��روا  جمعوا  و  الف�ضاء 
والفر�س  امل���ع���رف���ة  ���ض��ق��ف  حت����ت 
وك�ضبت  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  يف 
ال��ره��ان رغ��م حت��دي��ات " كوفيد - 

."19
ن�����ض��ت��ذك��ر يف هذه  ال����ي����وم  وت����اب����ع 
العظيمة  اجل������ه������ود  امل����ن����ا�����ض����ب����ة 
خا�ضها  ال��ت��ي  الطويلة  وال��ط��ري��ق 
الآباء والأجداد يف �ضبيل حتقيق ما 
و�ضلت اإليه الإمارات بعد 50 عاماً 
حر�ضت فيها قيادتنا الر�ضيدة على 
ت��وف��ر ك��ل ���ض��ب��ل ال��ع��ي�����س الكرمي 

•• �أبوظبي-و�م: 

ال�ضهداء،  اأ���ض��ر  ���ض��وؤون  مكتب  نظم 
مرا�ضم  ال���ك���رام���ة،  واح����ة  يف  اأم�������س 
حيث  العلم،  ي��وم  بفعالية  الحتفال 
بن  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ق��ام 
تنفيذي  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
مكتب �ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء يف ديوان 
ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ب��رف��ع ال��ع��ل��م يف 
بح�ضور  �ضباحاً   11 ال�ضاعة  مت��ام 
ال���دف���اع،  وزارة  مم��ث��ل��ي  وم�����ض��ارك��ة 
اخلارجية  ووزارة  الداخلية،  ووزارة 
العامة  والقيادة  ال���دويل،  والتعاون 
الأحمر  والهالل  اأبوظبي،  ل�ضرطة 
اأ�ضر  �����ض����وؤون  وم��ك��ت��ب  الإم������ارات������ي، 

ال�ضهداء.
ال�ضيخ خليفة بن طحنون بن  وق��ال 
اليوم  نحتفل  اإننا  نهيان،  اآل  حممد 

امل�ضرة  ملوا�ضلة  وع��زمي��ة  ومتا�ضكا 
نحو التميز والتطور والنمو.

واأ�ضاف اأن يوم العلم منا�ضبة وطنية 
الإماراتين  قلوب  جتمع  ا�ضتثنائية 
اأ�ض�س  ال��ذي  ال��وح��دة  حلم  وتلخ�س 
له  امل��غ��ف��ور  ال��ث��اب��ت��ة  املتينة  ق��واع��ده 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
طيب اهلل ثراه مع الآباء املوؤ�ض�ضون، 
الوطني  ال��ي��وم  ه��ذا  اأن  اإىل  م�����ض��راً 
الذي يتزامن اأي�ضا مع ذكرى تويل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
رئي�ضية  حمطة  يعد  احلكم  مقاليد 
لنطالقة وطنية جديدة ومتجددة 
الدوؤوب  وال�ضعي  اجل��اد  العمل  نحو 
مل��وا���ض��ل��ة م�����ض��رة الأب�����اء والأج�����داد 
والبناء على ما مت من اإجن��از لتظل 

راية الدولة خافقة عالية �ضاخمة.

بن طحنون  ال�ضيخ خليفة  رف��ع  كما 
املنا�ضبة  بهذه  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
اإىل  والتربيك  التهنئة  اآي��ات  اأ�ضمى 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مقام 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل واإىل 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
ال�ضمو  اأ����ض���ح���اب  اأخ���وان���ه���م  واإىل 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام 
الإم����ارات ، راج��ي��ا م��ن اهلل اأن يدمي 
قيادة وحكومة  الإم���ارات  دول��ة  على 
والتميز  والأم��������ان  الأم������ن  و���ض��ع��ب��ا 

والزدهار.

•• دبي-و�م:

رفع �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س 
اآيات التهاين اإىل  اأ�ضمى  جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية، 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  مقام �ضاحب 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  الدولة، حفظه اهلل، و�ضاحب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م 
حكام الإم��ارات واإىل حكومة و�ضعب الإم��ارات مبنا�ضبة " يوم 
العلم" الذي ي�ضادف ذكرى تقلد �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

مقاليد احلكم.
"قبل خم�ضن عاما �ضهد العامل رفع علم دولة  وقال �ضموه: 
�ضتبقى  ���ض��ورة  ال��ت��اري��خ  و�ضجل  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
زايد  ال�ضيخ  له  للمغفور  الإماراتين  وقلوب  خالدة يف عقول 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، والآب��اء املوؤ�ض�ضن وهم  بن �ضلطان 
يعلنون للعامل تاأ�ضي�س دولة الحتاد بروؤية م�ضتقبلية را�ضخة 
وطموحة لتكون قادرة على ال�ضتمرار والتطور النمو، واليوم، 
وبعد خم�ضن عاما يكمل الأبناء ما بداأه الآباء بروؤية جديدة 
ملالمح خم�ضن عاما مقبلة من التنمية امل�ضتدامة، م�ضتعينن 
الذين مل يحيدوا  الإم���ارات  اأب��ن��اء  �ضواعد  وبثقتهم يف  ب��اهلل، 
يوما عن مبادئ املا�ضي باإرثه وقيمه، وتطلعهم مل�ضتقبل ينعم 

فيه اجلميع باخلر والرفاه".

واأ�ضاف �ضموه: " اإن "يوم العلم" منا�ضبة وطنية عزيزة على 
قلوب كل من يعي�س على اأر�س الإمارات، مبا حتمله من معان 
ورمز  وطننا  براية  لالحتفاء  منا�ضبة  فهي  وعظيمة،  كثرة 
ال�ضيادة والوحدة والقوة، والتعبر عن فخرنا مبا و�ضلت اإليه 
دولة الإمارات من تقدم ورقي، كما يعك�س هذا اليوم مت�ضكنا 
حول  والتفافنا  الأ�ضيلة،  ومبادئنا  الوطنية،  وهويتنا  بقيمنا 
قيادتنا الر�ضيدة التي ل تدخر جهدا يف �ضبيل حتقيق م�ضالح 
الوطن واملواطن. نحن فخورون مبوروثنا الثقايف، وحري�ضون 

على حتقيق املزيد من التقدم يف �ضتى املجالت".
اأن  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ من�ضور بن حممد  �ضمو  واأك��د 
اأنها مدعاة للفخر واإظهار م�ضاعر  العلم" كما  "يوم  منا�ضبة 
كذلك  فهي  للوطن،  والن��ت��م��اء  وال���ولء  املجتمعي  التالحم 

ت�ضكل ح��اف��زا مل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء، وجتدد 
املزيد من اجلهد كل  العزمية واللتفاف حول قيادتنا لبذل 
يف جماله، لتعزيز التقدم الكبر الذي حققته دولة الإمارات 
بت�ضدرها الكثر من موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية يف خمتلف 

املجالت.
ولفت �ضموه اإىل اأن اأبناء الإمارات تربوا على اأن يكونوا قادرين 
على �ضنع الفارق يف كافة الظروف ومواجهة التحديات مهما 
قيادتنا احلكيمة  روؤي��ة  كان حجمها، م�ضتفيدين يف ذلك من 
التي و�ضعت الإن�ضان و�ضقل قدراته ومواهبه اأولوية ق�ضوى، 
التي  وال��ق��اط��رة  للتقدم،  الأ���ض��ا���ض��ي  ال��ع��م��اد  الإن�����ض��ان  ليكون 
راية  حتت  والنماء  باخلر  اجلميع  ينعم  حتى  التنمية  تقود 

"العلم". 

من�سور بن حممد: يوم العلم منا�سبة وطنية تعك�س مت�سكنا بقيمنا وهويتنا الوطنية

حممد بن �سلطان بن خليفة يرفع العلم 
يف اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية

•• �أبوظبي-و�م:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  خليفة  بن  �ضلطان  بن  حممد  ال�ضيخ  رف��ع 
اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية، علم الدولة يف مقر النادي 
وهو  نوفمرب  من  الثالث  فى  الدولة  به  حتتفل  ال��ذى  العلم  بيوم  احتفاء 
اليوم الذي ي�ضادف ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل رئا�ضة الدولة.
و�ضط ح�ضور  العلم  نهيان  اآل  بن خليفة  �ضلطان  بن  ال�ضيخ حممد  ورف��ع 
النادي، ومت�ضابقي الفرق الريا�ضية املختلفة يف  اإدارة  اأع�ضاء جمل�س  من 

النادي، وموظفي النادي.
وهناأ ال�ضيخ حممد بن �ضلطان بن خليفة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، واأ�ضحاب ال�ضمو حكام الإمارات .
للت�ضامح  م�ضرقة  �ضورة  تعك�س  العلم  رفع  حممد:احتفالية  ال�ضيخ  وق��ال 
واملحبة على اأر�س الإمارات، وتر�ضل ر�ضائل اعتزاز من ال�ضعب اإىل القيادة.

مبن��شبة �الحتف�ل بيوم �لعلم 

اأحمد بن حممد: علم الإمارات �سيبقى عاليًا خفاقًا مب�ساعفة العمل واإجزال العطاء وامل�ساركة الإيجابية يف تر�سيخ مقومات الريادة الإماراتية
•• دبي -و�م:

ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�ضيخ  اأك��د �ضمو 
رئي�س جمل�س  اآل مكتوم،  را�ضد  بن 
دبي لالإعالم اأن "يوم الَعلَم" يحمل 
دللت عدة كمنا�ضبة وطنية غالية 
اأب��ن��اء ال��وط��ن ع��ن مدى  يعرب فيها 
الراية  ب��ه��ذه  والإج������الل  الع���ت���زاز 
ال��ه��ام��ات خ��ف��اق��ة كرمز  تعلو  ال��ت��ي 
لعزة الوطن وكرامته و�ضموخه بن 
املنا�ضبة  متثل  اإذ  وال�ضعوب،  الأمم 
النتماء  عمق  على  متجدداً  برهاناً 

يف �ضتى املجالت، بينما يبقى الَعلَم 
دائ���م���اً ح���ا����ض���راً يف ال��ق��ل��وب واأم����ام 
اأبناء هذا الوطن الذي اختار  اأعن 
م�ضاف  بن  متميزة  مكانة  لنف�ضه 
بر�ضيد  للم�ضتقبل  ال�ضانعة  الأمم 
والأفكار  ال��ن��رة  العقول  م��ن  كبر 
املبدعة والطاقات اخلالقة والنوايا 
ال�ضادقة والعزائم التي ل تلن حتى 
واأكرب  ال��ظ��روف  اأع��ت��ى  مواجهة  يف 
التحديات. وقال �ضموه:ن�ضتذكر يف 
هذا اليوم من كل عام الإجناز الذي 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  حققه 

�ضموه  دع����وة  م���ع  اهلل،  رع����اه  دب����ي، 
ي�ضارك  ال����ذي  ال��ت��وق��ي��ت  ل��ت��وح��ي��د 
وموؤ�ض�ضات  اأف���راد  من  اجلميع  فيه 
اإم��ارات الدولة  وعلى م�ضتوى كافة 
يف رفع الَعلَم، يف دللة رمزية مهمة 
امل�ضرة  وم��وا���ض��ل��ة  ال�ضف  ل��وح��دة 
امل��ب��ارك��ة على قلب رج��ل واح���د من 
اأج��ل اأن تكون راي��ة الإم���ارات دائما 
املخل�ضن،  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��ي��د  م��رف��وع��ة 
ب لهذا الوطن الذي يفتح  وكل حُمِ
باجلميع دون تفرقة  اأبوابه مرحباً 
اأو متييز، تاأكيداً على القيم النبيلة 

الر�ضيدة  لقيادته  وال���ولء  للوطن 
يوماً  ع���ط���اوؤه���ا  ي��ن��ق��ط��ع  مل  ال���ت���ي 
ت��وف��ر كل  ت��ت��وان للحظة ع��ن  ومل 
امل��ق��وم��ات ال��الزم��ة ك��ي ي��ك��ون ا�ضم 
الإمارات ورايتها دائما يف مكانتهما 
يف  والتميز  ال��ري��ادة  م��ن  امل�ضتحقة 
و����ض���م���ن خمتلف  امل����ج����الت  ���ض��ت��ى 
الأوق�����ات وال���ظ���روف. ون����ّوه �ضموه 
الذي  الوطني  التقليد  باأهمية هذا 
اأر�ضاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���ض��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

التي قامت عليها دولة الحتاد من 
انفتاٍح واٍع وتعاي�س ووئ��ام، وغرها 
م��ن ال��ق��ي��م ال�����ض��ام��ي��ة ال��ت��ي اأثمرت 
�ضيم  ت��ع��م��ه  م��ت��ج��ان�����ض��اً  جم��ت��م��ع��اً 

الرتاحم والتعاون. 
واأ�ضار �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد 
يوم  اأن  اإىل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
الَعلَم ياأتي هذا العام �ضمن توقيت 
الإمارات  دولة  فيه  ت�ضتعد  تاريخي 
ل���الح���ت���ف���ال ب��خ��م�����ض��ن ع����ام����اً من 
خلم�ضن  فيه  وت�ضتعد  الإجن����ازات 
قادمة من النجاح والتميز والريادة 

الإم�������ارات  َع���لَ���م  اأن  ���ض��م��وه  واأك������د 
خفاقاً  ع��ال��ي��اً  ال����دوام  على  �ضيبقى 
العطاء  واإج���زال  العمل  مب�ضاعفة 
وامل�����ض��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة وال��ف��ع��ال��ة يف 
تر�ضيخ مقومات الريادة الإماراتية 
يخدم  ومب�����ا  امل�����ج�����الت،  ���ض��ت��ى  يف 
الأهداف ال�ضرتاتيجية العليا التي 
روؤية  ���ض��وء  يف  ب��دق��ة  �ضياغتها  مت 
القيادة الر�ضيدة للم�ضتقبل، بكل ما 
متثل  طموحة  اأه����داف  م��ن  حتمله 
املوؤ�ض�ضن  ج��ي��ل  اأراده  مل��ا  ام���ت���داداً 
ل��وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل م���ن رف��ع��ة ومتيز 

ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �ضلطان 
ومعه الآباء املوؤ�ض�ضون، تغمدهم اهلل 
رفع علم  بوا�ضع رحمته، عندما مت 
الدولة للمرة الأوىل اإيذاناً مبيالد 
حلظة تاريخية اأ�ضرقت فيها �ضم�س 
اأث���ب���ت ع��ل��ى م�����دار خم�ضن  احت�����اد 
للدولة  ف���ري���د  اأن�����ه ن�����وذج  ع���ام���اً 
بوحدة  را���ض��خ  اإمي���ان  على  القائمة 
الإرادات  لتلتقي  وامل�ضر،  ال��ه��دف 
وت��ت�����ض��اف��ر ال��ه��م��م ل��ل��و���ض��ول اإىل 
غاية واحدة وهي رفعة هذا الوطن 
لأبنائه".  الزاهر  امل�ضتقبل  و�ضمان 

على كافة الأ�ضعدة، كي تبقى ق�ضة 
بناء وتطور دولة الإم��ارات حا�ضرة 
وال�ضمائر  العقول  يف  ال���دوام  على 
للدول  به  يحتذى  م�ضيء  كنموذج 
و�ضعادته  الإن�ضان  جناح  ت�ضع  التي 

ورخاءه يف مقدمة غاياتها.

�سقر غبا�س يرفع علم الدولة على �سارية مقر املجل�س الوطني الحتادي
•• �أبوظبي -و�م:

�ضارك املجل�س الوطني الحتادي يف احتفالت الدولة ب�"يوم العلم " الذي 
ي�ضادف ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لدعوة  وتلبية  احلكم  اهلل" مقاليد  "حفظه  الدولة 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
املباين احلكومية الحتادية واملحلية يف  اأم��ام  العلم  "رعاه اهلل" برفع  دبي 

�ضتى اأرجاء الدولة.
وقام معايل �ضقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي برفع علم الدولة 
وذلك  اأبوظبي  يف  الحت��ادي  الوطني  للمجل�س  الرئي�ضي  املقر  �ضارية  على 
بالتزامن مع رفعه يف مقر الأمانة العامة بدبي و�ضط عزف ال�ضالم الوطني 
يف احتفال جرى بح�ضور �ضعادة اأع�ضاء املجل�س الوطني الحتادي، و�ضعادة 
الدكتور عمر النعيمي الأمن العام للمجل�س، والأمناء العامن امل�ضاعدين 
العلم"  "يوم  مبنا�ضبة  احتفال  العامة  الأمانة  وموظفي  الإدارات  وم��دراء 

للتعبر عن اأ�ضمى معاين الولء والنتماء اإىل الوطن وقيادته الر�ضيدة.
وقال معايل �ضقر غبا�س: يف هذا اليوم الوطني، جندد با�ضمنا وبا�ضم جميع 
راأ�ضها  وعلى  الر�ضيدة  لقيادتنا  ال��ولء  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء 
"حفظه اهلل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  " و �ضاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

واأخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
واأكد معاليه اأن علم الإمارات �ضيبقى مب�ضيئة اهلل خفاقاً معرباً عن تالحم 
اليوم من  الدولة  اإليه  القيادة وال�ضعب، وعن العتزاز والفخر مبا و�ضلت 
منجزات ح�ضارية �ضامله، و�ضيبقي عنوان وطن وق�ضة ولء وانتماء لدولة 
الحتاد ورمزا للهوية الوطنية ويحكي ق�ضة �ضعب يحمل بن جوانبه كل 

املعاين اجلميلة من الوفاء للوطن وللقيادة.

�حتف�ء بيوم �لعلم

علم الدولة يرتفع خفاقًا يف ديوان وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع
•• دبي-�لفجر:

احتفلت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع يف ديوانها بدبي 
يتزامن مع منا�ضبة تويل �ضاحب  "العلم" ال��ذي  بيوم 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " 
حفظه اهلل " مقاليد احلكم، وذلك بح�ضور القيادات يف 
الوزارة ومدراء الإدارات والأق�ضام واملوظفن، يف اأجواء 
احتفالية من م�ضاعر الوفاء للوطن وقيادته احلكيمة.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، رف���ع احل�����ض��ور اأ���ض��م��ى اآي����ات التهاين 
اأن الإجنازات  والتربيكات اإىل القيادة احلكيمة، موؤكداً 
التي حققتها الدولة على مدار اخلم�ضن عاماً املا�ضية 
جاءت بف�ضل روؤية وتوجيهات القيادة احلكيمة ودعمها 

والهوية  النتماء  وتعزيز  ومتكينه،  الإن�ضان  ل�ضتثمار 
وحب الوطن والعتزاز والفخر مبنجراته، التي جعلت 
الدول  اإلهام على تطور  الدولة قدوة حتتذى وم�ضدر 

وريادتها العاملية.  
وتعترب مبادرة "يوم العلم"، التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حدثاً �ضنوياً 
ولرد  وتقديرهم،  حبهم  عن  للتعبر  اجلميع  ينتظره 
اجلميل للقيادة الر�ضيدة والوطن، من خالل اللتفاف 
ح��ول علم الإم����ارات رم��ز ال��وح��دة والن��ت��م��اء وال�ضعادة 
والن�ضانية، واملحافظة على رفعه وجعله خفاقا يف �ضماء 

التقدم والرفعة والزدهار.

�سلطان اجلابر: الإمارات منوذج متميز 
للبناء والتقدم بف�سل ما حققته من اإجنازات

•• �أبوظبي-و�م:

رفع معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اإىل مقام �ضاحب  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�ضمى  املتقدمة 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
حكام  ل����الحت����اد  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
و�ضعب  ح���ك���وم���ة  واإىل  الإم������������ارات، 
العلم. وقال  الإم��ارات، مبنا�ضبة يوم 
"نعي�س اليوم  معاليه بهذه املنا�ضبة: 
من  عاماَ  خم�ضن  مكت�ضبات  ظل  يف 
اأ�ضبحت معها  البناء والنمو امل�ضتمر 

الإمارات نوذجاً متميزاً للبناء والتقدم بف�ضل ما حققته من اإجنازات يف 
�ضوء توجيهات القيادة الر�ضيدة، وروؤيتها الطموحة للخم�ضن عاماً القادمة 
ا�ضتناداً اإىل العلم واملعرفة والتمكن، ومبا يعزز ريادة وتناف�ضية الإمارات. 
ويف عام اخلم�ضن، جميعنا م�ضوؤولون عن املحافظة على مكت�ضبات الدولة 
واأن يظل علمها خفاقاً عالياً. وكلنا ثقة وتفاوؤل بامل�ضتقبل." وتابع معاليه: 
"مي�ضي اأبناء الإمارات نحو امل�ضتقبل م�ضتنرين بروؤية وتوجيهات القيادة 
الر�ضيدة، م�ضتندين اإىل اإرث الآباء املوؤ�ض�ضن الذين رفعوا ا�ضم الإمارات، 
ومل يدخروا جهداً يف �ضبيل رفعة الوطن واملواطن، وال�ضتثمار يف الإن�ضان 
ومتكينه. ونحن على العهد بالوفاء والنتماء واللتزام بالتم�ضك بالثوابت 
وال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة، وامل���ب���ادئ ال��ن��ب��ي��ل��ة، وم��وروث��ن��ا احل�����ض��اري، وتطلعاتنا 

للم�ضاهمة يف بناء م�ضتقبل اأف�ضل لالإن�ضانية".
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اأخبـار الإمـارات

عبدامللك بن كايد القا�سمي : يوم العلم يوم وحدة وعزة ورفعة
•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

القا�ضمي  ك��اي��د  ب��ن  ع��ب��دامل��ل��ك  ال�ضيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
امل�����ض��ت�����ض��ار اخل��ا���س ل�����ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح��اك��م راأ����س 
دول��ة المارات  العلم يوم رفع علم  اأن يوم  اخليمة 
اإماراتها ويف كل مكان فيها  العربية املتحدة يف كل 
ودولة  الم���ارات  ل�ضعب  العظيمة  امل��ع��اين  يعطي   ،
التي  ال���وح���دة  مقدمتها  ويف  وق��ي��ادت��ه��ا  الم�����ارات 
جتمعهم ، وعلم المارات رمزنا وارتباط يوم العلم 
بذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم. 
وقال ال�ضيخ عبدامللك بن كايد القا�ضمي يف ت�ضريح 

خا�س بهذه املنا�ضبة ان تخ�ضي�س يوم يف العام دليل 
وا�ضح لعزة هذا العلم ، ومعزته يف نفو�ضنا ، وملعناه 
الكبر اأن يرفع يف اآن واحد ، ويكون له يوم خمت�س 
ك��ذل��ك لرتبية  واجل��ام��ع��ات  ب��امل��دار���س  ب��ه  يحتفل 
الإخال�س  الوحدة جيل  الن�ضئ جيل الحتاد جيل 
ال��ذي ه��و رم��زه��ذه الأمة  العلم  ال��وف��اء لهذا  جيل 
، وق��د ت���واىل ج��م��وع امل�����ض��وؤول��ن يف رف��ع ه��ذا العلم 
داخل الدولة وخارجها ، لأهميته يف نفو�س النا�س . 
ونهنئ قيادتنا واأنف�ضنا بهذه املنا�ضبة ونتمنى لدولة 
الم������ارات م��زي��دا م��ن ال��ت��الح��م وال���ق���وة والرفعة 
واخل��ر لأب��ن��اء الم����ارات حت��ت ظ��ل اهلل وظ��ل علم 
و�ضاخما  ع��ال��ي��ا  اهلل  ب����اإذن  �ضيظل  ال���ذي  الم�����ارات 

يرفرف بعزته وعزنا وكرامة هذا البلد واهلل املوفق 
ملا فيه خر الوطن.

وقال ال�ضيخ عبدامللك بن كايد القا�ضمي لقد ت�ضلم 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  بعد  من  الكبرة  امل�ضوؤولية 
بن �ضلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه الذي هو حي 
فينا ويف مبادئه ويف قيمه ويف القواعد التي و�ضعها 
ق��واع��د ه��ذا الحتاد  اأر���ض��ى فيها  لنا جميعا وال��ت��ي 
ال�ضامخ يف دول��ة الم���ارات ، فال�ضيخ زاي��د مل يغب 
اأبناء  اأب���ن���اوؤه  ن��ح��ن  جميعا  فينا  ح��ا���ض��ر  وه���و  ع��ن��ا 
المارات ، وقد اأعطى رحمه اهلل جل جهده وحياته 

لهذا الوطن.

حممد اإبراهيم احلمادي: يوم العلم يج�سد م�سرية ريادة وق�سة جناح مبهرة
•• �أبوظبي -و�م:

اإب���راه���ي���م احل���م���ادي الع�ضو  ���ض��ع��ادة حم��م��د  اأك�����د 
امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض�����ض��ة الإم�����ارات 
العام  ه��ذا  يحمل  العلم  ي��وم  اأن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
باليوبيل  الحتفالت  لتزامنه مع  ا�ضتثنائيا  طابعا 
تاأ�ضي�ضها  على  عاما   50 وم���رور  للدولة  الذهبي 
اإىل جانب  وال���رف���ع���ة  ال��ت��ق��دم  م�����ض��رة  وان���ط���الق 
اأكرث  م�ضتقبل  مالمح  لر�ضم  ال��دول��ة  ا���ض��ت��ع��دادات 
ا���ض��راق��ا خ���الل الأع�����وام اخل��م�����ض��ن امل��ق��ب��ل��ة. وقال 
بروؤية  ارتفع علم الحتاد  اأن  "منذ  املنا�ضبة:  بهذه 

الوالد املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
التنمية  م�ضرة  ثراه" توا�ضلت  اهلل  "طيب  نهيان 
ال�ضاملة بتوجيهات القيادة الر�ضيدة حتى بات علم 
دول��ة الإم���ارات راي��ة فخر وع��ن��وان للريادة وق�ضة 
األهمت العديد من الدول يف خمتلف  جناح مبهرة 
الأوىل  الوجهة  الدولة  اأ�ضبحت  حتى  العامل  بقاع 
واأ�ضاف  والإبداع".  البتكار  فر�س  عن  للباحثن 
:"يف هذا العام نرفع علم دولة الإمارات وقد حققنا 
بعدما  احلافل  �ضجلها  اإىل  ي�ضاف  تاريخيا  اإجن��ازا 
اأ�ضبحت الإمارات اأول دولة يف العامل العربي تطور 
م�ضروعا للطاقة النووية ال�ضلمية متعدد املحطات 

منفرد  م�����ض��در  اأك����رب  ي�����ض��م  الت�ضغيل  م��رح��ل��ة  يف 
للطاقة الكهربائية يف الدولة والعامل العربي بينما 
ال�ضلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  اأ�ضبحت 
الكربونية لقطاع  الب�ضمة  اأكرب م�ضاهم يف خف�س 
رمزية  من  وتابع:" ن�ضتلهم  املنطقة".  يف  الطاقة 
علم دولة الإمارات العزمية والإ�ضرار على موا�ضلة 
التميز وحتقيق الإجنازات ال�ضتثنائية التي ت�ضاهم 
يف تر�ضيخ مكانة الدولة الريادية يف قطاع الطاقة 
وامل�ضاهمة  العاملي  امل�ضتوى  على  للبيئة  ال�ضديقة 
ال��ف��اع��ل��ة يف حت��ق��ي��ق اأه�������داف م����ب����ادرة الإم�������ارات 

ال�ضرتاتيجية للحياد املناخي 2050".

عزة النعيمي: يوم العلم يوم لإعالء قيمة الوطن والحتفال باإجنازاته
•• عجمان-و�م:

قالت ال�ضيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير عام موؤ�ض�ضة حميد بن را�ضد النعيمي اخلرية اإن "يوم الَعلَم" يوم 
للقيادة  ولئهم  يجددون  الذين  املخل�ضن  اأبنائها  ب�ضواعد  الدولة  حققتها  التي  العظيمة  بالإجنازات  لالحتفال 

الر�ضيدة يف الثالث من نوفمرب من كل عام .
واأ�ضافت - يف ت�ضريح لها بهذه املنا�ضبة - اأنه يوم لإعالء قيمة الوطن والنتماء له يف نفو�س الأجيال ال�ضابة التي 
وفرت لها القيادة الر�ضيدة كافة �ضبل الراحة والأمان والعي�س الكرمي ولتاأكيد قيم الت�ضامح التي غر�ضها املغفور له 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" واإخوانه حكام الإمارات واإخوانه عند قيام الحتاد والتاأكيد على 

اأن علم الإمارات هو الهوية الأ�ضا�ضية للدولة.
واأكدت اأنها منا�ضبة لتوجيه ال�ضكر اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
واإخوانه احلكام اأع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات على �ضيا�ضتهم احلكيمة التي جعلت كل من يعي�س 

على اأر�س دولة الإمارات ي�ضعر بالفخر والنتماء لهذا الوطن الغايل.

جمموعة بن حم ترفع علم الدولة وزارة العدل حتتفي بيوم العلم

ي�ضارك  الإم���ارات  اأبناء  قلوب  على 
الطيبة،  اأر�ضها  املقيمون على  فيه 
برمز  الع������ت������زاز  ع�����ن  ل���ل���ت���ع���ب���ر 
والنتماء  الوطنية  والروح  هويتنا 
امل��ت��ع��اظ��م ب��ال��ق��ي��م امل�����ض��ت��وح��اة من 

الإدارات واملوظفن. واأكد امل�ضت�ضار 
الدكتور �ضعيد علي بحبوح النقبي 
اأن يوم العلم يوم الفخر والعتزاز 
املعطاء،  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  ب��الن��ت��م��اء 
واأ�ضبح عنوانا �ضنويا لغاية عزيزة 

ال���ر����ض���ي���دة ب��ال���ض��ت��م��رار ع��ل��ى درب 
اجلهود  اأق�ضى  وب���ذل  اجل���اد  العمل 
يف  عالياً  الوطن  راي��ة  لرفع  املمكنة 

كل املحافل.
“اأن  م�ضلم  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  واأك���د 

و�ضط الأمم عند قيام الحتاد.
واأ�ضاف: ونحن على اأعتاب احتفالية 
اخلم�ضن التي نحتفي فيها بجهود 
جُندد  م�ضت  ع��ام��اً  خم�ضن  وجن��اح 
يف هذا اليوم العهد والولء لقيادتنا 

•• �أبوظبي-و�م:

الدكتور  امل�����ض��ت�����ض��ار  ���ض��ع��ادة  ت��ق��دم 
القائم  النقبي  بحبوح  علي  �ضعيد 
ال����ع����دل  وزارة  وك����ي����ل  ب�����اأع�����م�����ال 
احل�������ض���ور م����ن ق����ي����ادات ال�������وزارة 
الق�ضائية  ال�����ض��ل��ط��ة  واأع���������ض����اء 
الح���ت���ف���ال ب���ي���وم ال��ع��ل��م ح��ي��ث مت 
رفع علم الدولة على �ضارية مبني 
تعبرا  اأب�����وظ�����ب�����ي،  يف  ال������������وزارة 
والنتماء  وال�����ولء  الع���ت���زاز  ع���ن 
ل��ل��وط��ن ال��غ��ايل م��ن خ���الل العلم 
والكرامة.  وال���ع���زة  الحت�����اد  رم���ز 
وكالء  ���ض��ع��ادة  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ح�ضر 
�ضعادة  من  كل  امل�ضاعدين  ال���وزارة 
���ض��ل��ط��ان را����ض���د امل��ط��رو���ض��ي وكيل 
الوزارة امل�ضاعد لل�ضوؤون القانونية 
امل�����ض��ت�����ض��ار ج��ا���ض��م �ضيف  و����ض���ع���ادة 
التفتي�س  دائ���رة  م��دي��ر  بوع�ضيبه 
امل�ضت�ضار  و����ض���ع���ادة   ، ال��ق�����ض��ائ��ي 
رئي�س حمكمة  ال�ضوارب  اأبو  داوود 
ال�ضتئنافية  الحت���ادي���ة  اأب��وظ��ب��ي 
اأحمد  اإب��راه��ي��م  القا�ضي  و���ض��ع��ادة 
اأبوظبي  حمكمة  رئي�س  احلو�ضني 
الحت�����ادي�����ة الب���ت���دائ���ي���ة وم������دراء 

ومنا�ضبة  للبالد،  املوؤ�ض�ضن  الآب��اء 
والعتزاز  ال��ت��ق��دي��ر  ع��ن  للتعبر 
وعلى  الر�ضيدة  لقيادتنا  وال��وف��اء 
راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو  اهلل"و�ضاحب  "حفظه 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
، واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 
واأ�ضاف  ال��ك��رام.  واأول��ي��اء عهودهم 
هو  الإم���ارات  علم  �ضيبقى  �ضعادته 
رم����ز ل��ل��وف��اء وال������ولء والع���ت���زاز 
وال���ف���خ���ر مب����ا حت��ق��ق��ه الإم��������ارات 
دائماً  وليبقى  الر�ضيدة،  بقيادتها 
حتقق  عما  وم��ع��رباً  وعالياً  خفاقاً 
الإم����ارات يف  لتكون  �ضيتحقق  وم��ا 
دائما  وامل��ت��ق��دم��ة  الأوىل  امل���راك���ز 
وتفانيهم  املخل�ضن  اأبنائها  بعزم 
واأر�ضه  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  ال��ع��ط��اء  يف 

الطيبة. 

•• �لعني-�لفجر:

اح��ت��ف��ل��ت جم���م���وع���ة ب����ن ح����م بيوم 
العلم، وذلك بح�ضور ال�ضيخ الدكتور 
العامري  ح��م  ب��ن  م�ضلم  ب��ن  حممد 
اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  نائب 
اأحمد بن م�ضلم بن  بن حم وال�ضيخ 
بن  ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  ح��م 
حم وال�ضيخ �ضامل بن م�ضلم بن حم 
امل��دي��ر ال��ع��ام مل��دار���س ب��ن ح��م وعدد 
من منت�ضبي املجموعة حيث مت رفع 
متام  يف  وذل��ك  العن  مبدينة  العلم 

ال�ضاعة احلادية ع�ضر ظهراً.
واأك��د ال�ضيخ حممد بن حم باأن يوم 
العلم منا�ضبة وطنية غالية واحتفاء 
مب�ضرة الإجنازات والزدهار، رافعاً 
اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 

قيادة و�ضعب الإمارات.
اإن الح��ت��ف��ال بيوم  ب��ن ح���م:  وق����ال 
عن  للتعبر  ف��ر���ض��ة  ي�����ض��ك��ل  ال��ع��ل��م 
يكنه  ال���ذي  وال��وف��اء  احل��ب  م�ضاعر 
�ضعب الإمارات ملوؤ�ض�س دولة الإمارات 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه،  املغفور 
اأن  "طيب اهلل ثراه" كما  نهيان،  اآل 
بالعلم،  وال��ت��م�����ض��ك  ل��ل��وط��ن  ولءن����ا 
املوؤ�ض�ضة  بالأيادي  اعتزازنا  نابع من 
�ضاخما  العلم  رفعت  وال��ت��ي  للدولة 

حقيقي  تعبر  ه��و  بالعلم  الع��ت��زاز 
عن النتماء اإىل الوطن الذي نلتقي 
جميعاً على حمبته، والعمل من اأجل 
هذه  اأن  اإىل  واأ�ضار  وحمايته،  رفعته 
يف  قيادتنا  كر�ضتها  والقيم   امل��ب��ادئ 
الواجب  فمن  وفعاًل،  قوًل  النفو�س 
ع��ل��ي��ن��ا امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الإجن�������ازات 
الوطن  راي��ة  على  والإبقاء  الوطنية 
الوطن  حق  من  لأن  عالية،  خفاقة 
بنف�س  اأجله  له ونعمل من  نقدم  اأن 
نلتّف حول  واأن  ل��ن��ا،  ي��ق��دم  م��ا  ق��در 
قيادتنا من اأجل امل�ضي قدماً يف بناء 

الإمارات . .
واأ��������ض�������ار ب������ن ح������م " ب���������اأن وح������دة 
وتالحمهم  وتكاتفهم  الإم��ارات��ي��ن 
وانتماءهم  والج��ت��م��اع��ي  ال��وط��ن��ي 
الدولة  ل��ق��ي��ادة  ل��وط��ن��ه��م وولءه�����م 
ال���ر����ض���ي���دة وال���ت���ف���اف���ه���م ح���ول���ه���ا يف 
التي  واملعطيات،  ال��ظ��روف  خمتلف 
والعامل،  واملنطقة  الدولة  بها  مرت 
النجاح  ع��ن��ا���ض��ر  م���ق���دم���ة  يف  ه����ي 
الإم������ارات������ي، ال������ذي اأب����ه����ر ال���ع���امل، 
والتطوير  وال���ت���ح���دي���ث  ال���ب���ن���اء  يف 
وال��ت��ن��م��ي��ة، ح��ت��ى ب���ات ه���ذا الوطن 
والتنمية  النجاح  يف  للمثل  م�ضرباً 
القت�ضادي  وال����رخ����اء  والزده��������ار 

الجتماعي .

علي حممد ال�سام�سي: يوم العلم رمز للوحدة الوطنية وتعبري عن الفخر والولء والنتماء
•• �أبوظبي- و�م:

ال�ضام�ضي،  اأكد معايل علي حممد 
للهوية  الحت���ادي���ة  الهيئة  رئ��ي�����س 
واجلن�ضية واجلمارك واأمن املنافذ، 
احتفالية  مي���ث���ل  ال���ع���ل���م  ي�����وم  اأن 
بالقيم الأ�ضيلة واملبادئ الأ�ضا�ضية 
ال��ت��ي ق��ام��ت عليها دول���ة الإم���ارات 
، وت����ع����ب����راً ع�����ن م����ع����اين ال������ولء 
ب��ن القيادة  والن��ت��م��اء وال��ت��الح��م 

الر�ضيدة واأبناء الوطن.
له  ت�ضريح  يف   - ال�ضام�ضي  وق���ال 

احلكم،  مقاليد  اهلل"ه،  "حفظه 
ال�ضف  ل��وح��دة  اإل جت�ضيٌد  ه��و  م��ا 
و���ض��م��وخ ال��وط��ن حت��ت راي���ة العلم 

ويف ظل قيادته الر�ضيدة.
التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  معاليه  ورف��ع 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل" 

العلم  اإن   - ال��ع��ل��م  ي���وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
ي�������ض���ك���ل رم���������زاً مل�������ض���رة الحت������اد 
التي  ال�ضاملة  والتنمية  والتطوير 
املوؤ�ض�ضون،  الآب���اء  دعائمها  اأر���ض��ى 
الوطن  اأب���ن���اء  نهجهم  ع��ل��ى  و���ض��ار 
اقاً  قيادًة و�ضعباً مما جعل العلم خفَّ
عالياً يف �ضتى املجالت ويف خمتلف 
امل���ح���اف���ل الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة، 
اليوم  هذا  يف  الحتفاء  اأن  م�ضيفاً 
من كل عام الذي يوافق فيه ذكرى 
تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة ، واأ�ضحاب ال�ضمو 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ 
لالإحتاد حكام الإم��ارات ومواطني 
اأر�ضها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ن  ال����دول����ة 
موؤكداً  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ب��ه��ذه 
عن  للتعبر  فر�ضة  العلم  ي��وم  اأن 
وال�ضتعداد  ورفعته،  ال��وط��ن  ح��ب 
يبقى  اأن  اأج����ل  م���ن  ال�����روح  ل��ب��ذل 
العلم خفاقاً �ضاخماً ك�ضموخ قيادته 

واأبنائه.

وزارة الطاقة والبنية التحتية حتتفي بيوم العلم
العلم،  بيوم  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  احتفلت 
برفع علم الإم��ارات خفاقاً يعانق �ضماء الإجن��ازات على 
مباين الوزارة مبختلف اإمارات الدولة، بح�ضور اأ�ضحاب 
ا�ضتجابة  املوظفن،  من  كبر  وع��دد  الوكالء،  ال�ضعادة 
ملبادرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
تاأتي  التي  املنا�ضبة  العلم،  بيوم  اهلل" لالحتفال  "رعاه 
تزامناً مع الحتفال بذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

مقاليد احلكم يف البالد يف 3 نوفمرب 2004.

�سيف بن زايد يرفع علم الدولة على �سارية مبنى الداخلية
•• �أبوظبي-و�م:

�ضهد الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية �ضباح اأم�س، الحتفالية التي 
ال�ضاعة  مت��ام  يف  ال��دول��ة  علم  برفع  الداخلية  وزارة  نظمتها 
احلادية ع�ضرة على �ضارية مبنى الوزارة، بالتزامن مع رفعه 
والقيادات  ال��وزارة  وقطاعات  اإدارات  مباين  كافة  على  عالياً 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  احتفال  مبنا�ضبة  لل�ضرطة،  العامة 
ورمزيتها  مكانتها  لها  التي  املنا�ضبة   ، العلم  ب�يوم  املتحدة 
ال���ك���ب���رة، ح��ي��ث مي��ث��ل ال��ع��ل��م الإم����ارات����ي رم����ز رف��ع��ة دولة 
الإمارات وطموح �ضعبها وتطلعه نحو امل�ضتقبل بروؤية القيادة 

الر�ضيدة.
وابتداأت مرا�ضم الحتفال بعزف �ضالم العلم، مع رفع الفريق 
�ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان علم الدولة على �ضارية 
�ضماء  يف  الأع��ايل مرفرفاً  يف  ليتاألق خفاقاً  الداخلية،  وزارة 
الوطن عنواناً للفخر والوفاء والنتماء، ثم عزفت مو�ضيقى 

ال�ضرطة ال�ضالم الوطني.
وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الحتفال  �ضهد 
وزارة الداخلية، واللواء الدكتور اأحمد نا�ضر الري�ضي مفت�س 
عام الوزارة، واللواء جا�ضم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع 
املدين، واللواء عبدالعزيز مكتوم ال�ضريفي مدير عام الأمن 
الإدارات،  وم��دي��رو  العامون  وامل��دي��رون  ال���وزارة،  يف  الوقائي 

ال�ضف  و�ضباط  وال�ضباط  املتقاعدين  ال�ضباط  من  وع��دد 
وزارة  يف  العاملن  الن�ضائي  والعن�ضر  وامل��دن��ي��ن  والأف����راد 

الداخلية.
كما �ضارك يف الحتفال عدد من ال�ضباط والطلبة املر�ضحن 
العلوم  واأك��ادمي��ي��ة  دب��ي  �ضرطة  واأك��ادمي��ي��ة  ال�ضرطة  كلية  يف 
ال�ضرطية  القيادات  منت�ضبي  من  وع��دد  بال�ضارقة  ال�ضرطية 
من عنا�ضر �ضرطة اأبوظبي وقوة ال�ضرطة الحتادية وقوات 
بالدولة،  امل��رور  اإدارات  امل��دين ومن  والدفاع  الأم��ن اخلا�ضة 
ال��ن�����ض��ائ��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف القيادات  ال�����ض��رط��ة  وع��ن��ا���ض��ر م���ن 
ال�ضرطية اإىل جانب جمموعة من طلبة مدر�ضة �ضا�س النخل 

يف اأبوظبي ومن موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم.

ذياب بن حممد بن زايد يرفع علم الدولة يف ديوان ويل عهد اأبوظبي
•• �أبوظبي-و�م:

ذي��اب بن حممد  ال�ضيخ  رف��ع �ضمو 
املجل�س  ع�ضو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي رئ���ي�������س دي��������وان ويل 
اأمام  الدولة  علم   .. اأبوظبي  عهد 
ال�ضاعة  ال���دي���وان يف مت���ام  ���ض��اح��ة 
ال�ضالم  يرافقه عزف  11 �ضباحا 

الوطني.
التي تقام مبنا�ضبة  املرا�ضم  ح�ضر 
يوم العلم الذي يوافق الثالث من 

خمتلف  على  ال��رائ��دة  احل�ضارية 
امل�ضتويات ".

منا�ضبة  " اأن��ه��ا   .. �ضموه  واأ���ض��اف 
العمل  مبوا�ضلة  العهد  لتجديد 
ال��ولء والنتماء  على تر�ضيخ قيم 
وتعزيز  الطيبة  الأر����س  ه��ذه  اإىل 
اإجن�������ازات وط��ن��ن��ا واحل���ف���اظ على 
مكت�ضباته وال�ضر على خطى ونهج 
الإخال�س  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ن  ال���ق���ادة 
جتاوز  يف  الإرادة  وق���وة  وال��ت��ف��اين 
بها  نباهي  دول��ة  لبناء  التحديات 

�ضهر نوفمرب من كل عام.. �ضعادة 
ال��دك��ت��ورة م��ه��ا ب��رك��ات م��دي��ر عام 
" ومديرو  ال��وط��ن  " فخر  مكتب 
الإدارات والأق�ضام وموظفو ديوان 
موظفي  م���ن  وع�����دد  ال��ع��ه��د  ويل 

مكتب فخر الوطن.
وقال �ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد 
بن زايد اآل نهيان " اإن احتفاءنا ب� 
" يوم العلم " هو تعبر عن فخرنا 
قوتنا  ورم�����ز  ب��وح��دت��ن��ا  واع����ت����زاز 
وم�ضرة دولتنا املباركة واإجنازاتها 

الأمم".
وا����ض���ت���ذك���ر ����ض���م���وه ف�����ض��ل الآب������اء 
�ضبيل  تفانوا يف  ال��ذي��ن  والأج����داد 
ت���وح���ي���د ال���ك���ل���م���ة واإع����������الء راي����ة 
تاأ�ضي�س  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الإم�������ارات 
املواطن  فيها  ينعم  م��زده��رة  دول��ة 
وكل من يقيم على اأر�ضها باخلر 
والأمن وال�ضتقرار.. وقال " نحن 
هذه  اإىل  ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا  حم��ظ��وظ��ون 

الأر�س الطيبة".
واأ�ضاف �ضموه " اأدام اهلل علم دولة 

ب�ضواعد  �ضاخماً  خفاقاً  الإم����ارات 
اأب���ن���ائ���ه���ا وه��م��ت��ه��م وحم��ب��ت��ه��م .. 
يف  احلكيمة  قيادتنا  خطى  و���ض��دد 
م�ضتقبل  �ضناعة  نحو  م�ضرتها 

م�ضرق لدولتنا ".
ديوان  اأع��رب موظفو  من جانبهم 
اعتزازهم  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
بامل�ضاركة يف هذه املنا�ضبة الوطنية 
الغالية، موؤكدين اأن راية الإمارات 
و�ضموخا  ع�����زا  خ���ف���اق���ًة  ���ض��ت��ظ��ل 

ورفعة.
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اأخبـار الإمـارات
خليفة لالأعمال الإن�سانية وتدوير واأبوظبي للجودة يحتفلون بيوم العلم

•• �أبوظبي - و�م: 

اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية، ومركز  نظمت موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد 
اأبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وجمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة، 
عام  كل  نوفمرب من   3 ي�ضادف  ال��ذي  العلم،  ي��وم  احتفالية مبنا�ضبة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ت��ويل  ذك��رى 

الدولة »حفظه اهلل« مقاليد احلكم يف البالد.
ح�ضر الحتفال، معايل اأحمد جمعة الزعابي م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو 
رئي�س الدولة نائب رئي�س موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�ضانية، و�ضعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ض�ضة خليفة 
الدكتور هالل حميد  و�ضعادة  الإن�ضانية،  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن 

وامل��ط��اب��ق��ة، وم���دراء  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام ملجل�س  الأم����ن  الكعبي 
الإدارات، وروؤ�ضاء الأق�ضام، وح�ضد من املوظفن من املوؤ�ض�ضات الثالث، 
حيث مت رفع العلم اأمام مبنى املوؤ�ض�ضة، وُعِزف ال�ضالم الوطني لدولة 

الإمارات.
العلم قائاًل: حتتفل دولة الإمارات  و�ضرح معايل الزعابي عقب رفع 
ال�ضمّو  �ضاحب  ت��ويل  ذك��رى  مع  تزامناً  العلم،  بيوم  املتحدة  العربية 
مقاليد  اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة 
الإجنازات  م��ن  ع��ام��اً   50 عبق  يحمل  تاريخيا  يوما  فاأ�ضبح  احل��ك��م، 
وا�ضعة  م�ضاركات  ي�ضهد  حيث  الم���ارات،  عز  اأي��ام  من  ويوماً  امل�ضرقة، 
الحتادية  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  ال���وزارات  من  البالد  اأن��ح��اء  كافة  يف 

واملحلية وكذلك املواطنن واملقيمن على هذه الأر�س الطيبة".

