
مبنا�سبة االحتفال بيوم العلم 
حممد بن را�سد يرفع علم الإمارات يف �ساحة برج خليفة 
حممد بن زايد:  نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا 

•• دبي-وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، برفع علم دولة الإمارات العربية املتحدة، يف 

�شاحة برج خليفة و�شط جمع كبري من طلبة وطالبات مدار�س 
اإىل  و�شوله  ل��دى  �شموه  ا�شتقبال  يف  ا�شطفوا  الذين  ال��دول��ة، 
مقر الحتفال ملوحني بعلم الإمارات، اإيذانا ببدء الحتفالت 
مظاهرها  تعم  التي  ال�شنوية  الوطنية  املنا�شبة  العلم؛  بيوم 
الحتفالية كافة اأنحاء الدولة ومب�شاركة كل مكونات املجتمع 
على امتداد الإم��ارات ال�شبع. وقال �شموه بهذه املنا�شبة : علم 

الوطن عاليا مبا يحققونه  اأبناء  .. يرفعه  اإليه الإم��ارات رمز وقيمة  ي�شلون  وم���ا  اإجن�����ازات  م��ن 
من جناحات تزيده رفعة و�شموخا.                )التفا�شيل �س 3(

من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
بعنوان  نحتفي  العلم..  يوم  يف  )تويرت(:  يف  ال�شخ�شي  �شموه  ح�شاب  على  تغريدة  يف  امل�شلحة  للقوات 
وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا .. وجندد عهد الولء والنتماء للوطن واأن تبقى رايتنا كما ت�شلمناها من 

اأبائنا واأجدادنا عالية خفاقة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

الهجوم  تدين  الإم��ارات 
م���ايل يف  الإره�����اب�����ي 

•• اأبوظبي-وام:

اأدان���ت دول��ة الإم����ارات ب�شدة 
ال���ه���ج���وم الإره�����اب�����ي ال����ذي 
يف  ع�شكريا  موقعا  ا�شتهدف 
اإنديليمان �شمايل مايل يوم 
�شقوط  واأ�شفر عن  اجلمعة، 

عدد من القتلى واجلرحى.
اخلارجية  وزارة  واأك��������دت 
���� يف بيان  وال��ت��ع��اون ال���دويل 
لها �� اأن دولة الإمارات تعرب 
عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه 
التي  الإج���رام���ي���ة  الأع���م���ال 
واملبادئ  ال��ق��ي��م  م��ع  تتنافى 
الوزارة  وج��ددت  الإن�شانية. 
م�����وق�����ف دول���������ة الإم������������ارات 
ملختلف  وال���راف�������س  ال��ث��اب��ت 
اأ����ش���ك���ال ال��ع��ن��ف والإره�������اب، 
اإىل  ال���دويل  املجتمع  داع��ي��ة 
الآفة  هذه  ملواجهة  التكاتف 

اخلطرية.
ال��وزارة عن خال�س  واأعربت 
لأهايل  وموا�شاتها  تعازيها 
هذه  ج���راء  ال�شحايا  وذوي 
ومتنت  ال���ن���ك���راء  اجل���رمي���ة 
جلميع  ال���ع���اج���ل  ال�������ش���ف���اء 

امل�شابني.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد و�سعود القا�سمي يح�سرون اأفراح القرقاوي والغفلي

جمندة اإ�سرائيلية تباغت فل�سطينيا اأعزل ب�ر�سا�سة

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اآل نهيان ويل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب  عهد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  �شمو  ج��ان��ب��ه��م  واإىل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ح��اك��م  الأع���ل���ى 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو 
نائب حاكم  القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة 
عجمان والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو 
املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ 
التنفيذي  اأبوظبي  اأبوظبي رئي�س مكتب  التنفيذي لإمارة 

رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة ومعايل ال�شيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح .. اأفراح القرقاوي 
القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  اأق��ام  حيث  والغفلي، 
ا�شتقبال يف  وامل�شتقبل حفل  ال���وزراء  ���ش��وؤون جمل�س  وزي��ر 
مركز دبي التجاري العاملي ع�شر ام�س ملنا�شبة زفاف جنله 

�شعيد اإىل كرمية ال�شيد �شلطان اأحمد �شيف الغفلي.
)التفا�شيل �س2(

اإحباط خمطط لهجمات اإرهابية يف العا�سمة العراقية 

اإ�سراب عام يف �سرق بغداد.. وقطع طرق رئي�سية

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأظهرت لقطات فيديو ن�شرت اأخريا جمندة يف جي�س 
الح���ت���ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، وه���ي ت��ط��ل��ق ر���ش��ا���ش��ة على 

فل�شطيني اأعزل قرب القد�س، بعد اأن اأدار ظهره.
ال��ع��ام ق��رب القد�س  ووق��ع الع��ت��داء قبل ع��ام ون�شف 
التي  احل��دود  حر�س  ق��وة  معلومات  على  بناء  املحتلة، 
ما  بح�شب  ال��ن��ار  اأطلقت  ال��ت��ي  امل��ج��ن��دة،  اإليها  تنتمي 
م�شاء  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  التلفزيون  يف   13 ال��ق��ن��اة  ذك���رت 
ال�����ش��ب��ت.ل��ك��ن ج���رى الك�شف ع��ن ال��ف��ي��دي��و ق��ب��ل اأي���ام، 
�شديقها  اإىل  الفيديو  مقطع  اجلندية  اأر�شلت  عندما 

يف ر�شالة طلبت فيها راأيه ب�شاأن دقة ت�شويبه.
وقال �شديقها لقد كنت رائعة يف الت�شويب.

�شابا  ث��ان��ي��ة،   26 م��دت��ه  تبلغ  ال���ذي  الفيديو  ويظهر 
فل�شطينيا ل ي�شكل اأي تهديد، وهو يرفع يديه، حاما 

فيهما بطاقة هويته وحقيبة، بح�شب القناة 13.
وي�شمع يف الفيديو عنا�شر القوة، وهم ي�شرخون على 
كلمة  منها  والعربية،  العربية  باللغتني  الفل�شطيني، 

رّوح بالعامية الفل�شطينية، اأي اذهب من هنا.
من  اأدراج���ه  وع��اد  الفل�شطيني  ال�شاب  امتثل  وعندما 
حيث اأتى، اأطلقت املجندة ر�شا�شة عليه، مما اأدى اإىل 

وقوعه على الأر�س.