الإم���ارات وقفة  اأم��ام علم دول��ة  " اليوم نقف  الزعابي  واأ�ضاف معايل 
اإجالل واإكبار لنوؤكد عمق ولءنا وانتمائنا لقيادتنا الر�ضيدة، ولراية 
دولتنا، موا�ضلن امل�ضرة يداً بيد من اأجل بناء م�ضتقبل م�ضرق لأبنائنا 
واأجيالنا القادمة ولتحقيق اآمال �ضعبنا يف الو�ضول اإىل املكانة الرفيعة 
التي تليق بالعلم الإماراتي الذي نحتفل به اليوم ون�ضحي من اأجله 

بالغايل والنفي�س.
وقال �ضعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ض�ضة خليفة بن زايد 
اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية: اإن يوم العلم منا�ضبة وطنية غالية، فيها 
جندد ال�ضر على نهج قيادتنا الر�ضيدة يف العمل من اأجل رفعة الوطن 
القت�ضادية  مكانتها  تعك�س  الأمم  ب��ن  �ضاخمة  دولتنا،  راي��ة  لتبقى 
الوحدة  معاين  اأ�ضمى  خ��الل  من  والثقافية  والإن�ضانية  وال�ضيا�ضية 

والتفاين والخال�س بن القيادة وال�ضعب.
واأ�ضاف: اأن امل�ضرة توا�ضلت بدعم قيادة ر�ضيدة يف ظل �ضاحب ال�ضمو 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�ضاحب  ال�ضيخ خليفة بن زايد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
ل��الحت��اد حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
الإمارات، م�ضراً اإىل اأن الحتفاء بيوم العلم اأ�ضبح منا�ضبة هامة على 
الأجندة الوطنية بالإ�ضافة اىل ما نكنه من م�ضاعر الفخر والعتزاز 
اأن  معتربا  والنفي�س  بالغايل  اأجلها  م��ن  ن�ضحي  ال��ت��ي  ال��راي��ة  ل��ه��ذه 

املنا�ضبة فر�ضة كبرة لنا لتقدمي مظاهر التالحم بن اأبناء الوطن.

حمافظ امل�سرف املركزي : يوم العلم منا�سبة لتجديد انتمائنا وولئنا للوطن
•• �أبوظبي - و�م:

الإمارات  م�ضرف  حمافظ  التميمي  بالعمى  �ضامل  حممد  خالد  معايل  قال 
النتماء  لعهد  جتديد  هو  العلم  بيوم  احتفالنا  اإن  املركزي  املتحدة  العربية 

والولء لدولة الإمارات، والقيادة الر�ضيدة 
وال���ت���ي مل ت���دخ���ر ج���ه���داً لإر�����ض����اء الأم����ن 
والطماأنينة ل�ضعبها وجلميع املقيمن على 
هذه الأر�س الطيبة. وهي منا�ضبٌة عزيزة 
العام  ه���ذا  اأهميتها  وت����زداد  ق��ل��وب��ن��ا،  ع��ل��ى 
اخلم�ضن  ال�ضنوية  الذكرى  مع  لتزامنها 
لحت��اد الإم���ارات وال��ذي يعد ثمرة جهود 
املوؤ�ض�س  ال��وال��د  بقيادة  املوؤ�ض�ضن،  الآب���اء 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل 
معاليه  واأ�ضاف  ثراه".  اهلل  "طيب  نهيان 
ت�ضهم   - املنا�ضبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�ضريح  يف   -
الَعلِم  املنا�ضبة يف ن�ضر ثقافة اح��رتام  هذه 
الوطنية،  والهوية  لل�ضيادة  رم��زاً  باعتباره 

اأبرزها ال�ضالم و"البيت متوحد" والت�ضامح،  بالدللت ال�ضامية، ومن  غنياً 
لتجتمع اإماراتنا ال�ضبع يف ن�ضيج متناغم. كما متثُل حافزاً لنا جميعاً لرت�ضيخ 

معانيه، والعمل �ضفاً واحداً خلدمة الوطن ورفع رايته يف �ضتى املجالت.

النائب العام للدولة: علم الإمارات رمز لوحدة �سعب وعظمة دولة ووطن

ب�ضرة هوؤلء الآباء العظماء وّثابة 
يف اآفاق امل�ضتقبل، �ضباقة يف روؤيتها 
لقواعد تاأ�ضي�س دولة �ضارت منارة 
وعلمها  ال��ع��امل،  اأن��ظ��ار  اإليها  ترنو 
ي��رف��رف يف ع��ال ك��ل حم��ف��ٍل راوي���اً 
ب�ضموخه ق�ضة جناح �ضعب ودولة، 

جت�ضد اأرفع نوذج لالحتاد.

•• �أبوظبي-و�م:

�ضيف  حمد  الدكتور  امل�ضت�ضار  اأك��د 
ال��ع��ام للدولة  ال��ن��ائ��ب  ال�����ض��ام�����ض��ي 
مبنا�ضبة يوم العلم لدولة الإمارات 
وطنية  منا�ضبة  ه��و  ال��ي��وم  ه��ذا  اإن 
عظيمة املعنى والقيمة، تتجدد فيه 
بعد ع��ام ح��ف��اوة �ضعب برمز  ع��ام��اً 
وحدته، وقيمة انتماء اجلموع اإىل 
واأجدادهم  حملتهم  التي  الأر����س 
منذ اآلف ال�ضنن، وي�ضتعيد فيه كل 
الحتاد،  معنى  واإماراتية  اإم��ارات��ي 
موؤ�ض�س  نبتته  وغر�س  اأر�ضاه  الذي 
نه�ضتها  اأ����ض�������س  ووا�����ض����ع  دول���ت���ن���ا 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" 
، ورفاق دربه من الآباء املوؤ�ض�ضن، 
ويتدبر فيه بنو الإمارات كيف كانت 

الحتفال  اأن  العام  النائب  واأ�ضاف 
من  متجدد  تعبر  هو  العلم  بيوم 
ح��ك��وم��ة و���ض��ع��ب ع��ن حل��م��ة ن�ضيج 
دول���ة ب��ك��اف��ة اأط��ي��اف��ه��ا، حت��ت راية 
جت�����ض��د ف��خ��ره��م وع���زت���ه���م، وعن 
ال����ت����زام ب���ال���ث���واب���ت ال��وط��ن��ي��ة من 
لقادته  ال�����ض��ع��ب  ووف�����اء  ولء  ق��ي��م 
امل���خ���ل�������ض���ن، وان���ت���م���اء ال���ك���ل اإىل 
الكل حتت  واجتماع  الوطن،  ت��راب 
رايته، واإميان الكل باأن هذه الراية 
جديرة باأن تبقى عالية �ضاخمة يف 
عنان ال�ضماء، وا�ضتعداد الكل لبذل 
الغايل والنفي�س لتبقى اأبد الدهر 
مرفوعة هاماتها عالية �ضواريها. 
علم  رف��ع  ميقات  توحيد  اإن  وق���ال 
ر�ضالة  ه���و  اأرج���ائ���ه���ا  يف  ال����دول����ة 
واجتماعنا  وح��دت��ن��ا،  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د 
الولء  النتماء  وقيم  معاين  على 

اأ����ض���رة واح����دة جتتمع يف  ل��ل��وط��ن، 
حلظة واحدة، تتطلع بعيونها معاً 
ترفرف  ح��ي��ث  ال��ع��ال  الآف������اق  اإىل 
راي����ة ال���وط���ن وع��ل��م ال���دول���ة بكل 
اللحظة  ت��ل��ك  وف��خ��ر، ويف  اع��ت��زاز 
موثوق  عهد  على  القلوب  جتتمع 
للوطن وقيادته، باأن تكون الأنف�س 
واجل��ه��ود ع��ل��ى ق��ل��ب واح���د يف ظل 
الإمارات  لتبقى  الر�ضيدة  قيادتنا 
اأب��������داً، ول���ت���ك���ون م�����ض��رت��ه��ا دوم����اً 
�ضجل  ورف���ع���ة يف  ���ض��ع��ود  م�����ض��رة 
دائماً  وليبقى  الإن�����ض��اين،  ال��ت��اري��خ 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
ت�ضرب  ح���������ض����ارة  ل����دول����ة  رم�������زا 
الأمثال، وجت�ضد النموذج الأرقى يف 
معاين الإن�ضانية، ولتبقى الإمارات 
دوماً دولة العدل وال�ضالم والأمن 

والرخاء.

زايد للثقافة الإ�سالمية: يوم العلم 
منا�سبة لتجديد الولء للوطن

•• �أبوظبي- و�م:

زايد  ل���دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي  حممد  ن�ضال  ال��دك��ت��ورة  �ضعادة  اأك���دت 
للثقافة الإ�ضالمية اأن يوم العلم منا�ضبة وطنية غالية على القلوب يجدد 

على  واملقيمن  الإم���ارات  �ضعب  فبها 
اأر�ضها الولء والنتماء للوطن.

لها  ت�ضريح  يف   - الطنيجي  وق��ال��ت 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة - اإن ي���وم ال��ع��ل��م هو 
جت�����ض��ي��د لأع����ل����ى م�����ض��اع��ر ال���وح���دة 
الوطني،  ل���ل���ولء  ورم�����ز  ال��وط��ن��ي��ة 
املوؤ�ض�ضن  الآب���اء  زم��ن  اإىل  بنا  يعود 
ال����ذي����ن و����ض���ع���وا حجر  ل������الإحت������اد، 
الأ�ضا�س لبناء دولة الإم��ارات القوية 
ال�ضاخمة، وعقدوا العزم على توحيد 
الأ���ض��ي��ل حت��ت راية  الإم�����ارات  �ضعب 
املنا�ضبة  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دة   .. واح����دة 
الوطنية تدعونا للتفكر فيما و�ضلت 

اإليه الإمارات خالل 50 عاماً، لنوا�ضل العمل و اجلهود لل�ضنوات القادمة 
لتظل الإمارات يف املقدمة دائما ووجهة عاملية للجميع.

بلدية مدينة �أبوظبي حتتفي بيوم �لعلم

�سيف بدر القبي�سي: العلم عنوان ال�سموخ ورمز العزة والوطنية 
•• �أبوظبي - �لفجر:

اح���ت���ف���اًء ب���ي���وم ال��ع��ل��م، رف����ع ���ض��ع��ادة �ضيف 
مدينة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القبي�ضي  ب��در 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��م ال���دول���ة ع��ل��ى ���ض��اري��ة العلم 
�ضارع  على  الرئي�ضي  البلدية  مبنى  اأم���ام 
البلدية،  منت�ضبي  بح�ضور  زاي���د،  ال�ضيخ 
الحرتازية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  و�ضط 

والوقائية املنا�ضبة.
واأكد �ضعادة �ضيف بدر القبي�ضي، املدير العام 
بيوم  الحتفال  اأن  اأبوظبي،  لبلدية مدينة 
العلم يف الثالث من �ضهر نوفمرب كل عام، 
والقيادة  الوطن  تعبر عملي عن حب  هو 
والنتماء،  ال��ولء  لقيم  وتر�ضخ  الر�ضيدة، 
وت��ع��زي��ز للحمة ب��ن اأب��ن��اء دول���ة الإم����ارات 

واملقيمن على حد �ضواء.
منا�ضبة  ال��ع��ل��م  ي���وم  اأن  ���ض��ع��ادت��ه  واأ����ض���اف 
وطنية جليلة وغالية، نحتفل فيها بهويتنا 
ال��وط��ن��ي��ة وم�����ض��در ع��زن��ا وف��خ��رن��ا، حيث 

واملواطنة  الن��ت��م��اء  م��ع��اين  ال��ع��ل��م  يج�ضد 
ال�����ض��احل��ة، ف��ال��ع��ل��م رم���ز ال��وط��ن وعنوان 
جميع  رايته  حتت  ين�ضوي  ال��ذي  ال�ضموخ 

اأبناء هذه الأر�س الطيبة.
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام  املدير  واأ�ضار 
تت�ضاعف  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه����ذه  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل 
ال�ضمو  �ضاحب  ت��ويل  ذك��رى  م��ع  لتزامنها 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
احلكم،  م��ق��ال��ي��د  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
التي  الريادية  الإجن��ازات  م�ضرة  ليوا�ضل 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�ض�س  الوالد  بداأها 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان- طيب اهلل 
ثراه- حتت راية وطنية تعرب عن الإجنازات 
الإم����ارات يف  التي حققتها دول��ة  ال��ري��ادي��ة 
خمتلف املجالت ويف املحافل الدولية. كما 
تكت�ضب هذه املنا�ضبة اأهمية كبرة لتزامنها 
مع مرور 50 عاماً على دولة الحتاد وبدء 
وبناء  الإجن���ازات  مقبلة من  عاماً  خم�ضن 
الرفعة  من  مبزيد  املئوية  لبلوغ  ال�ضروح 

واملجد لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
ظل قيادتها احلكيمة.

�ضيظل  ال���ي���وم  ه����ذا  اأن  ���ض��ع��ادت��ه  واأو�����ض����ح 
ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى م��ك��ان��ة ع��ل��م دول���ة الحت����اد يف 

ل���ب���ذل اجلهود  ق���ل���وب اجل���م���ي���ع، وح����اف����زاً 
املخل�ضة، ونحن ن�ضتقي من حكمة القيادة 
ال��ر���ض��ي��دة ال���روؤي���ة ال�����ض��دي��دة ب��ع��ي��دة املدى 
الإم����ارات،  ل��دول��ة  امل�����ض��رق  امل�ضتقبل  لبناء 

وبذل  العمل  م�ضاعفة  على  ال��ع��زم  لنوؤكد 
لتكون  الإجن��ازات  ملوا�ضلة  اجلهد  ق�ضارى 
دولة الإمارات نوذجاً للتقدم والزدهار يف 

جميع املجالت.

الحتادية للموارد الب�سرية حتتفي بيوم العلم
•• دبي -و�م:

الهيئة  ع��ام  مدير  ال�ضويدي  عبيد  ليلى  �ضعادة  اأك���دت 
يوم  اأن  بالإنابة  الب�ضرية احلكومية  للموارد  الحتادية 
وهي  ورايته،  الوطن  �ضاأن  تعلي  وطنية،  منا�ضبة  العلم 

رمز �ضيادة الإمارات ووحدتها.
جاء ذلك يف كلمة �ضعادتها على هام�س احتفال الهيئة 
مت  حيث  اجلليلة،  موؤ�ض�ضة  مع  بال�ضراكة  العلم،  بيوم 
الطبية،  دبي  املوؤ�ض�ضة يف مدينة  اأم��ام مبنى  العلم  رفع 
العلماء،  �ضلطان  الكرمي  عبد  الدكتور  �ضعادة  بح�ضور 
قيادات  من  وع��دد  اجلليلة  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س 

وموظفي الهيئة واملوؤ�ض�ضة.
وقالت : اإن منا�ضبة يوم العلم حتيي ذكرى عزيزة على 
قلوبنا جميعا، حيث تاأتي تزامناً مع الحتفال بذكرى 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  ت��ويل �ضاحب 
و�ضنعمل  احلكم،  مقاليد  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س 
راية  لتبقى  واإخ��ال���س  واج��ت��ه��اد،  وب��ج��د  طاقتنا،  بكل 
لها  اأراد  كما  العاملية،  املحافل  ك��ل  يف  خفاقًة  الإم����ارات 
الآباء املوؤ�ض�ضون". ورفعت �ضعادة ليلى ال�ضويدي اأ�ضمى 
اآي����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل م��ق��ام ���ض��اح��ب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اآل  "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م   ، امل�ضلحة 
و�ضعب  حكومة  واإىل  الإم����ارات  حكام  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 

الإمارات مبنا�ضبة " يوم العلم ".

زايد العليا لأ�سحاب الهمم حتتفل بيوم العلم
•• �أبوظبي-و�م:

احتفلت موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب 
للمبادرة  جت�ضيداً  العلم  بيوم  الهمم 
ال���ت���ي ت���اأت���ي اح���ت���ف���اًء ب���ذك���رى تويل 
�ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
مقاليد احلكم، يف الثالث من نوفمرب 
م��ن ك��ل ع����ام. وق����ام ���ض��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
العام  الأم��ن  احلميدان  العايل  عبد 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ّض��ة ب��رف��ع ع��ل��م ال���دول���ة على 
الرئي�ضي  باملقر  الرئي�ضية  ال�ضارية 
عزف  ومت  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة 
ل��ل��دول��ة، بح�ضور  ال��وط��ن��ي  ال�����ض��الم 
وكوادرها  املوؤ�ض�ّضة  قيادات  وم�ضاركة 
منت�ضبيها  م����ن  وع������دد  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ا���ض��ح��اب ال��ه��م��م، م���ع ت��ط��ب��ي��ق كافة 
الإج�������راءات وال��ت��داب��ر الإح���رتازي���ة 
ل���ل���ح���ف���اظ ع����ل����ى ����ض���ح���ة و����ض���الم���ة 
العليا  زايد  موؤ�ض�ضة  واأك��دت  اجلميع. 
لأ�ضحاب الهمم اأن هذا اليوم يج�ضد 
منظومة القيم الوطنية التي يتم�ضك 

وفخر  وانتماء  ولء  من  اجلميع  بها 
من  للت�ضحية  وا���ض��ت��ع��داد  واع���ت���زاز 
اأجل الوطن بكل غاٍل ونفي�س، م�ضرة 
كافة  يف  امل�����ض��ارك��ة  على  حر�ضها  اإىل 
مبا  الوطنية  والفعاليات  املنا�ضبات 

بن  وال�ضالم  الوحدة  م�ضاعر  يعك�س 
اأبناء الدولة ويعزز ال�ضعور بالنتماء 
امل�ضرفة  ����ض���ورت���ه  وي���ر����ض���خ  ل��ل��وط��ن 
الوطنية  الروح  وتعزيز  تنمية  بهدف 

لدى اجلميع.

قائد عام �سرطة ال�سارقة : يوم العلم منا�سبة 
لإعالء القيم والثوابت التي قامت عليها دولتنا

•• �ل�شارقة -و�م:

قال �ضعادة اللواء �ضيف الزري ال�ضام�ضي القائد العام ل�ضرطة ال�ضارقة اإن 
التي  القيم والثوابت  العلم منا�ضبة عظيمة ودعوة لنا جميعا لإعالء  يوم 
املوؤ�ض�ضن عزميتهم  الآب��اء  ن�ضتلهم من  الإم���ارات ولأن  دول��ة  قامت عليها 
ونفي�س  غ��اٍل  كل  نه�ضته  �ضبيل  نبذل يف  واأن  الوطن  بها هذا  �ضيدوا  التي 
بروؤاهم  ير�ضمون  الذين  وقادته  الوطن  لهذا  وانتمائنا  ولئنا  عن  تعبراً 
النجاح وحتقيق  التميز يف م�ضرة تنموية تعد مثاًل يحتذى به يف  دروب 

الرخاء والرفاهية.
واأ�ضاف - يف ت�ضريح له مبنا�ضبة يوم العلم - اإن هذه الرحلة املمتدة التي 
من  حكاية  ت�ضرد  الفتية  وعزميتهم  باإرادتهم  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  �ضطرها 
اإىل  خاللها  من  لنعرب  العريق  تاريخنا  �ضجلها  والقيم  واملجد  التحدي 
الوحدة  م�ضرة  واإك��م��ال  للطموح  عنواناً  �ضتكون  التي  القادمة  الأج��ي��ال 
اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  �ضعادته  ورف��ع  املجتمعي.  والتالحم 
مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
واأولياء  الإم��ارات  حكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى 
الحتفال  الإم���ارات مبنا�ضبة  دول��ة  اأبناء  كافة  واإىل  ون��واب احلكام  العهود 

بيوم العلم الذي ي�ضادف الثالث من �ضهر نوفمرب من كل عام.

جمارك دبي حتتفل بيوم العلم فى مقارها

جامعة عجمان حتتفل بيوم العلم 

•• دبي -و�م: 

لعامها  الذهبي  باليوبيل  الدولة  احتفالت  مع  تزامنا 
الَعلم الذي  اأم�س بيوم  اخلم�ضن احتفلت جمارك دبي 
ي�ضادف 3 نوفمرب من كل عام يف ذكرى تويل �ضاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو 

الدولة. اهلل" رئا�ضة  "حفظه 
ال�ضاعة  الدولة عند  برفع علم  بداأت مرا�ضم الحتفال 
م�ضبح  حمبوب  اأح��م��د  �ضعادة  بح�ضور  �ضباحاً   11
املوانئ واجلمارك واملنطقة  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذين  وامل���دراء  دب��ي  جلمارك  العام  املدير  احل��رة 
الرئي�ضي  املقر  يف  ال��دائ��رة  وموظفي  الإدارات  وم���دراء 

واملراكز اجلمركية.
الحتفال  "مُيثل  م�ضبح:  حمبوب  اأحمد  �ضعادة  وق��ال 
الكبر  ُحبنا  ع��ن  للتعبر  �ضنوية  منا�ضبة  العلَم  بيوم 
على  الغالية  لدولتنا  العميق  وانتمائنا  املعطاء  لوطننا 
وعن  احلكيمة  لقيادتنا  املطلق  وال���ولء  جميعاً  قلوبنا 
اأهل  التفاف  خ��الل  م��ن  ال��غ��ايل  للوطن  النتماء  عمق 
المارات حول راية الوطن التي ترمز لدولتنا احلبيبة 

الدولة  حققتها  ال��ت��ي  ب����الإجن����ازات  ن��ف��ت��خ��ر  وجت��ع��ل��ن��ا 
م��ن��ذ ق��ي��ام الحت����اد ف��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
يقتدي  ن��وذج��ي��ة  جت��رب��ة  اأ�ضبحت  تاريخها  م��ر  على 
ال�ضاخمة  اإجن��ازات��ه��ا  على  مطلعن  اأج��م��ع  ال��ع��امل  بها 
املنا�ضبة  هذه  ويف  �ضعادته  واأ�ضاف  واحرتام".  باإعجاب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  احلكيمة  لقيادتنا  العهد  جن��دد 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اآل  "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�ضلحة ونوؤكد ت�ضميمنا على م�ضاعفة اجلهد والعمل 
لإعالء ا�ضم دولة الإمارات يف املحافل العاملية يف جميع 
املجالت لكي يظل علمها عالياً مرفرفاً بعنفوان اأهلها 
الطيبن املخل�ضن لوطنهم الأمناء على قيم الإن�ضانية 
والوفياء لالآباء املوؤ�ض�ضن للدولة والذين ن�ضتذكرهم 
بفخر كبر ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة يف 
عام اخلم�ضن ما يجعلنا نعتز كثراً بعلم المارات ومبا 

يرمز له علمنا من ولء للوطن وحب للدولة.

•• عجمان-و�م:

دولة  علم  رف��ع  مبرا�ضم  اأم�س  عجمان  جامعة  احتفلت 
الإمارات العربية املتحدة مبنا�ضبة يوم العلم ، يف اأجواء 
حما�ضية وطنية خالل حفل اأقيم يف الهواء الطلق اأمام 
ق��اع��ة ال�ضيخ زاي���د يف احل���رم اجل��ام��ع��ي. ويف ظ��ل اتباع 

ملكافحة فرو�س كورونا  الإج��راءات الحرتازية  جميع 
كوفيد 19- . 

وقام الدكتور كرمي �ضغر مدير جامعة عجمان برفع 
، بح�ضور  ���ض��ب��اًح��ا   11:00 ال�����ض��اع��ة  ال��دول��ة يف  ع��ل��م 
اأع�ضاء جمل�س مدير اجلامعة وعمداء الكليات  ال�ضادة 

والطلبة .
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مبارك ال�سام�سي: راية الإمارات ت�سمو بالإجنازات يف كل يوم
•• �أبوظبي- و�م:

عام مركز  ال�ضام�ضي مدير  �ضعيد  الدكتور مبارك  �ضعادة  قال 
الإمارات  راية  اأن  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
اإجن���ازات  ي��وم بفعل  ك��ل  دائ��م��ا خفاقة وع��ال��ي��ة وه��ي ت�ضمو يف 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يف  ممثلة  الر�ضيدة  القيادة 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
الدولة رئي�س  اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ، و�ضاحب  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واأخ��وان��ه��م  امل�ضلحة،  للقوات 
الأعلى لالإحتاد حكام الإمارات. و�ضاف فى كلمة مبنا�ضبة يوم 
العلم ان القيادة الر�ضيدة تعلو مبكانة دولة الإمارات العربية 
املتحدة بكل ثقة وجدارة؛ اإمياناً بالتعليم املتخ�ض�س ودوره يف 
�ضناعة الكفاءات الإماراتية املبدعة؛ اأغلى ثروات الوطن، لفتا 
اأن اإحتفالت املركز بيوم العلم تاأتي يف اإطار تر�ضيخ روؤية  اىل 
التقني" يف  "اأبوظبي  اإ�ضرتاتيجية  وحتقيق  الر�ضيدة  القيادة 
تربية وتعليم اأبناء الإمارات من الطلبة والعاملن يف املركز؛ 
على الولء والنتماء للوطن والقيادة الر�ضيدة، وحتقيق هذا 
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  الإبتكار  على  القائم  املتطور  بالعمل 

واملواطن  الإم��ارات  مكانة  لرت�ضيخ  والتكنولوجية،  الهند�ضية 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  نظم  وق��د  الأمم.  كل  ف��وق 
اإمارات  كافة  يف  العلم  بيوم  وطنية  اإحتفالت  واملهني،  التقني 
الدولة؛ �ضملت املقر الرئي�ضي للمركز يف اأبوظبي، اإ�ضافة اىل 

املوؤ�ض�ضات اجلامعية والثانوية التابعة ل"ابوظبي التقني" .
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  واأختتم 
وبالتاأكيد  واجلميع،  املواطنن  قائال"نهنئ  حديثة  واملهني، 
القيادة  اىل  وال�ضكروالمتنان  والتربيكات  التهاين  خال�س 
الر�ضيدة التي توؤكد دائماً جدارتها يف جعل الإمارات يف مقدمة 

الإمم، ويف طليعة كل تقدم واإزدهار دويل".

غرفة الفجرية حتتفل بيوم العلم
•• �لفجرية - و�م:

احتفلت غرفة جتارة و�ضناعة الفجرة بيوم العلم، حيث قام ال�ضيخ �ضعيد بن �ضرور ال�ضرقي رئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة برفع العلم �ضاخماً على ال�ضارية اأمام مبني الغرفة، بح�ضور �ضعادة املهند�س ر�ضا 
بن جمعة اآل �ضالح رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة ُعمان والوفد املرافق له و �ضعادة كل من 
خمي�س حممد الزيودي اأمن ال�ضر وخالد خلفان الكعبي اأمن ال�ضندوق و�ضيف علي �ضيقف العطر 
الحتاد  رئي�س  اآل  اأحمد  و�ضعادة  الغرفة  عام  مدير  الهندا�ضي  جميع  �ضلطان  الدارة  جمل�س  ع�ضو 

العربي لال�ضتثمار والتطوير العقاري وعدد من مدراء الدوائر املوؤ�ض�ضات املحلية .
واأكد ال�ضيخ �ضعيد ال�ضرقي اأن الحتفال بيوم العلم يوؤكد ولء �ضعب الإمارات للوطن ، كما اأنه منا�ضبة 
وطنية غالية لتجديد الولء للقيادة الر�ضيدة للدولة للم�ضى قدماً يف م�ضرة النه�ضة احل�ضارية 

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل لتحقيق التنمية امل�ضتدامة واأهداف اخلم�ضن عاماً القادمة.

هيئة اأبوظبي لالإ�سكان: الحتفال بيوم العلم يج�سد اأ�سمى معاين الوحدة والتالحم 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ال�ضمو  واأ�ضحاب  امل�ضلحة  للقوات 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى حكام  اأع�������ض���اء 

•• �أبوظبي - و�م:

را�ضد  الدكتور حممد  �ضعادة  رفع 
اأبوظبي  الهاملي مدير عام هيئة 
لالإ�ضكان مبنا�ضبة الحتفال بيوم 
والتربيكات  التهاين  اأجمل  العلم 
ق��ي��ادة دول���ة الإم�����ارات وعلى  اإىل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  راأ����ض���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل" 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 

العهود  اأول��ي��اء  و�ضمو  الإم�����ارات، 
تبقى  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعياً 
راية دولة الإمارات عالية �ضاخمة، 
املزيد  احلبيبة  دولتنا  حتقق  واأن 

من التقدم والرقي.
الحتفال  اإن  املنا�ضبة  بهذه  وق��ال 
معاين  اأ�ضمى  يج�ضد  الَعلَم  بيوم 
العهد  الوحدة والتالحم، ويجدد 
جتاوزت  الذين  املوؤ�ض�ضن  لالآباء 
احلا�ضر  وب�����ض��رت��ه��م  روؤي���ت���ه���م 
وكذلك  امل�ضتقبل،  اآف��اق  لتالم�س 
والنتماء  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����ولء  ج���دد 
ل�ضورة  الغايل، وجت�ضيداً  للوطن 
الرايات  تخفق  م�ضرقة  اإم��ارات��ي��ة 

فيها يف كل الأماكن.

واأ�ضاف اأن "يوم العلم" �ضاهد حي 
والتالحم  الوطني،  التفاعل  على 
بن اأبناء الوطن، وتعزيز ال�ضعور 
وتر�ضيخاً  ل���ل���وط���ن،  ب���الن���ت���م���اء 
ملكانة  وتقديرا  الم���ارات،  ل�ضورة 
ال��ع��ل��م يف ق��ل��وب اأب���ن���اء الإم������ارات 
واملقيمن على اأر�ضها، مما يعك�س 
حم���ب���ة ووف�������اء ���ض��ع��ب الم�������ارات 
لقيادته احلكيمة برئا�ضة �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل 
نه�ضة  م�����ض��رة  ي��ق��ود  ال���ذي  اهلل، 
خمتلف  على  وتقدمها  الإم����ارات 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ض���ع���د 

والدولية.

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: يوم العلم يج�سد 
اأنبل معاين الإخال�س والنتماء للوطن وقيادته

•• �أبوظبي-و�م:

ال�ضام�ضي مدير عام  اأكد �ضعادة عبيد را�ضد احل�ضان 
والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
اأن يوم العلم يج�ضد اأنبل معاين الإخال�س والنتماء 
والولء لوطن ازدهر يف خم�ضة عقود واأ�ضبح نوذجا 
واأثبت  وامل��م��ار���ض��ات..  ال��ت��ج��ارب  م��ن  العديد  يف  عامليا 
تطراأ  قد  التي  والظروف  التحديات  رغم  اأن��ه  للعامل 
على  حفاظا  والنفي�س  الغايل  يقدمون  اأب��ن��اءه  اأن  اإل 
ا�ضتقرار  و  اأم���ن  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ا  وم��ك��ان��ت��ه  مكت�ضباته 

جمتمع دولة الإمارات باأطيافه ومكوناته كافة.
وقال �ضعادته يف ت�ضريح له بهذه املنا�ضبة : اإن ما مييز 
احتفالنا بيوم العلم هذا العام هو الحتفاء بخم�ضن 
دولة  حققتها  التي  والنجاحات  الإجن���ازات  من  عاما 

املوؤ�ض�ضات  جميع  قبل  م��ن  مبذولة  بجهود  الإم����ارات 
واجل��ه��ات الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة واأب�����رزت م��ن خاللها 
نوذجا  لتربز  املوؤ�ض�ضات  تلك  وتناغم  ت��واف��ق  م��دى 
ا�ضتثنائيا يف فرتة وجيزة من الزمن بجميع املجالت 
علم  عانق  حتى  والإن�ضانية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

دولتنا الف�ضاء.
تعرف  الإم����ارات ل  دول��ة  وروؤى  تطلعات  اإن  واأ���ض��اف 
ب��اأن��ن��ا م��ا���ض��ون يف ط��ري��ق التقدم  احل�����دود ون��ت��ع��ه��د 
منجزات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك���ام���ل���ة  ب���ج���اه���زي���ة  والزده�����������ار 
اأخرى يف اخلم�ضن عاما مقبلة.. هذا ما  ومكت�ضبات 
تعلمناه من قيادتنا الر�ضيدة، فالبد اأن جندد الولء 
اهلل  حفظ  ولعلمنا..  ولقيادتنا  لوطننا  والإخ��ال���س 
دولة الإمارات قيادة و�ضعبا، ودام العلم رمزا لل�ضموخ 

والعزة والولء.

دبي لالإ�سعاف حتتفل 
بيوم العلم 

•• دبي-و�م:

اح��ت��ف��ل��ت م��وؤ���ض�����ض��ة دب���ي خلدمات 
العلم، ومت خالل  ب��ي��وم  الإ���ض��ع��اف 
الإح��ت��ف��ال رف���ع ع��ل��م ال��دول��ة على 
م�ضوؤويل  ب��ح�����ض��ور  ال��ع��ل��م  ���ض��اري��ة 
وفريق عمل موؤ�ض�ضة دبي خلدمات 

الإ�ضعاف .
وق�������ال �����ض����ع����ادة خ���ل���ي���ف���ة ال�������دراي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
ي��وم العلم  اإن  خل��دم��ات الإ���ض��ع��اف 
م��ن��ا���ض��ب��ة وط��ن��ي��ة ن��ع��رب ف��ي��ه��ا عن 
الوطن  ل���ه���ذا  وان��ت��م��ائ��ن��ا  ولئ���ن���ا 
عازمن  ح���ول���ه  ون��ل��ت��ف  ال��ع��ظ��ي��م 
وحتقيق  الإجن���ازات  موا�ضلة  على 
الآم����ال وال��ط��م��وح��ات مب��ا ي�ضمن 
الرفعة والريادة لدولة الإمارات .

جريدة �لفجر حتتفي بيوم �لعلم 

عبيد املزروعي :علمنا �سيبقى �ساخمًا يف �سماء العلياء بف�سل حكمة قيادتنا واحتاد �سعب الإمارات
•• �أبوظبي - �لفجر:

علم  اأن  )الفجر(  �ضحيفة  حترير  رئي�س  امل��زروع��ي  حميد  عبيد  �ضعادة  اأك��د 
حكمة  بف�ضل  واملجد  والفخر  العلياء  �ضماء  يف  خفاقاً  �ضاخماً  �ضيبقى  دولتنا 
قيادتنا الر�ضيدة ، واحتاد اأبناء �ضعب الإمارات واإميانهم بالوحدة ، وموا�ضلة 

الإجنازات يف ظل راية الوطن ال�ضاخمة.
جاء ذلك خالل الحتفال الذي نظمته جريدة )الفجر( اأم�س الأربعاء احتفاء 
بيوم العلم، حيث رفع �ضعادة عبيد املزروعي علم دولة الإمارات العربية املتحدة 

على ال�ضارية املخ�ض�ضة لذلك اأمام مقر اجلريدة يف اأبوظبي.   
جلهود  ا�ضتذكار  هو  العلم  بيوم  الحتفال  اأن  امل��زروع��ي  حميد  عبيد  واأ���ض��اف 
املوؤ�ض�ضن ويف مقدمتهم املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
ب�ضاحب  ممثلة  احلكيمة  لقيادتنا  واإخال�س  وولء  الطاهر،  ث��راه  اهلل  طيب 

و�ضاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
الوزراء حاكم دبي ، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، واأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ حكام 
الإمارات، وهو يوم جميد للفخر بالإجنازات التي حققتها الإمارات على كافة 
ال�ضعد وجعلتها تقف بكل جدارة يف ال�ضف الأمامي كدولة ح�ضارية رائدة يف 

التنمية والتقدم وخدمة الإن�ضانية .
ال�ضرف  الإم��ارات هو رمز وحدتنا واحتادنا، وعنوان  اأن علم  واأ�ضاف �ضعادته 
و العزة و الكرامة لكل اإماراتي ومقيم على اأر�س الإم��ارات ، واإنه من دواعي 
لنعرب  قلوبنا  على  الغالية  املنا�ضبة  بهذه  اليوم  نحتفل  اأن  الفخر  و  الواجب 
وجندد عهود الوفاء والولء لقيادتنا احلكيمة ، ولوطننا الغايل ولعلمنا الذي 
ي�ضتحق منا اأن نبذل اأرواحنا ودماءنا من اأجل اأن يبقى خفاقا عاليا و�ضاخماَ.

بنك اأبوظبي التجاري يحتفي مبنا�سبة يوم العلم
•• �أبوظبي-�لفجر: 

والوحدة  الوطني  النتماء  مدى  تعك�س  وفعاليات  احتفالية  اأج��واء  �ضمن 
اأبناء الإم��ارات العربية املتحدة حتت راية واحدة، احتفل بنك  التي جتمع 
اأبوظبي التجاري مبنا�ضبة "يوم العلم"، وقام الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
بنك اأبوظبي التجاري، عالء عريقات برفع العلم اأمام املقر الرئي�ضي للبنك 
املتدربن  من  خمتارة  وجمموعة  املوظفن  من  عدد  بح�ضور  اأبوظبي  يف 

اجلامعين الإماراتين الذي ان�ضموا اإىل البنك حديثاً. 
الوطن،  لهذا  بالنتماء  والع��ت��زاز  ال���ولء  مظاهر  تتجلى  العلم  ي��وم  ويف 
الأجيال اجلديدة. كما  الوطنية بن  ال��روح  واإث��راء  املواطنة  وتتجدد قيم 
اأبناء الوطن  جت�ّضد هذه املنا�ضبة م�ضاعر الوحدة والتعاي�س وال�ضالم بن 
الإم���ارات  ���ض��ورة  تر�ّضخ  فهي  امل��ع��ط��اءة.  الأر����س  ل��ه��ذه  املحبن  واملقيمن 

كمنارة للتعاي�س والت�ضامح، كما تقدم نوذجاً للتالحم بن اأبناء الوطن. 

بلدية مدينة العني حتتفل بيوم العلم 
•• �لعني-و�م: 

احتفلت بلدية مدينة العن ب�"يوم العلم" الذي ي�ضادف الثالث من نوفمرب 
خليفة  علي  املهند�س  بح�ضور   ، للبلدية  الرئي�ضي  باملبنى  العلم  �ضاحة  يف 
املوظفن  و  امل��دراء  من  ع��دد  و  العن  لبلدية مدينة  العام  املدير  القمزي 
لتاأدية مرا�ضم رفع العلم احتفاًل بهذه املنا�ضبة ال�ضنوية ، �ضمن الإجراءات 

الحرتازية و الوقائية املتبعة يف الفعاليات و املنا�ضبات .

الهيئة العامة للمعا�سات : الحتفاء بالعلم ر�سالة تقدير للجهود التي �ساهمت يف اإعالء �ساأنه
•• �أبوظبي - و�م: 

والتاأمينات  للمعا�ضات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ه��ام��ل��ي  �ضيف  حم��م��د  اأك���د 
الجتماعية باأن احتفاء الدولة بيوم العلم هو ر�ضالة حتمل يف ثناياها كل معاين 
التقدير والمتنان لكافة اجلهود املخل�ضة التي �ضاهمت يف اإعالء هذه الراية منذ 
رفعها للمرة الأوىل يف ق�ضر ال�ضيافة بدار الحتاد على يد الأباء املوؤ�ض�ضن اإيذاناً 
1971. واأ�ضار  بقيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�ضمرب عام 
الهاملي اإىل اأن الحتفال بيوم العلم فى الثالث من نوفمرب بالتزامن مع يوم تويل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد 
احلكم، هو تاأكيد على التالحم بن �ضعب المارات وقيادته الر�ضيدة التي بذلت كل 

اجلهود لرفاهية الوطن والعزم على امل�ضي يف ا�ضتكمال م�ضرة الوطن.

م�ست�سفى خليفة التخ�س�سي براأ�س اخليمة يحتفي بيوم العلم
•• ر�أ�س �خليمة-و�م: 

دولة  علم  برفع  اخليمة  راأ����س  يف  التخ�ض�ضي  خليفة  ال�ضيخ  م�ضت�ضفى  ق��ام 
الإمارات العربية املتحدة مبقره مب�ضاركة القيادات والكوادر الطبية والعاملن 
فيها وذلك احتفال ب�يوم العلم والذي ي�ضادف الثالث من �ضهر نوفمرب ذكرى 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  تويل �ضاحب 
اهلل" مقاليد احلكم. واأكد امل�ضاركون يف هذه املنا�ضبة على موا�ضلة م�ضرتهم 
اأر�س  على  واملقيمن  للمواطنن  ال�ضحية  اخلدمات  ارقى  تقدمي  يف  النبيلة 
دولة المارات املعطاء وتعهدوا بتجديد العزم وم�ضاعفة اجلهود والعمل ليبقى 
هذا الوطن منارة ت�ضيء نورا وتقدما وح�ضارة ل تعرف احلدود ول امل�ضتحيل 
والوطنية يف  احل�ضارية  الإجن���ازات  املزيد من  يوم حتقيق  بعد  يوما  وت�ضهد 
اآل نهيان رئي�س  ظل القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
الدولة "حفظه اهلل" التي ت�ضتهدف اإعالء �ضاأن الدولة ومنحها موقعها الذي 

ت�ضتحقه بن الأمم وال�ضعوب على امل�ضتوين الإقليمي والدويل.

جامعة الإمارات حتتفل بيوم العلم
•• �لعني- �لفجر

ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��دع��وة ال��ك��رمي��ة التي 
وّجهها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س  ب��ن را���ض��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جامعة  ���ض��ارك��ت  اهلل"،  "رعاه  دب���ي 
الإم��ارات يف احتفالت الدولة بيوم 
لعلم الدولة  واإك��ب��اراً  اإج��الًل  العلم 
الذي ُي�ضكل رمزاً للعّزة والفتخار.

ح�����ض��ر ح��ف��ل رف���ع ال��ع��ل��م يف �ضاحة 
ح����رم اجل��ام��ع��ة م���ع���ايل زك����ي اأن����ور 
ل�ضاحب  الثقايف  امل�ضت�ضار  ن�ضيبة، 
الرئي�س  ال���دول���ة-  رئ��ي�����س  ال�����ض��م��و 
الأعلى جلامعة الإمارات، والأ�ضتاذ 
نائب  علي،  ح�ضن  حممد  الدكتور 
مدير اجلامعة لل�ضوؤون الأكادميية 
ب��الإن��اب��ة والأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأحمد 
للبحث  املُ�������ض���ارك  ال���ن���ائ���ب  م������راد، 
ال���ع���ل���م���ي، والأ������ض�����ت�����اذة ال���دك���ت���ورة 
املُ�ضارك  النائب  الظاهري،  عائ�ضة 
عمداء  من  وع��دد  الطلبة،  ل�ضوؤون 
الإدارية  الهيئتن  واأع�ضاء  الكليات 
جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  والأكادميية، 

من الطالب والطالبات.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل زكي 
دي�ضمرب  م��ن  الأول  يف   " ن�ضيبة: 
له  امل���غ���ف���ور  غ������ادر   ،1971 ع�����ام 
ال�ضيخ زايد ق�ضر املنهل قبل حلول 
امل�����ض��اء يف مع�ضكر  ال��ظ��الم وق�����ض��ى 

املفتوحة.  ال�ضحراء  ال�ضميح و�ضط 
كان  دي�ضمرب،  الثاين من  ويف فجر 
لين�ضّم  دب��ي  ب��اجت��اه  �ضيارته  ي��ق��ود 
اإىل زعماء الإمارات ال�ضبع. ووّقعوا 
دولة  قانونياً  ك��ّون  م��وؤق��ت��اً  د���ض��ت��وراً 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وبعد 
زايد-  ال�ضيخ  اأ�ضرف  بلحظات  ذلك 
ب��و���ض��ف��ه رئ���ي�������س اأح�������دث دول������ة يف 
العامل - على رفع العلم الوطني."

"اإن  ن�ضيبة:  زك��ي  م��ع��ايل  واأ���ض��اف 
تعبر  ه��و  ال��ي��وم  بالعلم  احتفالنا 
ع���ن ح��ب��ن��ا ل��وط��ن��ن��ا وت���اأك���ي���د على 

ال��ر���ض��ي��دة التي  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ولءن������ا 
ح��ر���ض��ت م��ن��ذ ب����دء ف��ج��ر الحت����اد 
على تاأمن غٍد ُم�ضرٍق لكافة اأبنائها 
والقاطنن على اأرا�ضيها يف جمتمع 
ت�����ض��وده ال�����ض��ع��ادة وامل��ح��ب��ة والإخ����اء 

والت�ضامح".
معايل  رف�������ع  ك���ل���م���ت���ه  خ����ت����ام  ويف 
التهاين  اآي����ات  اأ���ض��م��ى  ن�ضيبة  زك���ي 
الغالية  املنا�ضبة  بهذه  والتربيكات 
تتزامن  والتي  اجلميع،  قلوب  على 
ال�ضمو  ت����ويّل ���ض��اح��ب  ذك����رى  م���ع 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 

اإىل  الدولة،  اهلل" لرئا�ضة  "حفظه 
امل���وىل عّز  داع��ي��اً  ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
الر�ضيدة  قيادتنا  يحفظ  اأن  وج��ّل 
واأن ُيبقيها ذخراً لالإمارات و�ضعبها. 
التي  الُبقعة  هذه  من  "وُنعاهدهم 
الغايل  وطننا  علم  فوقها  ُي��رف��رف 
املُ�ضاعفة  اجلهود  بذل  نوا�ضل  باأن 
العلم  رح���ل���ة  وت����وف����ر  ت���ق���دمي  يف 
تاأهياًل  العلمي  والبحث  والبتكار 
لأمتنا،  املُ�������ض���رق  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ل���ق���ادة 
وتقّدمها  ح�ضارتها  مل�ضرة  ودعماً 

وريادتها يف كافة املجالت".

ج��شم �حلم�دي: يوم �لعلم فر�شة لتجديد وجت�شيد �النتم�ء و�لوالء و�لوف�ء 
ال�سارقة للعمل التطوعي ت�ستلهم املنا�سبات الوطنية يف تر�سيخ وتعزيز العمل املجتمعي

•• �ل�شارقة -�لفجر:

احلمادي،  جا�ضم  الدكتور  يتقدم 
للعمل  ال�ضارقة  جائزة  ع��ام  اأم��ن 
التهاين  اآي��ات  باأ�ضمى  التطوعي؛ 
والتربيكات اإىل القيادة الر�ضيدة، 
واإىل �ضعب دولة الإمارات العربية 
اأر�ضها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ن  امل��ت��ح��دة 
اجلن�ضيات؛  خمتلف  من  الطيبة 
ال����ذي  "العلم"  ي�����وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
الوطنية  م��ع��اين  اأ���ض��م��ى  ي��ج�����ض��د 
اأن  ال���������ولء وال�������وف�������اء، م������وؤك������داً 

تعبراً  يعد  العلَم  بيوم  الحتفال 
واعتزازنا  ف��خ��رن��ا  ع���ن  ����ض���ادق���اً 
املعطاء،  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  ب��الن��ت��م��اء 
كما اأنها فر�ضة لتجديد وجت�ضيد 
النتماء والولء والوفاء لقيادتنا 

الر�ضيدة.
فاإننا  املنا�ضبة؛  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
ن��ع��اه��د ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ض��ي��دة على 
روؤية  تعزيز  يف  اجل��ه��ود  موا�ضلة 
ور���ض��ال��ة ج��ائ��زة ال�����ض��ارق��ة للعمل 
على  جميعا  و�ضنعمل  التطوعي، 
ال�ضتمرار يف الأعمال التطوعية، 

للعمل  واح������ة  الإم����������ارات  ل��ت��ظ��ل 
البذل  الإن�ضاين يف �ضتى جمالت 

قيادتنا  ل��ه��ا  اأراد  ك��م��ا  وال��ع��ط��اء، 
الر�ضيدة.

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن حكم بالن�شر        

869/2020/361 ا�شتئناف امر اداء 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- نا�ضيونال جلف لالن�ضاءات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �ضركة اخللطة اجلافة بلك�ضيت ذ.م.م - �ضابقا - �ضركة بلك�ضيت للخلطة اجلافة ذ.م.م - حاليا

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�ضي 
نعلنكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ل�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف امر الداء املقيد من قبلكم وا�ضدرت 
حمكمة ال�ضتئناف حكمها بتاريخ 2021/9/1 القا�ضي ب����:حكمت املحكمة بقبول ال�ضتئناف �ضكال ويف مو�ضوعه بالغاء 
���س.ذ.م.م( بان توؤدي للم�ضتاأنفة  امل�ضتانف �ضدها )نا�ضيونال جلف لالن�ضاءات  بالزام  امل�ضتاأنف والق�ضاء جمددا  المر 
)�ضركة اخللطة اجلافة بلك�ضيت ذ.م.م - �ضابقا - �ضركة بلك�ضيت للخلطة اجلافة ذ.م.م - حاليا( مبلغ قدره )290.728( 
املبلغ بواقع 5% من تاريخ املطالبة  درهم مائتان وت�ضعون الف و�ضبعمائة ثمانية وع�ضرون درهما - والفائدة عن هذا 
درجتي  عن  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  �ضدها  امل�ضتانف  وال��زم��ت  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2020/11/11 يف  احلا�ضل  الق�ضائية 

التقا�ضي ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�ضادرة التامن. 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�شارقة - و�م:

حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
اأم�س  �ضباح  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
الأربعاء يف ق�ضر البديع، معايل خو�ضيه اوريب�س، وزير الثقافة 

والريا�ضة يف مملكة اإ�ضبانيا.
ورحب �ضموه يف بداية اللقاء بالوزير الإ�ضباين يف اإمارة ال�ضارقة 
للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة  معر�س  خ��الل  م��ن  ت�ضت�ضيف  التي 

مملكة ا�ضبانيا �ضيف �ضرف للدورة الأربعن من املعر�س.
ذات  الثقافية  املو�ضوعات  م��ن  جملة  مناق�ضة  اللقاء  وت��ن��اول 
الثقايف  التعاون  تعزيز  �ضاأنها  من  والتي  امل�ضرتك،  الهتمام 

واإمارة  العموم  املتحدة على وجه  العربية  الإم��ارات  دول��ة  بن 
ال�ضارقة على وجه اخل�ضو�س ومملكة اإ�ضبانيا.

من  احلالية  الن�ضخة  يف  ا�ضبانيا  مل�ضاركة  اللقاء  ت��ط��رق  كما 
ثقافية  فعاليات  خ��الل  من  للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة  معر�س 
متعددة واأن�ضطة م�ضرتكة تخت�س بالن�ضر والتوزيع والرتجمة 

وكتب الأطفال وغرها.
م���ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم م��ع��ايل خ��و���ض��ي��ه اوري���ب�������س، وزي����ر الثقافة 
�ضاحب  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بخال�س  ا�ضبانيا  يف  والريا�ضة 
ال�ضمو حاكم ال�ضارقة على اختيار ا�ضبانيا �ضيف �ضرف معر�س 
معار�س  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  ت�ضدر  ال��ذي  للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة 

العامل كافة من حيث بيع و�ضراء حقوق الن�ضر.

ال�ضارقة  الإ�ضباين مبا متتلكه  الثقافة والريا�ضة  واأ�ضاد وزير 
واملكتبات  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ح��ي��ث  م��ن  رائ����دة  ثقافية  م��ق��وم��ات  م��ن 
�ضملت  التي  والأن�ضطة  واملعار�س  واملثقفن  والأدب��اء  واملرافق 

كافة جمالت الثقافة.
ح�ضر اللقاء ماجد ح�ضن ال�ضويدي �ضفر الدولة لدى اململكة 
الت�ضريفات  دائ���رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  وحممد  ال�ضبانية، 
ال�ضارقة  هيئة  رئي�س  العامري  ركا�س  بن  واأحمد  وال�ضيافة، 
للكتاب ومن اجلانب ال�ضباين �ضعادة اينيغو دي بال�ضيو �ضفر 
الأمن  دي��از  فرانكو  وفيكتور  الدولة  ل��دى  ال�ضبانية  اململكة 
�ضلفادور  غلفيز  خو�ضيه  وم��اري��ا  وال��ري��ا���ض��ة،  للثقافة  ال��ع��ام 

املديرة العامة للكتاب، وعدد من امل�ضوؤولن.

•• دبي-و�م: 

بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
دب��ي، رعاه  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأمر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن  اهلل، ب�ضفته حاكماً لإمارة دبي، 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
مالية  كمكرمة  دره���م  مليون   32 مبلغ  ب�ضرف  التنفيذي 
متنح لل�ضيادين الفاعلن يف اإمارة دبي، و�ضتقوم جمعية دبي 
املكرمة  �ضرف  عملية  بتن�ضيق  الأ�ضماك  ل�ضيادي  التعاونية 
ت�ضجيعهم  بهدف  املكرمة  تاأتي هذه  لل�ضيادين، حيث  املالية 

على ال�ضيد واحلر�س على هذه املهنة ب�ضفتها جت�ضد الرتاث 
ال��ذي لطاملا متيز به �ضعب دول��ة الإم���ارات وت�ضخر  العريق 
كل الإمكانيات لت�ضهيل اأمورهم وتوفر احلياة الكرمية لهم 

ولأ�ضرهم.
 ياأتي ذلك تزامناً مع اإطالق ا�ضرتاتيجية تنظيم �ضيد الرثوة 
اإىل احلفاظ عليها كم�ضدر  الرامية  اإم��ارة دبي،  ال�ضمكية يف 
غذائي واقت�ضادي مهم، اإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على الدور 
الرثوة،  ه��ذه  على  احلفاظ  يف  لل�ضيادين  والفاعل  احليوي 
واحلّد من الأ�ضرار التي حلقت بها، ودعم اجلهود احلكومية 
يف جمال حماية البيئة التي تهدف اإىل خلق منظومة بيئية 

م�ضتدامة متكاملة.
متكاملة  منظومة  تطوير  ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة  وت�ضمل 
الرقابة،  ذل����ك  ال�����ض��ي��د مب���ا يف  ع��ل��ى مم���ار����ض���ات  ل��ل��رق��اب��ة 
البحرية، وتطوير قاعدة  واأمن وحماية الرثوة  والت�ضاريح، 
يف  احلية  البحرية  امل���وارد  ا�ضتدامة  خطط  وتنفيذ  بيانات، 
يف  التكاثر  وموا�ضم  ال�ضيد،  ق���وارب  ع��دد  وحت��دي��د  الإم����ارة، 
املناطق املختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر ال�ضيد، واقرتاح اأنواع 
الأ�ضماك والأحجام التي ي�ضدر قراراً بحظر �ضيدها، والعمل 
على ت�ضهيل اإجراءات تراخي�س ال�ضيد احلريف وتب�ضيطها من 
خالل نافذة واحدة بالتعاون مع اجلهات الحتادية واملحلية.

•• �أبوظبي -و�م:

اأعلنت دائرة ال�ضحة اأبوظبي اجلهة 
التنظيمية لقطاع الرعاية ال�ضحية 
اإم��ارة اأبوظبي بالتعاون مع رافد  يف 
الدولة مل�ضرتيات  الأبرز يف  املوؤ�ض�ضة 
ال�ضلة  ذات  واخل��دم��ات  التجهيزات 
بقطاع الرعاية ال�ضحية عن توفر 
 AZD7442 اأ�ضرتازينيكا  عقار 
ل��ل��ح��د من  ف��ع��ال��ة  اأداة  ي��ع��د  ال�����ذى 
هاماً  وح�����اًل  كوفيد19-  ان��ت�����ض��ار 
ي�ضمن �ضحة و�ضالمة جميع الأفراد 
الطبية.  حالتهم  ع��ن  النظر  بغ�س 
وياأتي ذلك يف اإطار اجلهود الوطنية 
كوفيد19-  ف�����رو������س  مل���ك���اف���ح���ة 
ب��ذل��ك وبعد  الإم�����ارات  دول���ة  لتكون 
ال�ضتخدام  موافقات  على  احل�ضول 
الالزمة من بن اأوائل البلدان التي 
ت�����ض��ت��خ��دم ه���ذا ال��ع��ق��ار ال����ذي يولد 
الذين  للمر�ضى  امل�����ض��ادة  الأج�����ض��ام 
يعانون من �ضعف املناعة. وتتمحور 
الفّعالة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  ا���ض��ت��ج��اب��ة 
واملتميزة حول �ضحة و�ضالمة اأفراد 
املجتمع حيث ي�ضتند ذلك اإىل تعزيز 
�ضركات  اأب���رز  م��ع  امل�ضرتكة  اجل��ه��ود 
الأدوي��ة املحلية والعاملية منذ بداية 
ال�ضحة  دائ�����رة  وق���ام���ت  اجل��ائ��ح��ة. 
�ضال�ضل  من  �ضبكة  باإن�ضاء  اأبوظبي 
لت�ضهيل  راف���د  �ضركة  ع��رب  الإم����داد 
/ اأ�ضرتازينيكا  عقار  توفر  عملية 

من  وت����وزي����ع����ه   /AZD7442

"رافد"  �ضركة  ت��وزي��ع  م��رك��ز  خ��الل 
والأكرث  الأك��رب  املرفق  يعترب  ال��ذي 
ت���ط���وراً ل��ل��ت��خ��زي��ن ب���درج���ات ح���رارة 
ذل��ك يف  املنطقة. ج��اء  منخف�ضة يف 
رافد  �ضركة  وقعتها  اتفاقية  اإط���ار 
اأ���ض��رتازي��ن��ي��ك��ا وب��ح�����ض��ور دائرة  م��ع 
�ضل�ضلة  �ضمن  اأب��وظ��ب��ي   – ال�ضحة 
التي  اجل�����دي�����دة  ال���������ض����راك����ات  م����ن 
واإر�ضاء  ل��ت��ع��زي��ز  الإم�����ارة  تر�ضخها 
مكانتها كوجهة رائدة لعلوم احلياة 

يف املنطقة.
ومي���ث���ل ه����ذا ال���ت���ع���اون ب���ن ك���ل من 
دائ��������رة ال�������ض���ح���ة اأب����وظ����ب����ي وراف�����د 
واأ���ض��رتازي��ن��ي��ك��ا خ��ط��وة ه��ام��ة �ضمن 
ال�ضحية  ال���رع���اي���ة  ه��ي��ئ��ات  ج���ه���ود 
و�ضال�ضل  اللوج�ضتية  واخل���دم���ات 
لتطوير  ع��م��ل��ه��ا  مل��وا���ض��ل��ة  الإم������داد 
ق������درات ال���ق���ط���اع ال��ط��ب��ي يف اإم�����ارة 
اأبوظبي. وقال �ضعادة الدكتور جمال 
ال�ضحة  دائ��رة  وكيل  الكعبي  حممد 
الإم����ارات  دول���ة  "توا�ضل  اأب��وظ��ب��ي: 
الر�ضيدة  قيادتها  توجيهات  ظل  يف 
وريادتها  ال�ضتثنائية  ا�ضتجابتها 
ملكافحة  ال���ع���امل���ي���ة  اجل����ه����ود  ���ض��م��ن 

واحتواء جائحة كوفيد19-.
ومتثل هذه ال�ضراكة بن القطاعن 
العقار  ل���ت���وف���ر  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 
اإىل �ضجل  ُي�����ض��اف  اإجن�����ازاً  اجل��دي��د 
ال�ضتجابة  يف  احل����اف����ل  ال�����دول�����ة 
العقار  ه����ذا  و���ض��ي��وف��ر  ل��ل��ج��ائ��ح��ة. 
احلماية للمر�ضى الذين يعانون من 

�ضعف املناعة والذين مل يتمكنوا من 
وكذلك  طبية  لأ�ضباب  اللقاح  تلقي 
ا�ضطرابات  م��ن  احل��د  يف  �ضي�ضاهم 
امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة. و���ض��ت��وا���ض��ل دولة 
ودفع  ال�ضتباقية  اجلهود  الإم���ارات 
ال�ضراكات  خ��الل  من  التعايف  عجلة 
الإقليمي  امل�����ض��ت��وي��ن  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اءة 
ال�ضحة  دائرة  والدويل." واعتمدت 
العديد  اجلائحة  ب��دء  منذ  اأبوظبي 
من الإجراءات الوقائية والحرتازية 
وكانت يف مقدمة املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 
التي تعتمد احللول الطبية املبتكرة 
لتمكن النا�س من العودة اإىل احلياة 
ل�ضتجابتها  ون��ت��ي��ج��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأبوظبي  ت�����ض��ن��ي��ف  مت  ق���د  ال��ف��ّع��ال��ة 
�ضرعة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����دن  ك��اأف�����ض��ل 
 – كوفيد  جلائحة  ا�ضتجابتها  وقوة 
وفق ت�ضنيف جمموعة املعرفة   19
العميقة /DKG/ التي تتخذ من 
لندن مقرا لها من جانبه قال را�ضد 
القبي�ضي الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
الإم������ارات  دول����ة  "توؤكد  "رافد": 
التزامها باحلفاظ على  اأخ��رى  مرة 
�ضحة ورفاهية جميع اأفراد املجتمع 
خالل  من  ومقيمن  مواطنن  من 
ال��ع��م��ل م��ع اأع����رق ���ض��رك��ات الأدوي����ة 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل. اإن ع��ق��ار /
اأم�����اًل  ���ض��ي��م��ن��ح   /AZD7442
للمر�ضى الذين يعانون من  جديداً 
ممن  خمتلفة  مناعية  ا���ض��ط��راب��ات 
مل يتمكنوا من اأخذ اللقاح. وا�ضاف 

بالتعاون  راف���د  �ضركة  يف  "�ضنعمل 
ال�ضرتاتيجين  ����ض���رك���ائ���ن���ا  م�����ع 
اللوج�ضتية  باخلدمات  املتخ�ض�ضن 
ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة قوية  ت����وف����ر  ع���ل���ى 
يف  للعقار  املنظم  ال��ت��وزي��ع  ل�ضمان 
خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����دول����ة ورمب�����ا يف 
واأفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 
�ضامح  وق����ال  لحقة."  م��رح��ل��ة  يف 
ال���ف���ن���ج���ري رئ���ي�������س م��ن��ط��ق��ة دول 
وباك�ضتان  خلليجي  التعاون  جمل�س 
اتفاقية  "متّثل  اأ�ضرتازينيكا:  ل��دى 
على  ل�ضركتنا  رائ����داً  اإجن�����ازاً  ال��ي��وم 

بينما  وال����دويل  املحلي  ال�ضعيدين 
جائحة  مل��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ودن���ا  ن��ك��ث��ف 
كوفيد19- ونحن فخورون بالعمل 
اأبوظبي  ال�ضحة  دائ���رة  ج��ان��ب  اإىل 
ورافد يف اإطار قيادتهما لعملية �ضراء 
وطرح اأول دواء طويل التاأثر وقائم 
اأثبت  وال��ذي  املُ�ضادة،  الأج�ضام  على 
املرحلة  يف  ال�ضريرية  التجارب  عرب 
والعالج  الوقاية  توفر  عن  الثالثة 
وحماية  كوفيد19-  م���ر����س  م���ن 
الذين ما زالوا عر�ضة للخطر رغم 

احل�ضول على اللقاح".

•• جال�شكو-و�م: 

ال��ت��ق��ى ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
الإمارات  دول��ة  وف��د  رئي�س  ال��دويل  التعاون  و  اخلارجية 
وزير  بلينكن  ان��ت��وين  م��ع��ايل   COP 26 م��وؤمت��ر  اإىل 

خارجية الوليات املتحدة الأمريكية ال�ضديقة.
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء - ال����ذي ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����س اأعمال 
الدول الأطراف  ال�ضاد�ضة والع�ضرين من موؤمتر  الدورة 
ب�����ض��اأن ت��غ��ر املناخ  امل��ت��ح��دة الإط���اري���ة  ات��ف��اق��ي��ة الأمم  يف 
 - املتحدة  باململكة  جال�ضكو  مدينة  يف   "COP26"
بحث العالقات ال�ضرتاتيجية والتاريخية الرا�ضخة بن 

بالإ�ضافة  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات  دول��ة 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�ضايا  اإىل عدد من 

امل�ضرتك.
واأك�����د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان عمق 
والنمو  الأمريكية  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضرتاتيجية  العالقات 
بن  امل�ضرتك  التعاون  م�ضتويات  يف  امل�ضتمرين  والتطور 

البلدين ال�ضديقن يف املجالت كافة.
اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  اللقاء  ح�ضر 
اخلا�س  املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة  وزي��ر 
لدولة الإمارات للتغر املناخي ومعايل مرمي بنت حممد 

�ضعيد حارب املهري وزيرة التغر املناخي والبيئة.

•• �أبوظبي-و�م :

ا�ضتعر�س مركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية الإن�ضانية 
– اإيواء، التابع لدائرة تنمية املجتمع، �ضمن م�ضاركته 
يف فعاليات الجتماع الإقليمي حول مكافحة الجتار 
ممار�ضات  اأف�����ض��ل  ال��دول��ي��ة،  امل���ط���ارات  ع��رب  بالب�ضر 
خالل  الإم������ارات  دول���ة  يف  بالب�ضر  الجت����ار  مكافحة 
مداخالت دولية متنوعة حول اجلهود املبذولة يف هذا 

ال�ضاأن على امل�ضتويات الوطنية.
وزارة  ت�ضت�ضيفه  ال����ذي  الج��ت��م��اع،  اأج���ن���دة  وح�����ض��ب 
املعني  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ك��ت��ب  وي��ن��ظ��م��ه  ال���داخ���ل���ي���ة 
باملخدرات واجلرمية يف جناح فزعة ب� »اإك�ضبو 2020 
امل���رك���ز احل�����ض��ور م��ع��ل��وم��ات متنوعة  دب�����ي«، ����ض���ارك 
تقدمي  الإم������ارات، يف  دول���ة  ك��اأح��د ممثلي  دوره،  ع��ن 
الرعاية والتاأهيل والتمكن ل�ضحايا الجتار بالب�ضر، 

اأهم املعلومات املكت�ضبة من خربته مع  بالإ�ضافة اإىل 
ال�ضحايا والتي ت�ضاعد على مكافحة تلك اجلرمية يف 

املطارات.
العام  امل��دي��ر  �ضهيل،  اإب��راه��ي��م  ���ض��ارة  �ضعادة  وحر�ضت 
– اإيواء،  الإن�ضانية  والرعاية  لالإيواء  اأبوظبي  ملركز 
خ���الل ف��ع��ال��ي��ات الج��ت��م��اع ع��ل��ى ب��ح��ث اآل���ي���ات تعزيز 
بق�ضايا حقوق  النهو�س  فيما يخ�س  التعاون  اأوا�ضر 
الإن�ضان ب�ضكل عام، وذلك مع عدد من م�ضوؤويل مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
الزعابي،  را�ضد  حمد  خبر  العقيد  اأك��د  جهته،  وم��ن 
بالب�ضر  الجت���ار  ج��رائ��م  مكافحة  جلنة  رئي�س  نائب 
بوزارة الداخلية، على تناغم الأدوار فيما بن �ضلطات 
اإنفاذ القانون واجلهات املعنية باإحالة �ضحايا الجتار 
دولة  امل��ع��ن��ي��ة يف  الإن�����ض��ان��ي��ة  ال�������ض���روح  اإىل  ب��ال��ب�����ض��ر 

الإمارات، ومن اأبرزها مركز اإيواء.

•• دبي-و�م:

اأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
معر�س  يتيحها  التي  الفريدة  باملن�ضة  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
وما  الإن�ضانية  احل�ضارة  مييز  ال��ذي  بالتنوع  لالحتفاء  دب��ي،   2020 اإك�ضبو 
قدمته من ثقافات متعددة امل�ضارب وما تثمره من اأفكار مبدعة ت�ضهم يف تطوير 
واإبداعي  فكري  على موروث  تاأ�ضي�ضاً  الأف�ضل  اإىل  بها  والنتقال  الإن�ضان  حياة 

تنطلق منه الب�ضرية نحو اآفاق الإبداع الالنهائية. 
ما  بكل  الكبر  العاملي  احل��دث  لهذا  الإم���ارات  دول��ة  ا�ضت�ضافة  اأن  �ضموه  واأك��د 
ي�ضمله من مالمح تاريخ وح�ضارات الدول امل�ضاركة وجتاربها الفريدة وخرباتها 
املتميزة وابتكاراتها التي ت�ضهم بها يف �ضنع امل�ضتقبل، اإنا يعك�س نهج الإمارات 
والتقريب بن  ال�ضعوب  البناء بن  التوا�ضل  بناء ج�ضور  الدائم على  وحر�ضها 
الأفكار واكت�ضاف املزيد من ال�ضراكات التي متهد الطريق نحو ا�ضتكمال نوذج 

التنمية امل�ضتدامة والنتقال اإىل م�ضتقبل غني بفر�س التقدم والزدهار. 
2020 دبي  اإك�ضبو  جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �ضموه ام�س اإىل مقر 
دبي  رئي�س جمل�س  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  اأحمد بن حممد  ال�ضيخ  �ضمو  يرافقه، 
ال�ضيخ  اآل مكتوم، ومعايل  را�ضد  ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن  لالإعالم، و�ضمو 
لإك�ضبو  العام  املفو�س  والتعاي�س  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان 
�ضملت جولة �ضموه يف املعر�س تفقد عدد من اأجنحة الدول  حيث  دبي،   2020
اإىل  زيارته  و�ضمن  واإ�ضتونيا.  و�ضلوفاكيا  واأ�ضرتاليا  اليونان  �ضملت  ال�ضديقة 
جناح جمهورية اليونان ، اطلع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
على مكونات اجلناح املُقام يف منطقة "ال�ضتدامة"، وت�ضعى من خالله اليونان 

اإىل اإبراز ما تتمتع به من مقومات جذب يف �ضوء ما متلكه من تاريخ وح�ضارة 
عريقة وموروث ثقايف غني، ف�ضال عن الرتويج لنف�ضها كدولة حديثة ومنتجة 
حيث  الدولية  �ضراكاتها  نطاق  تو�ضيع  على  عملها  مع  متطور  اقت�ضاد  �ضاحبة 
يعترب اإك�ضبو من�ضة مثالية لتحقيق هذا الهدف ال�ضرتاتيجي مبا ي�ضمه من 
م�ضاركة عاملية وا�ضعة النطاق ت�ضمل 192 دولة. وا�ضتمع �ضموه اإىل �ضرح حول 
"اليونان متهد الطريق" حيث  اأفكار تعك�س �ضعاره وهو  ما يقدمه اجلناح من 
يربز اجلناح التفوق اليوناين يف جمال الهند�ضة والت�ضميم والبتكار عالوة على 
النجاح الذي ت�ضهده يف جمال ريادة الأعمال، اإذ يربز اجلناح الدعائم الأ�ضا�ضية 
اليوناين  املجتمع  ع��ن  �ضاملة  ف��ك��رة  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�ضاًل  ال��ي��ون��اين  لالقت�ضاد 
اليوناين  الثقايف  امل��وروث  وكذلك  مميزات،  من  به  يت�ضم  ما  واأه��م  وخ�ضائ�ضه 

امل�ضتقى من ح�ضارة �ضاربة بجذورها يف عمق التاريخ.

- ح�ش�رة و�بتك�ر 
جناح  ال��زي��ارة  خ��الل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وتفّقد 
الزرقاء" والذي  ال�ضماء  "حلم  "التنقل" حتت �ضعار  املُقام يف منطقة  ا�ضرتاليا 
يعك�س القيم التي توؤمن بها ا�ضرتاليا من تفاوؤل بامل�ضتقبل وطموح وما تتمتع 
الطابع  ذي  ت�ضميمه  ي��ربز اجلناح من  والب��ت��ك��ار، حيث  الإب���داع  به من ملكات 
العر�س  الأبعاد وموؤثرات  الطباعة ثالثية  تقنيات  اأحدث  با�ضتخدام  امل�ضتقبلي 
اخلا�ضة، والتكنولوجيا التفاعلية واملمزوج مبالمح من ح�ضارة وثقافة وتقاليد 
املجتمع الأ�ضرتايل الغني بتنوعه، يف الوقت الذي يربز فيه اجلناح العديد من 
اأهمها احليد املرجاين  املقومات التي تتفرد بها ا�ضرتاليا بيئياً وجغرافيا ومن 
باإ�ضهامات  العامل. ويحتفي اجلناح  بيئية يف  اأكرب منظومة  الذي يعد  العظيم، 

ا�ضرتاليا يف العديد من املجالت ل�ضيما جمال علم الفلك والف�ضاء، والتي كان 
لها فيه تاريخ حافل باإ�ضهامات جيل من اأوائل رواد هذا املجال، يف حن ي�ضكل 
قطاع الف�ضاء يف الوقت احلايل �ضناعة كبرة هناك يقدر حجمها بعدة مليارات 
اجلذب  مبقومات  التعريف  على  اأي�ضا  اجل��ن��اح  يركز  ح��ن  يف  ال����دولرات،  م��ن 
وال�ضواطئ  ال�ضواحل  اأبرزها  ا�ضرتاليا ومن  بها  تتمتع  التي  العديدة  ال�ضياحية 
مياثل  مبا  التنوع  بالغة  بحرية  بيئة  من  يتبعها  وما  القارة  طول  على  املمتدة 
التنوع الكبر الذي يت�ضم به املجتمع الأ�ضرتايل الذي يتحدث اأفراده نحو 300 

لغة. 

- �لط�قة �لنظيفة 
كما زار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم جناح جمهورية �ضلوفاكيا 
املُقام يف منطقة "التنقل"، والذي يركز على اإبراز التقدم الذي اأحرزته �ضلوفاكيا 
يف جمال �ضناعات امل�ضتقبل ل�ضيما يف اأن�ضطة التنقل والطران، يف حن ي�ضلط 
ال�ضوء على الطاقة الهيدروجينية وتقنياتها وتوظيفها يف العديد من املجالت 
ل�ضيما جمال النقل واملوا�ضالت وهو ما يعد اأولوية ا�ضرتاتيجية �ضمن اأولويات 
احلكومة ال�ضلوفاكية. ويعر�س اجلناح نوذجاً ل�ضيارة اأنتجتها �ضلوفاكيا تعتمد 
على الهيدروجن كوقود، اإيذاناً مبيالد ثورة حقيقية يف جمال تنّقل الأفراد، و 
قطاع ال�ضحن والنقل عموماً. كما اطلع �ضاحب ال�ضمو خالل جولته يف اجلناح 
اأوروبا  و�ضط  يف  الواقعة  الدولة  اهتمام  مدى  تظهر  اأفكار  من  يقدمه  ما  على 
ب�ضناعات الف�ضاء والطران، حيث يعر�س اجلناح روبوت الف�ضاء " اآندروفر " 
الذي ا�ضتخدم يف حماكاة مهمة ف�ضائية مت تنفيذها حتت رعاية وكالة الف�ضاء 
"VRM" الذي طورته �ضركة  اإىل جهاز حماكاة الطران  اإ�ضافة  الأوروبية، 

حملية �ضلوفاكية متخ�ض�ضة يف تكنولوجيا املحاكاة الأر�ضية والطران.

- �مل�شتقبل �لرقمي 
اآل مكتوم جناح جمهورية  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  اإىل ذلك زار �ضاحب 
اإ�ضتونيا املُقام يف منطقة "التنقل"، وهي تعد من اأكرث دول العامل تقدماً يف جمال 
التكنولوجيا واحللول الرقمية حيث يعر�س اجلناح للخدمات الرقمية املتنوعة 
فيما  تتبعه،  ال��ذي  الرقمي  ع��الوة على ن��وذج احلوكمة  اإ�ضتونيا  تقدمها  التي 
يقدم اجلناح تعريفاً باحللول الذكية التي تتبناها اإ�ضتونيا يف اأغلب معامالتها 
من  اإ�ضتونيا  تعد  حيث  والبلوكت�ضن،  النقدي  غر  الدفع  تقنيات  ذلك  يف  مبا 
كبراً  عاملياً  الرقمي، وتعترب خمترباً  الرائدة عاملياً يف جمال القت�ضاد  الدول 

للحلول املبتكرة، وتوفر م�ضاحة داعمة لنطالق ال�ضركات ال�ضغرة والنا�ضئة.
البيانات"،  "�ُضحب  م��ن  ال���ض��ت��وين  للجناح  ال��داخ��ل��ي  الت�ضميم  ا�ضتلهام  مت  و 
لتبادل  رود"،  "اإك�س  امل�ضماة  الإ�ضتونية  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ل��ول  على  والقائمة 
%99 من خدماتها عرب  اأك��رث من  توفر  التي  الدولة  والبيانات يف  املعلومات 
الإنرتنت وعلى مدار ال�ضاعة، فيما ي�ضم اجلناح جمموعة من التقنيات الذكية 
الذكاء ال�ضطناعي لتقدمي  النادل" الذي يعتمد على تقنية  "الروبوت  ومنها 
امل�ضروبات واملاأكولت، ويتعامل مع العمالء عرب نظام ذكي من حيث املدفوعات 
لفكرة  عر�ضا  اأي�ضاً  اجلناح  ويقدم  دقيق.  باأ�ضلوب  وتقدميها  الطلبات  وحتديد 
اآيل  ونظام  خ�ضي�ضاً  مطورة  ذكية  تربة  با�ضتخدام  الذكية  الزراعية  القوالب 
امل�ضاحة وي�ضهم يف احلفاظ على  املناطق �ضيقة  النباتات يف  ي�ضاعد على زراع��ة 
املياه بن�ضبة 95  %  لتقدمي منتجات زراعية طبيعية على مدار العام دون تدخل 

ب�ضري.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وزير الثقافة الإ�سباين

بتوجيهات حممد بن را�سد.. حمدان بن حممد ياأمر ب�سرف 32 مليون درهم مكرمة لل�سيادين يف اإمارة دبي

دائرة ال�سحة تعلن عن توفري عقار اأ�سرتازينيكا AZD7442 لتعزز ال�ستجابة جلائحة كوفيد -19 عبداهلل بن زايد يلتقي بلينكن خالل موؤمتر COP 26 يف جال�سكو

اإيواء ي�ستعر�س اجلهود الوطنية يف مكافحة الجتار بالب�سر خالل اإك�سبو 2020 دبي

ز�ر �أجنحة �ليون�ن و�أ�شرت�لي� و�شلوف�كي� و��شتوني� يف �إك�شبو 

حممد بن را�سد: اإك�سبو من�سة حتتفي بتنوع الثقافات الإن�سانية واأثره يف تقدمي اأفكار مبدعة تنقل حياة الإن�سان اإىل الأف�سل
�حلدث يرتجم نهج �الإم�ر�ت يف بن�ء ج�شور �لتو��شل بني �ل�شعوب لتمهيد �لطريق نحو م�شتقبل غني بفر�س �لتقدم و�الزده�ر

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0008211 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:اق�ضى اعجاز احمد اعجاز احمد 
باك�ضتاين اجلن�ضية

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�ضي المارات العربية 
املتحدة/اجلن�ضية 

على  الطالع  بعد  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
الوراق نامر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا )ت�ضعة 

ع�ضر الف و�ضبعمائة درهم( والزمتها بامل�ضروفات 
 حرر بتاريخ:2021/11/1.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

 مت�ضك اجلي�س الذي يحكم البالد يف ميانار بقراره اأم�س الأربعاء 
)اآ�ضيان(  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  منظمة  من  مبعوث  زي��ارة  ورف�س 
مقاومة  يف  ت�ضي،  �ضو  �ضان  اأوجن  املحتجزة  ال�ضابقة  البالد  لزعيمة 
جرى  اإقليمية  ���ض��الم  خلطة  لالمتثال  م��ت��زاي��دة  دول��ي��ة  ل�ضغوط 
اأب��ري��ل ني�ضان. وق��ال �ضو وي��ن، ال��رج��ل ال��ث��اين يف  الت��ف��اق عليها يف 
قيادة املجل�س الع�ضكري الذي ا�ضتوىل على ال�ضلطة واأطاح بحكومة 
متهم  ل�ضخ�س  اأج��ن��ب��ي  اأي  ب��زي��ارة  ال�ضماح  اإن  املنتخبة،  ت�ضي  �ضو 
ن�ضرتها  كلمة  يف  وذك��ر  املحلية.  القوانن  مع  يتنافى  اأم��ر  بجرائم 
لأحد  ي�ضمح  بلد  ي��وج��د  ل  اأن���ه  “اعتقد  الر�ضمية  الإع���الم  و�ضائل 
قمة  اأع��ق��اب  يف  ت�ضريحاته  ج��اءت  ال�ضكل«.  بهذا  ال��ق��ان��ون  بتجاوز 
عرب النرتنت يف الأ�ضبوع املا�ضي لقادة اآ�ضيان مل حت�ضرها ميانار 
هالينج  اأوجن  من  الع�ضكري  املجل�س  قائد  ا�ضتبعاد  على  احتجاجا 
انتهاك  باأنه  ذل��ك  ميانار  وو�ضفت  ال�ضالم.  باتفاق  التزامه  لعدم 
اإر�ضال  اآ�ضيان الذي يق�ضي بالتوافق وعدم التدخل، ورف�ضت  مليثاق 
عرب  اجتماع  خ��الل  وي��ن  �ضو  ت�ضريحات  وُب��ث��ت  مكانة.  اأق���ل  ممثل 

الإنرتنت لآ�ضيان الثالثاء. 

 رف�س الكرملن اأم�س الأربعاء انتقادات �ضدرت الثالثاء عن الرئي�س 
املناخ يف  بوتن عن قمة  بايدن ح��ول غياب فالدمير  الأم��رك��ي جو 
مكافحة  م�ضاألة  مع  ب”جدية”  تتعامل  رو�ضيا  اأن  م��وؤك��دا  غال�ضكو، 
ب�ضكوف  دم��ي��رتي  الكرملن  با�ضم  الناطق  وق��ال  امل��ن��اخ��ي.  الح���رتار 
حتركات  اأن  على  م�����ض��ددا  ب��اي��دن  انتقادات”  “على  ن��واف��ق  ل  “نحن 
وجدية«.  “متما�ضكة  املناخي  الح���رتار  مكافحة  �ضعيد  على  رو�ضيا 
وكان بايدن ندد بقوة الثالثاء بغياب قادة ال�ضن ورو�ضيا عن موؤمتر 
املناخ كوب26 يف غال�ضكو حيث ابرمت حواىل مئة دولة اتفاقا لحتواء 

انبعاثات امليثان اأحد امل�ضادر الرئي�ضية لالحرتار املناخي.
وقال الرئي�س الأمركي متحدثا عن بوتن “مناطق التندرا حترتق، 
يلزم  لكنه  ج��دا  خطرة  مناخية  م�ضاكل  ويواجه  حرفيا.  حت��رتق  اإنها 
األ  علينا  لكن  فعال  حت��رتق  “التندرا  قائال  بي�ضكوف  ورد  ال�ضمت«. 
نن�ضى ان الغابات حترتق اأي�ضا يف كاليفورنيا وتركيا ومناطق اأخرى يف 
العامل«. واأ�ضاف “نحن ل نقلل من اأهمية ما يح�ضل يف غال�ضكو. لكن 

حتركات رو�ضيا حيال املناخ غر مرتبطة بحدث هنا او اآخر هناك«.
 
 

و�ضل وفد من الربملان الأوروبي اإىل تايوان اأم�س الأربعاء، يف م�ضعى 
لتعزيز العالقات مع اجلزيرة، على الرغم من حتذيرات ال�ضن.

اأع�ضاء يف الربملان الأوروب��ي ويراأ�ضه  �ضيلتقي الوفد املكون من �ضبعة 
اإن����غ-ون  ت�����ض��اي  بالرئي�ضة  راف��ائ��ي��ل غ��ل��وك�����ض��م��ان،  ال��ف��رن�����ض��ي  ال��ن��ائ��ب 
وم�ضوؤولن كبار اآخرين خالل الزيارة التي ت�ضتمر ثالثة اأيام، وفق ما 
ذكرت وزارة اخلارجية يف اجلزيرة م�ضرة اإىل اأنه اأول وفد “ر�ضمي” 
من الربملان الأوروبي. واأ�ضافت يف بيان “نتطلع اإىل مناق�ضات مثمرة 
واحرتام  القانون  ودول���ة  واحل��ري��ة  الدميوقراطية  ع��ن  ال��دف��اع  ح��ول 
الراأي”.  ي�ضاركوننا  الذين  الأوروب��ي��ن  �ضركائنا  مع  الإن�ضان  حقوق 
وغلوك�ضمان، وهو من اأ�ضد املنتقدين لل�ضن، من بن خم�ضة برملانين 
اعلنت ال�ضن فر�س عقوبات عليهم يف اآذار/مار�س. وكتب يف تغريدة 
دائما دعم  و�ضاأوا�ضل  العقوبات مطلقاً.  التهديدات ول  توؤثر يف  “لن 
الإن�ضان.  وحقوق  الدميوقراطية  اأج��ل  من  ينا�ضلون  الذين  اأول��ئ��ك 
لذلك ها اأنا ذاهب اإىل تايوان«. وكانت البعثة ال�ضينية يف بروك�ضل قد 
“�ضت�ضر  لتايوان  الأوروبين  الربملانين  زي��ارة  اأن  بالفعل من  حذرت 
للعالقات  ال�ضليم  ال��ت��ط��وي��ر  وت��ق��و���س  لل�ضن  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  بامل�ضالح 
وفد  زي��ارة  املا�ضي  ال�ضهر  ب�ضدة  بكن  انتقدت  الأوروب��ي��ة«.  ال�ضينية 
اإىل  وو  جوزيف  التايواين  اخلارجية  ووزي��ر  لتايوان  فرن�ضي  برملاين 
انتهاء  منذ  ذاتي  بحكم  تايوان  وتتمتع  ت�ضيكيا.  وجمهورية  �ضلوفاكيا 

احلرب الأهلية ال�ضينية العام 1949.

عو��شم

رانغون

مو�شكو

تايبيه

ال�سفري الفرن�سي يتهم اأ�سرتاليا 
باخلداع ب�ساأن �سفقة الغوا�سات 

•• كانبري�-�شيدين-رويرتز

اإن  الأرب��ع��اء  اأم�س  تيبو  بير  ج��ان  اأ�ضرتاليا  ل��دى  الفرن�ضي  ال�ضفر  ق��ال 
ال��دولرات مع  األغت فجاأة عقدا مبليارات  كانبرا ت�ضرفت بخداع عندما 

باري�س لبناء اأ�ضطول من الغوا�ضات.
الأمر  ولأن  متعمدا...  كان  “اخلداع  كانبرا  الإع��الم يف  لو�ضائل  واأ�ضاف 
ال�ضيادة  ب�ضاأن  م�ضرتكا  اتفاقا  ك��ان  اإذ  غوا�ضات،  توفر  جم��رد  من  اأك��رث 
و�ضمل نقل بيانات �ضرية للغاية، فاإن الطريقة التي مت التعامل بها كانت 

طعنة يف الظهر«.
الفرن�ضية  نافال  جمموعة  مع  اتفاقا  اأيلول  �ضبتمرب  يف  اأ�ضرتاليا  واألغت 
12 غوا�ضة تعمل  بناء  ل�ضنع غوا�ضات تقليدية، واختارت بدل من ذلك 

بالطاقة النووية يف اتفاق مع الوليات املتحدة وبريطانيا.
و�ضبب القرار خالفا كبرا بن البلدين ا�ضتدعت على اأثره فرن�ضا �ضفريها 
من اأ�ضرتاليا والوليات املتحدة. وعاد تيبو اإىل كانبرا ال�ضهر املا�ضي، وكان 
حديثه الأربعاء املرة الأوىل التي يتناول فيها علنا العالقات الثنائية. وقال 

تيبو “هذه الأمور ل حتدث بن ال�ضركاء ول حتى بن الأ�ضدقاء«.
و�ضرح الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون يوم الأحد باأن رئي�س الوزراء 

الأ�ضرتايل �ضكوت موري�ضون كذب عليه ب�ضاأن نوايا كانبرا.
اأن الغوا�ضات  اإنه �ضبق واأو�ضح ملاكرون  ونفى موري�ضون هذا الزعم، وقال 

التقليدية مل تعد تلبي احتياجات اأ�ضرتاليا.
وحتدث موري�ضون وماكرون الأ�ضبوع املا�ضي، و�ضعى الزعيم الأ�ضرتايل اإىل 
روم��ا يف  الع�ضرين يف  علنا يف قمة جمموعة  الفرن�ضي  الرئي�س  م�ضافحة 
مطلع الأ�ضبوع. وقال الرئي�س الأمريكي جو بايدن يوم اجلمعة اإن طريقة 
باأن  اأنه كان يعتقد  م�ضيفا  “خرقاء”،  التعامل مع التفاق اجلديد كانت 

فرن�ضا قد اأُبلغت باإلغاء العقد قبل الإعالن عن التفاق الثالثي.
 

ملاذا ي�سكل اخلالف الفرن�سي-الربيطاين خطرًا على الغرب؟

�سحف عربية: انتخابات ليبيا تواجه حتديات كبرية

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 240 األف حالة وفاة بفريو�س »كورونا« اأحالم جممدة .. فتيات اأفغان�ستان ون�ساوؤها يحلمن بالعودة للدرا�سة 
•• مو�شكو- و�م: 

جتاوزت ح�ضيلة الوفيات بفرو�س كورونا امل�ضتجد يف رو�ضيا اأم�س، حاجز ال� 240 األف 
حالة وفاة بعد ت�ضجيل “ 1189 حالة وفاة” جديدة خالل يوم واحد ، مقابل” 1178 
وفاة “ يوم اأم�س الأول، ما ميثل ارتفاعا وقفزة غر م�ضبوقة يف حالت الوفيات يف اأعلى 
ح�ضيلة منذ بداية اجلائحة يف 2 مار�س 2020، لرتتفع ح�ضيلة �ضحايا الفرو�س اإىل 
242 األفا و 60 حالة وفاة. واأعلنت غرفة العمليات اخلا�ضة مبكافحة فرو�س كورونا 
برو�ضيا يف تقريرها اليومي وبح�ضب وكالة “ انرت فاك�س “ لالأنباء عن ارتفاع ملحوظ 
40443 اإ�ضابة  يف عدد الإ�ضابات اجلديدة خالل ال�ضاعات ال�24 املا�ضية بت�ضجيلها 
مقارنة ب� 39008 يف اليوم ال�ضابق، ليبلغ بذلك اإجمايل عدد الإ�ضابات ثمانية مالين 
و633 األفا و 643 اإ�ضابة ، ومتاثل 32807 حالة لل�ضفاء خالل ال�24 �ضاعة املا�ضية 

، ليبلغ جمموع املتعافن �ضبعة مالين و 445 األفا و 438 �ضخ�ضاً .

يف البيت«. واأ�ضافت “اإذا كان باإمكاننا اأن نربي اأطفال فباإمكاننا اأي�ضا 
اأن نعول اأ�ضرنا. يف هذا الو�ضع ل اأرى اأن اأحالمي �ضتتحقق«.

وقد �ضمحت حركة طالبان التي اأطاحت هذا العام باحلكومة املدعومة 
من الغرب، لكل ال�ضبية والبنات ال�ضغرات بالعودة اإىل الدرا�ضة لكنها 

مل ت�ضمح لطالبات املدار�س الثانوية با�ضتئناف الدرا�ضة.
تعمل  اأو  الإط���الق  على  تعمل  ل  احلكومية  اجلامعات  معظم  اأن  كما 

ب�ضورة جزئية فقط.
�ضتتم  اأن��ه  الأج��ان��ب  واملانحن  الأف��غ��ان  طماأنة  امل�ضوؤولون  ح��اول  وق��د 
للدرا�ضة  بالعودة  للبنات  ال�ضماح  ذل��ك  يف  مبا  الإن�ضان  حقوق  مراعاة 
وللن�ضاء بالدرا�ضة والعمل مبجرد ا�ضتكمال التفا�ضيل اخلا�ضة بذلك 

مبا يتفق مع ال�ضريعة الإ�ضالمية.
كما األقى امل�ضوؤولون اللوم على املجتمع الدويل يف قطع امل�ضاعدات مما 

زاد من �ضعوبة متويل اإعادة فتح املدار�س واجلامعات للجميع.
يتحقق  ب��دء حكم طالبان مل  اأ�ضهر على  اأك��رث من ثالثة  م��رور  وبعد 
ذلك ويرتاب البع�س يف احلركة التي منعت جميع الفتيات من الدرا�ضة 
اإىل   1996 من  الفرتة  يف  البالد  حكمت  عندما  العمل  من  والن�ضاء 
2018 اأقل  كانت ن�ضبة الأفغانيات يف املدار�س الثانوية عام   .2001
من 40 يف املئة رغم ال�ضماح لهن بالدرا�ضة وذلك وفقا لأحدث الأرقام 

من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يون�ضكو(.
الغرب على  املدعوم من  ب�ضدة رغم احلكم  املجتمع حمافظا  ي��زال  ول 
ال���دولرات  مب��ل��ي��ارات  خارجية  م�ضاعدات  �ضخ  ورغ��م  عاما   20 م��دار 

بهدف ن�ضر الوعي بامل�ضاواة واحلقوق املدنية.
اإل اأن البنات والن�ضاء يف املراكز احل�ضرية ب�ضفة خا�ضة متتعن بحريات 

اأكرب منذ 2001 وترف�ضن التخلي عنها.

•• كابول-رويرتز

ل جتد الطالبة اجلامعية حوا ما ت�ضغل به وقتها هذه الأيام، فتجل�س 
بجوار   يف بيتها بالعا�ضمة الأفغانية كابول وهي حتدق يف كتاب.

فلم ُي�ضمح ل� حواء طالبة الأدب الرو�ضي ابنة الع�ضرين عاما بالعودة اإىل 
الدرا�ضة منذ �ضيطرة حركة طالبان على ال�ضلطة يف البالد يف منت�ضف 
الفتيات  من  الآلف  مئات  �ضاأن  ذل��ك  يف  �ضاأنها  املا�ضي،  اآب  اأغ�ضط�س 

وال�ضابات الأفغانيات.
الإحباط  ومثل كثرات من قريناتها، تخاجلها م�ضاعر خمتلطة من 

والغ�ضب لأن طموحاتها يف الدرا�ضة والعمل خابت.
قالت حوا لرويرتز يف بيت اأ�ضرتها يف العا�ضمة الأفغانية حيث مت�ضي 
اأيامها يف الر�ضم والقراءة واأداء الأعمال املنزلية “مل نولد لكي جنل�س 

••و��شنطن-وكاالت

راك���م���ان يف �ضحيفة  ج���دع���ون  ي���رى 
رئي�س  اأّن  تاميز”  “فاينن�ضال 
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�ضون 
مكافحة  برنامج  العامل حول  يجمع 

بفعل اخلالف مع  تركيزه م�ضتت  لكن  املناخي  التغر 
الفرن�ضين حول حقوق �ضيد ال�ضمك.