•• بريوت-وكاالت:

مي�شال  اللبناين،  الرئي�س  خاطب 
ع���ون، اأم�����س الأح����د، اأن�����ش��اره من 
�شعب  يرى  اإنه  وقال  املتظاهرين، 
باأكمله من خال م�شريات  لبنان 

موؤيديه.
كثريين  اإن  ع��ون  ق��ال  كلمته،  ويف 
ي����ع����رق����ل����ون خ������ارط������ة ال���ط���ري���ق 
اأن�شاره  واأم�����ام  و���ش��ع��ن��اه��ا.  ال��ت��ي 
بعبدا،  ق�����ش��ر  اأم�����ام  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ر�شم  اأن��ه  اللبناين  الرئي�س  اأع��ل��ن 
الف�شاد  تت�شمن  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

والقت�شاد والدولة املدنية.
ال��ف�����ش��اد ل ميكن  اأن  ع���ون  وذك����ر 
متغلغل  لأن���ه  ب�شهولة،  ي���زول  اأن 
يف ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. واع����رتف 
فقد  اللبناين  ال�شعب  باأن  ملوؤيديه 

ثقته بدولته.
عون  خطاب  اأن  مراقبون  واعترب 
املتظاهرين  ب��اق��ي  دون  لأن�����ش��اره 

•• بغداد-وكاالت:

العراقية،  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع���ل���ن���ت 
خمططات  اإحباط  الأح��د،  اأم�س 
ت�شتهدف  اإره����اب����ي����ة  ل��ه��ج��م��ات 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  ب��غ��داد،  العا�شمة 
ا���ش��ت��م��رار ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي تعم 
امل���دي���ن���ة وم���ن���اط���ق اأخ�������رى من 

الباد.
العراقية  الأن��ب��اء  وكالة  ون�شرت 
»واع« عدد �شور، قالت  الر�شمية 
واأجهزة  متفجرات  تت�شمن  اإنها 
للتفجري  م��ع��دة  ك��ان��ت  ات�����ش��ال، 
اإىل  املتظاهرين  خ���روج  وق��ت  يف 

ال�شوارع.
واأظهرت ال�شور �شخ�شا معتقا، 
ال��وك��ال��ة م��ام��ح وجهه،  اأخ��ف��ت 
وق���د اأح�����اط ب���ه ع���دد م���ن رجال 

الأمن.
هذا وبداأ عدد من اأحياء اجلانب 
تنفيذ  ب�����غ�����داد  م�����ن  ال�������ش���رق���ي 
الأحد،  اأم�س  اإ�شراب عام، �شباح 
حتقيق  ع������دم  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا 
ح�شبما  امل��ت��ظ��اه��ري��ن،  م��ط��ال��ب 
اأفاد مرا�شل �شكاي نيوز عربية يف 

العا�شمة العراقية.
واأغ���ل���ق���ت م��دي��ن��ة ال�����ش��در وحي 

احل��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي اأ����ش���ف���رت عن 
�شهر  خ�����ال  ال���ع�������ش���رات  م��ق��ت��ل 

اأكتوبر املا�شي.
من  الآلف  ع�������ش���رات  وي���ح���ت���ج 
بغداد  واأغ��ل��ب��ه��م يف  ال��ع��راق��ي��ني، 
وم��ن��اط��ق ج��ن��وب��ي ال���ب���اد، منذ 
بتغيري  للمطالبة  املا�شي  ال�شهر 
جذري يف النظام ال�شيا�شي الذي 
ت�����ش��ك��ل ب��ع��د ال���غ���زو ال����ذي قادته 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ل��ل��ب��اد عام 
باللوم  ع��ل��ي��ه  وي��ل��ق��ى   ،2003
والبطالة  امل�شت�شري  الف�شاد  يف 
العامة  واخل�����دم�����ات  امل���رت���ف���ع���ة 

الرديئة.
العراقية  اخلارجية  وزارة  ودعت 
بيانات  اأ�����ش����درت  ال���ت���ي  ال������دول 
العراقية  احل��ك��وم��ة  فيها  ح��ث��ت 
العراقيني،  اإرادة  اح����رتام  ع��ل��ى 
����ش���ي���ادة  اح����������رتام  وج��������وب  اإىل 
�شوؤونه  التدخل يف  العراق وعدم 

الداخلية.
ويف بلدة اأم ق�شر جنوبي الباد، 
وقعت ا�شتباكات بني قوات الأمن 
ومتظاهرين واأ�شفرت عن اإ�شابة 
اأعلنت  ح�شبما  �شخ�شا،   120
العليا حلقوق الإن�شان  املفو�شية 

يف العراق.

يف باقي اأنحاء بريوت يعد تكري�شاً 
للخطاب الطائفي يف لبنان.

اخلارجية  وزي����ر  ق���ال  ذل����ك،  اإىل 
ت�شريف  ح��ك��وم��ة  يف  وامل��غ��رتب��ني 
الأعمال اللبنانية، جربان با�شيل، 
مربر  ل  خيانة  ه��ن��اك  اإن  الأح����د، 
لها، وذلك يف خ�شم الحتجاجات  الطرق  بع�س  وقطعت  البنوك، 

قطع  فيما  املدينة،  يف  الرئي�شية 
الرابط  ال���ط���ري���ق  م��ت��ظ��اه��رون 
ووا�شط،  ب��غ��داد  حمافظتي  ب��ني 
بالتزامن مع ا�شتمرار التظاهرات 
والعت�شامات يف �شاحة التحرير 

و�شط بغداد.

ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة  ال�شعبية 
ال�شابق  النائب  الباد، لريد عليه 
الباد  اإن  بالقول  جنباط  وليد 
م��ع كام  الأول  امل��رب��ع  اإىل  ع���ادت 
وهو  با�شيل  وق���ال  ف���ارغ.  �شعبوي 
هناك  ال��ل��ب��ن��اين:  ال��رئ��ي�����س  �شهر 

اأيام �شعبة تنتظرنا. وا�����ش����ت����م����رت الح����ت����ج����اج����ات يف 
اأطلقت  ال�����ش��ب��ت، ح��ي��ث  ال���ع���راق، 
الغاز  ال���ع���راق���ي���ة  الأم������ن  ق�����وات 
والذخرية احلية  للدموع  امل�شيل 
لتفريق الآلف من املتظاهرين، 
مما اأ�شفر عن مقتل متظاهر يف 
الأقل واإ�شابة اأكرث من 200 يف 

ب��غ��داد وج��ن��وب��ي ال��ب��اد، بح�شب 
م�شوؤولني يف ال�شرطة وهيئة �شبه 

ر�شمية معنية بحقوق الإن�شان.
ون��ظ��م��ت الح���ت���ج���اج���ات الأك����رب 
ب���غ���داد، ح��ي��ث جت��م��ع ع�شرات  يف 
التحرير  ����ش���اح���ة  يف  الآلف 
للحملة  حتد  يف  منها،  وبالقرب 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن زايد يبحث مع رئي�س النيجر عالقات 
التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س فخامة اي�شوفو حممدو رئي�س 

جمهورية النيجر ال�شديقة.
ورحب �شموه �� خال اللقاء الذي جرى يف اأبوظبي �� بزيارة رئي�س النيجر 
اإىل الدولة، معربا عن اأمله اأن ت�شهم يف موا�شلة دفع عاقات البلدين 
ال�شعد مبا يحقق  التعاون على خمتلف  اأ�شمل من  اآف��اق  اإىل  وتنميتها 

م�شاحلهما املتبادلة.
وبحث اجلانبان عاقات ال�شداقة والتعاون امل�شرتك وفر�س واإمكانات 
عملية  تخدم  التي  احليوية  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  وتطويرها  تنميتها 
التنمية والتقدم يف البلدين خا�شة ال�شتثمارية والقت�شادية والتنموية 