اإىل م�ضكلة دولية  لكن اخلالف بن الدولتن يتحول 
يونيو  يف  ال�ضبع  جمموعة  قمة  ُع��ق��دت  لقد  خ��ط��رة. 
اآخر  فرن�ضي-بريطاين  تباين  خلفية  على  -ح��زي��ران 
اإن كل خالف �ضغر بن  ال�ضمالية.  باآيرلندا  مرتبط 
للتهديدات  ت�ضعيدي  ت��ب��ادل  اإىل  ي��ت��ح��ول  ال��دول��ت��ن 
�ضيد  لي�ضت  بينهما  الكامنة  امل�ضكلة  لكن  والإه��ان��ات. 
ال�ضمالية بل خروج بريطانيا من  اآيرلندا  ال�ضمك ول 
بب�ضاطة يريد جون�ضون  الأوروب��ي -بريك�ضت.  الحت��اد 

من بريك�ضت النجاح بينما يريد ماكرون ف�ضله.
ت�����ض��رب��ت ر���ض��ال��ة ع���ن رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ف��رن�����ض��ي جان 
كا�ضتك�س وجهها اإىل املفو�ضية الأوروبية تقرتح �ضرورة 
اأك���الف مغادرة  اأن  اأم���ام اجل��م��ه��ور الأوروب�����ي،  اإث��ب��ات، 
الحتاد اأكرب من اأكالف البقاء فيه. قالت بريطانيا اإن 
هذا دليل على اأن باري�س تهدف اإىل معاقبة لندن على 
خيار بريك�ضت. ترد فرن�ضا باأن هذا �ضوء تف�ضر متعمد. 
اإن حر�س احلكومة الربيطانية على و�ضع اأ�ضواأ تف�ضر 

للر�ضالة فيه الكثر من الدللت.

�ل�شد�م مغٍر
على الرغم من اأن جون�ضون اآت من موؤمتر ناجح حلزب 
اجلمهور  اأن  ال���راأي  ا�ضتطالعات  ت��ق��رتح  املحافظن، 
على  رداً  خ��ط��اأ.  ك��ان  بريك�ضت  اأن  يعتقد  ال��ربي��ط��اين 
خمطئة  اأو  حمقة  بريطانيا  كانت  اإذا  ما  ب�ضاأن  �ضوؤال 
مبغادرة الحتاد الأوروبي، قال %49 من امل�ضتطلعن 
الربيطانين اإنه كان خياراً خاطئاً. بينما اأعلن 38% 
اأنه كان القرار ال�ضائب. ويف ا�ضتطالع راأي اآخر اأجري 
يعتقدون  الربيطانين  م��ن   53% اأن  تبن  ح��دي��ث��اً، 
هذه  ب��اإم��ك��ان  الأ���ض��ع��ار.  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  بريك�ضت  اأن 
التغرات يف الراأي العام اأن تثر امل�ضاكل جلون�ضون اإذا 
تفاقم الت�ضخم والنق�س يف ال�ضلع خالل ال�ضتاء. وهذا 

يجعل ال�ضدام مع ماكرون مغرياً جداً.
ال�ضلع  ت��دف��ق  ب��اإب��ط��اء  تهديدهم  الفرن�ضيون  نفذ  اإذا 
الربيطانية عرب موانئ القناة، ف�ضيكون بالإمكان اإلقاء 
اللوم على العقلية الفرن�ضية املدمرة عو�ضاً عن العيوب 

•• عو��شم-وكاالت

اأعلنت مفو�ضية النتخابات الليبية، 
لالنتخابات  ال��رت���ض��ح  ���ض��روط  ع��ن 
الليبيون  الرئا�ضية، يف وقت يرتقب 

ليبيا،  ال�ضتقرار يف  ودع��م  النتخابات  اإج��راء  والعامل 
فيما تزداد املخاوف من ازدياد العقبات التي قد حتول 

دون امل�ضي يف ال�ضتحقاقات النتخابية.
ال�ضوء  الأربعاء  اأم�س  �ضادرة  عربية  �ضحف  و�ضلطت 
بعد  خا�ضة  ليبيا،  يف  النتخابات  ملف  ت��ط��ورات  على 
والتي ح�ضل  النتخابات  قانون  12 من  امل��ادة  تعديل 
فر�ضة  على  ليبيا  يف  احلاليون  امل�ضوؤولون  مبوجبها 

للرت�ضح لهذه النتخابات.

خطو�ت على �الأر�س
اأو�ضاط �ضيا�ضية ليبية  عن  “العرب”  ونقلت �ضحيفة 
متكن  بهدف  اخل��ف��اء  يف  ت��دار  كانت  التي  اخلطة  اأن 
الرت�ضح  م��ن  الدبيبة  احلميد  عبد  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
لال�ضتحقاق الرئا�ضي قد ظهرت اأخراً، اإىل العلن بعد 
اإعالن مفو�ضية النتخابات عن �ضروط الرت�ضح التي 
جاءت على مقا�س الدبيبة، وهو ما يعني اأن النتخابات 

�ضتجرى يف موعدها.
اإىل جهاز  ت��ق��ري��ر م��ن�����ض��وب  امل��ا���ض��ي ق���ال  والأ����ض���ب���وع 
اإن  وعاجل”  “�ضري  ب��ن��د  حت���ت  ال��ل��ي��ب��ي��ة  امل���خ���اب���رات 
م���وؤخ���راً يف مدينة  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع  ال��دب��ي��ب��ة ك�ضف يف 
الت�ضكيالت  م�ضراتة وح�ضره عدد من الأعيان وقادة 
اأن  اإىل  لفتاً  النتخابات،  اإىل  الرت�ضح  نيته  امل�ضلحة 
رئي�س  ال�ضايح  عماد  مع  باخل�ضو�س  ترتيبات  “لديه 

مفو�ضية النتخابات«.
تر�ضحه  لإع��الن  ي�ضعى  “الدبيبة  ف��اإن  التقرير  ووف��ق 
وقد خ�ض�س مبلغ 70  خالل الأيام القليلة املقبلة”، 
وهو  الدعائية،  حملته  لتنفيذ  اأمريكي  دولر  مليون 
اأعماله  بت�ضير  �ضوريا  نائبه  تكليف  “ب�ضدد  حالياً 
بالتن�ضيق معه”، كما ادعى التقرير ت�ضكيل غرفة عمل 
برئا�ضة مقربن من الدبيبة تكون مهمتها العمل على 
لدعم  م���ازن  خ��ال��د  الداخلية  وزي���ر  م��ع  ال�ضاعة  م���دار 

حظوظ فوز الدبيبة بالنتخابات.
ومل يحدد بعد �ضكل النظام ال�ضيا�ضي الذي �ضتعتمده 
من  التي  الد�ضتور  م�ضودة  لكن  النتخابات  بعد  ليبيا 

مع  قيم  دفاعي  اتفاق  فقدان  اإن  ظهرهم”.  وراء  من 
اأ�ضرتاليا فاقم غ�ضب فرن�ضا اأي�ضاً.

اقرتاح
ترزح حتته حكومة ماكرون يف  الذي  ال�ضغط  ينعك�س 
ب�ضعة  �ضابت  التي  ال�ضيء  بع�س  اله�ضترية  النغمة 
بيانات. �ضدد وزير خارجية فرن�ضا ل�ضوؤون اأوروبا كليمان 
بون على اأن اللغة الوحيدة التي تفهمها بريطانيا هي 

لغة القوة. 
من الوا�ضح اأنه يجب القيام باأمر ما من اأجل تخفيف 
اأ�ضابيع.  هذه التوترات وب�ضكل يدوم لأكرث من ب�ضعة 
بن  الأطل�ضي  املجل�س  يف  الفرن�ضي-الربيطاين  يبتكر 
جوداه اقرتاحاً خالقاً يق�ضي بت�ضكيل الدولتن جلنة 
على  تعمل  كي  ال�ضخ�ضيات  كبار  من  موؤلفة  م�ضرتكة 
امل�ضاحلة. يف عامل مثايل، ميكن اأن متهد هذه املبادرة 
لتفاق ودي جديد �ضبيه بذاك الذي مت التوقيع عليه 
�ضنة 1904 وقد نزع فتيل جولة �ضابقة من التوتر بن 
البلدين. لكن يبدو اأن لندن وباري�س غر م�ضتعدتن 

الربيطانية  اأن احلكومة  ويبدو  بريك�ضت.  املتاأ�ضلة يف 
اآيرلندا  اأحادية يف بروتوكول  ت�ضتعد لإدخال تغيرات 
قد  بريك�ضت.  ات��ف��اق  م��ن  ج���زءاً  ك��ان  ال���ذي  ال�ضمالية 
ي�ضمح اخلالف مع فرن�ضا جلون�ضون بالدعاء اأن هذه 
التغيرات هي رد على التعنت الفرن�ضي ولي�س �ضوء نية 

بريطانياً.
م� هي ح�ش�ب�ت م�كرون؟

اأن م���اك���رون م��ث��ل ج��ون�����ض��ون خا�ضع  اأ����ض���اف راك���م���ان 
يف  رئا�ضية  انتخابات  يواجه  هو  ح��اد.  �ضيا�ضي  ل�ضغط 
لليمن  ال�ضاعد  النجم  يقول  املقبل.  -ني�ضان   اأبريل 
فازوا  “الإنكليز  اإن  زمي��ور  اإري���ك  املتطرف  الفرن�ضي 
هذه  �ضحق  اإىل  م��اك��رون  يحتاج  بريك�ضت”.  مبعركة 
التفاو�س  مت  ال��ذي  اأوك��و���س  ات��ف��اق  �ضكل  لقد  الفكرة. 
والوليات  املتحدة  واململكة  اأ�ضرتاليا  بن  ب�ضرية  عليه 
قال  الإط����ار،  ه��ذا  يف  لفرن�ضا.  قا�ضية  �ضربة  امل��ت��ح��دة 
جعل  بريك�ضت  اأن  فرن�ضا  “اعتقدت  اأمريكي:  م�ضوؤول 
عندها  لندن.  �ضنتجاوز  واأننا  اأ�ضا�ضية  غر  بريطانيا 
الربيطانين،  م��ع  �ضرياً  ات��ف��اق��اً  عقدنا  اأن��ن��ا  اكت�ضفوا 

على  مقبلة  “البالد  اإن  قولهم  �ضيا�ضين  عن  ونقلت 
مرحلة �ضاخنة وحمفوفة باملخاطر على كل امل�ضتويات، 
اأم مل جتر،  اأج���ري���ت الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا  ���ض��واء 
وقالوا اإن هناك ف�ضيال جاهزا من الآن لرف�س نتائج 
اأي  بفعل  ويتوعد  �ضاحله،  يف  تكن  مل  اإذا  النتخابات 
اإجراء يف �ضبيل ذلك، وهو ما يهدد بعودة التوتر، وفتح 

الباب اأمام النق�ضام ال�ضيا�ضي والحرتاب الأهلي.
الليبية،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  امل��ن��ق��و���س،  لنجالء  و�ضبق 
ان���دلع حرب  م��ن  وج���ود خطر حقيقي  م��ن  التحذير 
املقبلة،  والربملانية  الرئا�ضية  النتخابات  بعد  اأهلية 
لكن اأطرافاً مناوئة اعتربت هذا الت�ضريح جاء عك�س 

رغبة حكومية يف تاأجيل ال�ضتحقاق وتعطيله.
اإج��راء ال�ضتحقاق، دعت البعثة  واأم��ام اق��رتاب موعد 

ال�ضتحقاقات  بعد  ب�ضاأنها  ا�ضتفتاء  يجرى  اأن  املتوقع 
ما  وهو  للبالد  �ضيا�ضي  كنظام  الرئا�ضي  النظام  حتدد 

�ضيتيح للدبيبة اإذا فاز التحكم يف البالد.

خم�طر و�نق�ش�م�ت
ما  ال�ضوء على  الأو�ضط”  “ال�ضرق  و�ضلطت �ضحيفة 
اتهامات  تبادل  من  لالنتخابات  التح�ضر  مع  ترافق 
ت�ضعى  ذلك  “رغم  م�ضيفة  الكراهية،  خطاب  وتزايد 
اأطراف حملية ودولية اإىل ا�ضتغالل ما تبقى من وقت 
لتقريب وجهات النظر بن الأفرقاء ال�ضيا�ضين، حول 
�ضيجرى  التي  بالقوانن،  املتعلقة  الخ��ت��الف  نقاط 
24 من دي�ضمرب -كانون  اأ�ضا�ضها ال�ضتحقاق يف  على 

الأول املقبل«.

لإ�ضالح الأمور.
�ل�شم ق�بلة لالنت�ش�ر

ينقل راكمان عن ال�ضفر الربيطاين 
ريكيت�س  ب��ي��رت  ب��اري�����س  اإىل  ال�����ض��اب��ق 
املتبادل  ال���ت���وت���ر  ا����ض���ت���م���رار  ت��وق��ع��ه 
ل�����ض��ن��وات ق��ب��ل حت�����ض��ن ال���ع���الق���ة يف 
الغربي  وال��ت��ح��ال��ف  ب��اي��دن  اإدارة  لكن  امل��ط��اف.  نهاية 
العالقات  يف  ف��ال�����ض��ّم  ذل�����ك.  حت��م��ل  ي�����ض��ت��ط��ي��ع��ان  ل 
يف  وال��ت��اأث��ر  لالنت�ضار  ق��اب��ل  الربيطانية-الفرن�ضية 
واملفاو�ضات  ال�ضبع  وجمموعة  الأطل�ضي  �ضمال  حلف 
الدولية ويف كل امللفات بدءاً من التغر املناخي و�ضوًل 
الدولتن  ب��ن  الح��ت��ك��اك��ات  و�ضت�ضعب  ال��ت��ج��ارة.  اإىل 
ال�ضن  مع  ال�ضراع  يف  م�ضرتكة  غربية  قوا�ضم  اإيجاد 

ورو�ضيا.

ح�جة ل�شرب �الأوه�م
يبدي توما�س رايت من معهد بروكينغز قلقه من خطر 
جنوبية  وك��وري��ا  “يابان  اإىل  وفرن�ضا  بريطانيا  حت��ول 
حليفن  ال��دول��ت��ان  ه��ات��ان  ت�ضكل  ح��ي��ث  اأوروبيتن” 
موثوق بهما للوليات املتحدة لكنهما خ�ضمان لدودان 
مع بع�ضهما البع�س. يف اآ�ضيا، حاولت الوليات املتحدة 
بناء ج�ضور بن طوكيو و�ضيول. رمبا حان الوقت الآن 
وباري�س.  لندن  ب��ن  نف�ضه  ال���دور  وا�ضنطن  ت���وؤدي  ك��ي 
ل���دى الطرفن  اإىل ���ض��رب الأوه�����ام  اأم��ري��ك��ا  وحت��ت��اج 

بح�ضب الكاتب.

م� �لذي عليهم� فهمه؟
الوليات  اأن  بريطانيا  فهم  �ضرورة  اإىل  راكمان  ي�ضر 
اإىل الحت��اد الأوروب��ي ك�ضريك جوهري  املتحدة تنظر 
الأنغلو�ضفر.  ل�ضالح  بروك�ضل  ع��ن  تتخلى  ل��ن  وه��ي 
وا�ضنطن  ب���اأن  للقبول  ال��ف��رن�����ض��ي��ون  ي��ح��ت��اج  ب��امل��ق��اب��ل، 
يعاملوا  لن  الأمريكين  وب��اأن  لندن  جن��اح  اإىل  حتتاج 
تعر�ضت  لقد  م��ارق��ة.  دول��ة  اأن��ه��ا  على  املتحدة  اململكة 
قدرة الوليات املتحدة على تاأدية دور الو�ضيط النزيه 
ن��ادم حقاً  بايدن  اأن  يبدو  لكن  اأوكو�س.  بفعل  للتعقيد 
وق��د حترك  الت��ف��اق  ذل��ك  الفرن�ضين يف  على جتاهل 

�ضريعاً لإ�ضالح اخلالف.
اإن اإعطاء ماكرون وجون�ضون قيمة حقيقية لعالقتهما 
مع الوليات املتحدة يقدم فر�ضة لبايدن. يرى الكاتب 
اأن على الوليات املتحدة التدخل واإقناع الربيطانين 
والفرن�ضين بالتخلي عن تهديداتهم الغريبة والعمل 

على م�ضالهم اخلا�ضة وم�ضالح الغرب الأو�ضع.

النواب  جمل�س  ليبيا  ل��دى  الأمم��ي��ة 
القانونية  ال��ت��ع��دي��الت  اع��ت��م��اد  اإىل 
التي  ت��ل��ك  ذل����ك  ال����الزم����ة، مب���ا يف 
يت�ضنى  ح��ت��ى  امل��ف��و���ض��ي��ة،  ط��رح��ت��ه��ا 
لكن  النتخابات يف موعدها،  اإج��راء 
هذه الدعوة قوبلت ب�ضيل من التهامات بانحياز البعثة 

اإىل اأطراف تريد تاأجيل وتعطيل امل�ضار النتخابي.

�النتخ�ب�ت �الآمنة
ب�ضحيفة  ل��ه  مقال  يف  ال�ضوبكي  عمرو  الكاتب  وق��ال 
الليبية  الن��ت��خ��اب��ات  “م�ضار  اإن  اليوم”  “امل�ضري 
املزمع اإجراوؤها فى 24 دي�ضمرب -كانون الأول  املقبل 
اأم��ام��ه حت��دي��ات كثرة  باملخاطر، وم��ازال��ت  حم��ف��وف 

حتى ي�ضل بالبالد اإىل بر الأمان«.
واأ�ضاف “املوؤكد اأن النتخابات لي�ضت هدًفا يف حد ذاتها، 
ال�ضراعات يف  ال�ضتقرار وحل  و�ضيلة جللب  اإن��ا هي 
البالد املنق�ضمة كما يف ليبيا، اأو الآلية الأف�ضل لإجراء 

تداول �ضلمى لل�ضلطة، كما يف البالد الدميقراطية«.
تواجهه  ال���ذي  الأول  ال��ت��ح��دي  اأن  “احلقيقة  وت��اب��ع 
الأجانب  املرتزقة  وج��ود  يف  هو  الرئا�ضية  النتخابات 
اإجرائها،  م��ن مهمة  ُي�ضعب  اأم���ر  وه��و  ال��ب��الد،  داخ���ل 
اأن هناك جهوًدا  نتائجها، ورغ��م  اح��رتام  وم��ن فر�س 
باملرتزقة  يتعلق  فيما  �ضواء  امل�ضكلة،  ه��ذه  حلل  ُتبذل 
الأف���ارق���ة ال��ذي��ن ي��ح��ارب��ون م��ع ال�����ض��رق وال��غ��رب على 
�ضوريا  من  تركيا  جلبتهم  الذين  املرتزقة  اأو  ال�ضواء، 
اأو مرتزقة فاجرن الرو�ضية، وهي م�ضكلة مل حُتل بعد 

رغم اجلهود املبذولة ل�ضحب هوؤلء«.
وقال الكاتب امل�ضري “اأما التحدي الثاين فهو موعد 
النتخابات، فع�ضو املجل�س الرئا�ضي عبداهلل ليف اأعلن 
مبادرة قامت على تاأجيل موعد النتخابات اإىل �ضهر 
املجل�س  املقبل، واعتربها زم��الوؤه يف  العام  مار�س من 

الرئا�ضي مبادرة �ضخ�ضية ل ُتعرب عن املجل�س ككل«.
و�ضيلة  �ضتبقى  ليبيا  يف  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��������داف اإع��������ادة ب���ن���اء م���وؤ����ض�������ض���ات ال���دول���ة 
ونزاهتها،  كفاءتها  من  اأدن��ى  حد  و�ضمان  وتوحيدها، 
العمل  اأمكن  واإن  الأمنية،  والأجهزة  اجلي�س  وتوحيد 
على اإح��داث توافق حول مر�ضحن ل ي�ضكل جناح اأي 
منهم تعميًقا لالنق�ضام احلايل، وهي كلها مهام �ضعبة 

ولي�ضت م�ضتحيلة.

مرتفعات املناورات الإ�سرائيلية الأخرية.. ل �سابق لها يف  ك����ات����زري����ن  وم���ن���ط���ق���ة 
اجلولن. وهذه املنطقة من اجلولن، 
حروب  يف  للجبهة  اأمامياً  خطاً  كانت 
 1967 عامي  يف  �ضيما  ل  اإ�ضرائيل، 
يف  ت�������ض���اه���د  ت�������زال  ول   .1973 و 
املنطقة بع�س حقول الألغام امل�ضيجة 
ا�ضتخدامها  مت  ق��دمي��ة  وحت�ضينات 
ل  كما  وال�ضبعينيات.  ال�ضتينيات  يف 
جند  ون��اق��الت  دب��اب��ات  ت�ضاهد  ت���زال 
حم��رتق��ة م��ن خم��ل��ف��ات احل����روب مع 
����ض���وري���ا. وت�����ض��ت��خ��دم اإ����ض���رائ���ي���ل هذه 
املنطقة على نحٍو متكرر يف تدريباتها، 
الطرق  على  مدرعة  وح��دات  وتنت�ضر 
الطرق  ه��ذه  م��ن  ومي��ك��ن  الرئي�ضية. 
م�ضاهدة قرية وهمية ومن�ضاآت اأخرى 
للتدريب، ف�ضاًل عن توربينات الهواء 

التي تنت�ضر الآن يف اجلولن.

ناقالت  ج��ي��ف��ع��ات��ي  ل������واء  ا����ض���ت���خ���دم 
للواء  ن��ام��ر. و�ضبق  جنود م��ن ط��راز 
ال��ن��وع من  ا�ضتخدام ه��ذا  اأن  ج��ولين 
العربات املدرعة. وجيفعاتي هو اللواء 
ال���ث���اين ال����ذي ي�����ض��ت��خ��دم ه����ذه النوع 
الواحدة  زنة  تبلغ  التي  الناقالت  من 
بهذه  يفرت�س  وك��ان  ط��ن��اً.   60 منها 
العربات اأن ت�ضتبدل تلك القدمية من 
طراز اإم 113، واأن يتم تزويد الألوية 
ا�ضتعداداً  ال��ن��اق��الت  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا 
املناورة  امل�ضتقبلية. واأجريت  للحروب 
رو�س  منطقة  بن  اإ�ضرائيل  �ضمال  يف 
ب��ي��ن��ا ال��ت��ي ت�����ض��رف ع��ل��ى ن��ه��ر الأردن 

اآلف  ذل�������ك  و�����ض����م����ل  وال����ه����ن����د�����ض����ة. 
م��ن جنود  قتالية  كتائب  م��ع  اجل��ن��ود 
جانب  اإىل  ع��م��ل��وا  ال��ذي��ن  جيفعاتي، 
قتال  على  للتدرب  مدفعية،  وح���دات 
نقله  اإ���ض��رائ��ي��ل  ت��ري��د  الأب��ع��اد  متعدد 
النزاعات  يف  الأم��ام��ي��ة  اجلبهات  اإىل 
التدريب  ذل��ك،  يكن  ومل  امل�ضتقبلية. 
تدربت  اأن  �ضبق  اإذ  ن��وع��ه،  م��ن  الأول 
ا�ضرتاتيجية  ع��ل��ى  اأخ������رى  وح������دات 
املا�ضي،  وال��ع��ام  اجل��دي��دة.  التكتيكات 
ت������درب ل������واء ج������ولين ل��ل��م�����ض��اة اإىل 
ج��ان��ب ال��ف��رق��ة ال�����ض��اب��ع��ة امل���درع���ة يف 
الأول  -ت�ضرين  اأكتوبر  ويف  اجل��ولن. 

تتدرب اإ�ضرائيل على مواجهة هجمات 
التي  امل���ن���اورة  اإن  ك��ذل��ك.  ���ض��ي��ربان��ي��ة 
الأول  -ت�ضرين  اأكتوبر   31 يف  ب��داأت 
“حزب  �ضبل مواجهة  ح��ول  ت��رك��زت   ،
اإطالقه  اإحتمال  مع  والتعامل  اهلل” 
التي  ال�ضاروخية  الدفعات  من  واب��اًل 
وقبل  ي��وم��ي��اً.  الآلف  اإىل  ت�ضل  ق��د 
ال�ضاملة،  امل��ن��اورة  ه��ذه  من  اأ�ضبوعن 
مناورة  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�س  اأج���رى 
خ��ا���ض��ة لإح����دى األ���وي���ة امل�����ض��اة لديه، 
وكذلك  بكامله  جيفعاتي  ل��واء  �ضمت 
مدفعية  واأل������وي������ة  م����درع����ة  األ�����وي�����ة 
ال�ضتخبارات  ووح���دات  اجل��و  و���ض��الح 

م���ن ح����رب م���اي���و )اأي��������ار( م���ع حركة 
“حما�س” يف غزة، ومعرفة الطريقة 
البالد  فيها  ت�ضتطيع  ال��ت��ي  الأف�����ض��ل 
ال�ضواريخ،  من  موجات  مع  التعامل 
ف�ضاًل عن اإحتمال ن�ضوب نزاع طائفي 
النزاع  لأن  وذلك  اإ�ضرائيلية.  يف مدن 
يف مايو )اأي��ار(، ت�ضبب باإندلع اأعمال 
وال��ع��رب يف بع�س  ال��ي��ه��ود  ب��ن  �ضغب 
التجمعات. كما اأن هناك ق�ضايا اأخرى 
اأي�����ض��اً. فقد اتهمت  اإ���ض��رائ��ي��ل  ت��واج��ه 
والوليات  اإ���ض��رائ��ي��ل  م���وؤخ���راً  اإي�����ران 
���ض��ي��رباين على  امل��ت��ح��دة ب�ضن ه��ج��وم 
حم��ط��ات ال��وق��ود الإي��ران��ي��ة. ولذلك 

•• �لقد�س-وكاالت

ت���دري���ب���ات حتاكي  اإ����ض���رائ���ي���ل  جت����ري 
فيها  وت�����ض��ت��خ��دم  ق��ت��ال��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ت��ك��ت��ي��ك��ات ل ���ض��اب��ق ل��ه��ا يف امل���ن���اورات 
لواء  م�ضاركة  فيها  مبا  الإ�ضرائيلية، 
مع  الأوىل  ل��ل��م��رة  بكامله  جيفعاتي 
ناقالت جند حديثة من طراز نامر. 
وتناول �ضيث فرانتزمان هذا املو�ضوع 
اإنرت�ضت”  “نا�ضيونال  جم���ل���ة  يف 
الأمريكية، قائاًل اإنه يف اليوم الأخر 
ب���داأت  الأول،  -ت�����ض��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  م���ن 
اأن��ح��اء ال��ب��الد، يف  اإ�ضرائيل م��ن��اورة يف 
لأزمة  الداخلية  اجلبهة  اإع��داد  �ضياق 
يتخللها احتمال �ضقوط ر�ضقات كثيفة 
وت�ضتند  اهلل«.  “حزب  ���ض��واري��خ  م��ن 
ال���درو����س  اإ���ض��ت��خ��ال���س  اإىل  ال��ف��ك��رة 
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منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدويل حلقوق 
ي�ضكل  قد  ال���دويل،  الالجئن  وق��ان��ون  ال��دويل  الإن�ضاين  والقانون  الإن�ضان 

بع�ضها جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�ضانية«.
الإث��ي��وب��ي��ة حلقوق  اللجنة  ق��ب��ل  امل��ف��و���ض��ن م��ن  ك��ب��ر  بيكيلي  دان��ي��ال  وق���ال 
الن�ضان، كما ورد يف بيان للمفو�ضية ال�ضامية، اإن “هذا التقرير ي�ضكل فر�ضة 
لكل الأطراف لالعرتاف مب�ضوؤوليتهم واللتزام باتخاذ خطوات ملمو�ضة يف 
معاناة مالين  لإنهاء  دائ��م  واإيجاد حل  ال�ضحايا  على  بالتعوي�س  يتعلق  ما 

الأ�ضخا�س«.
تغطي الوثيقة الفرتة املمتدة من الثالث من ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2020 
حن اأطلق رئي�س الوزراء احلائز جائزة نوبل لل�ضالم اأبيي اأحمد الهجوم �ضد 
�ضلطات تيغراي املن�ضقة، حتى 28 حزيران/يونيو حن اأعلنت اأدي�س ابابا وقفا 

لطالق النار من جانب واحد.

يف التعاون على اأنه “دليل على اجلدية” التي تتعامل بها مع احرتام حقوق 
�ضد  ع�ضوائية”  ب�”هجمات  �ضهادات،  اىل  م�ضتندا  التقرير  ون��دد  الإن�����ض��ان. 
وتوقيفات  وخطف  تعذيب  واع��م��ال  الق�ضاء  اإط��ار  خ��ارج  واإع��دام��ات  املدنين 

ع�ضوائية اأو حتى اأعمال عنف جن�ضية ونهب.
التقى املحققون ناجيات وقع ن�ضفهن تقريبا �ضحية اغت�ضاب جماعي ووثقوا 
حالت عنف جن�ضي �ضد رجال اأي�ضا وحتدثوا عن حالة �ضبي يبلغ من العمر 

16 عاما اغت�ضبه جنود اريرتيون، اأقدم على النتحار.
وجاء يف التقرير اأن اأعمال التعذيب منت�ضرة حيث “يتعر�س ال�ضحايا لل�ضرب 
ويتعر�ضون  �ضرية  اأم��اك��ن  يف  ويعتقلون  حديد  وق�ضبان  كهربائية  بكابالت 

لتهديد باأ�ضلحة م�ضوبة اىل روؤو�ضهم ويحرمون من الطعام اأو املياه«.
اىل مقتل مئات  اأدت  انتقامية  اأعمال  تبعتها  اأي�ضا اىل جمازر  التقرير  اأ�ضار 

املدنين.

•• �أدي�س �أبابا-�أ ف ب

با�ضليه  مي�ضال  املتحدة  الأمم  يف  الإن�����ض��ان  حلقوق  ال�ضامية  املفو�ضة  ن��ددت 
ب�”وح�ضية ق�ضوى” تطغى على النزاع يف اإقليم تيغراي خالل عر�ضها نتائج 
جرائم  وق���وع  احتمال  اإىل  وخل�س  الإث��ي��وب��ي��ن  م��ع  اأج���ري  م�ضرتك  حتقيق 
“خطورة  اأن  با�ضليه يف جنيف  واأك��دت  الأط��راف.  ارتكبها كل  الإن�ضانية  �ضد 
امل�ضوؤولن عنها مهما كان  توؤكد �ضرورة حما�ضبة  التي ر�ضدناها  النتهاكات 

املع�ضكر الذي ينتمون اإليه«.
اأجري التحقيق ب�ضكل م�ضرتك بن مكتب با�ضليه واملفو�ضية الإثيوبية حلقوق 
الإن�ضان التي اأ�ض�ضتها احلكومة الثيوبية، و�ضمل النزاع الذي ت�ضهده البالد 

منذ �ضنة.
واأفاد التقرير “ثمة اأ�ضباب معقولة تدفع لالعتقاد باأن كل اأطراف النزاع يف 

ت��ط��ور ال��و���ض��ع ب�ضكل ك��ب��ر م��ن��ذ ذل���ك احل���ن واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة الثيوبية 
الثالثاء حالة الطوارىء يف كل انحاء البالد يف مواجهة تقدم جبهة حترير 
�ضعب تيغراي نحو العا�ضمة. التقرير الذي قدم يف وقت متزامن لكن لي�س 
ب�ضكل م�ضرتك يف اثيوبيا من قبل بيكيلي، اأعد بعد حتقيق يف املكان واجراء 
ال�ضلطات املحلية والفدرالية ومنظمات  269 مقابلة �ضرية واجتماعات مع 

غر حكومية او حتى اأع�ضاء من الطواقم الطبية.
اىل  املرتقبة  زياراته  بكل  القيام  من  يتمكن  ومل  عراقيل  واج��ه  الفريق  لكن 

بع�س مناطق تيغراي كما جاء يف بيان املفو�ضية ال�ضامية.
اأحد  ال�ضلطات ط��ردت  واأن  �ضيما  �ضكوكا حول حياده ل  التحقيق  اأث��ار  كذلك 
الأمم  م��ن  اآخ��ري��ن  م�����ض��وؤول��ن  �ضتة  ج��ان��ب  اإىل  ال�ضامية  امل��ف��و���ض��ة  حمققي 
تيغراي  �ضعب  حترير  جبهة  حتدثت  التقرير،  ن�ضر  قبل  فعل  رد  يف  املتحدة. 
املفو�ضية ال�ضامية. وقد راأت احلكومة  “منهجية منحازة ت�ضوه �ضمعة”  عن 

 الأمم املتحدة: »وح�سية ق�سوى« تطغى على النزاع يف تيغراي 

ا�ضتمرار �ضيا�ضة اإ�ضرائيل جتاه �ضوريا، مبا يف ذلك ال�ضربات اجلوية«. كما 
الإ�ضرائيلي،  �ضالح اجلو  عن �ضابط كبر يف  بو�ضت”  “جروزاليم  نقلت 

قوله اإن الطرفن “اتفقا على العمل على اإخراج اإيران من �ضوريا«.
وتدرك اإ�ضرائيل اأن الوليات املتحدة هي اأقوى حليف لها، اإل اأن رو�ضيا هي 
املوؤثر الرئي�ضي يف ال�ضرق الأو�ضط، و�ضوف ي�ضتمع الرئي�س ال�ضوري ب�ضار 

الأ�ضد لرغبات مو�ضكو عندما يتعّلق الأمر بتحقيق مكا�ضب.
ويف ظل اجلهود الدولية للتو�ضل اإىل ت�ضوية يف �ضوريا، من �ضاأنها اأن ت�ضمح 
للدولة التي مّزقتها احلرب بالبدء باإعادة الإعمار، اأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن 
مو�ضكو تدرك اأن هذا ي�ضتدعي طرد جميع القوات الأجنبية، وخا�ضة اإيران 

ووكالءها “حزب اهلل” وامليلي�ضيات الأخرى من �ضوريا.
ك��ان هدفاً  املنطقة  م��ن  اإي���ران  اإخ���راج  اإن  بو�ضت”  “جروزاليم  واأ���ض��اف��ت 
عن  النظر  غ�ّس  من  اكتفت  رو�ضيا  اأن  كما  الإ�ضرائيلي،  للجي�س  مركزياً 
ت�ضرفات اإيران يف �ضوريا. ولكن الأمر بالن�ضبة لإ�ضرائيل، م�ضاألة حياة اأو 

موت. وبالن�ضبة لرو�ضيا، فهي م�ضاألة هيبة ونفوذ على الأ�ضد«.
النفوذ  وي��خ��ت��ار  لبوتن  الأ���ض��د  �ضي�ضتمع  “هل  الأب����رز:  ال�����ض��وؤال  ويبقى 
الرو�ضي بدًل من الإيراين؟ اأو اأنه �ضُيقّرر البقاء يف مع�ضكر اإيران، وال�ضماح 
ا�ضتعداداً حلرب م�ضتقبلية مع  اأكرب  ب�ضكل  واأ�ضلحتها  لها برت�ضيخ قواتها 

اإ�ضرائيل؟«.

كان رئي�س بلدية مينيابولي�س الدميوقراطي جاكوب فراي املر�ضح لولية 
جديدة، يعار�س هذا امل�ضروع وقد اأ�ضاد بنتيجة الت�ضويت.

وقال فراي ملنا�ضريه، كما اأوردت �ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت، “نحن بحاجة 
“يف  واأ���ض��اف  اأمركا”.  الأم��ن يف  على  للحفاظ  وهيكلي  لتغير جوهري 
مع  مبا�ضر  ب�ضكل  يعملون  ال�ضرطين  ب��ان  ن�ضمن  اأن  يجب  نف�ضه  الوقت 

جمتمعاتهم ل�ضمان اأمننا«.
لو متت املوافقة على الج��راء، كان �ضيحدد مهام ال�ضرطة رئي�س البلدية 
واملجل�س البلدي وكان �ضيتم اعطاء املزيد من المكانات من اجل توظيف 

عاملن يف املجالن النف�ضي والجتماعي.
�ضرطة  حول  حتقيق  عن  الأمركية  العدل  وزارة  اأعلنت  ني�ضان/ابريل  يف 
القوة  منهجي  ب�ضكل  ت�ضتخدم  كانت  اذا  م��ا  حتديد  بهدف  مينيابولي�س 
املفرطة وما اإذا “انخرطت يف نوذج اأو ممار�ضة حفظ اأمن غر د�ضتورية 

اأو غر �ضرعية«.

•• عو��شم-وكاالت

بن  اللقاء  يف  املتمّثل  الأخ��ر  الإ�ضرائيلي  الرو�ضي-  التقارب  على  تعليقاً 
نفتايل  الإ�ضرائيلي  ال���وزراء  ورئي�س  بوتن  ف��الدمي��ر  الرو�ضي  الرئي�س 
اأن  الإ�ضرائيلية  بو�ضت”  “جروزاليم  ك�ضفت �ضحيفة  �ضوت�ضي،  بينيت يف 
اجلانبن يجمعهما هدف م�ضرتك يتمّثل يف اإخراج اإيران ووكيلها “حزب 

اهلل” اللبناين من �ضوريا.
الزمن، على  تعمل، حلوايل عقد من  كانت  ا�ضرائيل  اإن  ال�ضحيفة  وقالت 
املهمة ال�ضعبة املتمّثلة يف تدمر اأحالم طهران بالهيمنة الإقليمية، وبناء 

جبهة �ضدها، وتنفيذ مئات ال�ضربات اجلوية يف �ضوريا.
اأنه ب�ضفتها القوة الرئي�ضية يف احلرب ال�ضورية، فاإن  واعتربت ال�ضحيفة 
تريد  عندما  معها  التوا�ضل  ا�ضرائيل  على  يجب  التي  اجلهة  هي  مو�ضكو 

تنفيذ �ضربات يف �ضوريا.
وعلى الرغم اأن اإ�ضرائيل ورو�ضيا ت�ضتخدمان اآلية تفادي الت�ضارب لتجّنب 
حوادث غر مرغوب فيها، اإل اأن ال�ضحيفة اأ�ضارت اإىل اأن مو�ضكو �ضمحت 
لتل اأبيب بحرية الت�ضّرف يف الأجواء ال�ضورية، طاملا اأنها ل تعّر�س قواتها 
الذي  اإلكن،  زئيف  والإ�ضكان  البناء  وزي��ر  عن  ال�ضحيفة  ونقلت  للخطر. 
اأدى دور املرتجم خالل اللقاء بن بوتن وبينيت، قوله اإنهما “اتفقا على 

 •• مينيابولي�س-�أ ف ب

رف�س �ضكان مينيابولي�س فكرة اإ�ضالح جهاز ال�ضرطة الذي يواجه عا�ضفة 
كربى بعد اأكرث من �ضنة على مقتل جورج فلويد على اأيدي �ضرطي اأبي�س 

الذي اأدى اىل تظاهرات حا�ضدة يف العامل اأجمع.
بعد مقتل الأمركي الأ�ضود جورج فلويد )46 عاما( يف اأيار/مايو 2020 
يف  ال�ضرطة”  “تفكيك  دع����وات اىل  اأط��ل��ق��ت  اب��ي�����س،  ���ض��رط��ي  اأي����دي  ع��ل��ى 

مينيابولي�س وعدة مدن اأخرى يف الوليات املتحدة.
بعد �ضنة ون�ضف ال�ضنة، طلب من ناخبي هذه املدينة التي �ضهدت تظاهرات 
“ا�ضتبدال  يف  راأيهم  اإب��داء   2020 �ضيف  يف  للعن�ضرية  مناه�ضة  ك��ربى 

اأجهزة ال�ضرطة باأجهزة اأمن عام” مع الت�ضديد على منع اجلرمية.
الواقعة يف ولية  الكربى  املدينة  ه��ذه  �ضكان  %56 من  اأك��رث من  �ضوت 

ميني�ضوتا �ضد امل�ضروع.

هجوًما  ن��ّف��ذوا  داع�����س  مقاتلي  م��ن 
م�ضت�ضفى  ع��ل��ى  متزامًنا”  م��ن�����ّض��ًق��ا 
الع�ضكري  خ��ان  داود  حممد  ���ض��ردار 
اأحد  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����ض���ح  ك��اب��ول.  يف 
عند  النا�ضف  حزامه  فّجر  املقاتلن 
يقتحم  اأن  ق��ب��ل  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  ب���واب���ة 
امل��ن�����ض��اأة ويفتحوا  اآخ����رون  م��ق��ات��ل��ون 

النار«.
ذبيح  طالبان  با�ضم  املتحدث  ح��اول 
اأهمية  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  جم���اه���د  اهلل 
الهجوم  ان  قائال  ال�ضحايا  ح�ضيلة 
بف�ضل  دقيقة   15 انتهى يف غ�ضون 

التدخل ال�ضريع.
تختلف حركة طالبان وتنظيم داع�س 
ال�ضريعة  ت��ط��ب��ي��ق  ت��ف��ا���ض��ي��ل  ح����ول 

وال�ضرتاتيجية.
هجمات  اأرب��ع��ة  داع�����س  تنظيم  تبنى 
ال�ضلطة يف  ت��ويل طالبان  ك��ربى منذ 

15 اآب/اغ�ضط�س مبا ي�ضمل تفجرات انتحارية ا�ضتهدفت م�ضاجد .
امل�ضت�ضفى الذي يعالج اجلنود امل�ضابن من حركة طالبان والقوات الأمنية 
الفغانية ال�ضابقة، �ضبق ان تعر�س لهجوم يف 2017 حن قام م�ضلحون 
30 �ضخ�ضا على الأق��ل خالل  اأف��راد الطواقم الطبية بقتل  ارت��دوا لبا�س 

ح�ضار ا�ضتمر �ضاعات.
ن��ف��ت طالبان  ف��ي��م��ا  داع�����س  تنظيم  اأي�����ض��ا  ت��ب��ن��اه   2017 ال��ع��ام  وه��ج��وم 

م�ضوؤوليتها.
و�ضف �ضهود الثالثاء يف حديث لوكالة فران�س بر�س م�ضاهد الرعب فيما 
كان مر�ضى واأطباء يحاولون الحتماء يف الطوابق العليا مع اندلع اطالق 
النار. قالت امراأة علقت يف امل�ضت�ضفى حن بداأ الهجوم لوكالة فران�س بر�س 

“�ضعرت انا و�ضديقتي باأننا �ضنموت، باأن حياتنا تنتهي«.
“ح�ضل  بر�س  لوكالة فران�س  �ضاعرة وحما�ضرة  دواري وهي  روانا  وقالت 
انفجار عند املدخل” م�ضيفة “قدمت داع�س وبداأت اإطالق النار، وعلقنا 
الباب على  اأغلقنا  ال��زج��اج يتحطم.  ن��ار وك��ان  اإط��الق  ال��داخ��ل. �ضمعنا  يف 
اأنهم  وراأينا  “لحقا جاء عنا�ضر طالبان  واأ�ضافت  املرحا�س”.  اأنف�ضنا يف 

مع اأطبائنا، وعلمنا بالتايل اأن الأمور هداأت«.

•• كابول-�أ ف ب

اأفاد م�ضوؤولون اأن القيادي الع�ضكري 
خمل�س  اهلل  حمد  طالبان  حركة  يف 
ق��ت��ل ح���ن ق����ام رج���ال���ه ب���ال���رد على 
ال��ه��ج��وم الن��ت��ح��اري واإط�����الق النار 
ال�������ذي ن����ف����ذه ت��ن��ظ��ي��م داع���������س على 
العا�ضمة  يف  ع�����ض��ك��ري  م�����ض��ت�����ض��ف��ى 

كابول.
ا�ضتمر  مت���ردا  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  �ضنت 
ع�ضرين عاما �ضد احلكومة املدعومة 
من الوليات املتحدة قبل اأن ت�ضيطر 

على كابول يف اآب/اغ�ضط�س.
اإح�������الل  م���ع�������ض���ل���ة  ت�����واج�����ه  والآن 
التي  اأف���غ���ان�������ض���ت���ان  يف  ال����ض���ت���ق���رار 
�ضل�ضلة  املا�ضية  الأ�ضابيع  يف  �ضهدت 
هجمات دامية تبناها تنظيم داع�س- 

خرا�ضان«.
تنظيم  اأعلن  ال��ذي  الهجوم  الثالثاء يف  �ضخ�ضا   19 يقل عن  ما ل  وقتل 
داع�س- خرا�ضان” م�ضوؤوليته عنه على م�ضت�ضفى كابول الع�ضكري الرئي�ضي، 

بح�ضب م�ضوؤول يف وزارة ال�ضحة رف�س الك�ضف عن ا�ضمه.
حركة  يف  اخلا�ضة  وال��ق��وات  حقاين  �ضبكة  يف  الع�ضو  خمل�س  اهلل  وحمد 
تولت  منذ  يقتل  طالبان  يف  م�ضوؤول  اأع��ل��ى  ه��و   ،”313 “بدري  طالبان 

احلركة املتطرفة ال�ضلطة يف اأفغان�ضتان يف منت�ضف اآب/اغ�ضط�س.
“عندما وردتنا  امل�����ض��وؤول يف اجل��ه��از الإع���الم���ي يف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان  وق���ال 
معلومات باأن م�ضت�ضفى �ضردار داود خان يتعر�س لهجوم، هرع مولوي حمد 
واأ�ضاف “حاولنا منعه  اهلل )خمل�س( قائد وحدة كابول اإىل املكان فورا”. 

لكنه �ضحك واكت�ضفنا لحقا اأنه ا�ضت�ضهد يف القتال يف امل�ضت�ضفى«.
وب����داأ ال��ه��ج��وم ع��ن��دم��ا ف��ج��ر ان��ت��ح��اري ع��ب��وات ك���ان يحملها ق���رب مدخل 

امل�ضت�ضفى قبل ان يقتحم م�ضلحون املكان.
على  اخلا�ضة  قواتها  طالبان  حركة  ن�ضرت  الهجوم،  على  ال��رد  اإط��ار  ويف 
�ضطح املبنى يف مروحية �ضبطها من احلكومة الأفغانية ال�ضابقة التي كانت 

مدعومة من الأمركين.
ويف بيان ن�ضرته قنواته على من�ضة تلغرام اأعلن تنظيم داع�س اأّن “خم�ضة 

يقيم  ال�������ذي  م���اك���ل���وي���ف  وح�������ذر 
ن��اخ��ب��وه خ�����ض��و���ض��ا يف امل�����دن، من 
“اإىل  فوز جمهوري �ضيوؤدي براأيه 
املوؤامرة  �ضنوات من نظريات  اأرب��ع 

وال�ضيا�ضة املتطرفة«.
وراهن غلن يونغكن على �ضعبية 
دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي تلقى دعمه 
مواقف  اأك���رث  يتبنى  اأن  دون  م��ن 
ال�ضابق  الأم������رك������ي  ال���رئ���ي�������س 
املعتدلن  ي��ب��ع��د  ل  ح��ت��ى  ت��ط��رف��ا 

وامل�ضتقلن.
و�ضع  اإل����زام����ي����ة  ي����ع����ار�����س  وه������و 
الكمامة واإلزامية تلقيح لالأطفال 
على  حملته  ورك���ز  امل��ه��ن  بع�س  اأو 
ال���رتب���ي���ة م����وؤك����دا اأن�����ه ي��ن��ب��غ��ي ان 
ي��ت��م��ك��ن الأه�����ل م���ن ال��ت��اأث��ر على 

املناهج الدرا�ضية.
“�ضندرج  بعد فوزه  وقال لأن�ضاره 
اإط���ار نظامنا  اإم��ك��ان الخ��ت��ي��ار يف 
واع�������دا  الر�ضمي”  ال������رتب������وي 

“مبناهج ت�ضغي اإىل الأهل«.

••فولز ت�شري�س-�أ ف ب

����ح اجل����م����ه����وري غلن  ف�����از امل����ر�����ضّ
يونغكن اأم�س الأول يف النتخابات 
التي اأُجريت لختيار حاكم لولية 
حمّطات  تقديرات  وفق  فرجينيا، 
ال��ت��ل��ف��زة الأم����رك����ّي����ة، يف اق����رتاع 
للدميوقراطّين  اخ��ت��ب��ارا  اع��ت��رب 
واأظهر  ب����اي����دن.  ج���و  ول��ل��رئ��ي�����س 

امل���ئ���ة من  95 يف  اأك�����رث م���ن  ف����رز 
م ي��ون��غ��ك��ن )54  الأ����ض���وات، ت��ق��دُّ
عاما( والذي ل خربة �ضيا�ضية له 
الدميوقراطي  على  نقطة  ب�2.7 
عاما   64 البالغ  ماكوليف  ت��ري 
الولية  ل���ه���ذه  ال�����ض��اب��ق  احل���اك���م 
ال������ولي������ات  ������ض�����رق  ال�����واق�����ع�����ة يف 
 .)2018-2014( امل���ت���ح���دة 
منا�ضريه  اأم�����ام  ي��وغ��ن��ك��ن  وق����ال 

وا�ضفا  فزنا”  “لقد  الليل  خ��الل 
حا�ضمة  “حلظة  ب��اأن��ه  ح�����ض��ل  م��ا 
بعد  ف��رج��ي��ن��ي��ا  م�ضار”  ���ض��ت��غ��ر 
عليها  ال��دمي��وق��راط��ي��ن  ���ض��ي��ط��رة 
غلن  وحقق  �ضنوات.  ثماين  م��دة 
اأ�ضوات  ا�ضتقطب  ال��ذي  يونغكن 
ي�ضوتون  ال��ذي��ن  الأري����اف  ناخبي 
جيدة  نتائج  تقليدا،  للمحافظن 
اأي�����ض��ا يف معاقل دمي��وق��راط��ي��ة يف 

النهاية  وح���ت���ى  ال����ولي����ة.  ���ض��م��ال 
باأمل  ال���دمي���وق���راط���ي���ون  مت�����ض��ك 
الفوز وقال تري ماكوليف م�ضاء 
احت�ضاب  يف  “�ضن�ضتمر  ال��ث��الث��اء 
اأبناء  ك��ل  لأن  الق�����رتاع  ب��ط��اق��ات 
يحت�ضب  اأن  ي�ضتحقون  فرجينيا 
�ضوتهم«. واأكد ماكلويف املخ�ضرم 
يف ال�ضيا�ضة والذي تلقى دعم اأبرز 
الدميوقراطي  احل��زب  �ضخ�ضيات 

خالل احلملة “املعركة م�ضتمرة«.
م���ن غال�ضكو  ب���اي���دن  ج���و  وق�����ال 
الأطراف  موؤمتر  يف  ي�ضارك  حيث 
حول املناخ )كوب 26( قبل اغالق 
مراكز القرتاع “�ضنفوز” يف هذا 
القرتاع “رغم النتائج املتقاربة«.

وكان هذا الق��رتاع يعترب مقيا�ضا 
�ضيا�ضات  ب��ه  حتظى  ال���ذي  للدعم 
الرئي�س الأمركي رغم اأنه رف�س 

تقدمي الأمور على هذا النحو.
وت���راج���ع���ت ���ض��ع��ب��ي��ة ب����اي����دن منذ 
للقوات  ال���ف���و����ض���وي  الن�������ض���ح���اب 
الأم��رك��ي��ة م��ن اأف��غ��ان�����ض��ت��ان فيما 
يف  لال�ضتثمار  الكبرتان  خطتاه 
البنى التحتية واملجال الجتماعي 
الكونغر�س  يف  ع��ال��ق��ت��ان  وامل���ن���اخ 
ب�ضبب خالفات بن تيارات احلزب 

الدميوقراطي.
ويوفر فوز يونغكن للجمهورين 
لتحقيق  م�ضعاهم  يف  ا�ضرتاتيجية 
الكونغر�س  يف  جم����ددا  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
الدميوقراطيون  ي��ح��ظ��ى  ح��ي��ث 
خالل  م��ن  �ضيقة،  بغالبية  راه��ن��ا 
ان���ت���خ���اب���ات م��ن��ت�����ض��ف ال����ولي����ة يف 

ت�ضرين الثاين/نوفمرب 2022.
وكان تقدم تري ماكوليف الكبر 
تال�ضى يف غ�ضون اأ�ضابيع قليلة يف 
ب�ضكل  ال��ت��ي �ضوتت  ال��ولي��ة  ه��ذه 
ك��ب��ر ل�����ض��ال��ح ج���و ب���اي���دن خالل 

النتخابات الرئا�ضية قبل �ضنة.

•• �لفجر -تون�س
    اأكدت وزارة الداخلية التون�ضية 
تكليف  مت  اأن�����ه  الأرب����ع����اء  اأم�������س 
للحر�س  العاّمة  الإدارة  م�ضالح 
مبكافحة  امل��ك��ل��ف�����������������ة  ال���وط���ن���ي 
الإره������������اب ب������اإج������راء الأب�����ح�����اث 
الفنية  وال��ت�����ض��اخ��ر  وامل��ع��اي��ن��ات 
النياب������ة  مع  بالتن�ضيق  الالزمة 
“نفق  ب��خ�����ض��و���س  ال���ع���م���وم���ّي���ة 
اأن  ع���ل���ى  م�������ض���ددة  املر�ض������ى” 
من  مبتابعة  يحظى  “املو�ضوع 

اأعلى ُم�ضتوى«.

   واأك���دت ال����وزارة يف ب��الغ �ضادر 
�ضفحتها  ع���ل���ى  ن�������ض���رت���ه  ع��ن��ه��ا 
ال��ر���ض��م��ي��ة مب��وق��ع ف��ي�����ض��ب��وك اأن 
امل�ضالح  على  وردت  “معلومات 
ن�ضاط  وج��ود  بخ�ضو�س  الأمنّية 
ب�ضاحية  امل���ن���ازل  ب��اأح��د  م�����ض��ب��وه 
املر�ضى يف �ضاحية اإقامة ال�ّضفر 

الفرن�ضي بتون�س«.
   واأب��رزت اأن��ه “مبزيد التحّري، 
الأ�ضخا�س  ب���ن  م���ن  اأن  ات�����ض��ح 
املذكور  امل���ن���زل  ع��ل��ى  امل����رتّددي����ن 
بالتطّرف”،  م���ع���روف  ���ض��خ�����س 
بعد  امل���ن���زل  “مداهمة  مت  وان����ه 

العمومّية  النيابة  م��ع  التن�ضيق 
وات�ضح وجود اأ�ضغال حفر نفق«.

   وكان م�ضدر اأمني م�ضوؤول قد 
الرهاب  مكافحة  ف��رق��ة  ان  اأك���د 
باحلر�س الوطني تعهدت بالبحث 
من  ال��ق��ري��ب  “النفق”  م��ل��ف  يف 
حميط مقر اقامة �ضفر فرن�ضا 
النيابة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ب��ت��ون�����س 

العمومية.
   واأك��د امل�ضدر اأن��ه “مت اكت�ضاف 
ب��داي��ة ح��ف��ر ن��ف��ق يف م��ن��زل على 
م����ق����رب����ة م������ن حم����ي����ط اق����ام����ة 

ال�ضفر«.

   وك���ان ول��ي��د احل��ّج��ام امل�ضت�ضار 
ل����دى ال���رئ���ا����ض���ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة قد 
اأم�������س الرب����ع����اء تقدمي  رف�������س 
تو�ضيحات  او  م���ع���ل���وم���ات  اي�����ة 
المنية  املعطيات  ح��������ول  حاليا 
اكت�ضاف  ب��خ�����ض��و���س  امل���ت���داول���ة 
نفق بطول 300 مرت يف املر�ضى 
للعا�ضمة  ال�ضمالية  ال�ضاحية 
ت��ون�����س ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن اقامة 

ال�ضفر الفرن�ضي. 
بالت�ضديد  امل�����ض��ت�����ض��ار  واك���ت���ف���ى 
اأمنية  عملية  ح�ضل  م��ا  ان  على 

بامتياز.

الداخلية توفيق �ضرف الدين.
حملية  اإع���الم  و�ضائل  ون�ضبت     
امل�ضتوى  رفيع  اأمني  م�ضدر  اىل 
نفيه �ضحة بع�س ما يتداول من 

تعزيزات  امل��ن��ط��ق��ة  و����ض���ه���دت     
امنية م�ضددة ل�ضيما مع حديث 
ورئي�ضة  �ضعيد  قي�س  ح�ضور  عن 
احل��ك��وم��ة جن����الء ب�����ودن ووزي����ر 

اذاع���������ة حم���ل���ي���ة عن     ون���ق���ل���ت 
احلجام قوله انه ل ميكنه اي�ضا 
الرئي�س  او ينفي حتول  ان يوؤكد 

قي�س �ضعيد اىل املنطقة.

 �سرطي اأ�سود �سابق يفوز 
برئا�سة بلدية نيويورك 

•• نيويورك-�أ ف ب

بات اإيريك اآدامز اأ�ضود ثاين اأمركي اأ�ضود يتوىل رئا�ضة مدينة نيويورك بعدما 
حقق هذا ال�ضرطي ال�ضابق والنا�ضط املناه�س للعن�ضرية الثالثاء فوزا كبرا يف 
النتخابات اإثر م�ضرة خارجة عن املاألوف انتقل خاللها من �ضاب فقر متحدر 

من بروكلن ارتكب جنحا اإىل �ضيا�ضي يف احلزب الدميوقراطي.
وحقق املر�ضح الدميوقراطي )61 عاما( فوزا كا�ضحا على مناف�ضه اجلمهوري 
ال�ضادرة عن هيئة  املوقتة  النتائج  اأظهرت  ما  �ضليوا )67 عاما( على  كورتي�س 
النتخابات يف املدينة. ونال اإيريك اآدامز 67 % من الأ�ضوات مقابل 27 % 
واجتماعيا  اقت�ضاديا  تفاوتا  وت�ضهد  ي�ضارية  امل�ضنفة  املدينة  ه��ذه  يف  ملناف�ضه 

�ضارخا بن فئات املتجمع.
“حققت هذا امل�ضاء  اأحد فنادق بروكلن  اأمام منا�ضريه يف  اآدام��ز مبت�ضما  وقال 

حلمي ومن كل قلبي اأريد رفع احلواجز التي متنعكم من حتقيق اأحالمكم«.
رئي�س  رئي�س جمعية جملية و�ضديق  ريفرز  ج��اك��وان  الأ���ض��ود  الأم��رك��ي  وق��ال 

البديلة اجلديد، “بات للعمال �ضوت«.
فقرة  عائلة  يف  ترعرع  ال��ذي  اآدام��ز  اإيريك  مل�ضرة  تكري�ضا  الفوز  ه��ذا  وي�ضكل 
من  عنيفة  توقيف  لعمليات  وتعر�س  جنحا  ارت��ك��ب  حيث  وكوينز  بروكلن  يف 
ملحاربة  �ضفوفها  يف  نقابة  ويوؤ�ض�س  فيها  �ضابطا  ي�ضبح  اأن  قبل  ال�ضرطة  قبل 

العن�ضرية.
املحلي يف  ال�ضيوخ  وانتخب ع�ضوا يف جمل�س  ال�ضيا�ضية  ذلك غمار  بعد  وخا�س 
ولية نيويورك ثم رئي�ضا لدائرة بروكلن ما ي�ضكل من�ضة للو�ضول اإىل البلدية. 
اآدام��ز اعترب وهو يبكي متاأثرا بعد الدلء ب�ضوته الثالثاء يف احلي الذي  كان 
ولد فيه اأن هذا القرتاع ي�ضكل ثاأرا اجتماعيا لل�ضاب املتوا�ضع احلال ولكل ابناء 

نيويورك من الطبقات ال�ضعبية.
وقال انتوين وليام�ضون وهو عامل يف الثامنة واخلم�ضن بعد ت�ضويته ل�ضالح 
اآدامز “هذا تاريخي! هذا اأمر رائع ويظهر اأننا نلك جميعا فر�ضة حتقيق ما 

ن�ضبو اإليه يف نيويورك والوليات املتحدة مهما كان لون ب�ضرتنا«.
اآدام���ز مناظرة  ان��ع��دام الأم���ن، خا�س  اأي���ام احلملة التي مت��ح��ورت على  اآخ��ر  يف 
تلفزيونية مع مناف�ضه اجلمهوري �ضليوا الذي يعتمر على الدوام قبعة حمراء 
ت�ضّر  كانت  “املالئكة احلرا�س”  با�ضم  امليلي�ضيا  نوعا من   1979 العام  واأن�ضاأ 

دوريات طوعا للت�ضدي لالعتداءات يف ال�ضوارع، اىل جانب ال�ضرطة.

امللف  ه���ذا  بخ�ضو�س  م��ع��ط��ي��ات 
يتجاوز  ل  النفق  ط��ول  اأن  مبينا 
ال�  الفنية  ال�ضرطة  تقرير  ح�ضب 

6 اأمتار.

انتخاب جمهوري حاكما لفريجينيا يف نك�سة للدميوقراطيني 

 مقتل قيادي من طالبان يف هجوم امل�ست�سفى بكابول 

جه�ز مك�فحة �الإره�ب يتوىل �لتحقيق

تون�س: اكت�ساف نفق يوؤدي اإىل اإقامة �سفري فرن�سا...!
من بني �الأ�شخ��س �ملرتّددين على �ملك�ن �شخ�س معروف ب�لتطّرف

مقر اقامة ال�ضفر الفرن�ضي

اإ�سرائيل ورو�سيا تّتفقان على اإخراج اإيران من �سوريا

مينيابولي�س ترف�س م�سروع اإ�سالح �سرطتها بعد مقتل جورج فلويد 
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عربي ودويل

�ملنظمة  ت��و�ج��ه 
�����ش����ع����وب�����ت يف 
�ق��������رت�ح روؤي�����ة 
ج��ي��و���ش��ي������ش��ي��ة 
للنظ�م  ب��دي��ل��ة 
�لغربي �لليرب�يل 

�شنغه�ي  منظمة 
مبنية  ل��ل��ت��ع���ون 
على �أر�شدة ه�شة، 
ق��شم  �أدنى  بدون 
م�شرتك للم�شلحة 
�جل�����م������ع�����ي�����ة 

ــوى  ــت ــس ــ� عــلــى امل
الع�سكري, ل متلك 
ال�سيوعية  ال�سني 
بناء  على  القدرة 
حولها  موؤ�س�سات 
تناف�س  اأن  ميكنها 
ـــف الـــنـــاتـــو ـــل ح

   مبجّرد توليه ال�ضلطة عام 2013، 
اأظ���ه���ر رج���ل ب��ك��ن ال���ق���وي اجلديد 
بو�ضوح، طموحاته لل�ضن والعامل: 
جعل  “احللم ال�ضيني”،  من خالل 
املركزية  ال��ق��وة  ال�ضيوعية  ال�����ض��ن 
ع���ل���ى ال�������ض���اح���ة ال����دول����ي����ة يف اأف����ق 
2049، الذكرى املئوية لتاأ�ضي�ضها، 
وب��ال��ت��ايل و���ض��ع ح���ّد ن��ه��ائ��ًي��ا لقرن 
غر  واملعاهدات  والإذلل  اخل�ضوع 
تعبئة  بكن  على  ل��ذل��ك،  املتكافئة. 
لت�ضكيل  ل��ه��ا  امل��ت��اح��ة  الأدوات  ك���ل 

العامل على �ضورتها.
“جزيرة  ال�������ض���ن  ك����ان����ت  ومل������ا      
كان ل بد من تثبيت  جيو�ضيا�ضية”، 
امتداد  يف  الغربي،  جانبها  ا�ضتقرار 
ولتوجه  ال����ب����اردة،  احل����رب  ل��ن��ه��اي��ة 
ال�ضرق  ن��ح��و  ق��اط��ع  ب�ضكل  ن��ظ��ره��ا 
مداخلها  اأم�����ن  ل�����ض��م��ان  وال���ب���ح���ر، 
“البحار  نحو  التوجه  ثم  البحرية، 
واحد،  “حزام  وم�ضروع   .“ البعيدة 
2013 يطلق عليه  طريق واحد”، 
والطريق”،  احل���زام  “مبادرة  الآن 
الطموح  ه����ذا  ي��ج�����ض��د   ،)2016(
ب��ري��ة مزدوجة  م���ن خ���الل م���ن���اورة 
لطريق  الق���ت�������ض���ادي  -”احلزام 
-”طريق  -وال���ب���ح���ري  احلرير” 
ال��ب��ح��ري اجل���دي���د للقرن  احل���ري���ر 

احلادي والع�ضرين«.
للتعاون  �ضنغهاي  �ضّهلت منظمة      
عن�ضر  جت�������ض���ي���د  ك���ب���ر  ح�����د  اإىل 
ال�ضا�ضعة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف  الأر������س 
ت�ضكيل  اإع��������ادة  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
الآ�ضيوية  الأوروبية  الأر�ضية  الكتلة 
وريثة  ال�ضينية.  للخ�ضائ�س  وفًقا 
تاأ�ض�ضت  ال��ت��ي  �ضنغهاي،  جم��م��وع��ة 
منذ  ج��م��ع��ت  وال���ت���ي   ،1996 ع����ام 
اإىل  2001، بالإ�ضافة  اإن�ضائها عام 
ثالث  ال�ضيوعية،  وال�����ض��ن  رو���ض��ي��ا 
الو�ضطى  اآ����ض���ي���ا  م����ن  ج���م���ه���وري���ات 
-ك����ازاخ���������ض����ت����ان وق���رغ���ي���ز����ض���ت���ان 
بحل  لبكن  -�ضمحت  واأوزب��ك�����ض��ت��ان 
م���ع جرانها  احل���دودي���ة  ن��زاع��ات��ه��ا 
وبتعزيز   ،  )2001-1996(
روؤيتها للتكامل الإقليمي من خالل 
وبهيكلة   ، التحتية  والبنية  التجارة 
النف�ضالية  ث��الث��ي��ة  ���ض��د  احل����رب 

والأ�ضولية والإرهاب.
   وهكذا، عام 2021، ت�ضم منظمة 
اأع�ضاء،  ت�����ض��ع��ة  ل��ل��ت��ع��اون  ���ض��ن��غ��ه��اي 
 2017 ع��ام  متزامنة  ع�ضوية  م��ع 
ل��ل��ه��ن��د وب���اك�������ض���ت���ان، واإي����������ران عام 
2021، وت�ضتقبل ثالثة مراقبن: 
ومنغوليا،  وبيالرو�ضيا  اأفغان�ضتان 
ال�ضرقية  احل����������دود  م�����ن  ومت����ت����د 
املحيط  اإىل  الأوروب����������ي  ل����الحت����اد 
ال�ضمايل  ال��ق��ط��ب  وم����ن  ال����ه����ادي، 
ت�ضم  وه���ي  ال��ه��ن��دي.  امل��ح��ي��ط  اإىل 
الأمن  جمل�س  يف  دائ��م��ن  ع�ضوين 
ا قوتان  )ال�ضن ورو�ضيا(، وهما اأي�ضً
نوويتان  وقوتان  ر�ضميتان،  نوويتان 
وباك�ضتان(،  )ال��ه��ن��د  ال��ع��ت��ب��ة  ع��ل��ى 
لربيك�س  موؤ�ض�ضن  اأع�ضاء  وثالثة 
)ال�ضن ورو�ضيا والهند(، والزعيمة 
الق���ت�������ض���ادي���ة ل��ل��ع��امل )ال�������ض���ن( ، 
وث���الث م��ن ال��ق��وى ال��غ��ازي��ة و / اأو 
النفطية الرئي�ضية يف العامل )رو�ضيا 
قوتن  واأك��رب  وكازاخ�ضتان(  واإي��ران 

دميوغرافيتن )ال�ضن والهند(.
   وم���ع ان�����ض��ح��اب ال���ولي���ات املتحدة 
الكتلة  اأ�ضبحت رئة  اأفغان�ضتان،  من 
الآن  الآ�ضيوية  الأوروب��ي��ة  الأر�ضية 
للمجمع  احل�ضرية  ال�ضيطرة  حتت 
تت�ضّدره  ال���ذي  ال��رو���ض��ي،  ال�ضيني 
متناول  ع��ن  بعيد مت��اًم��ا  اإن��ه  بكن. 
ال��غ��رب. وم��ع ذل���ك، ت��واج��ه منظمة 
���ض��ن��غ��ه��اي ل���ل���ت���ع���اون ال���ع���دي���د من 

التحديات.
   *قبل �ضهر، مت قبول اإيران كع�ضو 
يف منظمة �ضنغهاي للتعاون، منهية 
امل������اليل التي  ن���ظ���ام  ب���ذل���ك ع���زل���ة 
وبهذا  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  فر�ضتها 
ال�ضيني  ال��رئ��ي�����س  ان  ه��ل  امل���دخ���ل، 
ب�ضدد تكوين منظمة دولية جديدة 
ب� “اإيكو �ضي�ضتم” اأكرث مالءمة له؟

 ،2021 ���ض��ب��ت��م��رب  يف  ف���ع���ال،   -    
احلادية  ال��ق��م��ة  ان���ع���ق���اد  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
والع�ضرين ملنظمة �ضنغهاي للتعاون، 
لتاأ�ضي�س  ال���ع�������ض���ري���ن  وال�����ذك�����رى 
املنظمة، مت قبول اإيران. وهذه اإ�ضارة 
الدويل،  املجتمع  اإىل  موجهة  قوية 
وخا�ضة للغرب. ابعادها اأكرب بكثر 
نتيجة  وب��اك�����ض��ت��ان،  الهند  دم��ج  م��ن 
واإذا  وب��ك��ن.  مو�ضكو  ب��ن  الت�ضوية 
ك���ان ه���ذا ال��ق��ب��ول امل����زدوج ج���زًء من 
احللم الرو�ضي القدمي، الذي و�ضعه 
اخل�ضو�س،  وج��ه  على  ب��رمي��اك��وف، 
يف  ا�ضرتاتيجي”  “مثلث  بناء  ب�ضاأن 
اأورا�ضيا بن الهند ورو�ضيا وال�ضن، 
فاإن دمج اإي��ران هو جزء من الإرادة 

وحقوق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  واح�������رتام 
الإن�ضان مقابل منح القرو�س، فاإنها 
ببناء  لل�ضن  ت�ضمح  ���ض��يء  ك��ل  قبل 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  ال�ضركاء  م��ن  �ضبكة 
اقلية يف عدد  الغربية  القوى  جتعل 
معن من املوؤ�ض�ضات الدولية متعددة 

الأطراف.
   وه������ذا ه����و احل������ال ب��ال��ف��ع��ل على 
والقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوين 
تقوي�س  يف  ال�������ض���ن  ب�������داأت  ح���ي���ث 
ناحية،  فمن  امل��ت��ح��دة.  الأمم  ن��ظ��ام 
من خالل انتخاب بع�س م�ضوؤوليها 
لإدارة موؤ�ض�ضات فنية دولية خمتلفة، 
جلان  يف  ع�ضويتهم  خ���الل  م��ن  اأو 
ا�ضرتاتيجية،  ع��م��ل  جم��م��وع��ات  اأو 
حتاول فر�س نوذجها الجتماعي. 
م�����ن ن���اح���ي���ة اأخ�����������رى، م�����ن خ���الل 
مالية  منظمات  اإن�����ض��اء  يف  ال�����ض��روع 
بنك  ت�ضاحب  والتي  جديدة،  دولية 
الت�ضويات الدولية، فاإنها تهدد اأ�ض�س 
نظام بريتون وودز. وهكذا، فاإن بنك 
الربيك�س،  ل���دول  اجل��دي��د  التنمية 
وال��ب��ن��ك الآ����ض���ي���وي ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وك��اله��م��ا �ضيني 
نف�ضيهما  ي�����ض��ع��ان  الأ�����ض����ا�����س،  يف 
كمناف�ضن مبا�ضرين للبنك الدويل 

وبنوك التنمية الإقليمية.
املوؤ�ض�ضات  ه���ذه  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة      
املالية، هناك العديد من ال�ضناديق 
اأن�ضاأتها  التي  املخ�ض�ضة  ال�ضيادية 
الوطنية  ال���ب���ن���وك  وك����ذل����ك  ب���ك���ن 
ال�����ض��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي، م���ن خ����الل منح 
القرو�س، ت�ضارك يف تكري�س التبعية 
القت�ضادية واملالية ل�ضركاء ال�ضن 
موقعها  ع��ل��ى  وال��ت��اأث��ر  ال�ضيوعية 
داخل املنظمات الدولية. اأخًرا، من 
احلوار  منتديات  ع��دد  زي���ادة  خ��الل 
“1+” يف جميع القارات،  النوع  من 
الوطنين  اأب���ط���ال���ه���ا  ب��ك��ن  ت���دع���م 
ال���دول���ي���ة،  يف اخ��������رتاق الأ�������ض������واق 
املوؤ�ض�ضات  حميط  يف  نف�ضها  وت�ضع 
ال��دول��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة، وت���زود نف�ضها 
لتعزيز مفهومها  الالزمة  باملن�ضات 
ع���ن ال���ن���ظ���ام ال�������دويل. وم����ع ذل���ك، 
ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال��ع�����ض��ك��ري، ل متلك 
بناء  على  القدرة  ال�ضيوعية  ال�ضن 
م��وؤ���ض�����ض��ات ح��ول��ه��ا م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
التي  فاملبادئ  الناتو،  حلف  تناف�س 
القائمة  اخلارجية،  �ضيا�ضتها  حتكم 
لها،  ت�ضمح  ل  باندونغ،  عقيدة  على 
بناء  ال�ضروع يف  اأو  بامل�ضاركة  نظرًيا، 

مثل هذا احللف.
�ضنغهاي  م��ن��ظ��م��ة  ف����اإن  وه���ك���ذا،      
اأداة مفيدة، ولكنها فرعية،  للتعاون 
اخل�ضائ�س  ذات  ال��ع��ومل��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ال�����ض��ي��ن��ي��ة، وال���ت���ي ي��ت��م ب��ن��اء قلبها 
ويف  والطريق.  احل��زام  مبادرة  حول 
م��واج��ه��ة ه��ج��وم ب��ك��ن ع��ل��ى النظام 
الدويل الليربايل، يجب على القوى 
�ضيا�ضًيا  الن��خ��راط  اإع����ادة  الغربية 
يف  ال�ضتثمار  اإع��ادة  مع  واقت�ضادًيا، 
اآ�ضيا، يجب على  القيم. ففي  جمال 
اإعادة  و�ضركائها  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأجل  من  “ا�ضرتاتيجياتهم  اخ��رتاع 
والهادئ  الهندي  املحيطن  منطقة 
تعزيز  واإن  واملنفتحة”،  احل������رة 
اح��رتام القانون ال��دويل اأمر حتمي 
اإىل  العمل  مثله مثل حتويل تركيز 
للفاعلن  ال�ضرتاتيجية  الق�ضايا 
التحتية  البنية  بناء  مثل  املحلين، 
امل��ع��اي��رة ل��الح��ت��ي��اج��ات ك��ع��ام��ل من 
عوامل التنمية. اما يف اأوروبا، وكحّد 
اأدن�����ى، ُي��ع��ّد ت��و���ض��ي��ح امل���واق���ف جتاه 

ال�ضن ال�ضعبية اأمًرا حيوًيا.
عن �أتالنتيكو

تعزيز التعاون بن ال�ضن ودول اآ�ضيا الو�ضطى

احلزام والطريق ... عوملة على الطريقة ال�ضينية

الرئي�س ال�ضيني �ضي جن بينغ ، مع رئي�ضي رو�ضيا ومنغوليا ، يف اجتماع ملنظمة �ضنغهاي للتعاون عام 2019

ي�ضعب تاأ�ضي�س حلف ي�ضبه الناتو هل �ضتظل املنظمة مثل �ضدفة فارغة؟

لبناء  رو���ض��ي��ا،  م��ن  ب��دع��م  ال�ضينية، 
غر  ن��وذج  اأ�ضا�س  على  دويل  نظام 
ل���ي���ربايل، ت��ت��م��ح��ور خ��ط��وط��ه حول 

ال�ضن.
   من هنا، اإذا كانت منظمة �ضنغهاي 
للتعاون متثل نقطة التقاء موؤ�ض�ضية 
كل  تناف�س  يف  وم��و���ض��ك��و،  بكن  ب��ن 
وحلفائها  وا����ض���ن���ط���ن  م����ع  م��ن��ه��م��ا 
الأقل  على  والآ���ض��ي��وي��ن،  الغربين 
فاإنها   ، اجليو�ضيا�ضية  الناحية  من 
تو�ضح خ�ضو�ضا، من ناحية ، الطار 
ال�ضيني-  ل��ل��ث��ن��ائ��ي  ج����دا  ال���ظ���ريف 
ال��رو���ض��ي ال����ذي مي��ي��ل ط��اب��ع��ه غر 
ال�ضعبية  ال�����ض��ن  ل�����ض��ال��ح  امل��ت��ك��اف��ئ 
ال�ضعوبات  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  وم���ن   ،
يف  ال�ضريكان  ه���ذان  يواجهها  ال��ت��ي 
���ض��ي��ا���ض��ي حقيقي  ���ض��ي��اغ��ة م�����ض��روع 
مل��ن��ظ��م��ة ���ض��ن��غ��ه��اي ل���ل���ت���ع���اون: فهل 
عبارة  الأخ���رة  ه��ذه  تظل  اأن  يجب 
للتبادل  وم��ك��ان  ف��ارغ��ة،  ع��ن قوقعة 
قبل  م��ف��ي��دة  دبلوما�ضية  ن��ت��ائ��ج  م��ع 

ال�������ض���ي���ن���ي���ة ، مم�����ر ب���ن���غ���الدي�������س - 
م�ضروع  اأو  بورما   - الهند   - ال�ضن 
النقل بن جنوب  ميناء لمو وممر 
املعروف اخت�ضارا  واإثيوبيا  ال�ضودان 
الخ( ، وفر�س املعاير  ب� “لب�ضت”، 
ال�ضيني  ل��ل��ن��م��وذج  وف��ًق��ا  وال��ق��واع��د 
– التي تر�ضم وحتدد معامل عوملة- 
حقيقي  ب���دي���ل  ن������وذج   - ���ض��ي��ن��ي��ة 

للنظام الدويل الغربي الليربايل.
   ت�ضلط هذه العوملة ال�ضينية ال�ضوء 
للنظام  ال�����ض��روري  الإ����ض���الح  ع��ل��ى 
ال��دويل حول نظام متعدد الأقطاب 
يتم فيه العرتاف بالتاأثر املتزايد 
انفجار  ويعترب  ال�����ض��اع��دة،  للقوى 
ال��ت��ج��ارة ج��ن��وب-ج��ن��وب اجت���اًه���ا ل 
ولئن  الآن.  ب��ع��د  جت��اه��ل��ه  ي��ن��ب��غ��ي 
كانت م�ضموعة يف العديد من الدول 
التحّرر  يف  ت���رغ���ب  ال���ت���ي  ال��ن��ام��ي��ة 
الدول  تفر�ضه  ال���ذي  ال��ن��م��وذج  م��ن 
الدولية  املالية  واملوؤ�ض�ضات  الغربية 
التي تفر�س عليها اإ�ضالحات هيكلية 

كل �ضيء لبلدان اآ�ضيا الو�ضطى ولكن 
تعريف  على  حقيقي  تاأثر  اأي  دون 
اأو  م��ي��زان ال��ق��وى على نطاق ع��امل��ي، 
لت�ضبح  ال��الزم��ة  الإرادة  لديها  ه��ل 
الدولية  ال�ضاحة  على  رئي�ضيا  لعبا 
من اأجل تغير قواعد اللعبة؟ تبدو 
منظمة  اإن  ح��ي��ث  �ضلبية،  الإج���اب���ة 
�ضنغهاي للتعاون مبنية على اأر�ضدة 
ه�����ض��ة، ب����دون اأدن����ى ق��ا���ض��م م�ضرتك 

للم�ضلحة اجلماعية. 
الهند  ب���ن  امل��ن��اف�����ض��ات  وت���و����ض���ح     
وال�ضن،  ال��ه��ن��د  وب���ن  وب��اك�����ض��ت��ان، 
وال�ضن،  رو�ضيا  بن  الثقة  وانعدام 
الو�ضطى  اآ���ض��ي��ا  ج��م��ه��وري��ات  ب��ن  اأو 
ال��ت��ي تواجه  ال�����ض��ع��وب��ات  ال���ث���الث، 
اقرتاح  للتعاون يف  �ضنغهاي  منظمة 

الغربية يف نهاية املطاف هام�ضية؟
�ضي�ضتم”هو  “اإيكو  ال�����  ه����ذا   -    
“احللم  ل����  ال��ع��م��الن��ي��ة  ال���رتج���م���ة 
مبادرة  يف  حتقق  ال���ذي  ال�ضيني”، 
احل���زام وال��ط��ري��ق امل��ذك��ورة اأع���اله. 
 - التالية  العنا�ضر  ي��دور حول  وهو 
انفتاح املقاطعات الغربية يف ال�ضن ، 
وتعزيز راأ�ضمالية الدولة من خالل 
اأبطال  ا�ضرتاتيجيات  ت��دوي��ل  دع��م 
وت�ضجيع  ال���وط���ن���ي���ن،  الق���ت�������ض���اد 
احل���ري���ر  “طرق  ع�����رب  الت���������ض����ال 
الإقليمي  وال��ت��ك��ام��ل  الرقمية”، 
واملمرات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ض��ل 
الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ج��ارة )ال�����ض��ن - 
املمر   ، ب��ورم��ا   - ال�����ض��ن   ، باك�ضتان 
والهند  ال�����ض��ن  ب���ن  الق���ت�������ض���ادي 

للنظام  ب��دي��ل��ة  جيو�ضيا�ضية  روؤي����ة 
الليربايل الغربي. والنتيجة: بينما 
ي��ع��ت��م��د ال���رو����س وال�����ض��ي��ن��ي��ون على 
املنظمات الإقليمية الأخرى لتعزيز 
طموحاتهم،  وتاأ�ضي�س  م�ضاحلهم 
مقاربة  يف  اأفعالها  ت��ن��ّزل  بكن  ف��اإن 

اأكرث �ضمولية.
    يف الواقع، على م�ضتوى اأورا�ضيا، 
ب�����ض��ي��ط��رت��ه��ا على  ف�������اإن رو�����ض����ي����ا، 
امل�ضتقلة، ومنظمة  الدول  كومنولث 
والحتاد  اجلماعي  الأم���ن  معاهدة 
ت�ضمن  الأورا�������ض������ي،  الق���ت�������ض���ادي 
على  واقت�ضادية،  اأمنية  م��ا،  هيمنة 
ال�ضوفياتي  الحت������اد  ج���م���ه���وري���ات 
ال�����ض��اب��ق. وم����ع ذل����ك، ف����اإن ال�ضن 
يف  تنظيمها  خ���الل  م���ن  ال�����ض��ع��ب��ي��ة، 
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1، يجمع جمهوريات اآ�ضيا الو�ضطى 
تذّكر  رو���ض��ي��ا،  دع���وة  دون  اخل��م�����س، 
التكامل  حيث  من  طموحاتها،  ب��اأن 
تعتمد  ل  اأورا�����ض����ي����ا،  يف  الإق��ل��ي��م��ي 
ح�ضرًيا على �ضراكتها ال�ضرتاتيجية 

مع مو�ضكو… 
ال�ضيوعية  ال�ضن  تبني  بينما  ل��ذا، 
“اإيكو �ضي�ضتم” مالئًما حول نف�ضها، 
فاإن منظمة �ضنغهاي للتعاون لي�ضت 

مركزه.
للمبادرات  ي��ك��ون  اأن  *ه���ل مي��ك��ن     
الآ�ضيوية وزن اأكرب يف نهاية املطاف 
م��ن م��ن��ظ��م��ات م��ث��ل ال��ن��ات��و اأو حتى 
لهذا  مي��ك��ن  ه���ل  امل���ت���ح���دة؟  الأمم 
النوع من التنظيم اأن يجعل القوى 

 اإرادة لبناء نظام دويل على اأ�سا�س منوذج غري ليربايل, يتمحور حول ال�سني

�أقوى من جمموعة �لع�شرين �أو �الأمم �ملتحدة �أو كوب 26:

ماذا لو اأن منظمة �سنغهاي للتعاون مركز ال�سلطة العاملي؟
•• �لفجر -خرية �ل�شيباين

مركز  ينتقل  للتع�ون،  �شنغه�ي  منظمة  �شعود  مع      
من  تدريجيً�  �لع�ملية  �ل�شي��شية  �جلغر�في�  ثقل 
لبكني  طريقة  �آ�شي�.  �إىل  �الأطل�شي  �الأوروبي  �لع�مل 

لدفع بي�دقه� من �أجل ت�شكيل �لع�مل على �شورته�.

   لور�ن �أميلوت، �لب�حث �مل�ش�رك يف معهد توم��س مور، 
و�الأ�شت�ذ يف معهد در��شة �لعالق�ت �لدولية وع�شو يف 
مركز �آ�شي� 21 لالأبح�ث، يفكك �الإ�شك�لية يف �حلو�ر 

�لت�يل مع موقع �أتالنتيكو:
جمموعة  قمة  �ل�شيني  �لرئي�س  يح�شر  مل   *     
ملوؤمتر  و�لع�شرين  �ل�ش�د�شة  �لدورة  يف  وال  �لع�شرين 

�ملن�خ، حيث يقوم مبر�جعة �أولوي�ته خ�رج حدوده، 
ومل يغ�در �لبالد منذ ين�ير 2020. ومع ذلك، خ�رج 
�لظهور،  ن�در  بينغ  جني  �شي  حيث  �لكربى  �الأحد�ث 
منظمة  طريق  ع��ن  دول��ًي���  بي�دقه�  �ل��ب��الد  حت��ّرك 
�أخرى: منظمة �شنغه�ي للتع�ون. كيف حت�ول بكني 
من خالل هذه �ملنظمة حتريك مركز ثقل �جلغر�في� 

حتى  جن�حه�  مدى  وم�  نحوه�؟  �لع�ملية  �ل�شي��شية 
�الآن؟

من  ب�لفعل  يتحول  �ل��دويل  �مل�شهد  ثقل  مركز   -    
�ل�شني  وتقع  �آ�شي�.  �إىل  �الأطل�شي  �الأوروب��ي  �لع�مل 
�لتي ت�شكل  �ملن�ور�ت  يف عهد �شي جني بينغ يف قلب 

نظ�ًم� ع�ملًي� جديًد�.

�شمحت �ملنظمة لبكني بحل نز�ع�ته� �حلدودية، وتعزيز روؤيته� للتك�مل �الإقليمي، وهيكلة �حلرب �شد �النف�ش�لية و�الإره�ب
 ت�شعى �ل�شني �إىل بن�ء �شبكة من �ل�شرك�ء جتعل �لقوى �لغربية �أقلية يف عدد معني من �ملوؤ�ش�ش�ت �لدولية متعددة �الأطر�ف
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العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نور نبى 

�ضونا لالزياء الن�ضائيه املغربية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2545304 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الغزال 

وان بل�س للوجبات ال�ضعبيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3781554 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
ال�ض�����ادة/بونز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كيك بوب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2926045 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

هيلثي نيوتر�ضن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2307253 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

دار الزين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1755748 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:اأ�س ايه ايه لالأغذية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:رخ�ضة فورية

CN 2832898 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعين ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ، كم�ضفي   2
قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/10/31 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/3  - بالرقم:2122001705  

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضويت قاردن كافيه 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2761490 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة علي نا�ضر احمد حممد البلو�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداهلل علوى عمر علوى العيدرو�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
خلياطة  ال�ض�����ادة/را�ضيما  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�س الن�ضائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1035573 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة وليد عمر عبداهلل عمر الكثري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ا�ضماعيل عبدالعزيز حممد ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/وادي الفر�ضان للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2811880 
تعديل مدير / اإ�ضافة اياد ابراهيم النجار

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اياد ابراهيم النجار من �ضريك اإىل مالك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / اياد ابراهيم النجار من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن حامد ح�ضن احلامد

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ وادي الفر�ضان للمقاولت العامة ذ.م.م

WADI ALFURSAN BUILDING & CONSTRUCTION L.L.C

اإىل/ وادي الفر�ضان للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 WADI ALFURSAN BUILDING & CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيك�س �ضيغما ميدل اي�ضت للديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1080748 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداهلل ح�ضن جمال ا�ضماعيل املرزوقى  %51

تعديل مدير / اإ�ضافة مروان طانيو�س غامن
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضيك�س �ضيغما ميدل اي�ضت كون�ضرتك�ضنز ذ م م

SIX SIGMA MIDDLE EAST CONSTRUCTIONS LLC
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مروان طانيو�س غامن

karim omar karim omar تعديل وكيل خدمات / حذف
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيك�س �ضيغما ميدل اي�ضت للديكور
SIX SIGMA MIDDLE EAST DECOR

اإىل/ �ضيك�س �ضيغما انتريرز ذ.م.م
   SIX SIGMA INTERIORS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/احلناء لل�ضيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1545853 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد جابر بدر �ضاملن الكثرى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد جابر بدر �ضاملن الكثرى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد حممد عبدال�ضميع على �ضند  %49

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 0.3*0.4 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ احلناء لل�ضيانة العامة
ALHENA GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ فاليو هوم للمقاولت العامة ذ.م.م
VALUE HOME GENERAL CONTRACTING L.L.C

هميله  حممد  احمد  م�ضلم  حمد  املالك   33 م  م�ضفح  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
املزروعي و اخرون اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �ضرق 5 202101711696 202101711696 

احمد خليفه يو�ضف احمد اليو�ضف
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها  4100002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فن القطان للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2248394 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة عبدالبارى عبداملن�ضف حممد حممد القطان %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن على يو�ضف حممد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فن القطان للنقليات
FAN AL QATTAN TRANSPORT

اإىل/ فن القطان للنقليات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
FAN AL QATTAN TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل اخليلي لت�ضليح الطارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1107927 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة خمي�س حممد مبارك �ضيف اخلييلى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ورثة حممد مبارك �ضيف اخلييلى
تعديل ورثة / حذف �ضهيل حممد مبارك �ضيف اخلييلى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل اخليلي لت�ضليح الطارات

AL KHAILI TYRE REPAIR SHOP
اإىل/ بقالة اجلالبوت

  JALBOUT BAQALA 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بقالة  4711003
تعديل ن�ضاط / حذف تبديل زيوت املركبات  4520010

 تعديل ن�ضاط / حذف تبديل وا�ضالح الطارات  4520007
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضبغة ولكم

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2769260 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممود نظمى حممود ال�ضيخ %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة يعقوب يو�ضف احمد الرو�ضى احلمادى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف كليم احمد نو�ضاد احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد عبدالرحمن جا�ضم البغام النعيمى 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
ال�ض�����ادة/عا�ضمة المارات للمقاولت  التنمية القت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

العامة والعقارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1072690 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة خليفه خمتار قا�ضم عبادى حممد  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خمتار قا�ضم عبادى حممد
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اليا�ضن للنظارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1245675 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ناديه احمد ندى %51

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جيجو ثيكينياداث جورج  %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ذيبان حممد ذيبان املن�ضورى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد يا�ضن عبدالعزيز

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الفار�س لل�ضقالت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1674108 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ان�س حممد احل�ضن %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعيد غامن ال�ضودى �ضليم املن�ضورى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*4.50 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الفار�س لل�ضقالت

AL FARIS SCAFFOLDING

اإىل/ الفار�س لل�ضقالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ALFARIS SCAFFOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضاعى خلدمات الفراح

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1038959 

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة حمد ح�ضن عبداهلل عمر الربيكى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد �ضعبان م�ضطفى ال�ضيد  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ه�ضام �ضعبان م�ضطفى ال�ضيد

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل �ضالح حم�ضن عمر الكثرى

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
ال�ض�����ادة/كابكو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لال�ضت�ضارات رخ�ضة رقم:2883736 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
ال�ض�����ادة/مركز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ري�ضتور هيلث اند ليف �ضتايل
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2902792 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

  •• �لفجر –خرية �ل�شيباين
 هن�ك م� ال يقل عن �أربعة درو�س ميكن ��شتخال�شه� 
�الأحد  ج��رت  �لتي  �لت�شريعية  �النتخ�ب�ت  من 
�خل��شة  �لطبيعة  توؤكد  وكله�  �لي�ب�ن،  يف  �مل��شي 
نف�س  ي�شيطر  �لي�ب�نية، حيث  للدميقر�طية  جًد� 
�حلزب �ملح�فظ على مدى عقود دون من�زع تقريًب�، 

وف�ز مرة �أخرى.