وغريها.
)التفا�شيل �س2(

متظاهرون عراقيون يحملون علم بادهم يف و�شط بغداد مطالبني بالق�شاء على الف�شاد )رويرتز(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد و�شعود القا�شمي خال ح�شورهم اأفراح القرقاوي والغفلي   )وام(

حممد بن زايد خال ا�شتقباله رئي�س النيجر  )وام(

مظاهرة حا�شدة يف بريوت تطالب بتغيري الطبقة احلاكمة)رويرتز( 

با�سيل يتم�سك بـالتخوين وجنبالط يرد: كالم �سعبوي فارغ

رئي�س لبنان لأن�ساره: كثريون يعرقلون خارطة الطريق 

ا�ستقالت جديدة تهز حزب اأردوغان 
•• اأنقرة-وكاالت:

اأن  اأوغلو،  اأحمد داود  الأ�شبق  ال��وزراء الرتكي  ك�شفت �شخ�شية مقربة من رئي�س 
حزبه اجلديد �شيتم اإعانه خال نوفمرب )ت�شرين الثاين( اجلاري، م�شرياً اإىل اأن 

حزب العدالة والتنمية �شي�شهد عدداً من ال�شتقالت يف الفرتة املقبلة.
اأن  الرتكية،  زم��ان  ذكرته �شحيفة  ما  بح�شب  اأوغ��ل��و،  املقرب من  ال�شيا�شي  واأك��د 
اإىل  املقبلة، م�شرياً  الفرتة  والتنمية يف  العدالة  �شت�شتمر داخل حزب  ال�شتقالت 
اأنه التقى ب�12-13 برملانياً تابعني للحزب داخل الربملاين، م�شتعدين لا�شتقالة 

فور تاأ�شي�س احلزب.
كما عّلق على ا�شتقالة نائب حزب العدالة والتنمية يف اإ�شطنبول، م�شطفى يانار 
عدم  م��دى  يظهر  وه���ذا  ان��ت��ق��ادات��ه.  ب�شبب  ي�شتقيل،  جعلوه  لقد  ق��ائ��ًا:  اأوغ��ل��و، 
الدميقراطية داخل احلزب. يانار اأوغلو قام باأعمال جيدة، واأعمال جميلة. وقال 

ما يوؤمن به.
واأو�شح اأن هناك حالة من الغ�شب العارم داخل حزب اأردوغان، قائًا: بعد تاأ�شي�س 
موازين  كثرياً.  تركيا  يف  ال�شيا�شية  احلياة  موازين  �شتنقلب  اجل��دي��دة،  الأح���زاب 
القوى �شتتغري يف احلياة ال�شيا�شية الرتكية خال �شهر نوفمرب )ت�شرين الثاين( 

اجلاري، بعد اأن يقوم ال�شيد داود اأوغلو بتاأ�شي�س حزبه.
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حت�سريات اأمريكية لبناء 3 قواعد �سمال �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ثم حت�شريات  ب��اأن  الأح���د،  اأم�س  الإن�����ش��ان،  ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأف��اد 
قواعد   3 لبناء  �شوريا  و�شرق  �شمال  يف  و�شاق  ق��دم  على  جت��ري  اأمريكية 

ع�شكرية م�شرتكة مع التحالف الدويل.
هو  القواعد  من  الهدف  اأن  باملوثوقة،  و�شفها  م�شادر  عن  املر�شد،  ونقل 
ال�شيطرة  اإىل  اإ�شافة  للمنطقة،  اجل��وي  املجال  على  ب�شيطرة  الحتفاظ 
على املن�شاآت النفطية. وحتدث املر�شد عن عملية تقا�شم النفوذ يف مناطق 
داخل  امل�شرتك  والأمريكي  الرو�شي  التواجد  ظل  يف  �شوريا،  �شرق  �شمال 
مرة  ع��ادت  ثم  ان�شحبت  الأمريكية  القوات  كانت  اأن  بعد  نف�شها،  املنطقة 
اأخرى، ودخلت القوات الرو�شية اإىل املنطقة وفقاً لتفاق مت التو�شل اإليه 

ال�شهر املا�شي بني الرئي�س الرو�شي بوتني والرتكي اأردوغان.

قبل 3 اأ�سهر من متهيدية الدميقراطيني:
الرئا�سية الأمريكية: ثالثة اأ�سياء يجب معرفتها!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف�شلنا عام، عن يوم الثاثاء الثالث 
�شينتخب  ال��ذي  اليوم  نوفمرب،  من 
فيه املواطنون الأمريكيون رئي�شهم. 
ي�شعى دونالد ترامب لولية ثانية، 
منذ  دمي��وق��راط��ًي��ا   17 وي��واج��ه��ه 
ببطاقة  ل��ل��ف��وز  ���ش��ه��ور يف حم��اول��ة 

تر�شيح حزبهم يف ال�شيف املقبل.
اإ���������ش��������ارة ان������ط������اق الن����ت����خ����اب����ات 
ب��ع��د ثاثة  ���ش��ت��ع��ط��ى  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
اأ����ش���ه���ر، 3 ف����رباي����ر، م����ع امل���وؤمت���ر 
ولية  وه��ي  اأي���وا،  لولية  التقليدي 
الأو�شط  ال��غ��رب  يف  �شغرية  ريفية 

الأوىل  النتخابات  وه��ذه  المريكي. 
�شتكون حا�شمة لبقية العملية.                 )التفا�شيل �س14(

م�سر ت�سارك يف اجتماع ثالثي 
بوا�سنطن النه�سة  �سد  حول 

•• القاهرة -وام:

ي�����ش��ارك وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�شري 
وزراء  اج��ت��م��اع  يف  ���ش��ك��ري  ���ش��ام��ح 
، م�شر  ال���ث���اث  ال�����دول  خ��ارج��ي��ة 
�شيعقد  ال��ذي  واثيوبيا،  وال�شودان 
بح�شور  الأرب���ع���اء  ي���وم  بوا�شنطن 
لبحث  وذل�������ك  ال����������دويل،  ال���ب���ن���ك 

الأو�شاع ب�شاأن �شد النه�شة.
اخلارجية  اأ����ش���درت���ه  ب��ي��ان  واأف������اد 
�شكري  ال�����وزي�����ر  ب�������اأن  امل�������ش���ري���ة 
مع  بالت�شاور  الزيارة  اأثناء  �شيقوم 
حول  املختلفة  الأمريكية  ال��دوائ��ر 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ج��وان��ب  �شتى 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وك���ذا ت��ب��ادل ال���روؤى 
الإقليمية  بالق�شايا  يتعلق  فيما 
والدولية حمل الهتمام امل�شرتك.