حتليل �خب�ري

يتجاهل الكثري من اليابانيني حقهم
 يف الت�سويت ما يف�سر �سعف امل�ساركة

املعار�سة بحاجة اإىل ا�سرتاتيجية, 
ول مكان للمراأة بعد يف امل�سهد ال�سيا�سي

�النتخ�ب�ت يف �لي�ب�ن:

الدرو�س الأربعة من جتربة �سيا�سية خمتلفة...!
�أخط�أت ��شتطالع�ت �لر�أي وخرب�ء �ل�شي��شة يف حتديد نتيجة �القرت�ع

�نخف�شت �شعبية �يدن حتى بني �لدميوقر�طيني �أنف�شهم

اإيكونومي�ست: ل اأحد يحب الرئي�س الأمريكي بايدن
••لندن-وكاالت

�ضردت جملة “اإيكونومي�ضت” الربيطانية جمموعة العوامل التي تبّن 
انخفا�س �ضعبية الرئي�س الأمريكي جو بايدن حتى بن الدميوقراطين 

اأنف�ضهم.
وتظهر املجلة بداية كيف انتقل بايدن اإىل مدينة اأرلينغتون لدعم املر�ضح 
ماكوليف  ت��ري  فرجينيا  ولي��ة  حاكمية  من�ضب  اإىل  الدميوقراطي 
التناف�س.  بعد احتدام  يف مواجهة اجلمهوري غلن يونغكن، خ�ضو�ضاً 
لكن ل اأحد توقع اأن يتمكن بايدن من ح�ضد الكثر من الأ�ضوات. حتى 
باأن الأخر غر �ضعبي  ماكوليف، �ضديق بايدن لأربعن عاماً، يعرتف 

يف الولية.
اإع����داداً  اأق��ي��م��ت  ك���ان ذل���ك م��ل��ح��وظ��اً ب�ضكل �ضمني يف ال��رتت��ي��ب��ات ال��ت��ي 
اأرلينغتون  زاوية �ضغرة من حديقة  ت�ضييج  لقد مت  الرئا�ضية.  للزيارة 
م�ضاحة  اإىل خلق  ذلك  الكا�ضفة. هدف  لالإ�ضاءة  الكبرة مع خ�ضوعها 
اآمنة يف اأكرث املدن موثوقية �ضمن الولية التي فاز بها الرئي�س بفارق 
ع�ضر نقاط. مل يظهر �ضوى ح�ضد دميوقراطي متوا�ضع. وبدت م�ضاعر 
اأع�ضائه متناق�ضة حيال الرئي�س. حن �ضاألتهم املجلة عن راأيهم ببايدن، 
قال البع�س اإنهم “غر مبالن” ورد اآخرون باأن “ل راأي” لهم. واأ�ضار 
حا�ضرون اإىل اأنهم كانوا على علم بغياب احلما�ضة جتاه الرئي�س. فقط 
امل��راأة قد عملت  الإدارة. وكانت  ب��اأداء  اأ�ضادت ب�ضكل �ضخي  ام��راأة واح��دة 
الإنفاق على  زي��ادة  واأحبت  امل�ضت�ضفيات  اأحد  يف جمموعة �ضغط ل�ضالح 

الرعاية ال�ضحية.
الروؤ�ضاء  فمعظم  ب��اي��دن.  �ضعبية  ت��راج��ع  ع��ن  م��ت��ن��وع  دف���اع  ت��ق��دمي  مت 
توؤكده  ما  وه��ذا  وليتهم  من  الأوىل  ال�ضنة  خ��الل  �ضعبيتهم  يخ�ضرون 
 56 م��ن  �ضعبيته  وان��خ��ف��ا���س  ال��ع��ام.  ل��ل��راأي  الثرمو�ضتاتية  الطبيعة 
نقطة مئوية بعد تن�ضيبه اإىل بداية الأربعينات يف الوقت احلايل �ضبيه 

اأوباما ودونالد ترامب.  باراك  مبا عانى منه 
ري��اح��اً معاك�ضة قوية م��ع عودة  ب��اي��دن  واج��ه 
ب����روز ك���ورون���ا وال�������ض���رر الق��ت�����ض��ادي الذي 
الأمريكين  ن�ضف  �ضماع  ع��دم  وم��ع  اأحلقته، 
كلمة واحدة طيبة عنه يف الإعالم امل�ضتقطب. 
اأي�ضاً.  ف��رج��ي��ن��ي��ا  ���ض��ده يف  ال��ت��اري��خ  وي��ق��ف 
بالنظر اإىل كونها اأول ولية حتت�ضن ت�ضويتاً 
بعد انتخابات عامة، هي توجه �ضفعة اإىل اأي 
حزب اأو�ضل مر�ضحه اإىل البيت الأبي�س. لكن 
من  التخفيف  ت�ضتطيع  ل  ال��ت��ربي��رات  ه��ذه 

خطورة ورطته.
انخف�ضت �ضعبية بايدن بعد النتخابات لكن 
الفارق بن التاأييد وعدم التاأييد ظل اإيجابياً. 
قاعدته  خ���ارج  ق��ط  �ضعبياً  ت��رام��ب  يكن  ومل 
اأحبه  �ضعبيته،  قلت  كلما  ذل��ك،  مع  اخلا�ضة. 
منا�ضروه اأكرث. كان نقل ال�ضراع �ضد التيار 
اأي من  الليبرايل �ضعاره واأداءه. ول ينطبق 

بهام�س  فاز  لقد  بايدن.  على  العاملن  هذين 
اأ�ضيق بكثر من هام�س اأوباما، وهي نتيجة ت�ضكك ب�ضعار بايدن الواعد 
بتوحيد البالد �ضد الرتامبية. عالوة على ذلك، ازداد التوتر الداخلي كما 

�ضاءت اأكرث �ضعبيته.يف اأرلينغتون، ركز بايدن 
ب�ضوت �ضارخ على �ضلفه: “تذكروا ذلك: لقد 
وت��ري يرت�ضح  ترامب  دونالد  تر�ضحت �ضد 
ترى  ترامب!”.  دون��ال��د  م�ضاعدي  اأح��د  �ضد 
اأن حدود تلك الر�ضالة كانت مك�ضوفة  املجلة 
كان  ترامب  اأداء  اإن  اإذ  العامة  النتخابات  يف 
ق��وي��اً على ال��رغ��م م��ن اخل�����ض��ارة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
اأن الأخرة مل توؤثر على جمهورين اآخرين 
مرتبطن به. كذلك، مل يعد ترامب م�ضدر 
خوف كما كان يف ال�ضابق. اإن معظم الناخبن، 
�ضعبية  انخف�ضت  الذي  امل�ضتقلن  وخ�ضو�ضاً 
بايدن بينهم بال�ضكل الأكرب، اأ�ضقطوا ترامب 
من اأذهانهم كما يبدو. كذلك، تزداد �ضعوبة 
للبالد،  موحد  اأن��ه  على  نف�ضه  بايدن  تقدمي 
الأمريكين  ن�ضف  يظن  حن  لها،  مق�ضم  ل 
من  ب��اي��دن  يتمكن  مل  واإذا  ���ض��ي��ئ.  اأداءه  اأن 
تغير هذا النطباع ف�ضتكون النتيجة قامتة 
الن�ضفية  النتخابات  اإن  حزبه.  اإىل  بالن�ضبة 

هي ا�ضتفتاء على الرئي�س ل على �ضلفه.
لالختباء.  ي�����ض��ت��ع��دوا  ك��ي  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ن  امل�����ض��رح  ب��اي��دن  �ضعبية  يف 

تظهر  كما  جمل�ضيه.  بكال  الكونغر�س  �ضيخ�ضرون  اأنهم  التاريخ  يقرتح 
اأي�ضاً �ضعوبة عودة بايدن اإىل �ضعبيته ال�ضابقة. بن اأ�ضالفه يف التاريخ 
اأوقات  يف  �ضعبيته  ا�ضتعادة  من  كلينتون  بيل  �ضوى  يتمكن  مل  احلديث، 
�ضيا�ضية خارقة.  اقت�ضاد ممتاز ومهارات  ا�ضتفاد من مزايا  ال�ضلم. وقد 
لي�س لبايدن اأي من هاتن امليزتن. والرئي�س مقيد اأي�ضاً بكورونا وهو 
الأداء  ال�ضيا�ضي.  الإخفاق  اأو  للنجاح  حتديداً  الأك��رث  الأ�ضا�ضي  العامل 

ال�ضيا�ضي عامل اأقل اأهمية، لكن هنا اأي�ضاً يجد بايدن نف�ضه يف م�ضكلة.
وفقاً للمعاير احلديثة، كان اأداء اإدارته جيداً وفقاً للمجلة، حيث ي�ضغلها 
اأنا�س جادون بعك�س الإدارة ال�ضابقة. ويبدو اأنه على طريق التوقيع على 
اأوباما عدداً خالل �ضنته الأوىل.  ت�ضريعات بارزة تفوق تلك التي وقعها 
كانت الكارثة يف اأفغان�ضتان و�ضمة عار وقد اأوهنت �ضعبيته ب�ضدة. حظيت 
تلك الكارثة بتغطية �ضاملة لأنها مل تكن متوقعة من تلك الإدارة. كان 
حققته  اإجن��از  اأي  ت�ضمية  اأرلينغتون  ح�ضد  يف  م�ضارك  اأي  على  ي�ضعب 
يتجادلون  ك��ان��وا  الكونغر�س  دميوقراطيي  اأن  معظمهم  علم  الإدارة. 
اجتماعية  �ضيا�ضات  اأي  تذكر  يف  عانوا  لكنهم  الإنفاق  حزمة  كلفة  حول 
اأو مناخية ت�ضمنتها تلك احلزمة. علماً اأن اأرلينغتون كانت املكان الذي 
الناخبون  يعلم  اأن  اإن فر�س  البالد.  يف  تعلماً  الو�ضط  ي�ضار  اأك��رث  ي�ضم 
فكرة  اأدنى  )تك�ضا�س(  با�ضو  اإل  اأو  )وي�ضكون�ضن(  ميلووكي  امل�ضتقلون يف 

عن حماولت بايدن �ضتقارب ال�ضفر.
اأ�ضافت املجلة اأن ترامب كان دوماً يبيع �ضجله من الإجنازات حتى ولو 
مل يكن موجوداً. على عك�س ذلك، ل يروج بايدن اأو حزبه ملا يقومون به. 
الدميوقراطين  اإن  كارفيل  كلينتون جيم�س  بيل  م�ضاعدي  يقول كبر 
ال�ضيا�ضة. وقد ل يكون بايدن جيداً يف  البيع يف  اإقحام مهنة  ل يحبون 
ر. اإذا كان مو�ضوع النتخابات  ذلك اأ�ضا�ضاً. يف جميع الأحواال، هو مق�ضّ
حول  فقط  تكون  اأن  ميكن  فال  كلينتون،  يقول  ك��ان  كما  امل�ضتقبل،  هو 

ترامب.

   الدر�س الأول: 
الكثر  يتجاهل 
اليابانين  م���ن 
ح����������ق����������ه����������م يف 

النتخابات  ت��ع��ت��رب  ال��ت�����ض��وي��ت. 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  الأه����م  الت�ضريعية 
ال��وط��ن��ي لأن��ه��ا جت��ع��ل م��ن املمكن 
جت���دي���د ج��م��ي��ع م���ق���اع���د ال���ن���واب 
�ضنوات  اأرب�������ع  ك����ل  واح�������دة  دف���ع���ة 
بالن�ضبية(.   179 منها   ،465(
تقرر  التي  النتخابات  ا  اأي�ضً وهي 
اجتاه احلكومة، لأن رئي�س الوزراء 
ه���و ب��ح��ك��م الأم������ر ال����واق����ع زعيم 
اإمكانية  ورغ����م  الأغ��ل��ب��ي��ة.  ح���زب 
زع���زع���ة احل���ي���اة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، فاإن 
الناخبن  باملائة من   56 اأق��ل من 

خرجوا هذه املرة 
ورقتهم  ل��و���ض��ع 
�������ض������ن������دوق  يف 
القرتاع. ي�ضجل 
يف  الت�ضويت  يت�ضنى  حن  يف  ه��ذا 
ولي�س  اأ�ضبوعن،  وقت، وطيلة  اأي 

يف يوم واحد فقط.
اأخ����ط����اأت     ال���ن���ق���ط���ة ال���ث���ان���ي���ة: 
وف�ضل  ال������������راأي  ا�����ض����ت����ط����الع����ات 
ل  ال��ي��اب��ان،  “يف  ال�ضيا�ضة.  خ��رباء 
ن��ق��وم ب���اإج���راء ا���ض��ت��ط��الع��ات راي 
اجتماعًيا  مت��ث��ي��ل��ي��ة  ع��ي��ن��ات  م���ع 
ل����ل���������ض����ك����ان، ول�����ك�����ن ع������ن ط���ري���ق 
الخ����ت����ي����ار ال���ع�������ض���وائ���ي لأرق��������ام 
واملحمولة”،  الأر���ض��ي��ة  ال��ه��وات��ف 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي تاكو  ال���ب���اح���ث  ي���ق���ول 

موقعه  ع����ّزز  م��ن  املعار�ض������ة،  يف 
حًقا. 

نقا�ضات  ت���وج���د  ل  ال����ي����اب����ان،  يف 
�ضيا�ضية تقريًبا:

ا�ضتوديو  يف  يجتمعون  وع��ن��دم��ا   
ي���ت���ن���اوب   ، ن���ف�������ض���ه  ال����ت����ل����ف����زي����ون 
امل��ر���ض��ح��ون ع��ل��ى ���ض��رد اآرائ���ه���م اأو 
بع�ضهم  م��واج��ه��ة  دون  وع���وده���م، 
البع�س. ويتمتع الئتالف احلاكم 
بكثر من  اأك��رب  اإعالمية  بتغطية 

املعار�ضة.
   النقطة الرابعة: ل مكان للمراأة 
مرت�ضحا   1051 ب��ن  م��ن  ب��ع��د. 
465 مقعًدا، كان  يتناف�ضون على 

اجلميع  واخلال�ضة،  اأوهامازاكي. 
الليربايل  احل���زب  اأع��ط��وا  تقريبا 
ال���دمي���ق���راط���ي ف�����وًزا م����وؤك����ًدا مع 
بالأغلبية  اإمكانية عدم الحتفاظ 
بفارق  اأو  مقعًدا(   233( مبفرده 

�ضئيل جدا. 
النهائية،  للنتائج  وفًقا  ذلك،  ومع 
فقد ح�ضل على 261 مقعًدا من 

اأ�ضل 465. 
وه���������ذا ي�����ت�����ج�����اوز ب���ك���ث���ر ن���ط���اق 
ال��ت��ق��دي��رات )ال��ت��ي ع���ادة م��ا تكون 
ال��ت��ي قدمتها  م�����ض��داق��ي��ة(  اأك����رث 
و���ض��ائ��ل الإع������الم ال��رئ��ي�����ض��ي��ة بعد 

اإغالق مراكز القرتاع مبا�ضرة.

يف  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة.  اإىل  ب���ح���اج���ة 
جتّمعت  ال��ت��اري��خ،  يف  اأوىل  �ضابقة 
لتقدمي  معار�ضة  اأح����زاب  خم�ضة 
كبر  ع��دد  يف  مميزين  مر�ضحن 
ه�������ذه  ت�ض������مح  ومل  ال��دوائ��ر.  من 

اخلطوة بفوزها.
 وح�ضب املحلل ال�ضيا�ضي تاكايا�ضو، 
ح�ضا�ضية  ت���ك���ون  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 
احلزب  جتاه  اليابانين  املواطنن 
خالل  من  ت��اأك��دت  “قد  ال�ضيوعي 
كان  ال���ذي  ه����و  القرتاع”،  ه���ذا 
اخلم�ضة  الأح�����������زاب  ه������ذه  اأح�������د 
املجتمعة، ووح������ده حزب البتكار، 
م�ضنف  لكنه  �ضعبوي  مييني  وهو 

   بالتاأكيد، مل يتنباأ اأحد بالتناوب 
ل�ضالح ي�ضار الو�ضط، ول ب�ضقوط 
الئ����ت����الف ال������ذي ���ض��ك��ل��ه احل����زب 
الليربايل الدميقراطي مع حليفه 
هي  احلقيقة،  لكن  كوميتو،  حزب 
12 مقعًدا  مًعا خ�ضرا  الثنن  اأن 
مقعًدا   305 اأ�����ض����ل  م����ن  ف���ق���ط 
�ضقوط  اإن  ���ض��اب��ًق��ا.  ح��وزت��ه��م��ا  يف 
موؤ�ضف  اأم�����ر  ك���ب���رة  ���ض��خ�����ض��ي��ات 
الدميقراطي  ال��ل��ي��ربايل  ل��ل��ح��زب 
غر انه ل يكفي لزعزعة ا�ضتقرار 
ح�������زب م���ه���ي���م���ن ي�������ض���ع���ر اأخ��������ًرا 
رئ��ي�����ض��ه ورئ��ي�����س وزرائ�����ه احل���ايل، 
ف���وم���ي���و ك���ي�������ض���ي���دا، امل���ن���ت���خ���ب يف 

مبدئيا،  بالرتياح.  اأكتوبر،  بداية 
ما  ه��ادئ��ة،  �ضنوات  ب��اأرب��ع  �ضيتمتع 
العام  ال���راأي  على  تغير  يطراأ  مل 
ال�ضيوخ  جم��ل�����س  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
ل  اأننا  هي  “امل�ضكلة  القادم.  العام 
�ضيتبعها”،  التي  ال�ضيا�ضة  نعرف 
العلوم  اأ�ضتاذ  اأوهامازاكي  يالحظ 
ال�ضيا�ضية يف جامعة �ضايكي، “وهو 
لي�س موؤثًرا جًدا ولكن من ال�ضهل 
ي�ضيف  عليه”،  ال���ت���اأث���ر  ج������ًدا 

اأوهاما�ضاكي.

�أين �ملع�ر�شة؟
املعار�ضة  ال���ث���ال���ث���ة:  ال��ن��ق��ط��ة     

 17( فقط  مر�ضحة   186 هناك 
ف��ا���ض��ل 7 ب���امل���ائ���ة(، م��ن��ه��ن 141 
فاإن  وبالتايل،  انتخابهن.  يتم  مل 
فا�ضل   9 ي�����ض��م  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
 “ اإن  الن�ضاء.  م��ن  فقط  باملائة   7
التنا�ضف  ع��دم الم��ت��ث��ال حل��واف��ز 
يف الرت�ضح ب��ن ال��رج��ل وامل����راأة ل 
ال��ق��ان��ون، ول يزال  ي��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه 
تزال  ول  عيًبا،  ميثل  امل��راأة  تر�ّضح 
امل��ع��ام��ل��ة يف  ل�����ض��وء  امل����راأة تتعر�س 
يو  يو�ضح  ال�ضيا�ضية”،  ال��دوائ��ر 
ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاذ  اأو�ضياما، 

يف جامعة طوكيو.
عن لوبو�ن

ن�ضبة م�ضاركة �ضعيفةي�ضغل احلزب املحافظ الياباين الكبر بزعامة رئي�س الوزراء فوميو كي�ضيدا الآن 261 مقعًدا من اأ�ضل 465 مقعًدا يف الربملان اجلديد

اأوكرانيا تنفي ر�سد تعزيزات ع�سكرية رو�سية على حدودها 
احلدود  على  الرو�ضية  الع�ضكرية  وامل��ع��دات  والأ�ضلحة  ل��ل��وح��دات  اإ���ض��ايف 

الأوكرانية«.
بعد  القوات  “تنقل  اإط��ار  يف  اإليها جرت  امل�ضار  التحركات  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
قد  رو�ضية  ع�ضكرية  تعزيزات  عن  مزاعم  ن�ضر  اأن  م�ضيفة  التدريبات”، 

ت�ضكل عملية “نف�ضية” �ضد كييف.
اأمركين  باأن م�ضوؤولن  �ضابق  بو�ضت يف وقت  وا�ضنطن  واأف��ادت �ضحيفة 
اأب��دوا قلقهم من حتركات لتلك القوات ُوّثقت يف مقاطع فيديو متداولة 
رو�ضية  ع�ضكرية  ق���ط���ارات  وُت��ظ��ه��ر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
وقوافل �ضاحنات حتمل كميات كبرة من املعدات الع�ضكرية بينها دبابات 

و�ضواريخ.
تراقب  وا�ضنطن  اإن  الثنن  البنتاغون جون كربي  با�ضم  املتحدث  وقال 

“من كثب” الو�ضع على احلدود الرو�ضية الأوكرانية.

•• كييف-�أ ف ب

حدودها  ق��رب  رو�ضية  ع�ضكرية  تعزيزات  تر�ضد  مل  اأن��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  اأك���دت 
ال�ضرقية، بعد حديث و�ضائل اإعالم اأمركية عن حتركات للقوات الرو�ضية 

يف املنطقة.
جاء هذا التاأكيد ُقبيل اإعالن و�ضائل اإعالم ا�ضتقالة وزير الدفاع الأوكراين 

اأندريه تاران )66 عاما( لأ�ضباب �ضحية بح�ضب م�ضوؤول برملاين.
لنتقادات   2020 اآذار/م��ار���س  منذ  من�ضبه  �ضغل  ال��ذي  ت��اران  وتعر�س 

ب�ضبب غياب الإ�ضالحات يف اجلي�س.
وقد ي�ضادق الربملان على ا�ضتقالته اليوم اخلمي�س يف اإطار تعديل وزاري 

ح�ضب ما قال الع�ضو يف احلزب الرئا�ضي تارا�س ملنيت�ضوك.
د اأّي ن�ضر  وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية يف بيان م�ضاء الثنن “مل ُير�ضَ

اأنه  الثالثاء  جهته  من  زيلين�ضكي  فولودمير  الأوك���راين  الرئي�س  واأك��د 
الأمني”  “الو�ضع  بايدن حول  الأمركي جو  اأج��رى حمادثة مع نظره 
يف �ضرق اأوكرانيا. وكتب زيلين�ضكي يف تغريدة “�ضتوا�ضل الوليات املتحدة 
التقى  اأن��ه  اإىل  م�ضراً  اأوكرانيا”،  يف  والإ���ض��الح��ات  اأرا�ضينا  وح��دة  دع��م 

بايدن على هام�س موؤمتر “كوب 26” يف غال�ضكو.
الرو�ضية،  التحركات  حول  الأمركية  ال�ضحافة  يف  ن�ضر  ما  على  رده  ويف 
قال املتحدث با�ضم الكرملن دميرتي بي�ضكوف الثالثاء اإن هذه املقالت 
“رديئة” ول ينبغي اإعارتها الهتمام، لكنه مل ينف �ضراحة هذه التحركات، 

م�ضراً اإىل اأن مو�ضكو حتتفظ باحلق يف نقل قواتها ح�ضب اإرادتها.
اإىل  م�ضراً  اأمنها”،  ل�ضمان  التدابر  اتخاذ  “�ضتوا�ضل  رو�ضيا  اأن  وتابع 
جانب  من  �ضيما  “ول  اأرا�ضيها  ح��ول  والعدوانية”  “التو�ضعية  النزعات 
احللف الأطل�ضي«. وت�ضهد دونبا�س، املنطقة الواقعة يف �ضرق اأوكرانيا، منذ 

2014 حرباً مع النف�ضالين املوالن لرو�ضيا اأودت بحياة اأكرث من 13 
األف �ضخ�س.

 ،2020 العام  من  الثاين  الن�ضف  خ��الل  اإليها  التو�ضل  مت  هدنة  وبعد 
عادت ال�ضتباكات منذ بداية العام بن قوات كييف والنف�ضالين الذين 

ُتعترَب رو�ضيا الداعم الع�ضكري واملايل لهم.
تعزيزات ع�ضكرية  قلقهم جراء  الغربيون  اأبدى  املا�ضي،  ني�ضان/اأبريل  يف 
رو���ض��ي��ة ع��ل��ى ط���ول احل����دود م��ع اأوك���ران���ي���ا، م��ا اأث����ار خم���اوف م��ن حدوث 

ت�ضعيد.
وقال م�ضوؤول اأمركي طلب عدم ك�ضف هويته اإن هذه التحركات ح�ضلت 
يف الواقع لكنها اأقل اأهمية مقارنة بالتحركات التي متت يف املنطقة نف�ضها 
واأثارت قلق املجتمع الدويل يف ني�ضان/اأبريل. واأ�ضاف لوكالة فران�س بر�س 

اأن التحركات احلالية اأكرث ُبعدا عن احلدود اأي�ضا.
 

من �ساحات الحتجاج اإىل الربملان.. امل�ستقلون يف العراق متم�سكون بحلم »التغيري«
•• �لنا�رصية-�أ ف ب

الأربعيني  ال�ضيديل  اأ�ضبح  �ضيا�ضي،  ن�ضاط  اأي  من  تخلو  “روتينية”  حياة  من 
2019، مع  ع��ن احتجاجات  املنبثقة  ام��ت��داد  ع��ام حركة  اأم��ن  ال��رك��اب��ي،  ع��الء 
للتاأ�ضي�س  طاحمن  الأوىل،  للمرة  نائباً  احلركة  من  اآخرين  مر�ضحن  ثمانية 
ل�”معار�ضة” يف منظومة �ضيا�ضية مت�ضك اأحزاب تقليدية بكافة مفا�ضلها. من 
منزله يف النا�ضرية على �ضفاف الفرات يف جنوب العراق، ي�ضف الركابي النتقال 
عامن،  قبل  املدينة  و�ضط  يف  احلبوبي  يف  خربها  التي  الحتجاج  �ضاحات  م��ن 
ويقول  ب�”التحدي«.  املقبلة،  احلكومة  يف  ت�ضارك  لن  م�ضتقلة  “معار�ضة”  اإىل 
لفران�س بر�س “بداأنا نتكلم مع من تنظموا �ضيا�ضياً... ومن مل يتنظموا وقرروا 
اأدوار تكاملية،  نتوا�ضل معهم لنطرح عليهم لعب  امل�ضاركة يف النتخابات.  عدم 
“اأن حجمنا الآن  رغم  ال�ضارع ونحن من الربملان”،  هم كمعار�ضة �ضيا�ضية من 
غر موؤثر” يف جمل�س نواب موؤلف من 329 مقعداً. وكانت “امتداد” واحدًة 

من احلركات املنبثقة عن التظاهرات التي اختارت امل�ضاركة يف النتخابات بينما 
تكون  اأن  اإىل  الركابي  وي�ضعى  مقاطعتها.  الأخ���رى  احل��رك��ات  غالبية  اخ��ت��ارت 
الغزو  بعد  ح�ضن  ���ض��دام  نظام  �ضقوط  منذ  فيه  ال��ع��ادة  ج��رت  بلد  يف  كلمة  ل��ه 
الأمركي يف العام 2003، باإن�ضاء حكومات توافق بن القوى الكربى والنافذة. 
الأبرز  القوى  اأن تتقا�ضم  اإذ يتوقع خ��رباء  امل��رة،  الأم��ر كثرا هذه  ومل يختلف 
مع  الطليعة  يف  ال�ضدر  مقتدى  بزعامة  ال�ضدري  التيار  ح��ّل  وق��د  احل�ض�س. 
اأكرث 70 نائباً، وتراجعت قوى �ضيا�ضية ممثلة للح�ضد ال�ضعبي، حتالف ف�ضائل 
بعد.  النهائية  النتائج  ت�ضدر  مل  بينما  الأول��ي��ة.  النتائج  وف��ق  لإي���ران،  موالية 
املحا�ض�ضة وتوزيع  العراق هي حكومات  “اأكرب م�ضاكلنا يف  اأن  الركابي  وي�ضرح 
املنا�ضب والدرجات الوظيفية على الأحزاب. لنحارب ذلك، ل بّد اأن نكون خارج 
املنظومة” التي اأفرزت تردياً يف اخلدمات مالحمه وا�ضحة يف النا�ضرية، وف�ضاداً 
م�ضت�ضرياً يف كل مفا�ضل البلد الغني بالنفط، لكن ثلث �ضكانه يقبعون حتت خط 
املحا�ضبة«.  من  لنتمكن  حما�ض�ضة  حكومة  باأي  ن�ضرتك  “لن  وي�ضيف  الفقر. 

ول تزال �ضوارع النا�ضرية �ضاهدًة على حركة احتجاجية طالبت باإ�ضقاط النظام 
اإنها  “امتداد”  وتعر�ضت لقمع دام. كان غالبية امل�ضاركن بها من �ضباب تقول 
متّثلهم، مثل ح�ضن علي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي �ضّل بعدما اأ�ضيب 
بطلقات نارية يف ظهره اأثناء قمع التظاهرات. ويقول ال�ضاب من منزله املتوا�ضع 
حيث يق�ضي معظم وقته وحيداً بعدما �ضارع املوت قبل عامن “انتخبت امتداد 
اأي  اأتلق  اأ�ضبت، مل  اأن  باأنها �ضوف تعيد حقوق املتظاهرين. منذ  اأمل  لأن لدي 
تعوي�س من احلكومة«. تراجع مذاك زخم التظاهرات كثراً، ل �ضيما على وقع 
النا�ضرية  يف  املئات  اأحيا  ذل��ك،  مع  نا�ضطن.  طالت  خطف  وعمليات  اغتيالت 
25 ت�ضرين الأول/اأكتوبر. وبحملة انتخابية  الذكرى الثانية لالحتجاجات يف 
مبالين  مقارنة  دولر(،  األفي  )نحو  دينار  مالين  اأرب��ع��ة  ميزانيتها  تفوق  ل 
خم�ضة مقاعد من  “امتداد”  ح��ازت  الركابي،  الكبرة، وفق  الأح��زاب  �ضرفتها 
النتائج  األفاً، وفق   140 19 مقعداً خم�ض�ضاً لذي قار، مبجموع عدد ناخبن 

الأولية، مقابل 90 األف �ضوت ملر�ضحي الأحزاب.
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اإىل /مركز اليا�ضمن التجاري ذ.م.م

AL YASMEEN TRADE CENTER L.L.C
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الأدوات و الأواين - بالتجزئة 4759007
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة 4721004

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع ادوات القرطا�ضية - بالتجزئة 4761003
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة عامة 4690018

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الألعاب ولعب الأطفال - بالتجزئة 4764001
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضتراد  4610008

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع م�ضتح�ضرات التجميل - بالتجزئة  4772008
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الأ�ضماك و احليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة  4721006

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع اخل�ضار و الفواكه املجففة - بالتجزئة  4721020
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة  4771101
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع املالب�س الن�ضائية اجلاهزة - بالتجزئة  4771102

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة 4741011
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ماي �ضنرت للطباعة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1972282 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ماي �ضنرت للطباعة

MY CENTER TYPING

اإىل /ماي �ضنرت للطباعة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 

MY CENTER TYPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الق�ضر البي�س لل�ضيانة 
CN قد تقدموا الينا بطلب العامة والتكييف رخ�ضة رقم:1148466 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الق�ضر البي�س لل�ضيانة العامة والتكييف 

AL QASR AL ABIADH GENERAL MAINTENANCE AND AIR CONDITIONING  

اإىل /الق�ضر البي�س لل�ضيانة العامة
AL QASR AL ABIADH GENERAL MAINTENANCE 

تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة اأجهزة التكييف املركزي 4329902
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوبرير ا�ضب�ضيالي�ضت 

اكادمييك تيم لال�ضت�ضارات التعليمية ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2898506 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
اإ�ضافة كونرتا �ضيكيورتيز لالجهزة المنية ذ.م.م 

contra securities services L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف طالل حممد علي احمد بودب�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  3192/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

اأداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره  اأمر   420/2020 مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف العري�ضة رقم 
)464،320 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ:في�س النعم لتجارة الوقود وم�ضتقات النفط - ذ م م   - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي 
- �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج لطيفة - �ضقة 2201 - بجوار فندق كراون بالزا رقم مكاين 2684890630  
املطلوب اإعالنه : ابراهيم خليل خياط  - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى 
ikhayatat@  -  0507707450  -  2614487868 مكاين  رقم   -  3604 مكتب  �ضقة   - خليفة  برج 

a2mmc.com
مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�ضافه  ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�ضة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ضاف املمتلكات :   نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�س 62  - املنطقة: اخلليج التجاري - ا�ضم املبنى - �ضيتادل 
 )959،854،43( التقييم   - مربع  111،32 مرت   : امل�ضاحة   -  1  : املبنى  رق��م   -  3604 العقار  رق��م   - ت��اور 

درهم - لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  168/2020/250  بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�ضوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �ضقة يف اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�س 201  - مبنى 
�ضاوث ريدج 1 - رقم املبنى : 1  - رقم الطابق 28 - رقم العقار : 2804 - والت�ضريح با�ضتالم مبلغ 1141685.81 

درهم من ثمن البيع باملزاد  
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع 5 متفرع من �ضارع دم�ضق - بناية نهال - الق�ضي�س 2 - الطابق الر�ضي - بجوار فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : براناف ديليب بهائي �ضاه  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�س  201 - مبنى �ضاوث ريدج 1 - رقم املبنى : 1 - رقم الطابق 28 - 
PRANAV012@HOTMAIL.COM -  0552011181 -  2804 : رقم العقار

مو�ضوع الإعالن :
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�ضراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�ضا�ضي قبل دخول 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر���س 201 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضاوث ري��دج 1 - رق��م  الطابق 

درهم   )1270742.30(  - مربع  مرت   85.01  : العقار  م�ضاحة   -   2804  : الوحدة  رقم   -  28
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  7486/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

2018/2294 جتاري كلي، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 
)5002435 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ: م�ضطفى يعقوب طالب الأن�ضاري  
عنوانه : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �ضارع الأعمال - اأوبرواي �ضنرت - الدور 17 - مكتب رقم 1702  - مكاين / 

وميثله : نورة حممد مراد عبدالرحمن املازمي      2508686621
املطلوب اإعالنه : ال�ضيخ مانع بن ح�ضر بن مانع اآل مكتوم  

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - املركز التجاري - برج املو�ضى 1 - مكتب رقم 1701 - مكاين / 2648690052 
info@sheikhmanaapolyclinic.com - 971000000000000 - 0509577771 -

مو�ضوع الإعالن :
املنفذ �ضده :  جمموعة ال�ضيخ مانع بن ح�ضر لإدارة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ضاعة   2021/11/10 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  اأن��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن %20 
من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :  ح�ضة يف عقار  - املنطقة 

الرا�ضدية - م�ضاحة احل�ضة 1211.22 مرت مربع - الر�س رقم 618  - قيمة احل�ضة 2346134  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  212/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  

مو�ضوع التنفيذ :  بيع العقار باملزاد العلني وفاء ملبلغ الرهن وقدره )4،000،000( درهم 
طالب التنفيذ: م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة   
املطلوب اإعالنه :  فاطمة ح�ضن عامر حممد  

املكتب  12 - رقم  املبنى : �ضمارت هايت�س الطابق  ا�ضم  املبنى )1( -  الثنية الوىل - رقم  عنوانه : دبي - 
 : الل��ك��رتوين  الربيد   -  0506321008  : هاتف   -  1613276869  : مكاين  رق��م   -  1208

sahar@folkdubai.com
مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضده :  الفلك للمالح - �س ذم م 

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�ضراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم 
املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
رقم  الوىل-  الثنية   : املنطقة   - : مكتب  العقار  نوع    : املمتلكات  اأو�ضاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة 
الر�س 9 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضمارت هايت�س - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 1208 - امل�ضاحة 

:  187.94 مرت مربع - التقييم : 938291.11  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  128/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�ضوع التنفيذ : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �ضقة يف اإم��ارة دبي - منطقة احلبية اخلام�ضة - مبنى 
مبلغ  با�ضتالم  والت�ضريح   12  : املبنى  رق��م   -   43 الر����س  رق��م   -  306 ال��وح��دة  رق��م   -  3 الطابق   -  12 الثمام 

باملزاد   البيع  ثمن  من  درهم   1333686.69
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع )5( متفرع من �ضارع دم�ضق - بناية نهال - الق�ضي�س 2  
املطلوب اإعالنه : حممد ا�ضفاق عبدالرزاق  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�ضة - مبنى الثمام 12 - الطابق 3  - رقم الوحدة : 306  - رقم الر�س 
eim.ae@royal786   -   0506465936  -   12  : املبنى  رقم   -   43

مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضده :  ريحانه يا�ضمن حممد 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ضاعة   2021/11/10 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  اأن��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن %20 
من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - )حتت الإن�ضاء( املنطقة : احلبية اخلام�ضة - رقم الر�س 43  - رقم املبنى : 12  - ا�ضم 

املبنى : الثمام 12 - رقم العقار : 306  - امل�ضاحة : 107.74 مرت مربع التقييم )560683.26( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3192/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

اأداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره  اأمر   420/2020 مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف العري�ضة رقم 
)464،320 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ:في�س النعم لتجارة الوقود وم�ضتقات النفط - ذ م م   - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي 
- �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج لطيفة - �ضقة 2201 - بجوار فندق كراون بالزا رقم مكاين 2684890630  

املطلوب اإعالنه : ابراهيم خليل خياط
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى برج خليفة - �ضقة مكتب 3604 - رقم 

ikhayatat@a2mmc.com - 0507707450 - 2614487868 مكاين
مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�ضافه  ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�ضة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ضاف املمتلكات :   نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�س 62  - املنطقة: اخلليج التجاري - ا�ضم املبنى - �ضيتادل 
 )959،854،43( التقييم   - مربع  111،32 مرت   : امل�ضاحة   -  1  : املبنى  رق��م   -  3604 العقار  رق��م   - ت��اور 

درهم - لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  16/2017/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

26 من القانون رقم 14   مو�ضوع الدعوى : احلجز يل عقارات مرهونة متهيدا لبيعا باملزاد العلني ا�ضتنادا للمادة رقم 
ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي 

طالب التنفيذ: بنك اأم القيوين الوطني -  �س م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد - بناية ام القيوين - هاتف رقم  04379665554 بريد الكرتوين 

 NBQ.LEGAL1@NBQ.AE :
املطلوب اإعالنه : حممود نور خليل عبدالرحيم جناحي  

عنوانه : عنوان اقامته يف مكتبه يف فندق ايوان ب�ضفته مالك الفندق الكائن يف الرباحة �ضارع 15 الرباحة 122 بجانب 
م�ضفي الرباحة رقم مكاين 3065197111 دبي �ضندوق بريد 2003 هاتف رقم / 0435182222 هاتف متحرك 

noor@yahoo.com  -  0506450161  -  0506450161
مو�ضوع الإعالن :

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�ضراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�ضا�ضي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 696  - املنطقة : الرفاعة - رقم البلدية 316/4025 - امل�ضاحة : 

عطاء.  لعلى  ويباع   - درهم    11872204  : القيمة   - مربع  مرت   735.31
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  6884/2020/207  تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

2017/2546 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�ضتئناف رقم  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 
2019/1316 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )940542 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ: ر�ضوان عزالدين الزهر  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - كروان بالزا الربج التجاري - الطابق 9 - مكتب رقم )904(  
املطلوب اإعالنه : يو�ضف حممد �ضالح عبداهلل احلمادي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - دي�ضكفري 

B705 - 97150414182 - غاردن - مبنى ابن بطوطة - ال�ضابع مكتب
alhammadi70yahoo.com

مو�ضوع الإعالن :
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�ضراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا 
يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 1084  - رقم املبنى : 1  - ا�ضم املبنى : غاليه - رقم 

العقار : 1816  - امل�ضاحة : 41.06 مرت مربع - املقدرة ب��� )434،881،38( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  212/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  

مو�ضوع التنفيذ :  بيع العقار باملزاد العلني وفاء ملبلغ الرهن وقدره )4،000،000( درهم 
طالب التنفيذ: م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة   
املطلوب اإعالنه :  فاطمة ح�ضن عامر حممد  

املكتب  12 - رقم  املبنى : �ضمارت هايت�س الطابق  ا�ضم  املبنى )1( -  الثنية الوىل - رقم  عنوانه : دبي - 
 : الل��ك��رتوين  الربيد   -  0506321008  : هاتف   -  1613276869  : مكاين  رق��م   -  1208

sahar@folkdubai.com
مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضده :  الفلك للمالح - �س ذم م 

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�ضراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم 
املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
رقم  الوىل-  الثنية   : املنطقة   - : مكتب  العقار  ن��وع   : املمتلكات  اأو���ض��اف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة 
الر�س 9 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضمارت هايت�س - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 1208 - امل�ضاحة 

:  187.94 مرت مربع - التقييم : 938291.11  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  601/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

، ب�ضداد   اأداء بالزام املنفذ �ضدهم  اأمر   2020/2660 التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم  مو�ضوع 
مبلغ وقدره )42772512 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي- منطقة اخلليج التجاري - 
�ضارع البراج  - مبنى 014  - الطابق 14 - مكاين : 2563786091  

املطلوب اإعالنه : مودلر كون�ضبت�س - �س ذ م م   
عنوانه : عنوانها : دبي - ديرة - الق�ضي�س : ملك حمد حممد حمد عبداهلل بوا�ضطة فاك�ضون للعقارات- مكتب رقم 
 040000000  -  0503987577  -  3881095004  : مكاين   -   484-599 الر�س  رقم   -   204

payable.accounts@modconsllc.com
مو�ضوع الإعالن :

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�ضراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا 
يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
)حق منفعة( ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية الوىل - رقم الر�س 699  - رقم البلدية 

: 1997-599 - امل�ضاحة : 1950.03 مرت مربع - القيمة  28000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  162/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  

مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقارات مرهونة من قبل املدين ال�ضلي املطلوب �ضده المر الوىل وكذلك 
العقارات املرهونة من قبل ال�ضامن املطلوب �ضده الأخر الرابع 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الدويل - �س م ب - مكتب متثيل  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - اجتاه اإمارة ابوظبي - برج املو�ضى 2 - بجانب مطعم �ضدف 

- بالقرب من �ضوبر ماركت ليفكو - الطابق التا�ضع - مكتب رقم 901 - رقم مكاين 3005495192  
املطلوب اإعالنه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - القرهود - بالقرب من حمطة مرتو جي جي كو - بناية حممد عمر بن حيدر 
info@mobhgroup.com - 042825115 -  0097142821191 -

مو�ضوع الإعالن :
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�ضراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم 
املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
ار�س ما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�ضي - رقم الر�س 463  - رقم البلدية : 882 -128  - امل�ضاحة 

: 1923.42 مرت مربع - القيمة الكلية 11.000.000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  52/2020/211  تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/121 جلان عقارية ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)54094028.79 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ: ليوان - �س ذ م م   

ال��روؤي��ة - رق��م مكاين :   ب��رج  اإم��ارة دب��ي - بردبي - اخلليج التجاري - طريق اخلليج التجاري - مكتب  عنوانه : 
   2504886910

املطلوب اإعالنه : �ضنبلة لالن�ضاءات - ذ م م   
عنوانه :اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - قطعة رقم  550 -345 - ملك عبد العزيز ا�ضحاق ال �ضيخ - 
sunbolah@yahoo.com -  0506506763 -  2614487868 مكتب رقم 501 - رقم مكاين

مو�ضوع الإعالن :
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�ضراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا 
يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
ار�س ف�ضاء - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 849  - رقم البلدية : 1415 - 681  - امل�ضاحة : 

درهم    42796254 القيمة   - مربع  مرت   19879.53
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  81/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  
مو�ضوع الدعوى : طلب احلجز على العقارات املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني �ضندا لحكام القانون 
رقم )14( ل�ضنة 2008  ب�ضاأن الهرون التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 145.000.000 درهم مائة وخم�ضة 

واربعون مليونا 
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الول - �س م ع - واآخ��رون   عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - �ضارع ابوبكر 
ال�ضديق - بجوار مركز القبائل للتخفي�ضات وعنوانه املختار : مكتب علي حبيب وم�ضاركوه الكائن باإمارة 

دبي - منطقة بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد �ضما تاور - الطابق الول - مكتب رقم 105  
وميثله : علي احمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  

املطلوب اإعالنه : داوود �ضيف الدين يعقوب اليعقوب  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة منخول - �ضارع رقم 8B - لندن كراون 1 لل�ضقق الفندقية - هاتف 

رقم 050/7777779 
05:00:00م ويف اليام الثالث  مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات 
راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
الع�ضرة  الي��ام  الثمن خالل  يزيد على  اأن  املزايدة  البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من  التالية جلل�ضة  اأي��ام 
التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء- رقم الر�س 663  - املنطقة : املنخول - امل�ضاحة : 2971.04 مرت مربع 

- املقدرة ب�� )120،000،000( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  311/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  
مو�ضوع التنفيذ :  طلب بتوقيع احلجز التنفيذي على حق )املنفعة( املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني �ضندا لحكام 
القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 9،195،200.01 درهم ت�ضعة مالين ومائة 

وخم�ضة وت�ضعون الفا ومائتي درهما واحد فل�ضا 
طالب التنفيذ:ابوظبي للتمويل - �س م خ  - واآخرون  

عنوانه : حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�ضاركوه - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - �ضما تاور - الطابق الول - مكتب رقم 
  dubai@ahlegal.ae اللكرتوين  الربيد   -  043588444 رقم  هاتف   105

وميثله : ريا�ضه �ضيغم كطامي  
املطلوب اإعالنه : فورزون ديكور ال�ضناعية - ذ م م   

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القوز ال�ضناعية  الثالثة - �ضارع رقم 28 )ب( - رقم مكاين 20385 78905  - هاتف رقم 
a@a.ae  -  0528507022  -   04/3413921 رقم  فاك�س   -  04/3413920

مو�ضوع الإعالن :
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�ضراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�ضا�ضي قبل دخول 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :  نوع العقار : حق منفعة على ار�س وما عليها من بناء- حتت 
الن�ضاء - املنطقة : �ضيح �ضعيب 2 - رقم الر�س 382  - رقم البلدية : 525 -531  - امل�ضاحة : 11249.19 مرت 

مربع - القيمة الكلية : 12000000 درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/2004 امر اأداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1.243.368.63( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري 
39 - رقم  ال��ع��زال - فيال رق��م  ���ض��ارع   - 2 ع��ن��وان��ه :الم����ارات - ام���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - دب��ي - منطقة ام �ضقيم 

مكاين:4084893639  
املطلوب اإعالنه : حممد اأوي�س جنم حممد جنم الهدى 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�ضة - بناية ليوا هايت�س - مكتب رقم 2306 - 
najam@ventureh.com - 0555586316 - 1344374784:رقم مكاين
مو�ضوع الإعالن :منفذ �ضده:فينت�ضر هورايزن للو�ضاطة العقارية �س.ذ.م.م - فرع م.د.م.�س

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�ضراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا 
يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة معي�ضم الول - رقم الر�س 833 - رقم البلدية 0-685 - امل�ضاحة 

درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا. التقييم:5000000   - مربع  مرت   857.69

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده 
 يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/2004 امر اأداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)1.243.368.63( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري 

39 - رقم  ال��ع��زال - فيال رق��م  ���ض��ارع   - 2 ع��ن��وان��ه :الم����ارات - ام���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - دب��ي - منطقة ام �ضقيم 
مكاين:4084893639  

املطلوب اإعالنه : حممد اأوي�س جنم حممد جنم الهدى 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�ضة - بناية ليوا هايت�س - مكتب رقم 2306 - 

najam@ventureh.com - 0555586316 - 1344374784:رقم مكاين
مو�ضوع الإعالن :منفذ �ضده:فينت�ضر هورايزن للو�ضاطة العقارية �س.ذ.م.م - فرع م.د.م.�س

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�ضراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا 
يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة معي�ضم الول - رقم الر�س 833 - رقم البلدية 0-685 - امل�ضاحة 

درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا. التقييم:5000000   - مربع  مرت   857.69

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164790
 باإ�ضم : دامياتيز انرتبراي�ضيز، ال ال �ضي

وعنوانه: 13737 نورث �ضتيمونز  فري واي ، فارمرز بران�س ،  تك�ضا�س 75234  ، 
الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2019/10/20 وامل�ضجلة حتت الرقم: 164790 
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/03 

وحتى تاريخ: 2031/11/03

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 60169

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360754:تاريخ: 2021/09/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: يوتيل براندكو قرب�س ليمتد
وعنوانه: �ضبايرو كيربيانو  143 ، �ضي واي -3083 ، ليما�ضول ، قرب�س.

�شورة �لعالمة        
                                                 

 وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق، خدمات الفنادق ال�ضغرة )املوتيالت(، خدمات اأماكن الإقامة يف املنتجعات، خدمات اأماكن 
الإقامة، توفر اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات الُنزل، خدمات ال�ضيافة )اأماكن اإقامة(، خدمات احلجز يف 
الفنادق، خدمات احلجز يف املطاعم، خدمات حلجز اأماكن اإقامة العطالت، خدمات احلجوزات يف الفنادق، 
حجز املقاعد يف املطاعم، خدمات حجز اأماكن الإقامة، خدمات وكالت ال�ضفر حلجز اأماكن الإقامة، توفر 
املقاهي،  وامل�ضروبات،  الأطعمة  توفر  العطالت،  اإقامة  اأماكن  بحجوزات  املتعلقة  النرتنت  عرب  املعلومات 
والجتماعات،  واملعار�س  امل��وؤمت��رات  ت�ضهيالت  توفر  وال�����ض��راب،  بالطعام  التزويد  خدمات  الكافتريات، 

خدمات املعلومات وامل�ضورة وال�ضت�ضارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنًفا.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمات YOTEL DOWNTOWN باللغة الإجنليزية.

  ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 148112

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358690:تاريخ: 2021/09/02
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: �ضالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 
العربية  الإم���ارات   ، اأبوظبي   ،  4499 ���س.ب  العربي،  اخلليج  �ضارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  ب��رج  وعنوانه: 

املتحدة.
�شورة �لعالمة        

      
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29

وجممدة  حمفوظة  وخ�����ض��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�ضات  وال�ضيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ض��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �ضالل باللغة العربية حتتها كلمة Silal باللغة الإجنليزية وجميع 

الكلمات بخط مميزعلى ي�ضارهم ر�ضم تعبري ل�ضلة بها نبتة.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177262

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358710:تاريخ: 2021/09/02
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: �ضالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 
العربية  الإم���ارات   ، اأبوظبي   ،  4499 ���س.ب  العربي،  اخلليج  �ضارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  ب��رج  وعنوانه: 

املتحدة.
�شورة �لعالمة      

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفر الأطعمة وامل�ضروبات، الإيواء املوؤقت.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �ضالل باللغة العربية حتتها كلمة Silal باللغة الإجنليزية وجميع 
الكلمات بخط مميزعلى ي�ضارهم ر�ضم تعبري ل�ضلة بها نبتة.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177266

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360170:تاريخ: 2021/09/07
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: اآي كي اإنف�ضتمنت بارترنز نوردن اإيه بي
وعنوانه: �س.ب 7811 ، 96 103 �ضتوكهومل ، ال�ضويد.

�شورة �لعالمة        

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
والإعالن  الدعاية  خ��دم��ات  امل���ايل،  ال�ضتثمار  جم��ال  يف  وال��رتوي��ج  والت�ضويق  والإع���الن  الدعاية  خ��دم��ات 
واملعلومات  والبحث  التحليل  الأعمال، خدمات  وامل�ضورة يف  ال�ضت�ضارات  املايل، خدمات  بال�ضتثمار  املتعلقة 

يف الأعمال.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن  حريف وكلمة IK PARTNERS بالغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177719

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359737:تاريخ: 2021/09/16
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: طلبات للتجارة العامة واملقاولت         
وعنوانه: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�ضيوي، �ضارع �ضامل املبارك، حمافظة 

حويل، ال�ضاملية، الكويت.
�شورة �لعالمة      

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
النقل،  الت�ضليم،  خلدمات  واحلجز  الت�ضليم  بخدمات  متعلقة  معلومات  تعر�س  الكرتونية  مواقع  توفر 
الت�ضليم  الر�ضائل،  ت�ضليم  الب�ضائع،  وت�ضليم  نقل  الطرود،  ت�ضليم  الأطعمة،  ت�ضليم  ال�ضلع،  تغليف وتخزين 
النقل، خدمات  اأثناء  املتعلقة بجمع وت�ضليم الأ�ضول  املعلومات  املركبات، توفر  ال�ضريع للب�ضائع بوا�ضطة 
الت�ضليم، التخزين املوؤقت ملواد الت�ضليم، توفر املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة 

ال�ضتالم والت�ضليم عرب الو�ضول لالإنرتنت اأو بوا�ضطة الهاتف، توفر تتبع الكرتوين للطرود لالآخرين.
mart باللون  talabat باللون الربتقايل على ميينها كلمة  و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  

الأبي�س داخل م�ضتطيل مائل باللون الربتقايل وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بخط مميز.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177896

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360075:تاريخ: 2021/09/21
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: رامك ديري بروداكت�س كومباين �ضراز 
وعنوانه: طابق 2 ، دلتا بلدينغ ، اأورديبه�ضت �ضرتيت ، �ضراز ، ايران.