جو بايدن... املت�شدر

حممد بن را�سد يرفع علم الإمارات يف �ساحة برج خليفة 
حممد بن زايد:  نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد و�سعود القا�سمي يح�سرون اأفراح القرقاوي والغفلي

•• دبي -وام:

ح������شر �ش�����احب ال�ش�����مو ال������شيخ م��حمد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي���س 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال����دولة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  امل�شلحة �شاحب  للقوات 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة واإىل جانبهم �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
�شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ خالد 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل  زاي��د  بن  بن حممد 
رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد 
للمعرفة ومعايل  اآل مكتوم  را�شد  بن  رئي�س موؤ�ش�شة حممد  اآل مكتوم 
القرقاوي  اأف���راح   .. الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
�شوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  اأق��ام  حيث  والغفلي، 
جمل�س الوزراء وامل�شتقبل حفل ا�شتقبال يف مركز دبي التجاري العاملي 
ع�شر ام�س ملنا�شبة زفاف جنله �شعيد اإىل كرمية ال�شيد �شلطان اأحمد 

�شيف الغفلي.
وقد هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو 
اأبوظبي العرو�شني زفافهما  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
كما  والبنني،  بالرفاء  مكللة  �شعيدة  زوجية  حياة  لهما  ومتنيا  امليمون 
بارك �شموهما لآل القرقاوي واآل الغفلي اأفراحهما، داعيني اهلل تبارك 

وتعاىل اأن يدمي على �شعبنا نعمة الفرح وال�شعادة والت�شامح.
وح�����ش��ر احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ع���دد من 
ال�شيوخ والوزراء واأعيان الباد وكبار امل�شوؤولني يف الدولة من مدنيني 

وع�شكريني اإىل جانب اأقارب العرو�شني.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س النيجر عالقات 
التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

 الدفاع املدين يطلق حملة حمايتك غايتنا

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س فخامة اي�شوفو حممدو رئي�س 

جمهورية النيجر ال�شديقة.
ورحب �شموه �� خال اللقاء الذي جرى يف اأبوظبي �� بزيارة رئي�س النيجر 
البلدين  دفع عاقات  موا�شلة  ت�شهم يف  اأن  اأمله  عن  معربا  الدولة،  اإىل 
يحقق  مب��ا  ال�شعد  خمتلف  على  التعاون  م��ن  اأ�شمل  اآف���اق  اإىل  وتنميتها 

م�شاحلهما املتبادلة.
واإمكانات  وفر�س  امل�شرتك  والتعاون  ال�شداقة  عاقات  اجلانبان  وبحث 
عملية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  اجل��وان��ب  وت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف  تنميتها 
التنمية والتقدم يف البلدين خا�شة ال�شتثمارية والقت�شادية والتنموية 

وغريها.

الإقليمية  ال�شاحتني  على  الأح����داث  ت��ط��ورات  اجل��ان��ب��ان  ا�شتعر�س  كما 
والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا التي تهم البلدين. 
تنمية  على  البلدين  حر�س  اللقاء  ختام  يف  النيجر  ورئي�س  �شموه  واأك��د 
اأو�شع يف ظل الرغبة امل�شرتكة لدى قيادتيهما  اآفاق  عاقات التعاون اإىل 
ال�شعد خا�شة يف  على خمتلف  الواعدة  والفر�س  املقومات  توفر  بجانب 
التجارة وال�شتثمار وم�شاريع التنمية وغريها من القطاعات التي تخدم 
م�شاحلهما املتبادلة. ح�شر اللقاء.. �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد 
اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي ومعايل 
و�شعادة  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
اأبوظبي. كما ح�شره من  دي��وان ويل عهد  املزروعي وكيل  حممد مبارك 
جانب النيجر .. معايل عائ�شاتو بولما وزيرة التخطيط ومعايل اميور 
مامل زانايدو وزيرة ال�شناعة و�شعادة اغادا غاربا �شفري جمهورية النيجر 

لدى الدولة.

•• اأبوظبي -وام:

للدفاع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
امل������دين ب���ال���ت���ع���اون م����ع اإدارات�����ه�����ا 
اإدارة  م��ع  وبالتن�شيق  الإق��ل��ي��م��ي��ة، 
الإعام الأمني يف وزارة الداخلية، 
، وذلك  غ��اي��ت��ن��ا  ح��م��ل��ة ح��م��اي��ت��ك 
الرئي�شة  ال��ت��وع��ي��ة  خ��ط��ة  ���ش��م��ن 
 ،2019 ل���ع���ام  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
ال�شامة  اإج����راءات  تعزيز  ب��ه��دف 
الوقاية  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  ال��ع��ام��ة 
وتوجيههم  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد  ب��ني 
با�شرتاطات  الل����ت����زام  ب�������ش���رورة 
الدفاع  ح���دده���ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ة 

املدين لوقايتهم من املخاطر .

اجل����ال����ي����ات امل���ق���ي���م���ة يف ال����دول����ة، 
و������ش�����روط ال�������ش���ام���ة وال���وق���اي���ة 
ال�شامة  و�����ش����روط  اخل����ي����ام،  يف 
ال�شخانات،  خماطر  من  والوقاية 
الواجب  ب����الإج����راءات  وال��ت��ع��ري��ف 
اإتباعها من مرتادي الرب للحفاظ 
ج���ان���ب  اإىل  ����ش���ام���ت���ه���م،  ع����ل����ى 
الوقاية  ب��ا���ش��رتاط��ات  ال��ت��ع��ري��ف 
وال�شامة اأثناء �شريان الأودية يف 

مو�شم الأمطار.
واأو�شح قائد عام الدفاع املدين اأن 
يف  ت��ه��دف  غايتنا  حمايتك  حملة 
املقام الأول اإىل تعزيز جودة احلياة 
يف جمتمع الإمارات، واحلفاظ على 
الأرواح واملمتلكات، ومن ثم تكثيف 

جا�شم  ال����دك����ت����ور  ال�����ل�����واء  وق�������ال 
حممد املرزوقي، قائد عام الدفاع 
هي   ، غايتنا  حمايتك  اإن  امل���دين، 
للتوعية  الرئي�شة  الرابعة  احلملة 
اإطاقها  ي��ت��م  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وت�شتمر  اجل�������اري،  ال���ع���ام  خ����ال 
اأ�شهر  ثاثة  م��دار  على  اأن�شطتها 
نوفمرب  �شهر  م��ن  ب��داي��ة  متتالية 
 ، 2020 31 يناير  احل��ايل حتى 
فرعيتان  مبادرتان  حتتها  ويندرج 
التعامل مع احلريق و  هما ثقافة 

ال�شامة يف ال�شتاء .
الفرعية  امل����ب����ادرات  اأن  واأ�����ش����اف 
بال�شامة  ال���ت���وع���ي���ة  ت��ت�����ش��م��ن 
وتوعية  ال�����ب�����رتول،  حم���ط���ات  يف 

العامة  وال�شامة  الوقاية  جهود 
والتحديات،  امل���خ���اط���ر  مل���واج���ه���ة 
وخ��ف�����س م���ع���دلت احل���رائ���ق على 
م�شتوى الدولة ، اإ�شافة اإىل تعزيز 
اأفراد  ب��ني  ال��وق��ائ��ي  ال��وع��ي  ون�شر 
�شامتهم  على  للحفاظ  املجتمع 
وتوجيههم  ممتلكاتهم،  و�شامة 
با�شرتاطات  الل����ت����زام  ب�������ش���رورة 

الوقاية وال�شامة العامة .
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك����د 
امل����دين ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
الإقليمية  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارات 
ت���ع���م���ل ع����ل����ى حت���ق���ي���ق ال���ت���وج���ه 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي حل���ك���وم���ة دول����ة 
الداخلية  ووزارة  الإم��������������ارات، 

كواحدة  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  لرت�شيخ 
ال��ع��امل يف الأمن  اأف�����ش��ل دول  م��ن 
على  البناء  خال  من  وال�شامة، 
النتائج الإيجابية، وو�شع اخلطط 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال�����ش��ام��ل��ة، واإط����اق 
الثقافة  ل��ت��ع��زي��ز  ت��وع��وي��ة  ب��رام��ج 
ال���وق���ائ���ي���ة لأف�������راد امل��ج��ت��م��ع عرب 
وامل�شموعة  املرئية  الإعام  و�شائل 
التوا�شل  وم����واق����ع  وامل������ق������روءة، 
املعلومة  لإي�������ش���ال  الج���ت���م���اع���ي، 
بو�شوح للفئات امل�شتهدفة، و�شول 
لتحقيقه  ت�����ش��ع��ى  ال�����ذي  ل��ل��ه��دف 
القيادة العامة للحد من املخاطر، 
وتوفري مناخ اآمن ملجتمع خال من 

احلوادث.

•• الفجرية -وام:

ال���ف���ج���رية، مبادرة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف  اأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة 
�شخ�شيات،   2004 مب�شاركة  علمنا  ت��رف��ع  �شواعدنا 
يف  وذل��ك  واخلا�شة،  احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من 
اإطار توجيهات ال�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف ال�شرقي، 
يوم  ب�  الدولة  احتفال  مع  تزامناً  املنطقة،  هيئة  رئي�س 

العلم .
وتهدف املبادرة اإىل ر�شم علم الإم��ارات بالأيادي، حيث 
م��ن خال  اأي�����ادي،  ب�����ش��م��ات   4008 امل���ب���ادرة،  جمعت 
48 موؤ�ش�شة حكومية  2004 �شخ�شيات م�شاركة من 
عمرية،  ف��ئ��ة  و48  خمتلفة،  جن�شية  و48  وحم��ل��ي��ة، 
اليوم  مع  تيمناً  وذل��ك  امل��ج��الت.  �شتى  48 مهنة يف  و 

الوطني ال� 48 للدولة.
وثمن �شريف العو�شي مدير عام هيئة املنطقة احلرة يف 
الفجرية مدى التفاعل والتعاون الذي تلقته الهيئة يف 
تنفيذ املبادرة واإجناحها، والتي جاءت كاإحدى املبادرات 
الوطنية املتميزة التي حتلى بها �شباب الوطن، لفتاً اإىل 
2004 �شخ�شيات للدللة على العام  اأن رقم م�شاركة 
الذي تويل فيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم.
48 للموؤ�ش�شات  اأنه مت اختيار الرقم  واأ�شاف العو�شي 
باليوم  تيمناً  وامل��ه��ن،  ال��ع��م��ري��ة  وال��ف��ئ��ات  واجل��ن�����ش��ي��ات 
ال��وط��ن��ي ال���� 48 ل��ل��دول��ة وي��ع��ت��رب ه���ذا ال��ع��دد ترجمة 
م�شيئاُ  48 عاماً  �شتكمل  التي  الحت��اد  مل�شرية  �شادقة 

حافًا بالإجنازات على خمتلف امل�شتويات.

 48 جن�سية ت�سارك يف مبادرة �سواعدنا 
ترفع علمنا 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س بنما بذكرى ا�ستقالل بالده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية 
تهنئة اإىل فخامة لورينتينو كورتي�شو كوهني رئي�س جمهورية بنما وذلك مبنا�شبة 

ذكرى ا�شتقال باده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

فخامة الرئي�س لورينتينو كورتي�شو كوهني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
دولة كومنولث دومنيكا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة 
الرئي�س �شارلز اجنلو �شافارين رئي�س دولة كومنولث دومنيكا وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده.

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

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �شارلز اجنلو �شافارين.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور روزفلت �شكريت رئي�س وزراء دولة كومنولث دومنيكا.

 الحتادية  للهوية واجلن�سية : يوم العلم يج�سد 
امل�سري املوحد لإمارات اخلري والعطاء

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل علي بن حممد ال�شام�شي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية اأن الحتفال 
ب�يوم العلم يج�شد مدى تاحم القيادة وال�شعب ولء وانتماء وعطاء لهذا الوطن الذي يجمعنا جميعا 

حتت ظل القيادة الر�شيدة التي ت�شهر الليل والنهار من اأجل مناء ورخاء واإ�شعاد �شعبها .
وقال معاليه - يف كلمة له بهذه املنا�شبة - اإن يوم العلم هو تعبري عن امل�شري املوحد والنتماء اخلالد 
لإمارات اخلري والعطاء ويج�شد مدى تاحمنا وع�شقنا لهذه الأر�س املعطاءة واإنه رمز �شيادتنا ووحدتنا 
وفخر م�شريتنا وعزنا. ورفع بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات الولء والنتماء للقيادة الر�شيدة والوطن اخلالد 

وال�شعب الويف .. راجيا اهلل العلي القدير اأن يحفظ وطننا وقيادتنا و�شعبنا .

مبنا�سبة االحتفال بيوم العلم وو�سط جمع كبري من طالب مدار�س الدولة 

حممد بن را�سد يرفع علم الإمارات يف �ساحة برج خليفة

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل، ب��رف��ع علم 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
و�شط  خ���ل���ي���ف���ة  ب�������رج  �����ش����اح����ة  يف 

واأ�شاف �شموه : علمنا اأمانة ن�شهر 
من  ال��زم��ن  ون�شابق  �شونها  على 
اأجل رفعتها، وهو �شرف يذود عنه 
باأرواحهم  الأوف��ي��اء  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
ويفدونه بدمائهم .. ليبقى علمنا 
وعزتنا  ل��وح��دت��ن��ا  ع��ن��وان��ا  دائ���م���ا 
وحافزا   .. ال�شعوب  بني  وكرامتنا 
والتطور  ال��ت��ق��دم  م���ن  مل���زي���د  ل��ن��ا 

املجتمع  م��ك��ون��ات  ك��ل  ومب�����ش��ارك��ة 
على امتداد الإمارات ال�شبع. وقال 
�شموه بهذه املنا�شبة : علم الإمارات 
اأبناء الوطن  رمز وقيمة .. يرفعه 
اإجنازات  م��ن  يحققونه  مب��ا  عاليا 
اإل���ي���ه م���ن جناحات  وم����ا ي�����ش��ل��ون 
وبعد   .. و���ش��م��وخ��ا  رف���ع���ة  ت���زي���ده 
اأن راأي���ن���ا ع��ل��م دول��ت��ن��ا ي��رف��رف يف 

وطالبات  ط��ل��ب��ة  م���ن  ك��ب��ري  ج��م��ع 
م��دار���س ال��دول��ة، ال��ذي��ن ا�شطفوا 
و�شوله  ل���دى  ���ش��م��وه  ا�شتقبال  يف 
بعلم  ملوحني  الحتفال  مقر  اإىل 
الحتفالت  ببدء  اإيذانا  الإم��ارات، 
الوطنية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ع��ل��م؛  ب��ي��وم 
مظاهرها  ت���ع���م  ال���ت���ي  ال�����ش��ن��وي��ة 
الدولة  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  الح��ت��ف��ال��ي��ة 