�شورة �لعالمة      

       
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29

وجممدة  حمفوظة  وخ�����ض��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�ضات  وال�ضيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ض��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل.
�ضبه  ر�ضم  داخ��ل  مميز  بخط  الإجنليزية  RAMAKباللغة  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

بي�ضاوي وعلى ميينه نف�س العالمة باللغة العربية بكلمة رامك.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 176679

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358708:تاريخ: 2021/09/02
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: �ضالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 
العربية  الإم���ارات   ، اأبوظبي   ،  4499 ���س.ب  العربي،  اخلليج  �ضارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  ب��رج  وعنوانه: 

املتحدة.
�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ضاط املكتبي.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �ضالل باللغة العربية حتتها كلمة Silal باللغة الإجنليزية وجميع 
الكلمات بخط مميزعلى ي�ضارهم ر�ضم تعبري ل�ضلة بها نبتة.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177265

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359000:تاريخ: 2021/09/07
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: جمموعة ريفويل ذ.م.م وعنوانه: �س. ب. 121 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة      

  
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44

خدمات  العيون،  واأطباء  العيون  خدمات  الب�ضريات،  فنيي  خدمات  العيون،  بعناية  متعلقة  طبية  خدمات 
بتوفر  املتعلقة  الالحقة  الرعاية  خدمات  الب�ضر،  وفح�س  النظارات  تركيبات  خدمات  بالعيون،  العناية 

منتجات العناية بالعيون، خدمات ال�ضت�ضارات وامل�ضورة املهنية، جميعها متعلقة باخلدمات اآنفة الذكر.
R باللغة الإجنليزية بخط كبر داخل ر�ضم ملربع حمدد بخط  و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن حرف 
عري�س حتته ر�ضم مل�ضتطيل بداخلة كلمة VISION باللغة الإجنليزية  بخط وطريقة مميزة حيث حرف 

ال O  عبارة عن ر�ضم لدائرة غر مكتملة بداخلها نقطة  .
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177713

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360168:تاريخ: 2021/09/07
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: اآي كي اإنف�ضتمنت بارترنز نوردن اإيه بي
وعنوانه: �س.ب 7811 ، 96 103 �ضتوكهومل ، ال�ضويد.

�شورة �لعالمة              

       
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

ال�ضوؤون املالية، التحليل املايل، ا�ضتثمار الأموال، خدمات ال�ضتثمار يف �ضناديق الأ�ضهم اخلا�ضة، ال�ضتثمار 
يف العقارات، ال�ضم�ضرة، ال�ضتثمار املايل، امل�ضورة املالية.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن حريفiK بالغة الإجنليزية بخط مميز.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177722

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360540:تاريخ: 2021/09/15
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: �ضينا ميلز ريفا يرنيز اإك�ضبورت�س )بيه يف تي ( ليمتد 
وعنوانه: رقم 40 نيو كيالين بريدج رود ، اوروجوداواتا ،ويالمبيتيا ،�ضريالنكا .

�شورة �لعالمة           

 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:27

واملجمدة  املحفوظة  واخل�ضروات  الفواكه  اللحم،  خال�ضات  وال�ضيد،  الدواجن  وحلوم  والأ�ضماك  اللحوم 
واملجففة واملطهوة، الهالم )جيلي( واملربيات والفواكه املطبوخة بال�ضكر، البي�س، احلليب واجلنب والزبدة 
واللنب الرائب )زبادي( وغرها من منتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل، جوز الهند للطعام، 

زيت ودهن جوز الهند )للطعام(، زيت جوز الهند الع�ضوي لأغرا�س الطهو.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمة COCO  بخط و طريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O  على �ضكل 
ر�ضم تعبري جلوزة الهند حولها اأوراق �ضجر حتتها كلمة ORGANIC  والكلمات  باللغة الإجنليزية 

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 162550

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358696:تاريخ: 2021/09/02
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: �ضالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 
العربية  الإم���ارات   ، اأبوظبي   ،  4499 ���س.ب  العربي،  اخلليج  �ضارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  ب��رج  وعنوانه: 

املتحدة.
�شورة �لعالمة         

    
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30

القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة ال�ضطناعية، الأرز، التابيوكا وال�ضاغو، الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، ع�ضل النحل والع�ضل الأ�ضود، اخلمرة وم�ضحوق 

اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�ضل�ضات )التوابل(، البهارات، الثلج.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �ضالل باللغة العربية حتتها كلمة Silal باللغة الإجنليزية وجميع 

الكلمات بخط مميزعلى ي�ضارهم ر�ضم تعبري ل�ضلة بها نبتة.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177263

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 360063:تاريخ: 2021/09/21

بيانات الأولوية: 
ال�ضم: ام اي تي ام مطعم ومقهى ذ.م.م 

وعنوانه: حمل رقم 2 ملك اأبراج المارات –مركز اخلليج التجاري –بر دبي –دبي-المارات العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة      

  
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

امل�ضارب،  خدمات  وال��ُن��زل(،  )الفنادق  الإقامة  تاأمن  مكاتب  املوؤقت،  الإي��واء  وامل�ضروبات،  الأطعمة  توفر  خدمات 
خدمات  املخيمات،  اأرا�ضي  ت�ضهيالت  توفر  الكافتريات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  النزل،  حجز  النزل،  خدمات 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، تاأجر الكرا�ضي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية، تاأجر اأجهزة 
العطالت  الأطعمة، خدمات خميمات  النحت على  بالطعام وال�ضراب،  التزويد  ال�ضرب،  اأوعية مياه  تاأجر  الطبخ، 
)اأماكن اإقامة(، خدمات الفنادق، حجز الفنادق، تاأجر اأجهزة الإ�ضاءة، تاأجر غرف الجتماعات، خدمات الفنادق 
ال�ضغرة )موتيالت(، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، 

تاأجر اأماكن الإقامة املوؤقتة، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة، تاأجر اخليم، خدمات اأماكن اإقامة ال�ضياح.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Madeleine et Marcel باللغة الفرن�ضية بخط مميز

  ال�ضرتاطات: 
اإر�ضاله  اأو  الإقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177350

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360174:تاريخ: 2021/09/07
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: اآي كي اإنف�ضتمنت بارترنز نوردن اإيه بي
وعنوانه: �س.ب 7811 ، 96 103 �ضتوكهومل ، ال�ضويد.

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�ضوؤون املالية، التحليل املايل، ا�ضتثمار الأموال، خدمات ال�ضتثمار يف �ضناديق الأ�ضهم اخلا�ضة، ال�ضتثمار 

يف العقارات، ال�ضم�ضرة، ال�ضتثمار املايل، امل�ضورة املالية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن  حريف وكلمة IK PARTNERS بالغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177720

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359583:تاريخ: 2021/09/15
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: بيو�ضن�س ويب�ضرت، اإنك.
وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف، �ضويت 200 اإرفن، كاليفورنيا، 92618 الوليات املتحدة الأمريكية.

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
ق�ضطرة ال�ضتئ�ضال بالبالون لال�ضتخدام يف عمليات ال�ضتئ�ضال القلبي.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة HELIOSTAR  باللغة الإجنليزية
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 178216

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات الأولوية:  املودعة بالرقم 360619            تاريخ: 2021/09/28 

ال�ضم: لرنينج ري�ضور�ضز ، اإنك
وعنوانه: 380 ان . فايرواي درايف، فرنون هيلز  اإلينوي 60061 ، اإلينوي ، الوليات املتحدة الأمريكية .

�شورة �لعالمة                            
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28

ُدمى تعليمية وُدمى التعلم اللكرتوين ولعب واأدوات اللعب حتديًدا الُدمى التعليمية لالأطفال لتطوير مهارات احلركة 
والعّد  الأرق��ام  ومهارات  والرتميز  واحل�ضّية  والجتماعية  الإدراكية  واملهارات  ال�ضفهية  واللغة  الكبرة  واحلركة  الدقيقة 
ومتييز الألوان والأناط والأ�ضكال والفرز وربط رباط احلذاء واحلروف والقراءة العلوم والريا�ضيات والهند�ضة، رجل اآيل 
)روبوت( ُدمى، األعاب لوحية واألعاب البطاقات واألعاب داخلية ُتلعب على الأر�ضيات واألعاب لوحية ا�ضرتاتيجية واألعاب البناء، 
األعاب الكرتونية لتدري�س الأطفال، األعاب الذاكرة، األعاب يدوية، األعاب مهارات احلركة، اأحاجي، اأحاجي يدوية، اأجهزة األعاب 
�س الأدوار على هيئة جمموعات لعب لالأطفال لتقليد املَِهن احلياتية احلقيقية،  تعليمية الكرتونية لالأطفال، ُدمى تقمُّ
وميكرو�ضكوبات  لعب  تل�ضكوبات  للرتكيب،  قابلة  لعب  البناء  قوالب  لعب،  البناء  قوالب  والبناء،  الإن�ضاء  لعب  جمموعات 
)جماهر( لعب ومناظر ثنائية لعب وعد�ضات مكربة لعب لالأطفال، موازين التوازن لعب، قّطارات ال�ضوائل لعب، متاثيل 
ت�ضبه  نوذجية  بال�ضتيكية  لعب  متاثيل  لعب،  الإن�ضاء  جمموعات  حتديًدا  التجهيزات  اأن�ضطة  جمموعات  لعب،  حيوانات 
الأطعمة، اأدوات لعب، �ضاعات حائط لعب، اآلت ت�ضجيل النقد لعب، اأموال لعب حتديًدا قطع نقدية لعب واأموال من الورق، 
لعب يدوية، ناذج لعب، اأدوات اخلبيز واأدوات الطهي لعب، لعبة الرند )الزهر(، ح�ضائر لعب لالأن�ضطة التعليمية لتعليم 
الوقت ومتييز الألوان والأ�ضكال والأرق��ام والعّد وحل امل�ضكالت ومهارات احلركة الكبرة، جمموعات خمترب العلوم لعب 
لالأطفال متكونة من دورق وعد�ضة مكربة وُقمع وقّطارة وقارورة ومالقط ونظارات واقية واأنابيب اختبار مزودة مب�ضاند 
مراقبة  وج��ّرة  جتذير  و�ضينية  ماء  مر�س  من  متكونة  النباتات  لزراعة  لالأطفال  لعب  علوم  اأطقم  لالأن�ضطة،  وبطاقات 

واأغطية �ضلبة وحمجوبة وقدور وجمارف وعالمات النبات وبطاقات لالأن�ضطة.
 R و    L به حريف  ملكعب  ر�ضم  ي�ضارهم  Learning Resources على  كلمات  العالمة عبارة عن   العالمة:  و�ضف 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�ضرتاطات: 

بالربيد  اإر�ضاله  اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 175702

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358701:تاريخ: 2021/09/02
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: �ضالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 
العربية  الإم���ارات   ، اأبوظبي   ،  4499 ���س.ب  العربي،  اخلليج  �ضارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  ب��رج  وعنوانه: 

املتحدة.
�شورة �لعالمة        

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31
احلية،  احليوانات  اأخ��رى،  فئات  يف  ال��واردة  غر  والغابات  الب�ضاتن  ومنتجات  الزراعية  واملنتجات  الِغالل 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�ضة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�ضروات 

ال�ضعر املنبت )امللت(.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �ضالل باللغة العربية حتتها كلمة Silal باللغة الإجنليزية وجميع 

الكلمات بخط مميزعلى ي�ضارهم ر�ضم تعبري ل�ضلة بها نبتة.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177264

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 358997:تاريخ: 2021/09/07
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: جمموعة ريفويل ذ.م.م وعنوانه: �س. ب. 121 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
و�ضرائها عند  الزبائن من معاينتها  لتمكن عامة  وذلك  الغر  ل�ضالح  ال�ضلع  ت�ضكيلة من  خدمات جتميع 

احلاجة حتديداً لبا�س العن والنظارات ال�ضم�ضية والنظارات والعد�ضات الال�ضقة.
R باللغة الإجنليزية بخط كبر داخل ر�ضم ملربع حمدد بخط  و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن حرف 
عري�س حتته ر�ضم مل�ضتطيل بداخلة كلمة VISION باللغة الإجنليزية  بخط وطريقة مميزة حيث حرف 

ال O  عبارة عن ر�ضم لدائرة غر مكتملة بداخلها نقطة  .
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177712

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360166:تاريخ: 2021/09/07
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: اآي كي اإنف�ضتمنت بارترنز نوردن اإيه بي
وعنوانه: �س.ب 7811 ، 96 103 �ضتوكهومل ، ال�ضويد.

�شورة �لعالمة                     

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
والإعالن  الدعاية  خ��دم��ات  امل���ايل،  ال�ضتثمار  جم��ال  يف  وال��رتوي��ج  والت�ضويق  والإع���الن  الدعاية  خ��دم��ات 
واملعلومات  والبحث  التحليل  الأعمال، خدمات  وامل�ضورة يف  ال�ضت�ضارات  املايل، خدمات  بال�ضتثمار  املتعلقة 

يف الأعمال.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن حريفiK بالغة الإجنليزية بخط مميز.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177721

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 359585:تاريخ: 2021/09/15
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: بيو�ضن�س ويب�ضرت، اإنك.
وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف، �ضويت 200 اإرفن، كاليفورنيا، 92618 الوليات املتحدة الأمريكية.

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
الكمبيوتر  ب��رام��ج  م��ع  بالتزامن  يف  امل�ضتخدمة  ال��ك��اب��الت  حت��دي��ًدا  وقطعها  واأج��زائ��ه��ا  عالجية  ق�ضاطر 

للتخطيط وال�ضتئ�ضال القلبي.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات QDOT MICRO   باللغة الإجنليزية

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• دبي-�لفجر:

املقيمان  تن�س  ال��ب��ادل  جنما  حقق   
و�ضرجيو  ل��وب��ي��ز  خ��اف��ي��ر  دب���ي  يف 
اأم�س  ي���وم  الأول  ف��وزه��م��ا  اإي���ك���اردو 
الأوىل  ال����دورة  يف  ال��ث��الث��اء  الأول 
تن�س،  للبادل  دبي  كاأ�س  من بطولة 
الريا�ضية  الفعاليات  اأب���رز  اإح���دى 
التي ت�ضت�ضيفها دبي �ضمن برنامج 
ب��ع��د تغلبهما  ل��ل��ي��اق��ة،  دب���ي  حت���دي 
ع��ل��ى الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��و���ض��ي��ان��و كابرا 
والإ�ضباين  ع���امل���ي���اً   14 امل�����ض��ن��ف 
الدور  اإىل  ليتاأهال  مري�س،  خ��وان 
ن�ضف النهائي من �ضل�ضلة املباريات 

ال�ضتعرا�ضية.
 ،185 امل�������ض���ن���ف  ل���وب���ي���ز  وت���غ���ل���ب 
على  عاملياً،  واإيكاردو امل�ضنف 119 
يف  يتقدمانهما  اللذين  مناف�ضيهما 
يف  و4-6   3-6 بنتيجة  الت�ضنيف 
ليحققا  بقليل،  �ضاعة  عن  يزيد  ما 
اف��ت��ت��اح الدورة  ت��اري��خ��ي��اً يف  اإجن����ازاً 

الأوىل من كاأ�س دبي للبادل تن�س.
وان��ط��ل��ق��ت امل���ب���اراة يف امل��ل��ع��ب الذي 
فعاليات  ل���ض��ت�����ض��اف��ة  اإن�������ض���اوؤه  مت 
الإمارات  اأب��راج  البطولة يف جمرا 
بح�ضور ح�ضد كبر من امل�ضجعن، 
ال�ضبا  ن���د  ل��ي��ت��م��ك��ن لع���ب���ا جم��م��ع 

مري�س  اإر�ضال  ك�ضر  من  الريا�ضي 
املجموعة  م��ن  ال��ث��ام��ن  ال�����ض��وط  يف 
الأوىل ويتقدما بنتيجة 5-3، قبل 
التايل  بال�ضوط  الثنائي  ي��ف��وز  اأن 
بالإر�ضال،  ل��وب��ي��ز  ف��ي��ه  ق���ام  ال����ذي 

ويحرزا املجموعة الأوىل. 
و�����ض����ارت امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
املباراة، التي ح�ضرها ال�ضيخ �ضعيد 
مكتوم،  اآل  ج��م��ع��ة  ب���ن  م��ك��ت��وم  ب���ن 
رئي�س احتاد الإمارات للبادل تن�س، 
على نحو مماثل مع التعادل باأربعة 
اأ�ضواط لكل فريق قبل اأن يتم ك�ضر 
ويقوم  م��ري�����س جم�������دداً،  اإر�����ض����ال 

لوبيز بالإر�ضال وحتقيق الفوز.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل���و����ض���وع، قال 
اجلزيل  ب��ال�����ض��ك��ر  "اأتقدم  ل��وب��ي��ز: 
املباراة  ح�ضور  على  �ضعيد  لل�ضيخ 
وي�ضعدنا  ل����ن����ا.  ال�����دائ�����م  ودع����م����ه 
اأم�����ام هذا  امل��ن��اف�����ض��ات  ن��خ��و���س  اأن 
اللعب  بفر�ضة  ونحظى  اجلمهور، 
اأم��ام خ�ضمن وا�ضعي اخل��ربة. ول 
الأوىل  النقطتن  �ضاأذكر  اأنني  �ضك 
امل���ب���اراة لفرتة  والأخ������رة يف ه���ذه 

طويلة". 
لعباً   16 ال��ب��ط��ول��ة  يف  وي�����ض��ارك 
حيث  ف���رق،  ثمانية  اإىل  ُيق�ضمون 
تنتقل الفرق الفائزة الأربعة يف ربع 

نهائي يوم الثالثاء اإىل الدور ن�ضف 
نوفمرب،   3 الأرب���ع���اء  ي��وم  النهائي 

النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  الو�ضول  قبل 
بينما  ن��وف��م��رب،   4 ي���وم اخل��م��ي�����س 

ت��ت��ن��اف�����س ال���ف���رق اخل��ا���ض��رة الأرب����ع 
على  نوفمرب   3 يف  النهائي  رب��ع  يف 

الرتتيب  يف   8 اإىل   5 م��ن  امل��راك��ز 
العام للبطولة.

ال�ضراف،  اأح����م����د  ق�����ال  وب���������دوره، 
ال�ضريك املوؤ�ض�س لكاأ�س دبي للبادل 
ممثلي  ن����رى  اأن  "ي�ضرنا  ت��ن�����س: 
العر�س  ه����ذا  م��ث��ل  ي��ق��دم��ون  دب����ي 
احل�ضور  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل���ذه���ل، 
القوي  الكبر والدعم  اجلماهري 
ُيظهر  مم�����ا  و�����ض����رج����ي����و،  خل������ايف 
الإم���ارة.  يف  املميز  اللعبة  م�ضتوى 
واأثبتت املباريات الفتتاحية حتقيق 
جن��اٍح لفت على م�ضتوى اجلمهور 
بتحّول  َي����ع����د  مم�����ا  وال�����الع�����ب�����ن، 
الفعالية اإىل مهرجان بادل حقيقي 

يف املباريات املتبقية".
الأخرى،  النهائي  ربع  مباريات  ويف 
بوجي،  فرناندو  الأرجنتيني  خ�ضر 
والإ�ضباين  ع��امل��ي��اً،   145 امل�ضنف 
امل�ضنف  جوميز،  ج��اري��دو  خافير 
اأن  ق��ب��ل  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة   ،20
يتفوقا على جونزالو روبيو بريز، 
امل�ضنف 37، والربازيلي بابلو ليما، 
امل�ضنف 10، يف جولة ك�ضر التعادل 
 ،6-3 بواقع  الأخ��رة  املجموعة  يف 

.8-10  ،3-6
وق���ال ب��وج��ي يف ه��ذا ال�����ض��دد: "اأنا 
فامللعب  مل�ضاركتي،  للغاية  م�ضرور 

واجلمهور  م��ذه��ل��ة،  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
قدمنا  اأن  ب��ع��د  ل��ل��غ��اي��ة  م��ت��ح��م�����س 
البداية  ف��رغ��م  م��ب��اراة ج��ي��دة.  لهم 
البطيئة، متكّنا من ا�ضتعادة املبادرة 
يف املجموعة الثانية، وخ�ضنا جولة 
ونحن  للغاية.  م�ضوقة  تعادٍل  ك�ضر 
ن�ضي بخطا هادئة، لكننا عازمان 

على الفوز بالتاأكيد".
فرناندو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ت��غ��ل��ب  ك��م��ا 
خام�ضاً،  امل�ضنف  بيال�ضتيجوين، 
امل�ضنف  كويلو،  اأرت���ورو  والإ���ض��ب��اين 
اأدري������ان  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ع��ل��ى   ،17
والإ�ضباين   ،26 امل�ضنف  اأمل��ان��دي، 
 ،21 امل�������ض���ن���ف  ن����ي����ت����و،  خ�����ورخ�����ي 
بعد   6-10  ،7-5  ،4-6 بنتيجة 
املجموعة  يف  التعادل  لك�ضر  ج��ول��ٍة 
بيال�ضتيجوين:  وق����ال  الأخ������رة. 
اأن  واآمل  اليوم،  بالفوز  �ضعيد  "اأنا 
املقبل.  ال��دور  يف  جيد  ب�ضكل  نلعب 
هذا  اأر����س  على  األ��ع��ب  اأن  وي�ضرين 
يحفزين  وال�������ذي  ال����رائ����ع  امل���ل���ع���ب 
املميزة.  ال���ب���ط���ول���ة  ب���ه���ذه  ل���ل���ف���وز 
على  لدبي  اجلزيل  بال�ضكر  واأتقدم 
اإقامة هذه البطولة التي ت�ضاهم يف 

الرتويج للعبة البادل تن�س".
الإ����ض���ب���اين خ����وان ليربون  وت��غ��ل��ب 
والأرجنتيني  عاملياً  الأول  امل�ضنف 

يف   ،18 امل�ضنف  لم��ربت��ي،  ميغيل 
الفتتاحي  لليوم  الأخ����رة  امل��ب��اراة 
تعادل  ك�ضر  بجولة  ُح�ضمت  وال��ت��ي 
بابلو  الإ�ضباين  الثنائي  على  اأي�ضاً، 
24، وخ��وان مارتن  امل�ضنف  ليجو، 
دياز مارتينيز، امل�ضنف 26، بنتيجة 

.3-10  ،7-5  ،4-6
وقال ليربون: "حتظى دبي مبكانة 
ب��ال��ن�����ض��ب��ة جل��م��ي��ع لعبي  مم���ي���زة 
للفوز  ن�ضعى  ون��ح��ن  تن�س.  ال��ب��ادل 
التي  ال�ضتعرا�ضية  البطولة  بهذه 
رائ���ع وم��ل��ع��ب هو  تتميز مب�����ض��ت��وى 

الأف�ضل يف العامل".
ق���رع���ة ال�������دور ن�����ض��ف ال���ن���ه���ائ���ي - 

الأربعاء، 3 نوفمرب
 4:00 "ال�ضاعة  الأوىل  املباراة   •
اأملاندي" نيتو �ضد كابرا"  ع�ضراً": 

مري�س
 5:30 "ال�ضاعة  الثانية  املباراة   •
ليما"  �ضد  مارتن  ليخو"  م�ضاًء": 

جاريدو
 7:00 "ال�ضاعة  الثالثة  املباراة   •
�ضد  لم��ربت��ي  ليربون"  م�ضاًء": 

بوجي"روبيو
 8:30 "ال�ضاعة  الرابعة  • املباراة 
كويلو   " ب��ي��ال���ض��ت��ي��ج��وي��ن  لياًل": 

�ضد لوبيز" اإيكاردو

نتائج لفتة يحققها لعبو جممع ند ال�سبا الريا�سي يف افتتاح كاأ�س دبي للبادل تن�س

•• دبي-و�م:

بتحقيق  م�����ض��واره  �ضكيك  اأح��م��د  للجولف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع��ب  افتتح 
�ضربتن حتت املعدل مبجموع 69 �ضربة يف مناف�ضات الن�ضخة الثانية ع�ضر 
من بطولة اآ�ضيا واملحيط الهادئ للجولف للهواة التي انطلقت اأم�س الأربعاء 
يف نادي خور دبي للجولف واليخوت بدبي، والتي يتناف�س فيها 90 لعباً من 
31 دولة حتى يوم ال�ضبت املقبل، و�ضط �ضراع قوي اتنتزاع بطاقات الدعوة 
العامل،  يف  الأك���رب  الأمريكية  للمحرتفن  الأ���ض��ات��ذة  بطولة  يف  للم�ضاركة 

وبطولة بريطانيا املفتوحة العريقة بن�ضختها ال� 150 يف العام املقبل.
اأوقعته  بعدما  البداية  �ضربة  �ضكيك  اأحمد  الوطني  منتخبنا  لعب  و�ضدد 
القرعة يف املجموعة ال�ضباحية الأوىل، وهو الذي قدم م�ضتويات قوية فيها 

املعدل  حت��ت  �ضربتن  الأوىل،  اجل��ول��ة  يف  حقق  بعدما  م�ضواره  م�ضتهل  يف 
مبجموع 69 �ضربة، مما يعزز من ثقته قبل اإكمال امل�ضوار.

امل�ضعود،  وخليفة  يو�ضف،  خالد  الالعبان  الم��ارات  من  بالبطولة  وي�ضارك 
امل��ق��ي��م يف  اأرك��ي�����س بهاتيا  ال��ن��ج��م  ال��ه��ن��د  ال��ع��م��ادي، يف ح��ن �ضيمثل  ورا���ض��د 

الإمارات.
رئي�س  القا�ضمي،  �ضلطان  بن  فاهم  ال�ضيخ  معايل  املناف�ضات  انطالق  و�ضهد 
الحتادين الإماراتي والعربي للجولف، وعادل الزرعوين نائب رئي�س احتاد 
اجلولف ونائب رئي�س اللجنة املنظمة العليا للبطولة، واللواء /م/ عبداهلل 

الها�ضمي ع�ضو اللجنة املنظمة العليا للبطولة.
الأ�ضاتذة  روؤو����ض���اء  ال��ب��ط��ول��ة، ي�ضم  امل�����ض��ت��وى يف  رف��ي��ع  ي��ت��واج��د وف���د  ك��م��ا 
للمحرتفن الأمريكية، وهم: فريد ريديل، وبات باتل وويل جونز، وممثلي 

اإيان باتين�ضون رئي�س النادي،  اإيه"، وهم:  اأند  "اأر  النادي امللكي الربيطاين 
العربي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  واأع�ضاء  ال��ن��ادي،  كابنت  فور�ضرت  وبيرت 

للجولف.
ورحب معايل ال�ضيخ فاهم بن �ضلطان القا�ضمي، رئي�س الحتادين الإماراتي 
اأر�س  الإم���ارات،  دول��ة  اأر���س  على  وال�ضيوف  بامل�ضاركن  للجولف،  والعربي 
اخلر والعطاء، ووجه التهنئة للقيادة الر�ضيدة وال�ضعب مع تزامن انطالق 
هذه البطولة مع الحتفال مبنا�ضبة "يوم العلم"، وهو ما اأ�ضاف املزيد من 
الأهمية للحدث الذي يقام للمرة الأوىل يف دولة عربية، وهو المر املعتاد 
لقطع  دائماً  والتطلع  كعالمة مميزة،  دائماً  الريادة  الإم���ارات من حيث  يف 

خطوات التطوير نحو الأمام.
واعترب القا�ضمى اأن اإقامة بطولة الرجال يف دبي حاليا، وانطالق مناف�ضات 

ال�ضيدات يف اأبوظبي الأ�ضبوع املقبل، ت�ضع احتاد الإمارات للجولف اأمام اأيام 
حافلة لبطولتن من �ضاأنهما اأن ت�ضاهما يف �ضياغة م�ضتقبل هذه الريا�ضة يف 
املنطقة والقارة من خالل ربط ج�ضور التعاون الر�ضمية مع اثتنن من اأكرب 
املنظمات يف العامل بريا�ضة اجلولف متمثلة ببطولة الأ�ضاتذة للمحرتفن 

الأمريكية والنادي امللكي الربيطاين "اأر اأند اإيه".
اللجنة املنظمة بتطبيق نظام الفقاعة يف البطولة، من خالل منح  وقامت 
و�ضائل  وممثلي  والالعبن  ال��وف��ود  من  فقط  للمعتمدين  دخ��ول  ت�ضاريح 
التاأكد من احل�ضول  اآلية  الأخ��رى، عرب تطبيق  اللجان  الإع��الم وخمتلف 
على تطعيم فرو�س كورونا امل�ضتجد، واإجراء الفحو�ضات الطبية الدورية، 
وذلك ل�ضمان �ضالمة جميع امل�ضاركن من خمتلف الدول وفق اأعلى معاير 

ال�ضحة وال�ضالمة املطبقة يف دولة الإمارات.

بدبي للجولف  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  بطولة  يف  يتناف�سون  دولة   31 من  لعبا   90

•• دبي –�لفجر:

ال����دويل للريا�ضات  دب���ي  ن����ادي  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ن��ه��ي 
الت�ضجيل  وعملية  التح�ضرات  اخلمي�س  ال��ي��وم   البحرية 
للم�ضاركة يف �ضباق اجلولة الأوىل من بطولة دبي للقوارب 
�ضمن  ال��ن��ادي  ينظمه  ال���ذي  ق��دم��ا   43 املحلية  ال�ضراعية 
ب��ع��د غد  ي���وم   2022-2021 امل��و���ض��م  ���ض��ب��اق��ات  روزن���ام���ة 

ال�ضبت يف �ضواطئ دبي.
وكان جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية قد 
اعتمد تنظيم جولتن لفئة القوارب ال�ضراعية املحلية 43 
قدما والتي تعد اأحد اأقدم ال�ضباقات التي بداأت قبل تاأ�ضي�س 
النادي حيث نظم النادي اأول �ضباق يف التا�ضع والع�ضرين من 
يتم حتديد موعد  اأن  املقرر  وم��ن   1988 ع��ام  يناير  �ضهر 
ال�ضهر  ال��ب��داي��ة  ج��ول��ة  تاأجيل  بعد  الثانية  للجولة  ج��دي��د 

املا�ضي.
هذا  منت�ضف  للحدث  ا�ضتعداداها  املنظمة  اللجنة  وب���داأت 
الأ�ضبوع بعد الإعالن عن احلدث وبدء الت�ضجيل اإلكرتونيا 
من  ال�����ض��اب��ق  الت�ضجيل  اللجنة  اإع��ت��م��دت  ح��ي��ث  للم�ضاركة 
من  املزيد  لإ�ضافة  الباب  وفتحت  تاأجيلها  مت  التي  اجلولة 
والجراءات  واللوائح  ال�ضروط  وف��ق  امل�ضاركة  يف  الراغبن 

املتبعة.
اعتمدت  حيث  الزمني  الربنامج  املنظمة  اللجنة  واأ�ضدرت 
موعد انطالقة ال�ضباق يوم ال�ضبت يف متام ال�ضاعة الثانية 
ظهرا من خط البداية يف عمق اخلليج العربي باجتاه خط 
النهاية يف �ضواطئ جمرا ، فيما حددت م�ضافة ال�ضباق التي 
ت�ضل اإىل 14 ميال بحريا وفق ظروف وحالة البحر حيث 
�ضيكون رواد �ضواطئ اأم �ضقيم وجمرا على موعد مع مرور 
الو�ضول  الأخ��رة قبل  املراحل احلا�ضمة  القوارب يف  �ضنيار 

اإىل خط النهاية والذي مت حتديده بالقرب من ال�ضاطئ.
دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  ح��ارب  عبداهلل  حممد  وك�ضف 
الدويل للريا�ضات البحرية اأن الن�ضرة اجلوية ليوم ال�ضبت 
وحالة  ال�����ض��ب��اق  ه���ذه  تنا�ضب  ري���اح  ���ض��رع��ات  و���ض��ط  مب�ضرة 
مئوية  درجة  م�ضتقرة للبحر ودرج��ة ح��رارة ت�ضل اإىل 30 
مما ي�ضاعد النواخذة والبحارة يف الو�ضول باآمان اإىل خط 

النهاية واإكمال ال�ضباق.
تاأكيد  والنواخذة ب�ضرورة  امل��الك  ودع��ا حممد ح��ارب كافة 
والتي  واللوائح  ال�ضروط  كرا�ضة  على  والط��الع  الت�ضجيل 
اللتزام  ث��م  وم��ن  الت�ضجيل  راب���ط  ع��رب  الكرتونيا  اأر���ض��ل��ت 
خا�ضة  ال�ضباق  ي��وم  بامل�ضاركة  اخل��ا���ض��ة  التعليمات  بكافة 
بال�ضورة  وال�ضطفاف  التجمع  نقطة  اإىل  مبكرا  الو�ضول 
ال�����ض��ح��ي��ح��ة ب���ن ع���وام���ات خ���ط ال���ب���داي���ة واأي�������ض���ا التقيد 

بالإجراءات الحرتازية املتعلقة بكوفيد 19.

�ل�شب�ق ينطلق �ل�شبت يف �شو�طئ دبي

اإغالق الت�سجيل لأوىل جولت ال�سراعية 43 قدما اليوم

•• �أبوظبي-و�م: 

برعاية �ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�ضباق اخليل 
والبولو، ي�ضهد النادي اعتبارا من بعد ظهر اليوم اخلمي�س انطالقة مو�ضمه 
اجلديد 2021 - 2022 ، الذي ي�ضهد العديد من الفعاليات اجلماهرية 

وامل�ضاركات الوطنية الحتفالية واخلرية.
مت الإعالن عن ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقد اأم�س الأول مبن�ضة 
بح�ضور  غنتوت،  ن��ادي  يف  الرئي�ضي  زاي��د  ال�ضيخ  مبلعب  الرئي�ضية  ال�ضيوف 
عبد  حمد  و�ضعادة  ال��ن��ادي،  رئي�س  نائب  املن�ضوري  حوفان  بن  �ضعيد  �ضعادة 
ع�ضو  ال�ضام�ضي  نا�ضر  والكابنت  للنادي،  التنفيذي  املدير  ال�ضيخ  الرحمن 

النعيمي  علي  اأح��م��د  �ضعادة  امل��وؤمت��ر  م��ن  جانبا  ح�ضر  كما  الإدارة..  جمل�س 
مدير عام مكتب �ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان. ونقل �ضعيد املن�ضوري 
تد�ضن  للجميع، معلنا  النادي  رئي�س  �ضمو  املوؤمتر - حتيات  افتتاح  - خالل 
مو�ضم النادي الذي ي�ضتمل على العديد من الفعاليات الريا�ضية واملجتمعية 
�ضمن احتفالت الدولة بعام اخلم�ضن.. موجها ال�ضكر اإىل جمل�س اأبوظبي 
امل�ضتمر  الدعم  على  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو  برئا�ضة  الريا�ضي 

مل�ضرة النادي.
مو�ضم  فعاليات  اأوىل  اإن  ال�ضيخ  الرحمن  عبد  حمد  �ضعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
اعتبارا من غد اجلمعة مبهرجان  تبداأ  والبولو  اخليل  ل�ضباق  غنتوت  ن��ادي 
"بينك بولو" الذي يت�ضدر مبادرات النادي اخلرية، معلنا فتح اأبواب النادي 

للجميع للت�ضجيل لال�ضتمتاع مبرافق النادي مثل حو�س ال�ضباحة، وال�ضالة 
تعليم  مدر�ضة  افتتاح  لحقا  يتم  كما  الطائرة..  والكرة  والتن�س  الريا�ضية، 
ركوب اخليل والبولو للفئات من عمر 6 �ضنوات فما فوق واأي�ضا اإيواء اخليول 
يف اإ�ضطبالت النادي امللكية وتدريبها باأ�ضعار رمزية م�ضاهمة يف دعم ريا�ضة 

الإمارات.
من ناحيته اأ�ضار الكابنت نا�ضر ال�ضام�ضي اإىل اأن مهرجان /بينك بولو/ غدا 
واخلدمات  والرتفيهية،  الريا�ضية  الفقرات  م��ن  العديد  يت�ضمن  اجلمعة 
ال�ضحية التي ت�ضتمل على الفحو�ضات الطبية، �ضمن احلملة التوعوية التي 
تنظيم  خاللها  ومت  ال�ضحة،  وزارة  مع  بالتعاون  موؤخرا  النادي  فيها  �ضارك 
الثدي  ب�ضرطان  للتوعية  الإن��رتن��ت  ع��رب  التوعوية  اجلل�ضات  م��ن  ال��ع��دي��د 

مب�ضاركة حوايل 1000 �ضيدة من خمتلف فئات املجتمع .. و�ضيفتتح النادي 
الثانية ظهرا، وفقا لالإجراءات الحرتازية  اأبوابه  غداً اجلمعة اعتبارا من 
و�ضيكون التتويج يف اخلام�ضة والن�ضف. واأعلن يف املوؤمتر اأن مباراة املهرجان 
�ضتنطلق يف الرابعة والن�ضف مبلعب ال�ضيخ زايد الرئي�ضي يف غنتوت، وت�ضم 
قائمة فريق غنتوت للبولو /ا/ �ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم، وعبداهلل بن د�ضمال، وفار�س اليبهوين وماك�ضي مالكالز.. فيما ت�ضم 
قائمة فريق غنتوت /ب/ ال�ضيخة علياء بنت مروان اآل مكتوم، وفهد القبي�ضي، 
واأحمد علي النعيمي وجميل ديلي. ويدير املباراة الطاقم الوطني املكون من 
 30 على  ال�ضحب  �ضيتم  اخلتام  ويف   .. د�ضمال  بن  ويو�ضف  ال�ضام�ضي،  نا�ضر 

هدية للجماهر بجانب مناف�ضات اأجمل زي لل�ضيدات.

برعاية فالح بن زايد .. نادي غنتوت يفتتح مو�سمه اجلديد مبهرجان »بينك بولو« اجلمعة
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الفجر الريا�ضي

ب���ات ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ الأمل�����اين وي��وف��ن��ت��و���س الإي���ط���ايل اأول 
املتاأهلن اإىل الدور ثمن النهائي مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا 
وزينيت   2-5 الربتغايل  بنفيكا  على  بفوزيهما  القدم  لكرة 
النكليزي  ت�ضل�ضي  وبات  الرابعة،  اجلولة  يف   2-4 الرو�ضي 
ال�ضويدي  م��امل��و  ع��ل��ى  بتغلبه  م�����ض��ارف��ه  ع��ل��ى  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
كري�ضتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال���دويل  املهاجم  واأن��ق��ذ  -1�ضفر. 
ثنائية  بت�ضجيله  رونالدو فريقه مان�ض�ضرت يونايتد جمددا 
هدف  بينها   2-2 الإي���ط���ايل  اأت��الن��ت��ا  م�ضيفه  م��رم��ى  يف 

التعادل يف الوقت القاتل.
وا�ضل بايرن ميونيخ ويوفنتو�س بدايتهما الرائعة يف امل�ضابقة 

القارية العريقة وحقق كل منهما فوزه الرابع تواليا.
يف املباراة الوىل، يدين بايرن ميونيخ بانت�ضاره الكبر اىل 
بت�ضجيله  ليفاندوف�ضكي  روبرت  البولندي  الدويل  مهاجمه 
و�ضجل   .2-5 بنفيكا  ع��ل��ى  ال���ف���وز  خ��م��ا���ض��ي��ة  م���ن  ث��الث��ي��ة 
ليفاندوف�ضكي ثالثيته يف الدقائق 26 و61 و84، واأ�ضاف 
�ضرج غنابري )32( ولوروا �ضانيه )49( الهدفن الآخرين، 
فيما �ضجل الربازيلي موراتو )38( والأوروغوياين داروين 

نونيي�س )74( هديف بنفيكا.
باأف�ضل  امل�ضابقة  يف  املئة  مبباراته  ليفاندوف�ضكي  واحتفل 
طريقة ممكنة حيث عزز غلته التهديفية بها رافعا ر�ضيده 
و�ضنع  امل��و���ض��م،  ه���ذا  اأه����داف  ثمانية  بينها  ه��دف��ا   81 اىل 
الهدف الثاين ل�ضرج غنابري، علما باأنه اأهدر ركلة جزاء يف 

الدقيقة الأوىل من الوقت بدل ال�ضائع.
من  احل��اج��ز  ه��ذا  يبلغ  ب��ول��ن��دي  اأول  ليفاندوف�ضكي  وب���ات 
يهز  لع��ب  و�ضاد�س  العريقة،  القارية  امل�ضابقة  يف  املباريات 
بعد  العريقة  القارية  امل�ضابقة  يف  املئة  مباراته  يف  ال�ضباك 
اإبراهيموفيت�س  زلت��ان  وال�ضويدي  هرني  تيري  الفرن�ضي 
برلو  اأن��دري��ا  والإي��ط��ايل  رون��ال��دو  كري�ضتيانو  والربتغايل 

والأملاين طوين كرو�س.
الفريق الربتغايل بعدما  البافاري فوزه على  النادي  وجدد 
كان تغلب عليه برباعية نظيفة يف اجلولة الثالثة يف ل�ضبونة، 
وحقق فوزه الرابع تواليا معززا موقعه يف �ضدارة املجموعة 
اخلام�ضة بر�ضيد 12 نقطة بفارق �ضت نقاط اأمام بر�ضلونة 
ال�ضباين الذي اأنع�س اآماله بفوزه الثاين تواليا على ح�ضاب 
م�ضيفه دينامو كييف الوكراين بهدف وحيد �ضجله جنمه 
الدقيقة  الوحيد يف  الهدف  �ضجل  ال��ذي  فاتي  اأن�ضو  الواعد 

.70
تغلب عليه  دينامو كييف عندما  بر�ضلونة فوزه على  وجدد 
اإليها مواجهتهما يف  اآلت  -1�ضفر وهي النتيجة ذاتها التي 

اجلولة الثالثة على ملعب كامب نو.
�ضيلتقيان  باأنها  علما  بنفيكا  من  الو�ضافة  بر�ضلونة  وانتزع 
الثاين/ ت�ضرين   23 يف  اخلام�ضة  اجلولة  يف  نارية  قمة  يف 

نوفمرب احلايل.
الأدوار  وبلغ  املحلية  معاناته  يوفنتو�س  ن�ضي  الثانية،  ويف 

الإق�ضائية بفوزه على �ضيفه زنيت �ضان بطر�ضبورغ 2-4.
وو�ضع يوفنتو�س اإخفاقاته يف الدوري خلفه بعد خ�ضارته يف 
مباراتيه الخرتن، وحجز مقعده اىل الدور ثمن النهائي 
بف�ضل مهاجمه الدويل الرجنتيني باولو ديبال الذي حمل 
50 يف دوري البطال و�ضجل  القيادة يف مباراته رقم  �ضارة 

هدفن يف الدقيقتن 11 و58 من ركلة جزاء.
موراتا  األ��ف��ارو  وال�ضباين   )73( كييزا  فيديريكو  واأ���ض��اف 
بونوت�ضي  ليوناردو  �ضجل  فيما  الآخ��ري��ن،  الهدفن   )82(
)26 خ��ط��اأ يف م��رم��ى ف��ري��ق��ه( والإي������راين ����ض���ردار اأزم����ون 

)90+2( هديف زينيت.
رافًعا  توالًيا  الرابع  انت�ضاره  العجوز  ال�ضيدة  فريق  وحقق 
ر�ضيده اىل 12 نقطة بالعالمة الكاملة اأمام ت�ضل�ضي )9( 
فيما  اليطايل،  الفريق  ام��ام  الوحيدة  هزميته  تلقى  ال��ذي 
يحتل زنيت املركز الثالث )ثالث نقاط( مقابل ر�ضيد خاٍل 

ملاملو.

املغربي  ال��دويل  ق��اد  ذاتها،  املجموعة  الثانية يف  امل��ب��اراة  ويف 
بت�ضجيله  حظوظه  تعزيز  اىل  ت�ضل�ضي  فريقه  زيا�س  حكيم 
ه��دف ال��ف��وز على م��امل��و ال�����ض��وي��دي ب��ه��دف وح��ي��د �ضجله يف 

الدقيقة 56.
الهجوم  ثنائي  بغياب  ت��اأث��ره  ع��دم  جم���دًدا  ت�ضل�ضي  واأث��ب��ت 
ب�ضبب  ف��رن��ر  تيمو  والأمل�����اين  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و  البلجيكي 

اأن��ه ك��ان ق���ادًرا على اخل��روج بنتيجة  الإ�ضابة، رغ��م 
يوهان  اخل�ضم  مرمى  حار�س  تاألق  ل��ول  قا�ضية 

داهلن.
وكان النادي اللندين اكت�ضح نظره ال�ضويدي 
يف ملعب "�ضتامفورد بريدج" برباعية نظيفة 

منذ اأ�ضبوعن.
اأنقذ رونالدو مان�ض�ضرت يونايتد  يف برغامو، 

البطال  دوري  يف  جم��دًدا  التعرث  من 
 2-2 التعادل  ه��دف  بت�ضجيله 

اأم���ام اأت��الت��ن��ا يف ال��وق��ت بدل 
�ضجل  اأن  ب���ع���د  ال�������ض���ائ���ع 
اأحرز  فيما  الول.  ��ا  اأي�����ضً
يو�ضيب  ال�������ض���ل���وف���ي���ن���ي 

 )12( اإي���ل���ي���ت�������ض���ي���ت�������س 
وال���ك���ول���وم���ب���ي دوف������ان 
هديف   )56( ����ض���اب���ات���ا 

اأ�ضحاب الر�س.
ورفع يونايتد ر�ضيده 
بفارق  ن��ق��اط   7 اىل 
املبا�ضرة  امل����واج����ه����ة 

الإ�ضباين  فياريال  ع��ن 
�ضيفه  ع��ل��ى  -2�ضفر  ال��ف��ائ��ز  ال���ث���اين 

يونغ بويز ال�ضوي�ضري، فيما يحتل اأتالنتا 
املركز الثالث بر�ضيد خم�س نقاط.

وك��ان رون��ال��دو �ضجل ه��دف ال��ف��وز )2-3( 
على اأتالنتا يف اجلولة ال�ضابقة على ملعب 

تقدم  بعدما  وق��ت متاأخر  ت��راف��ورد يف  اأول���د 
ال�ضوط  الفريق اليطايل بهدفن دون رد يف 

بدل  ال���وق���ت  يف  ال���ف���وز  ه����دف  واأح������رز  الول، 
ال�ضائع �ضد فياريال يف اجلولة الثانية.

يف  اأه����داف  خم�ضة  اىل  "الدون" ر���ض��ي��ده  ورف���ع 
دوري البطال هذا املو�ضم يف اأربع مباريات.