نلتف  ال�������ذي  ل���وط���ن���ن���ا  وال����ن����م����اء 
جميعا حتت رايته .. نحفظ عليه 
.. ونكر�س له كل مقومات  مكانته 
كافة  ل�شعبه  ون�����ش��م��ن   .. ال��ن��م��اء 
والرخاء  والزده��ار  الرفعة  اأ�شباب 
. وق���ال �شموه : يف ك��ل م��رة نرفع 
دولتنا  علم  لنطالع  هاماتنا  فيها 
نتذكر  اأن  لب����د  ���ش��اخم��ا،  خ��ف��اق��ا 

حاما  العامل  من  عديدة  مناطق 
والأم���ل يف غد  ب�شائر اخل��ري  معه 
معنا،  وال��ع��امل  تابعناه،   .. اأف�����ش��ل 
ال�����ش��م��اء و�شول  ع��ن��ان  اإىل  ي��رق��ى 
اإىل الف�شاء حتقيقا لطموح زايد، 
الإمارات  اأبناء  ق��درة  على  وتاأكيدا 
واقتدار  ج��دارة  بكل  امل�شاركة  على 

يف �شنع م�شتقبل العامل .

ت�شحيات  والإج����ال  ال��وف��اء  بكل 
ال���ذي���ن قدموا  الأب������رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
ف�����داء لهذه  ال���ط���اه���رة  اأرواح����ه����م 
الزكية  بدمائهم  و�شطروا  الراية، 
والعطاء  ال����ب����ذل  م���اح���م  اأروع 
البوا�شل  ج��ن��ودن��ا  ول��ب��ط��ولت   ..
املرابطني يف ميادين العزة والكرامة 
من  لكل  والتقدير  الإع���زاز  ك��ل   ..
التي  دولتنا  علم  رفعة  يف  ي�شارك 
باأبنائها  قوية  ال��دوام  على  �شتظل 
مزدهرة   .. ببطولتهم  ع��زي��زة   ..
باإجنازاتهم يف كل املجالت . وكان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الأ�شبوع  دع��ا  ق��د  مكتوم  اآل  را���ش��د 
امل��ا���ش��ي اإىل رف���ع ع��ل��م ال���دول���ة يف 
من  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  مت��ام 
�شمن  نوفمرب،  من  الثالث  �شباح 

التقليد ال�شنوي الذي اأقره �شموه 
تزامنا   ،2013 العام  من  اعتبارا 
م��ع الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال���ذي توىل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فيه 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل ، مقاليد احلكم واملوافق 
عام.  ك��ل  م��ن  نوفمرب  م��ن  الثالث 
الوطنية  املنا�شبة  وي�شارك يف هذه 
خم���ت���ل���ف اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة ف�����ش��ا عن 
التي  الوا�شعة  املجتمعية  امل�شاركة 
املواطنون  خ��ال��ه��ا  م���ن  ي��ح��ر���س 
مدى  عن  التعبري  على  واملقيمون 
انتمائهم وولئهم لدولة الإمارات 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ه��ا  وت��ق��دي��ره��م 
لرفعة  ك���رم���ز  ل��ل��ع��ل��م  واإع�����زازه�����م 

الإمارات و�شموخها وكرامتها.

را�سد : الإمارات �ستبقى دائما قوية باأبنائها .. عزيزة ببطولتهم .. مزدهرة باإجنازاتهم يف كل املجالت  بن  • حممد 
من اأجل رفعتها الزمن  ون�سابق  �سونها  على  ن�سهر  اأمانة  • العلم 

على جدارة اأبنائها ك�سركاء يف �سنع م�ستقبل العامل تاأكيدا  الف�ساء  اإىل  و�سل  الإمارات  • علم 
وتقدير يف هذا اليوم لأرواح �سهدائنا الأبرار وجلنودنا البوا�سل املرابطني يف ميادين العزة والكرامة  اإجالل  • حتية 

ح�سر احتفال بنك دبي التجاري بيوبيله الذهبي

حممد بن را�سد يوؤكد على دور امل�سارف يف حتريك عجلة اقت�سادنا الوطني وخلق فر�س عمل لل�سباب وتعزيز ثقة امل�ستثمرين ورجال املال والأعمال 
•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ع 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ع��ل��ى اللوحة 
دبي  لبنك  التذكارية  الإلكرتونية 

التجاري.
جاء ذلك خال احلفل الذي اأقامه 
اآرينا يف �شيتي ووك  البنك يف قاعة 
يف دبي �شباح ام�س مبنا�شبة يوبيله 
واإىل  ����ش���م���وه  وح�������ش���ره  ال���ذه���ب���ي 
بن  م��ك��ت��وم  ال�����ش��ي��خ  �شمو   .. ج��ان��ب��ه 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للمعرفة.
وق����د األ���ق���ى م���ع���ايل ح��م��ي��د حممد 
بنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  القطامي 
املنا�شبة  يف  ك��ل��م��ة  ال���ت���ج���اري  دب����ي 
رحب فيها بح�شور ورعاية �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي لحتفال 
ع��ام��ا على  ال��ب��ن��ك مب���رور خم�شني 

تاأ�شي�شه.
م�شرية  ع����ن  ال���ق���ط���ام���ي  وحت������دث 
البنك منذ تاأ�شي�شه مبر�شوم �شادر 
ع���ن امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
ث��راه يف  اآل مكتوم طيب اهلل  �شعيد 
البنك  اأ���ش��ه��م  ح��ي��ث   1969 ال��ع��ام 
القت�شادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ب���دف���ع 
والعمراين يف اإمارة دبي من خال 
متويله مل�شروعات تنموية للحكومة 
وم���������ش����روع����ات ع����ق����اري����ة وغ���ريه���ا 
ل��ل��م��واط��ن��ني م���ا ج��ع��ل��ه م���ن اأوائ����ل 
�شاهمت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ارف 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر وغ����ري م��ب��ا���ش��ر يف 
م�شرية الرخاء والزده��ار والتنمية 
ل���دب���ي خ���ا����ش���ة ودول�������ة الإم���������ارات 

عموما.

الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ش��رح  ك��م��ا 
النقدية  و���ش��ي��ا���ش��ت��ه  ال��ب��ن��ك  روؤي�����ة 
الوطني  القت�شاد  بخدمة  امللتزمة 
 .. عام  ب�شكل  والعماء  واملواطنني 
ال��ت��ي ح�شل  اجل���وائ���ز  اإىل  م�����ش��ريا 
رقمي  بنك  كاأف�شل  البنك  عليها 
واأف�شل بنك يف اإدارة النقد وخدمة 
امل�شرفية  والت�شهيات  املتعاملني 

ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان 
دب��ي كلمة ب�شفته  العام يف  والأم��ن 
فيها  اأ�شاد  الحتفالية  �شرف  �شيف 
بنك  به  يقوم  ال��ذي  الفاعل  بالدور 
دبي التجاري ومعاماته امل�شرفية 
اأ���ش��ه��م��ت يف تعزيز  ال��ت��ي  ال�����ش��ف��اف��ة 
وامل�شاهمني  وع��م��ائ��ه  بينه  الثقة 
املحليني  وامل���������ش����ت����ث����م����ري����ن  ف����ي����ه 

خا�شة  ل��ع��م��ائ��ه  ي���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
امل�شتثمرين يف امل�شروعات التنموية 
الوطني  الق���ت�������ش���اد  ت���دع���م  ال���ت���ي 

لدولتنا.
و�شاهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم واحل�شور فيلما 
بنك  تطور  مراحل  ح��ول  ت�شجيليا 
دب���ي ال��ت��ج��اري ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح اليوم 

وتن�شيط  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال����ت����ج����ارة امل���ح���ل���ي���ة وغ����ريه����ا من 

جمالت التنمية الوطنية.
ل�شاحب  التقطت  احلفل  ختام  ويف 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
ال�شور  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
واأع�شاء  رئ��ي�����س  م���ع  ال���ت���ذك���اري���ة 
هناأهم  ال���ذي  البنك  اإدارة  جمل�س 

والأجانب. كما نوه الفريق �شاحي 
البنك  يلقاه  ال��ذي  بالدعم  خلفان 
وامل���������ش����ارف ال���وط���ن���ي���ة ك����اف����ة من 
دب���ي وت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ح��ك��وم��ة 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
توجيه  يف  ت�����ش��ب  ال��ت��ي  م��ك��ت��وم  اآل 
امل�شارف الوطنية يف خدمة املواطن 
وم�����ش��اع��دت��ه والإ����ش���ه���ام ال��ب��ن��اء يف 

فرعا  وع�����ش��ري��ن  �شتة  ن��ح��و  ميتلك 
ويعمل  الدولة  ومناطق  اإم���ارات  يف 
به ما يزيد عن األف موظف ويعترب 
���ش��رك��ة وط��ن��ي��ة م�����ش��اه��م��ة 80 % 
م��ن��ه��ا ل��ل��م�����ش��اه��م��ني امل���واط���ن���ني و 
احلكومية  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة   %  20

لا�شتثمار.
ك��م��ا األ��ق��ى م��ع��ايل ال��ف��ري��ق �شاحي 

 .. للبنك  الذهبي  باليوبيل  �شموه 
امل�شريف  ال�شرح  ه��ذا  ب��دور  م�شيدا 
الوطني  اقت�شادنا  دعم  يف  الوطني 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم������ارة دب����ي ودول����ة 
الإم��������ارات. واأك�����د ���ش��م��وه ع��ل��ى دور 
امل�شارف عموما والوطنية منها على 
عجلة  حتريك  يف  اخل�شو�س  وج��ه 
اق��ت�����ش��ادن��ا ال��وط��ن��ي وخ��ل��ق فر�س 
يف  دوره���ا  جانب  اإىل  لل�شباب  عمل 
ت��ع��زي��ز ث��ق��ة امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
والأجانب  ال��ع��رب  والأع���م���ال  امل���ال 
املرنة  وقوانينا  املحلية  اأ�شواقنا  يف 
امل�شتثمرين  حتمي  التي  وال�شفافة 
وحت����ف����ظ ح���ق���وق���ه���م وت����وف����ر لهم 
واملحفزة  ال����ازم����ة  ال��ت�����ش��ه��ي��ات 
اأن�شطتهم واأعمالهم املالية  ملمار�شة 
وامل�شرفية والتجارية وغريها حتت 
بال�شتقالية  يتمتع  قانون  �شقف 
والعدالة وامل�شاواة بني جميع النا�س 

وذات معايري عاملية.
ح�����ش��ر احل���ف���ل ع�����دد م����ن روؤ�����ش����اء 
البنك  اإدارة  جم��ال�����س  واأع�������ش���اء 
ال�������ش���اب���ق���ني وك�����ب�����ار رج��������ال امل�����ال 
جانب  اإىل  ال���دول���ة  يف  والأع����م����ال 

عماء وموظفي البنك .
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اأخبـار الإمـارات
تعاونية الحتاد حتتفل بيوم العلم

•• دبي -وام:

التجارية  كافة فروعها ومراكزها  32 علما فوق  العلم ورفعت  بيوم  تعاونية الحت��اد  احتفلت 
ومبانيها املنت�شرة يف اإمارة دبي .

اأننا نحتفل  لتعاونية الحت��اد  التنفيذي  الرئي�س  الفا�شي  ذيبان  �شعادة خالد حميد بن  وقال 
اليوم وكلنا فخر و�شموخ مبا حققته دولتنا العزيزة م�شريا اإىل اأن اليوم وبف�شل القيادة احلكيمة 
و�شعب الإم��ارات املعطاء الذي ل يعرف امل�شتحيل عانق علم الإم��ارات لي�س فقط ال�شماء اإمنا 

الف�شاء اأي�شا.
ومن جانبه اأكد الدكتور �شهيل الب�شتكي مدير اإدارة ال�شعادة والت�شويق يف التعاونية على اأن يوم 
العلم يعك�س وحدة وتاحم ال�شعب الإماراتي واملقيمني واملتواجدين على هذه الأر�س الطيبة 

من اأجل الوطن ويج�شد معاين الولء والنتماء .

الإمارات للمزادات حتتفل بيوم العلم
•• دبي -وام:

الإم���ارات  ل�شركة  املنتدب  والع�شو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي  مطر  اهلل  عبد  �شعادة  اأك��د 
للمزادات اأن مكانة وعظمة منا�شبة يوم العلم تنبع من منظومة القيم التي ميثلها علم بلدنا 
فهو جت�شيد للوحدة الوطنية واحتاد اإماراتنا وتاأكيد على ال�شيادة وال�شتقالية ورمز لل�شام 

والت�شامح .
جاء ذلك خال الحتفال الذي اأقامته الإمارات للمزادات مبنا�شبة يوم العلم حيث رفع �شعادة 
عبد اهلل مطر املناعي مب�شاركة املوظفني وعدد كبري من املتعاملني علم الدولة يف املقر الرئي�شي 
لل�شركة و�شط م�شاعر مفعمة بالوطنية اخلال�شة كما حر�شت الإمارات للمزادات على تنظيم 
جمموعة من الفعاليات الوطنية والرتاثية التي تعزز الهوية الوطنية وجت�شد معاين الولء 

والنتماء للوطن.

جمعية الإمارات للثال�سيميا حتتفل ب�يوم العلم
•• دبي -وام: 

احتفلت جمعية الإمارات للثا�شيميا ام�س ب�يوم العامل ورفعت علم دولة الإمارات عاليا على مقرها 
بدبي .

للثا�شيميا وخالدة  الإم��ارات  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  نائب  وقام عبدالبا�شط حممد مردا�س 
التنفيذية للجمعية وموظفو اجلمعية ومتطوعوها برفع  ة  املدير  الإدارة  خما�س ع�شو ة جمل�س 

علم الدولة على مقر اجلمعية واآداء الن�شيد الوطني للدولة .
واأكد عبدالبا�شط حممد مردا�س اأن العلم يعني الوفاء والولء للوطن ويعترب رمزا للخري املمتد 

من الإمارات لكل �شعوب الأر�س .
من جانبها ذكرت خالدة خما�س اأن هذه املنا�شبة جت�شد م�شاعر الوحدة وال�شام بني اأبناء الوطن 

وتعزز ال�شعور بالنتماء له.