م��ب��اراة �ضعبة.  "كانت  الفوز  بعد  رون��ال��دو  وق��ال 
اآمنا  ولكننا  ب��رغ��ام��و  يف  ه��ن��ا  �ضعبة  دائ��ًم��ا  اإن��ه��ا 
للح�ضول  فريقي  �ضاعدت  النهاية.  حتى  باأنف�ضنا 

على نقطة واأنا �ضعيد جًدا". واأ�ضاف "البداية كانت 
اأن  �ضعبة. لديهم مدرب رائع جًدا ويعرفون ما يجب 

التعادل  ه��دف  ت�ضجيل  يف  احل��ظ  حالفنا  رمب��ا  يفعلوه، 
اأن  ولكنها هذه هي كرة القدم ل زال علينا التح�ضن. علينا 
نتاأقلم مع بع�ضنا البع�س، لكن ذلك �ضي�ضتغرق الوقت. لدينا 

الوقت للتطور".
ودخل يونايتد املباراة بعد اأن تنف�س نهاية الأ�ضبوع ال�ضعداء 
بفوز كبر )-3�ضفر( خارج الديار اأمام توتنهام يف الدوري 
�ضد  نظيفة  بخما�ضية  اأر�ضه  على  املذلة  هزميته  اأعقاب  يف 
غ��رمي��ه ل��ي��ف��رب��ول م��ا و���ض��ع م��درب��ه ال��رنوج��ي اأويل غونار 

�ضول�ضاير حتت �ضغط الإقالة.
وكانت مباراة اليوم مهمة للمدرب للخروج بنتيجة ايجابية 
ا على ار�ضه �ضد �ضيتي يف  قبل دربي مان�ض�ضرت املنتظر اأي�ضً

الدوري نهاية ال�ضبوع.
م��رات ر�ضيده اىل  ال��ع��امل خم�س  اأف�ضل لع��ب يف  ورف��ع 

يونايتد  مان�ض�ضرت  مع  مباريات   303 يف  هدًفا   127
مباراة(   366 يف   126( �ضول�ضاير  رق��م  ليتجاوز 

الذي لعب ل�ضالح الفريق بن 1996 و2007.

واأنع�س فولف�ضبورغ الأملاين وليل الفرن�ضي اآمالهما بتحقيق 
كل منهما لفوزه الأول يف دور املجموعات عندما تغلب الأول 

على �ضيفه �ضالزبورغ النم�ضوي 2-1، والثاين على 
مناف�ضات  يف   1-2 الإ�ضباين  اإ�ضبيلية  م�ضيفه 

الأملاين  ال��ف��ري��ق  و���ض��رب  ال�ضابعة.  املجموعة 
العتبار  رد  ف��ه��و  واح���د  بحجر  ع�ضفورين 

يف   3-1 �ضالزبورغ  اأم��ام  ل�ضقوطه 
انت�ضاره  وحقق  الثالثة  اجلولة 

الأول يف دور املجموعات بعد 
تعادلن وخ�ضارة.

املمتاز،  الإن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  اىل  ع��ودت��ه  ي�ضجل  اأن  ق��ب��ل 
كونتي  اأنتونيو  الإي��ط��ايل  للمدرب  الأوىل  املهمة  �ضتكون 
�ضد  لندن  يف  ليغ"  "كونفرن�س  م�ضابقة  يف  توتنهام  م��ع 
فيتي�س الهولندي، يف حن ياأمل روما الإيطايل تعوي�س 
الرنوجي  بودو-غليمت  اأم���ام  وامل��ذل��ة  املفاجئة  اخل�����ض��ارة 
عندما ي�ضتقبله  اليوم اخلمي�س على امللعب الأوملبي �ضمن 

مناف�ضات اجلولة الرابعة من دور املجموعات.
نهاية  حتى  بعقد  كونتي  الثالثاء  اللندين  النادي  وع��ّن 
اإ�ضبريتو  ن��ون��و  ال��ربت��غ��ايل  للمقال  خلًفا  املقبل  املو�ضم 

�ضانتو على خلفية �ضوء النتائج.
وح��ق��ق الي���ط���ايل ال��ن��ج��اح��ات يف م�����ض��رت��ه اأب���رزه���ا لقب 
واألقاب   2017 ال��ع��ام  يف  ت�ضل�ضي  م��ع  امل��م��ت��از  ال�����دوري 
قبل  و2014   2012 ب��ن  يوفنتو�س  م��ع  اأ"  "�ضري 
ت�ضعة  دام��ت  هيمنة حملية  العجوز عن  ال�ضيدة  يزيح  اأن 
اأعوام بقيادته اإنرت اىل لقب الكالت�ضيو املو�ضم املا�ضي قبل 

رحيله عن النرات�ضوري.
لكنه الآن يتوىل الإ�ضراف على ناٍد مل يحقق اأي لقب منذ 
فوزه بكاأ�س الرابطة الإنكليزية عام 2008 ويحتل حالًيا 
نقاط من  بعد خم�س  على  الربمرليغ  التا�ضع يف  املركز 

املركز الرابع بعد خ�ضارته اآخر مباراتن.
امل�ضتحدثة  القارية  امل�ضابقة  من  الوىل  الن�ضخة  وتقّدم 
فر�ضة ذهبية لكونتي لقيادة توتنهام اىل اللقب، حتديًدا 
الفريق يجد  اأن  اإل  البطولة،  املتوا�ضعة يف  الفرق  ب�ضبب 

نف�ضه يف مركز غر موؤاٍت يف املجموعة ال�ضابعة.
اأم����ام فيتي�س يف  ب��ه��دف نظيف  ب��خ�����ض��ارة  ت��وت��ن��ه��ام  وم��ن��ي 

عند  ر�ضيده  ليتجمد  ال�ضابقة  اجلولة  يف  هولندا 
اأرب����ع ن��ق��اط يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث خ��ل��ف الفريق 

الهولندي )6( ورين الفرن�ضي )7( الذي 
املتذيل من  ال�ضلوفيني  ي�ضت�ضيف مورا 

دون ر�ضيد.
ل����ذا ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى ك��ون��ت��ي ال���ف���وز يف 
لتعزيز حظوظه  فيتي�س  اأمام  املباراة 
رغم  ع��ل��ى  الأول،  ال����دور  ت��خ��ط��ي  يف 
اأنه من غر الوا�ضح ما اإذا �ضي�ضرك 

اىل  ال��رح��ل��ة  قبل  الأ�ضا�ضين  لعبيه 
اإيفرتون الأحد.

بالكاد �ضارك اأمثال الكوري اجلنوبي 
ن  �ضو - نغ هيو

ال��ق��اري��ة يف ح��ن مل ي�����ض��ارك احلار�س  امل�����ض��اب��ق��ة  م��ن يف 
الفرن�ضي هوغو لوري�س يف اأي مباراة، اإل اأن مدرب فيتي�س 
الأملاين توما�س ليت�ضخ اأمل يف اأن يواجه فريًقا قوًيا ي�ضم 

املهاجم هاري كاين الذي غاب عن املباراة ال�ضابقة.
تواجد  "اإذا  املحلية  األ دي"  "اأومرويب جي  لقناة  وق��ال 
ع���دد اأك���رب م��ن جن��وم��ه��م، ف��ه��ذا دل��ي��ل وا���ض��ح ع��ل��ى اأنهم 

ياأخذوننا على حممل اجلد، واأعتقد اأننا ن�ضتحق ذلك".
اأما اأكرث النتائج ال�ضادمة يف اجلولة الثالثة كانت ال�ضقوط 
املدوي لروما اأمام م�ضيفه بودو-غليمت الرنوجي 6-1.

ي�ضرف  فريق  �ضباك  فيها  تتلقى  التي  الأوىل  امل��رة  كانت 
يف  اأه���داف  �ضتة  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  امل��درب  عليه 
به  واأحل���ق  التدريبية،  م�ضرته  يف   1008 رق��م  امل��ب��اراة 
خل�ضارة  تعر�س  اأن  �ضبق  اأن��ه  علًما  ق��اري��ة  خ�ضارة  اأق�ضى 
لريال  كان مدرًبا  بر�ضلونة عندما  بنتيجة -5�ضفر �ضد 
ت�ضرين  يف  الإ���ض��ب��اين  ال����دوري  مناف�ضات  �ضمن  م��دري��د 

الثاين-نوفمرب 2010.
األ���ق���ى ال��ربت��غ��ايل ب��ال��ل��وم ع��ل��ى لع��ب��ي��ه ح��ي��ن��ه��ا يف غياب 
الأ�ضا�ضين "الأمر الإيجابي اعتباًرا من الآن اأن اأحًدا لن 

ي�ضاألني ملاذا اأ�ضرك دائًما ذات الالعبن".
وتابع "فريقهم الول اأف�ضل بكثر من فريقنا الثاين. اإنه 
خطئي. اأردت اأن اأريح الالعبن بعد مباراة �ضد يوفنتو�س 
وق��ب��ل اأخ���رى �ضد ن��اب��ويل وات��خ��ذت ه��ذه ال���ق���رارات، ويف 
اأف�ضل من  اأف�ضل من لعبي وفريقهم  النهاية لعبوهم 
و1-7".   6 اأو   1-3 اخل�ضارة  بن  ف��ارق  فريقي...هناك 
املركز  الي��ط��ال��ي��ة  العا�ضمة  ف��ري��ق  وي��ح��ت��ل 
ال���ث���اين يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة )6 
نقاط( بفارق نقطة عن بودو-

غليمت املت�ضدر، واأمام زوريا 
ل���وه���ان�������ض���ك الأوك����������راين 
ي�ضت�ضيف  ال�������ذي   )3(
البلغاري  �ضوفيا  �ض�ضكا 

)نقطة(.
ويدخل روما اإىل املواجهة 
بعد  الأومل��ب��ي  امللعب  على 
اأمام  اأر���ض��ه  على  خ�ضارته 
�ضمن   )1-2( م����ي����الن 
م��ن��اف�����ض��ات ال���������دوري، ويف 
اآخر  ر���ض��ي��ده ف���وز واح����د يف 
جميع  يف  م����ب����اري����ات  خ���م�������س 

امل�ضابقات.

ت�شل�شي يقرتب ورون�لدو ينقذ يون�يتد جمدد�  

بايرن ويوفنتو�س اأول املتاأهلني بدوري اأبطال اأوروبا

روم� مورينيو لتعوي�س �خل�ش�رة �ملذلة 

توتنهام يبداأ حقبة كونتي 
يف م�سابقة كونفرن�س ليغ 

الفرن�ضي فر�ضة  ول��ي��ون  الن��ك��ل��ي��زي  ي��ون��اي��ت��د  ه���ام  و���ض��ت  مي��ل��ك 
حجز بطاقة التاأهل املبكر اإىل الدور الثاين من م�ضابقة الدوري 
اجلولة  يخو�ضان  عندما  القدم  ك��رة  ليغ" يف  "يوروبا  الأوروب���ي 
البلجيكي  غنك  م�ضيفه  اأم���ام  الأول  اخلمي�س،  ال��ي��وم  ال��راب��ع��ة 

والثاين اأمام �ضيفه �ضبارتا براغ الت�ضيكي.
يف  الكاملة  العالمة  حققا  ول��ي��ون  يونايتد  ه��ام  و�ضت  ووحدهما 
اجلولت الثالث ال�ضابقة، وموا�ضلتهما حل�ضد النقاط الثالث يف 
اجلولة الرابعة مع خدمة من مطارديهما املبا�ضرين �ضيخولهما 

حجز بطاقة جمموعتيهما اإىل الدور الثاين.
املجموعات  اأب��ط��ال  يتاأهل  للم�ضابقة،  اجل��دي��د  النظام  ومب��وج��ب 
الثماين اإىل الدور الثاين، فيما تخو�س الأندية الو�ضيفة ملحًقا 
دوري  مل�ضابقة  الثماين  املجموعات  يف  الثالث  املركز  اأ�ضحاب  مع 
الفوز  لتحقيق  كبرة  ه��ام  و�ضت  وت��ب��دو حظوظ  اأوروب����ا.  اأب��ط��ال 
املجموعة  مناف�ضات  �ضمن  غنك  على  �ضيًفا  يحل  عندما  الرابع 
يف  لندن  يف  نظيفة  بثالثية  وفادته  اأك��رم  واأن��ه  ا  خ�ضو�ضً الثامنة 
ال�ضكتلندي  م��درب��ه  بقيادة  ه��ام  و�ضت  وي��دخ��ل  الثالثة.  اجل��ول��ة 
ديفيد مويز املباراة مبعنويات عالية بعد فوزه يف مبارياته اخلم�س 
الأخرة اأبرزها جتريده مان�ض�ضرت �ضيتي من لقب كاأ�س الرابطة، 
وفوزه الكبر على اأ�ضتون فيال 4-1 يف عقر دار الأخر ما خوله 
خلف  خم�س  بفارق  ال��دوري  يف  النقاط  ال�"�ضيتيزن�س"  م�ضاركة 

جاره اللندين ت�ضل�ضي املت�ضدر ونقطتن خلف ليفربول الثاين.

مل  الرتكي  �ضراي  غلطة  مع  الوحيد  الفريق  ه��ام،  و�ضت  وميني 
تهتز �ضباكهما حتى الآن يف دور املجموعات، النف�س بتجديد فوزه 
دينامو  املبا�ضرين  م��ط��اردي��ه  ت��ع��ادل  م��ع  البلجيكي  الفريق  على 
ثالث  ميلك  )كالهما  النم�ضوي  فيينا  وراب��ي��د  الكرواتي  زغ��رب 

نقاط على غرار غنك(.
وينطبق الأمر ذاته على ليون الذي يحتاج اإىل جتديد فوزه على 
الت�ضيكية يف اجلولة  العا�ضمة  4-3 يف  �ضبارتا براغ )تغلب عليه 
نقاط(   3( ال�ضكتلندي  رينجرز  خ�ضارة  اأو  تعادل  مع  ال�ضابقة(، 
اأمام م�ضيفه بروندبي الدناركي �ضاحب املركز الأخر بر�ضيد 
اأق���وى خ��ط ه��ج��وم يف  ال��ف��ري��ق الفرن�ضي  نقطة واح����دة. ومي��ل��ك 
امل�ضابقة حتى الآن مع ت�ضعة اأهداف بينها خما�ضية ملت�ضدر لئحة 

الهدافن الدويل الكامروين كارل توكو اإيكامبي.
وي���اأم���ل ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن الأمل�����اين يف ا���ض��ت��غ��الل ع��ام��ل��ي الأر�����س 
واجلمهور للتغلب على �ضيفه ريال بيتي�س الإ�ضباين وقطع �ضوط 
كبر نحو بلوغ الدور الثاين عرب ف�س �ضراكة �ضدارة املجموعة 
ال�ضابعة معه. وكان ليفركوزن فر�س التعادل على بيتي�س 1-1 يف 
اإ�ضبيلية يف اجلولة الثالثة لرفع غلته اىل �ضبع نقاط يف �ضدارة 

املجموعة بفارق الهداف امام الفريق الإ�ضباين.
ويف امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا، ي��ح��ل ���ض��ل��ت��ي��ك ال���ض��ك��ت��ل��ن��دي ���ض��ي��ف��ا على 
تواليا  الثاين  ف��وزه  حتقيق  يف  اأم��ل  وكله  املجري،  فرنت�ضفارو�س 
واإحلاق اخل�ضارة الرابعة على التوايل مب�ضيفه �ضريكه ال�ضابق يف 

املركز الأخر.
ال��دوري اليطايل اىل موا�ضلة �ضحوته  نابويل مت�ضدر  وي�ضعى 
وجتديد فوزه على م�ضيفه ليغيا وار�ضو البولندي لنتزاع �ضدارة 
امل�ضابقة  م�ضواره يف  الفريق اجلنوبي  وا�ضتهل  الثالثة.  املجموعة 
2-2، ثم مني  بتعادل قاتل مع م�ضيفه لي�ضرت �ضيتي النكليزي 
بخ�ضارة مفاجئة وقاتلة على اأر�ضه اأمام �ضبارتاك مو�ضكو الرو�ضي 
بفوز كبر على الفريق البولندي  توازنه  ي�ضتعيد  اأن  قبل   ،3-2
بثالثية نظيفة. ويتخلف نابويل بفارق نقطتن عن ليغيا وار�ضو، 
بطاقة  على  �ضراعه  يف  الثالث  النقاط  اأهمية  جيًدا  ي��درك  وهو 
الذي  �ضيتي  لي�ضرت  الو�ضافة  يف  �ضريكه  مع  ا  خ�ضو�ضً املجموعة 
وفوز(  وخ�ضارة  )ت��ع��ادل  الآن  حتى  امل�ضابقة  يف  ذات��ه  امل�ضار  حقق 
يف   3-4 عليه  تغلب  ك��ان  بعدما  مو�ضكو  ���ض��ب��ارت��اك  وي�ضت�ضيف 

العا�ضمة الرو�ضية.
و���ض��ي��ك��ون اخل��ط��اأ مم��ن��وًع��ا ع��ل��ى لت�ضيو الإي���ط���ايل ع��ن��دم��ا يحل 
املناف�ضة على بطاقة  �ضعيه اىل  الفرن�ضي يف  �ضيًفا على مر�ضيليا 
اليطالية  للعا�ضمة  الثاين  القطب  ويحتل  اخلام�ضة.  املجموعة 
املركز الثاين بر�ضيد اأربع نقاط بفارق ثالث خلف غلطة �ضراي 
الرتكي الذي يخو�س اختباًرا �ضهال ن�ضبًيا امام �ضيفه لوكوموتيف 

مو�ضكو الرو�ضي �ضاحب املركز الخر بنقطة واحدة.
 لكن مهمة لت�ضيو لن تكون �ضهلة اأمام مر�ضيليا ال�ضاعي اىل فوزه 

الول يف دور املجموعات بعد ثالثة تعادلت متتالية.

�لدور �لث�ين من م�ش�بقة »يوروب� ليغ«

و�ست هام وليون لتاأهل مبكر وليفركوزن لالقرتاب اأكرث 

•• دبي-�لفجر:

ت�ضهد "بطولة جمل�س دبي الريا�ضي لأكادمييات كرة القدم" مناف�ضات 
قوية بن الفرق امل�ضاركة يف الن�ضخة ال�ضاد�ضة من البطولة التي تقام 
فيها  وي�����ض��ارك  الريا�ضية،  دب��ي  مبدينة  اإن�ضبراتو�س  م��الع��ب  على 
اأندية دبي  5 فئات عمرية من  1000 لعب موزعن على  اأكرث من 
والأكادمييات اخلا�ضة، وت�ضتمر مناف�ضاتها حتى �ضهر مار�س 2022.

وت�ضدر فريق نادي الن�ضر مناف�ضات فئة حتت 14 �ضنة حيث ح�ضد 6 
نقاط كاملة، تاله يف الرتتيب فريقي لليغا اأكادميي و�ضبورتيغ دبي 
الفريقان خالل مناف�ضات  4 نقاط ح�ضدها  الثاين بر�ضيد  املركز  يف 
واي���ت مع  اأك��ادمي��ي  ف��ري��ق لليغا  امل��ا���ض��ي��ن. كما ت�ضدر  الأ���ض��ب��وع��ن 
حتت  فئة  يف  البطولة  مناف�ضات  ايه  اف  �ضتايل  اإيتاليان  �ضوكر  فريق 

بينما  6 نقاط من مباراتن،  الكاملة  العالمة  ب�ح�ضدهما  �ضنة   18
�ضديدة  مناف�ضة  �ضنة   16 حت��ت  فئة  يف  البطولة  مناف�ضات  �ضهدت 
واأليان�س،  اإيتاليان �ضتايل وفريقي فوك�ض�س  اأكادميية �ضوكر  بن فرق 
تقل  نقاط. ومل   6 ب�  الرتتيب  �ضلم  ال�ضدارة يف  يت�ضاركون جميعاً  اإذ 
ي�ضهد  حيث  ال��ف��ئ��ات،  ب��اق��ي  ع��ن  اإث����ارًة  �ضنة   12 حت��ت  فئة  مناف�ضات 
املركز الأول مناف�ضة كبرة بن فريق �ضباب الأهلي A وفريق لليغا 
اأكادميي وتيلنتد فوتبول اأكادميي بح�ضدهم جميعاً العالمة الكاملة 
 10 حتت  فئة  مناف�ضات  اأم��ا  والثانية،  الأوىل  اجلولتن  يف  نقاط   6
�ضنوات فكانت بدورها م�ضوقة، وحظي لعبوها بالدعم والت�ضجيع من 
�ضرتايكرز  اأربيان  فريقي  ترتيبها  جدول  وت�ضدر  والأ�ضدقاء،  الأه��ل 

نقاط.  6 ب�   cffa واأكادميية �ضوكر اإيتاليان �ضتايل
يوم  منتظرة  ق��وي��ة  م��واج��ه��ات  الثالث  الأ���ض��ب��وع  مناف�ضات  و�ضت�ضهد   

ال�ضبت املقبل، حيث يواجه فريق لليغا اأكادميي مع اأربيان �ضرتايكرز 
فريق  مع  الو�ضل  ن��ادي  فريق  يواجه  كما  �ضنة،   18 حتت  فئة  �ضمن 
�ضباب الأهلي A وفريق الن�ضر مع فريق �ضوكر اإيتاليان �ضتايل اف ايه 
الريا�ضي  دبي  وي�ضارك يف بطولة جمل�س  �ضنة.   12 �ضمن فئة حتت 
لأكادمييات كرة القدم هذا العام حوايل 1000 لعب موزعن يف 5 
فئات عمرية: )حتت 10 �ضنوات – حتت 12 �ضنوات – حتت 14 �ضنة 
ال�ضاعة  بن  املباريات  تلعب  �ضنة(.   18 حتت   – �ضنة   16 حتت   –
9:00 �ضباًحا و 3:00 م�ضاًء يوم ال�ضبت من كل اأ�ضبوع، وي�ضرف على 
العملية التحكيمية ملناف�ضات البطولة حكام معتمدون من قبل احتاد 
الإم��ارات العربية املتحدة لكرة القدم، وتقام البطولة بنظام الدوري، 
كما يتم تطبيق اأعلى م�ضتويات اجلودة والأمان يف البطولة مع وجود 

فريق طبي و�ضيارة اإ�ضعاف لال�ضتجابة حلالت الطوارئ.

مناف�سات قوية يف بطولة جمل�س دبي الريا�سي لأكادمييات كرة القدم



عاد اإىل بيته فوجد فيه مالكًا جديدًا
كان مايك هول يف �ضمال ويلز، عندما تلقى مكاملة من اجلران عن 
�ضخ�س يف منزله يف لوتون، وعاد يف �ضباح اليوم التايل، ليكت�ضف 
واختفاء  ف��ي��ه،  اأع��م��اًل  ينفذ  ب��ن��اء  ع��ام��ل  واأن  ت��غ��رت،  املفاتيح  اأن 
البناء  عامل  وع��اد  بال�ضرطة،  هول  وات�ضل  وال�ضتائر.  املفرو�ضات 
اإن��ه ا�ضرتى املنزل يف يوليو  ال��ذي ق��ال  مع وال��د املالك اجل��دي��د، 
-متوز، وقال لهول: "املنزل الآن ملكي. اأنت تتعدى على ممتلكات 
الغر. اخرج من هنا". وقال هول لبي بي �ضي: "ذهبت اإىل الباب، 
ال��ب��اب يف  وج��رب��ت مفتاحي ف��ي��ه، ومل ينجح الأم����ر، وف��ت��ح رج���ل 
اأعرف  اأكن  املنزل. مل  ودخلت  البناء جانباً  وجهي، فدفعت عامل 
 BBC You and برنامج  واكت�ضف  يفعله هناك".  كان  ما  حًقا 
وهمي  م�ضريف  وح�ضاب  م��زورة  قيادة  رخ�ضة  ا�ضتخدام   Yours
واأفاد  دولر.  األ��ف  ب�165  للمالك اجلديد  املنزل  لبيع  با�ضم هول 
حتقيق هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �ضي اأن ال�ضرطة اأخربته 
الأم����ر، ومل  ت���زال حتقق يف  اح��ت��ي��اًل، لكنها ل  الأم���ر مل يكن  اأن 
ال�ضجل  اإن��ه فح�س وثائق  الرجل  اأح��د بعد.  ويقول  يقب�س على 
العقاري التي اأظهرت اأن امل�ضرتي اجلديد هو املالك امل�ضجل ملنزله، 
املتورطون يف �ضفقة  املحامون  وقال  قانونياً.  اأنه ميلكه  يعني  ما 
البيع، اإن هناك حتقيقاً لل�ضرطة، واأنه ل ميكنهم التعليق، ح�ضب 

مرور الربيطانية.

ي�سرقون م�سبحًا طوله 7 اأمتار
الكندية، م�ضبحاً حمموًل  فيكتوريا  ل�ضو�س حمرتفون يف  �ضرق 
طوله 7 اأمتار ونقلوه على منت �ضاحنة لنقل الب�ضائع حتت جنح 
الظالم. وح�ضب ال�ضرطة الكندية، �ضرق امل�ضبح من موقع بناء يف 

منطقة مونكريف كري�س، يف 20 اأكتوبر -ت�ضرين الأول املا�ضي.
بي�ضاء  ل�ضاحنة  لقطات  ال��ث��الث��اء  فيكتوريا  �ضرطة  ن�ضرت  وق��د 
كبرة برافعة تقرتب من موقع البناء. وبعد 30 دقيقة، �ضوهدت 
ثمنه  يبلغ  ال��ذي  امل�ضبح  متنها  وعلى  املوقع  من  تنطلق  ال�ضاحنة 
اأو  14 األف دولر. وحثت ال�ضلطات كل من يتعرف على ال�ضاحنة 
عنها  الإب��الغ  اأو  املخت�ضة  اجلهات  اإخطار  عنها،  معلومات  ميلك 
�ضحيفة  وفق  الإنرتنت،  على  فيكتوريا  �ضرطة  مركز  موقع  عرب 

ديلي ميل الربيطانية.

قيمته 20 مليار دولر..اأغلى كنز يف العامل
ذكرت تقارير �ضحفية، اأن فريقا للبحث عن الكنوز، اأ�ضحى قريبا 
م��ن ال��ع��ث��ور على اأك���رب كنز يف ال��ع��امل، و���ض��ط ت��وق��ع��ات ب���اأن ت�ضل 
قيمته اإىل اأكرث من 20 مليار دولر، لكن ثمة من ي�ضكك يف الأمر 
ويعتربه جمرد ت�ضخيم. وبح�ضب �ضحيفة "ذا �ضن" الربيطانية، 
فنلندا  يف  فاإن فريق البحث الذي يحمل ا�ضم "املعبد 12" يبحث 
1987 عن الكنز الذي ي�ضم ذهبا وحليا وقطعا ثمينة  منذ �ضنة 
البحث  فاإن فريق  بالنجاح،  تكللت هذه اجلهود  للغاية. ويف حال 

�ضيكون قد عرث على اأغلى كنز يف العامل حتى يومنا هذا.
عمليات  يف  �ضنة،  كل  من  ال�ضيف  ف�ضل  يق�ضون  الباحثون  وظ��ل 
البحث عن الكنز، فواظبوا على العمل �ضتة �ضاعات كاملة يف اليوم 

الواحد، وذلك طيلة اأيام الأ�ضبوع.
ويحمل الكنز ا�ضم "ليمن كاين"، ويرجح اأنه ي�ضم ما يقارب 500 

األف من الأحجار الكرمية؛ من بينها الياقوت والأملا�س والزمرد.
ويعود تاريخ هذه القطع املحتملة اإىل اآلف ال�ضنن، كما اأنه ي�ضم 

عدة متاثيل من معدن الذهب )18 قراطا(.
املتحدة  وال��ولي��ات  واأ�ضرتاليا  رو�ضيا  من  باحثن  الفريق  وي�ضم 

وال�ضويد والرنويج واأملانيا وهولندا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة: ن�سور الكندور تتكاثر دون تزاوج 
ن�ضور الكندور، التي تقطن ولية كاليفورنيا الأمريكية واملعر�ضة ب�ضدة خلطر النقرا�س، ميكنها اأن تتكاثر دون 

تزاوج ح�ضبما اأظهرت درا�ضة اأجراها علماء خمت�ضون باحلفاظ على احلياة الربية.
وخالل حتليل دوري لعينات بيولوجية من ذلك النوع من الن�ضور، وجد اخلرباء يف حتالف احلياة الربية بحديقة 

حيوانات �ضان دييجو اأن فرخن من فراخ الكندور خرجا للحياة من بي�س غر خم�ضب.
وقالت �ضينثيا �ضتيرن، املديرة امل�ضاركة لق�ضم اأبحاث احلفاظ على احلياة الربية يف التحالف "كانت هذه مفاجاأة 

كربى لالأمانة. مل نكن نتوقع �ضيئا كهذا".
ن�ضور  من  النوع  هذا  �ضاللت  يف  الالجن�ضي  التكاثر  على  مثالن  اأول  هما  الفرخن  اأن  احليوان  حديقة  وذك��رت 

كاليفورنيا.
اأمر غر معروف يف الطيور ب�ضفة عامة. هذا �ضيء معلوم حدوثه يف  اكت�ضاف نادر جدا لأنه  "هذا  قالت �ضتيرن 

كائنات اأخرى.. يف الزواحف والأ�ضماك، لكنه نادر جدا يف الطيور وبخا�ضة يف الأنواع الربية".
واأ�ضافت اأن الأمر غريب لأن الأنثين اللتن و�ضعتا البي�ضتن كانتا يف مكان يوؤوي ذكورا قادرين على التزاوج وقد 
و�ضعتا من قبل بي�ضا بالتزاوج. ومل يتاأكد قط من قبل حدوث تكاثر لجن�ضي يف اأي من اأنواع الطيور التي يجتمع 

فيها ذكور بالإناث.
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العثور على طفلة ُفِقدت لـ 3 اأ�سابيع
ُعرث اأم�س الأربعاء على طفلة اأ�ضرتالية يف الرابعة من العمر "�ضاملة" داخل 
منزل، بعد حوايل ثالثة اأ�ضابيع على فقدانها يف 16 ت�ضرين الأول-اأكتوبر 

خالل م�ضاركتها يف خميم مع والديها، على ما اأعلنت ال�ضرطة.
وكانت كليو �ضميث قد ُفقدت خالل وجودها مع والديها يف خميم مبنطقة 
وبراً  وبحرا  جّواً  كبرة  اإمكانات  ال�ضلطات  وقد جّندت  الغربية.  اأ�ضرتاليا 

للبحث عن الطفلة مع ال�ضتعانة مبئات ال�ضرطين.
كارنافرون  باملفاتيح يف  داخ��ل منزل مقفل  الطفلة  على  ال�ضرطة  وع��رثت 

قرب املكان الذي �ضوهدت فيه الطفلة قبل 18 يوما، بح�ضب ال�ضرطة.
"اأحد ال�ضرطين اأخذها  اأن  واأو�ضح مفو�س ال�ضرطة امل�ضاعد كول بالنك 

بن ذراعيه و�ضاألها "
ما ا�ضمك؟"، فاأجابته الطفلة "ا�ضمي كليو".

ال�ضاعة الأوىل بعد منت�ضف  املنزل قرابة  التي اقتحمت  ال�ضرطة  واأ�ضارت 
الليل، اإىل اأنها اأوقفت رجال ل�ضتجوابه. واأعيدت كليو اإىل والديها يف وقت 
لحق. وقالت الوالدة اإيلي �ضميث يف ر�ضالة ن�ضرتها على اإن�ضتغرام بجانب 
م�ضاعر  و�ضفت  وق��د  بالكامل".  ملتئما  عائلتنا  �ضمل  "عاد  ابنتها  �ضورة 
اخليمة  اأن  �ضباحا  ال�ضاد�ضة  عند  اكت�ضفت  عندما  انتابتها  التي  الياأ�س 

العائلية كانت مفتوحة وابنتها الكبرة اختفت.

حب�س قاطع الراأ�س بالإ�سماعيلية واإعادة متثيل اجلرمية
اأمرت النيابة العامة يف م�ضر باحلب�س 15 يوما ملرتكب جرمية قتل �ضخ�س 

وف�ضل راأ�ضه عن ج�ضده والتجول بها يف ال�ضارع يف مدينة الإ�ضماعيلية.
وا�ضطحبت  الواقعة  يف  التحقيقات  الإ�ضماعيلية  يف  العام  النائب  وبا�ضر 

املتهم عبد الرحمن دبور لإعادة متثيل اجلرمية يف مكان وقوعها.
وا�ضتمعت النيابة لأقوال �ضهود العيان وكذلك اأهل املتهم واأهل املجني عليه 

لك�ضف مالب�ضات العالقة بينهما ودوافع ارتكاب اجلرمية.
وقررت النيابة الت�ضريح بدفن جثة املتوفى و�ضيعت اجلنازة م�ضاء الثالثاء 
والتي  بالإ�ضماعيلية  ال�ضالم  حي  منطقة  اأه��ايل  من  املئات  فيها  و���ض��ارك 

�ضهدت اجلرمية املروعة.
اأم�����س الث��ن��ن مبدينة  اأول  اأول  امل��روع��ة وق��ع��ت ظهر  اأن اجل��رمي��ة  ي��ذك��ر 
باأنه  الأم��ن  اأجهزة  و�ضفته  ال��ذي  املتهم  خاللها  ق��ام  حينما  الإ�ضماعيلية 
"�ضاطور" ف�ضل راأ�ضه  مهتز نف�ضيا بالعتداء على املجني عليه با�ضتخدام 
عن ج�ضده يف الطريق العام وجتول بها يف ال�ضارع، وهي الواقعة التي اأثارت 
العام امل�ضري خا�ضة بعد ن�ضر فيديو لها  ال��راأي  حالة من ال�ضدمة لدى 

على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
وحتركت النيابة العامة للتحقيق يف اجلرمية املروعة ب�ضكل عاجل واألقي 

تراجع حالت 
النتحار يف اأمريكا

ت����راج����ع����ت ح�������الت الن����ت����ح����ار يف 
للعام  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الثاين على التوايل خالل 2020، 
ح���ت���ى يف ظ�����ل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
العقلية  ال�ضحة  على  اأث���رت  التي 

لالأمريكين.
لالأنباء  ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  وذك����رت 
ال�����ض��ي��ط��رة على  ب��ي��ان��ات م��رك��ز  اأن 
الأمرا�س اأظهرت انخفا�س حالت 
النتحار بن�ضبة %3 العام املا�ضي، 
مب���ا يف ذل���ك ت���راج���ع ك��ب��ر خالل 
�ضهر اأبريل -ني�ضان املا�ضي يف ظل 

فر�س اإجراءات الغالق.
وياأتي هذا الرتاجع بعد انخفا�س 
 ،2019 ع����ام  خ����الل   2% ب��ن�����ض��ب��ة 
النتحار  ح����الت  ارت��ف��ع��ت  ب��ع��دم��ا 
من  ال�����ف�����رتة  يف   35% ب��ن�����ض��ب��ة 
الرغم  2018. وعلى  1999 حتى 
حالت  ارتفعت  العام،  التقدم  من 
وحتى  ال�������ض���ب���اب  ب����ن  الن����ت����ح����ار 
الأطفال، مبا يف ذلك زيادة بن�ضبة 
%13 ب���ن ال��ف��ت��ي��ة مم���ن ت���رتاوح 

اأعمارهم بن 10 و 14 عاماً.
موتر  ي�����و  ك���ري�������ض���ت���ن  وق�����ال�����ت 
باملوؤ�ض�ضة  الطبي  القطاع  رئي�ضة 
النتحار  ملنع  للوقاية  الأمريكية 
اجلائحة،  ب���دء  م��ن��ذ  اأن����ه  "نعلم 
وال�ضغار  ال�����ض��ب��اب  ب��ع�����س  ع���ان���ى 
الأفكار  من  مرتفعة  معدلت  من 
ومازال  النتحارية".  وال�ضلوكيات 
اأك���رب ن�ضبة من  ال��رج��ال مي��ث��ل��ون 
حالت النتحار، حيث ميثلون اأربع 
حالت من بن كل خم�س حالت. 
وجاءت معدلت النتحار مرتفعة 
اأكرث  العمر  م��ن  يبلغون  م��ن  ب��ن 
م���ن 75 ع���ام���اً وب���ن م���ن ت���رتاوح 

اأعمارهم بن 25 و 34 عاماً.

�سقط من علو 7 طبقات.. 
واحل�سيلة قتيلني

ُقتل �ضخ�ضان واأ�ضيبت امراأة  اأم�س 
حفالت  ق��اع��ة  يف  ال��ث��الث��اء  الأول 
العا�ضمة  ق���رب  اأوب�����ض��ال  مب��دي��ن��ة 
�ضقوط  اإثر  �ضتوكهومل  ال�ضويدية 
يف  طبقات  �ضبع  علو  م��ن  اأح��ده��م 
الفناء املفتوح للمبنى وا�ضطدامه 
اأعلنت  ما  على  اثنن،  مبتفرجن 

ال�ضرطة.
وكان حوايل األف متفرج موجودين 
اأند  ك��ون�����ض��رت  "اأوب�ضال  ق��اع��ة  يف 
معا�ضر  م��ب��ن��ى  وه���و  كونغر�س"، 
كان �ضي�ضهد حفلة تكرميية لفرقة 

ال�ضهرة. "اآبا" ال�ضويدية 
ال�ضرطة  ب���ا����ض���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
لوكالة  كالرين  يان�ضون  ماغنو�س 
فران�س بر�س "تلقينا ات�ضال ب�ضاأن 
�ضخ�س، اإما قفز اأو �ضقط من علّو 
���ض��اه��ق داخ����ل ق��اع��ة احل���ف���الت يف 

و�ضط اأوب�ضال".
املوقع  الرئي�ضية يف  القاعة  وت�ضم 
هذا  فيها  �ضقط  مفتوحة  م�ضاحة 
ثمانن  ح���واىل  ال��ب��ال��غ  ال�ضخ�س 
على  وق���وع���ه  اإىل  اأدى  م���ا  ع���ام���ا 
ذلك  اأدى  وق��د  اآخ��ري��ن.  �ضخ�ضن 
الرجل  ه��م��ا  �ضخ�ضن  وف����اة  اإىل 
ال�����ذي ���ض��ق��ط م���ن الأع���ل���ى واأح����د 
وق���ع عليهما،  ال��ل��ذي��ن  امل��ت��ف��رج��ن 
وهو رجل �ضتيني، اإ�ضافة اإىل جرح 

امراأة �ضتينية.
حياة  اأن  اإىل  ال�����ض��رط��ة  واأ�����ض����ارت 
دون  من  خطر،  يف  لي�ضت  امل�ضابة 
تقدمي تفا�ضيل ب�ضاأن ال�ضحيتن.

مرمي اأوزريل تتجول 
يف �سوارع لندن 

اأحدث  اأوزريل   ال��رتك��ي��ة  مرمي  النجمة  ن�����ض��رت 
لندن  ���ض��وارع  و�ضط  لها  خ�ضعت  ت�ضوير  جل�ضة 
التوا�ضل  م���واق���ع  ع��ل��ى  اخل��ا���ض��ة  ���ض��ف��ح��ت��ه��ا  يف 

الجتماعي.
ولفتة  �ضبابية  باإطاللة  اأوزريل  م��رمي  وظهرت 
وتركت  ناعماً  وقمي�ضاً  ق�ضرة  تنورة  ارت��دت  اإذ 
ناعمة  بت�ضريحة  كتفيها  على  من�ضدًل  �ضعرها 

وكعباً عالياً.
وكانت اأفادت و�ضائل اإعالم تركية موؤخراً اأن مرمي 
جديد  م�ضل�ضل  بطولة  على  تعاقدت  قد  اأوزريل 
من املقرر اأن ي�ضّور يف العام املقبل، وبالتحديد يف 

�ضهر ني�ضان، لكن مل ُيعرف بعد طبيعة دورها.
اأوزريل  اآخر، كانت قد فاجاأت مرمي  على �ضعيد 
ت�ضوير  ب�جل�ضة  الأخ����رة  ال��ف��رتة  يف  متابعيها 
ن�ضرتها يف �ضفحتها اخلا�ضة على موقع التوا�ضل 

الجتماعي.

اأب يحقن اأطفاله باملخدرات
اتهامات  اإجن��ل��رتا،  يف  لنك�ضاير  مقاطعة  �ضرطة  وجهت 
مبخدر  طفليه  بحقن  تتعلق  ا�ضمه،  عن  يك�ضف  مل  لأب 
ووجدت  النوم.  على  م�ضاعدتهما  بحجة  "الهروين"، 
التحقيقات اأن الطفلن عانيا من الإهمال املزمن لفرتة 
طويلة بح�ضب بيانات خا�ضة بوحدة الرعاية الجتماعية. 
"ديلي ميل" الربيطانية، فقد  ووفق ما ذكرت �ضحيفة 
اأمر الأب بعد مالحظة كدمة كتلك التي تظهر  انك�ضف 
يخ�ضعان  اللذين  الطفلن،  ي��دي  على  حقنة،  اأخ��ذ  بعد 
2018. وح�ضبما  ملراقبة اخلدمات الجتماعية منذ عام 
ذكرت ال�ضحيفة الربيطانية، فاإن الطفلن كانا يخ�ضعان 
ب�ضبب  وذلك  ر،  الق�ضّ حماية  عن  م�ضوؤولة  هيئة  ملراقبة 
املنزيل،  العنف  وممار�ضة  للمخدرات  الوالدين  تعاطي 
منح  ال�ضلطات  وق��ررت  لهما.  العقلية  بال�ضحة  وال�ضك 
الطفلن،  على  ال��و���ض��اي��ة  الجتماعية  اخل��دم��ات  هيئة 
خطرا  ميثل  العائلة  منزل  يف  وجودهما  اأن  اإىل  م�ضرة 
يف  اأ�ضلحة  على  ع��رثت  ال�ضرطة  اأن  وخ�ضو�ضا  عليهما، 
البيت، هذا اإىل جانب حديث الأب امل�ضتمر عن النتحار.

يزور �سبع قارات دون ا�ستخدام اأي طائرة
ق���ط���ع اأم���ري���ك���ي رح���ل���ة ح�����ول ال����ع����امل ب���ع�������ض���رات اآلف 

الكيلومرتات، دون اأن ي�ضتقل الطائرة ولو ملرة واحدة.
العامل، دون  ال�ضفر حول  اإري��ك جولياين  الأمريكي  اأراد 

ا�ضتخدام الطائرات، للتنقل.
وحتدث جولياين عن رحلته يف كتابه الذي ن�ضره اأخراً، 
التي  رحلته  اأثناء  واجهها  التي  وال�ضعوبات  املواقف  عن 

قطع خاللها اأكرث من 100 األف كيلومرت.
ويقول جولياين: "كنت مدر�ضاً يف ميامي، ومل اأكن را�ضياً 
عن مهنتي. لطاملا اأحببت ال�ضفر واأردت اأن اإجنازامًميزاً 
ا�ضتخدام  دون  ال���ع���امل  ح���ول  اأ���ض��اف��ر  اأن  ق����ررت  ل��ذل��ك 
انبعاثات  ب��اأن  تفيد  ر�ضالة  اإي�ضال  اأري��د  لأين  الطائرة، 

الكربون الناجمة عن الطائرات �ضارة بالبيئة"
واأم�ضى جولياين ثالث �ضنوات للتجول يف �ضبع قارات و 

50 دولة دون اأن يلجاأ لل�ضفر بالطائرة.
بداأ جولياين من اأفريقيا، وا�ضتقل احلافلة من كيب تاون 
يف جنوب اأفريقيا اإىل القاهرة، ثم �ضافر عرب عدة بلدان 
واأكمل  ال��ي��ون��ان،  اإىل  التوجه  قبل  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف 

طريقه اإىل لندن عرب البلدان الأوروبية.

زوجوها يف الـ12 من عمرها
عاما،   12 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  طفلة  ت��زوي��ج  ق�ضة  اأث�����ارت 
زوبعة من النتقادات يف العراق، حيث انهالت النتقادات 
ال�ضرطة  بيان  على  الجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  على 
بعد  الواقعة  يف  حققت  اإنها  فيه  قالت  ال��ذي  املجتمعية، 
ب�ضبب  تبكي  وهي  الطفلة،  لوالدة  فيديو  انت�ضار مقطع 
تزويج طفلتها بالقوة من قبل والدها، منا�ضدة احلكومة 
العراقية اإنقاذ �ضغرتها. ويف التفا�ضيل، قالت ال�ضرطة 
م�ضرتك  عمل  فريق  ت�ضكيل  "مت  العراقية:  املجتمعية 
التابعة  الع�ضائر  و���ض��وؤون  الن�ضوية  ال�ضوؤون  �ضعبتي  من 
يف  ورد  م��ا  حقيقة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  املجتمعية،  لل�ضرطة 
ووالدها  بالفتاة  التقى  "الفريق  واأ���ض��اف��ت:  الفيديو". 
وهي  بر�ضاها  مت  ال���زواج  اأن  واأك���دت  و�ضقيقها،  وزوج��ه��ا 

�ضعيدة به، دون اأن يكرهها اأو يجربها اأحد عليه".

�سيناريو مرعب ل�سكل الأر�س 
بعد 500 عام

ك�ضف علماء يف درا�ضة �ضدرت موؤخًرا، اأن احلياة 
الأر���س �ضوف ت�ضبح غريبة عن ما  على كوكب 
مل  اإذا  الآن،  من  ع��ام   500 بعد  اليوم  عليه  هي 
ت��ك��ن ه��ن��اك اإج�������راءات ح���ازم���ة ل��ل�����ض��ي��ط��رة على 

ظاهرة الحتبا�س احلراري.
دورية  يف  موؤخًرا  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب 
"غلوبال ت�ضانغ بيولوجي"، فاإن متو�ضط درجات 
بعد  ما  اإىل  ال��زي��ادة  ي�ضتمر يف  العاملية  احل���رارة 
2100 ما بن م�ضتوى متو�ضط ومنخف�س، ويف 
ظل هذه ال�ضيناريوهات، يتحرك الغطاء النباتي 
واأف�ضل مناطق زراعة املحا�ضيل نحو القطبن.

املنا�ضبة  امل�ضاحة  تنح�ضر   ، نف�ضه  ال��وق��ت  ويف 
لبع�س املحا�ضيل، لدرجة اأن الأماكن ذات التاريخ 

الطويل من الرثاء الثقايف والنظام البيئي، مثل 
حو�س الأمازون، �ضوف ت�ضبح قاحلة.

الإجهاد قد  اأن  الباحثون  اإىل جانب ذلك، وجد 
املدارية  املناطق  للب�ضر يف  قاتلة  مل�ضتويات  ي�ضل 
ذات الكثافة ال�ضكانية العالية حالًيا، وقد ت�ضبح 
هذه املناطق غر �ضاحلة لل�ضكنى. ويف الدرا�ضة، 
يتعلق  مقلق  ت�ضاوؤل  عن  الإجابة  العلماء  ح��اول 
ب�ضكل العامل يف امل�ضتقبل، بالنظر للو�ضع الذي 
�ضتكون عليه الأر�س بعد عام 2100، عن طريق 
م�ضارات  على  ب��ن��اًء  العاملي  امل��ن��اخ  ن���وذج  تفعيل 
على  تعتمد  "توقعات  وه��ي  التمثيلية،  الرتكيز 
الوقت لرتكيزات غازات الحتبا�س احل��راري يف 

الغالف اجلوي".

�ملمثلة �إميلي ر�ت�جكوف�شكي خالل ح�شوره� جو�ئز �البتك�ر يف جملة وول �شرتيت جورن�ل يف نيويورك.رويرتز

بريتني �سبريز مكبلة 
داخل منزلها 

�ضاركت النجمة العاملية  بريتني �ضبرز  �ضور خميفة يف �ضفحتها اخلا�ضة 
اإذ  حمبيها  من  الكثر  ب��ال  �ضغلت  اإذ  الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
املنزل  بالدماء وهي مرتدية مالب�س  اليدين وم�ضرجة  ظهرت مكبلة 

لكن ال�ضورة اأخذتها بريتني تزامناً مع حلول عيد الهالوين.
اجلوال  هاتفها  من  �ضبرز  لربيتني  �ضور  �ضربت  اأن��ه  بالذكر  اجلدير 
ظهرت فيها عارية بالكامل وهي حتمل الهاتف كما ن�ضرت �ضور اأخرى 

لها من اخللف وترتدي �ضرتينغ اأ�ضود اللون.
ومل يعرف هوية م�ضرب هذه ال�ضور وكيف ح�ضل عليها ؟