حاكم عجمان : يوم العلم يعرب عن مدى حمبة النا�س للوطن وقيادته وعلمه
•• عجمان -وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
العلم منا�شبة وطنية غالية على قلوبنا جميعا فيها  اأن يوم  حاكم عجمان 
الوطن  رفعة  اأج��ل  من  والعطاء  العمل  م�شرية  موا�شلة  على  عزمنا  جندد 

وتقدمه لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بني الأمم.
اأع��دت خ�شي�شا  �شارية  على  الدولة  علم  برفع  �شموه  قيام  ذل��ك عقب  ج��اء 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور   .. احلاكم  دي��وان  اأم��ام 
عهد عجمان وال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون 
املالية والإدارية وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية 
ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
بجانب عدد من كبار ال�شباط وامل�شت�شارين ومدراء الدوائر وكبار امل�شوؤولني 
اإ�شافة اإىل عدد من طلبة وطالبات مدار�س منطقة عجمان التعليمية الذي 

رددوا الن�شيد الوطني مب�شاحبة الفرقة املو�شيقية لل�شرطة.
وقال �شاحب ال�شمو حاكم عجمان اإن يوم العلم الذي ي�شادف ذكرى تويل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل رئا�شة الدولة هو 
يوم  وهو  وعلمه  ولقيادته  البلد  لهذا  النا�س  حمبة  مدى  عن  للتعبري  يوم 

نتذكر فيه ما قدمه لنا ال�شيخ زايد والآباء املوؤ�ش�شون رحمهم اهلل من اإرث 
ح�شاري فريد ودولة ي�شار اإليها بالبنان.

واأ�شاف �شموه اأن رفع العلم منا�شبة لتجديد العهد ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان ويل  حاكم دبي رع��اه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لتبقى راية الوطن ن�شب 

اأعيننا دائما ولنحافظ على مكت�شبات الوطن يف جميع امليادين.
واأو�شح اأنه يف هذا اليوم وكل يوم يرفرف علم دولتنا عاليا يف جميع املوؤ�ش�شات 
والوزارات واملدار�س �شيكون عنوانا لطموحات الوطن واأبنائه ورمزا لاإرادة 
والعزمية على اإكمال م�شرية الحتاد ووحدة البيت ووحدة الروؤية وامل�شتقبل 
وراية الفخر والعتزاز وعنوان العطاء والطموحات ال�شامية لإعاء كلمة 

احلق والإن�شانية.
ونوه �شموه اإىل اأن يوم العلم يج�شد التكاتف والتنا�شر والتعا�شد والتوادد 
والتحابب من اأجل دولتنا واحتادنا ويعزز ال�شعور بالنتماء للوطن وير�شخ 
لل�شام  رم��زا  اأ�شبحت  التي  ل��اإم��ارات  امل�شرقة  وال�����ش��ورة  ال��رائ��دة  املكانة 
رائد  اأول  بو�شول  عاليا  دولتنا  علم  برفع  تكللت  والتي  واملنجزات  والأم��ان 

ف�شاء اإماراتي وعربي اإىل حمطة الف�شاء الدولية.
امل�شتقبل  باأن  الثقة  اإننا واثقون متام   : ال�شمو حاكم عجمان  وقال �شاحب 
اإ�شراقا  اأك��رث  �شيكون  العزيزة  دولتنا  علم  وحت��ت  الر�شيدة  قيادتنا  ظل  يف 
وجناحا وباإذن من اهلل وتوفيقه �شيبلغ هذا الوطن كل غاياته ويحقق اأق�شى 

طموحاته وغايل اأمانيه .
اأن  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  اأك��د  من جانبه 
يوم العلم - الذي ي�شادف الثالث من نوفمرب من كل عام - ميثل منا�شبة 
وت��ك��رمي��ا ملعاين  ال��ك��رمي  الإم�����ارات  ق���ادة و�شعب  ق��ل��وب  وطنية ع��زي��زة على 
ا�شتمرار م�شرية  وتاأكيدا على  الأ�شيلة  الإماراتية  والقيم  ال�شامية  الحتاد 
الوفاء لاآباء موؤ�ش�شي الدولة وتقديرا وتثمينا جلهود القيادة الر�شيدة على 
راأ�شهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات الكرام.
واأ�شار �شمو ويل عهد عجمان اإىل اأن يوم العلم ميثل تخليدا لذكرى تويل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئا�شة الدولة وهي منا�شبة 

الأر���س ولهذا  رم��زا لانتماء لهذه  باعتباره  العلم  تزيد من ثقافة تقدير 
الوطن وراية تتلفت اإليها الأنظار وتلتف حولها القلوب حبا لرثى الإمارات 
ومنارة  عليها  �شيفا  ي��ح��ل  م��ن  وك���ل  و�شعبها  وق��ادت��ه��ا  و�شمائها  وب��ح��ره��ا 
حتت�شن طاقات اأبناء وبنات الإمارات وتوحدها من اأجل �شنع حا�شر م�شرق 

وم�شتقبل باهر لاأجيال.
الآباء  ت�شحيات  ن�شتذكر  الحت��اد ونحن  راي��ة  اليوم  نرفع  اإننا  �شموه  وق��ال 
املوؤ�ش�شني الذين غر�شوا بذرة الأخوة والوحدة يف اأر�س هذا الوطن ونفو�س 
اإليها بالبنان باعتبارها  األف ح�شاب وي�شار  اأبنائه واأ�ش�شوا دولة يح�شب لها 
منطقة  يف  والزده���ار  والنه�شة  وال�شتقرار  الأم��ن  لتحقيق  باهرا  منوذجا 
اأ�شبحت  ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية فقد  الأو�شاع  تتقلب حولها 
اإجنازات  اأجمع بفعل  اأنظار واح��رتام واإعجاب العامل  دولة الإم��ارات حمط 
والإن�شانية  ل��اأخ��وة  ورم��زا  احلياة  وجم��الت  ال�شعد  خمتلف  على  اأبنائها 

والرحمة والت�شامح .
الإمارات  واأبطال  العلم ل نن�شى بطولت �شهداء  اأنه يف يوم  واأ�شاف �شموه 
البوا�شل اإخواننا واأحبائنا الذين �شحوا بدمائهم الطاهرة ونفو�شهم الزكية 
حتى تبقى راية الوطن خفاقة عالية ويرفرف علم دولتنا بكل عز و�شموخ 

واإباء.

من�سور بن زايد يرفع علم الدولة على �سارية وزارة �سوؤون الرئا�سة

الحتادية للموارد الب�سرية حتتفي ب��يوم العلم

•• اأبوظبي-وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رف��ع 
وزير �شوؤون الرئا�شة، اأ�شمى التهاين والتربيكات مبنا�شبة "يوم العلم" اإىل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة،  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، واإىل �شعب الإمارات 

الكرمي.
جاء ذلك، ام�س، خال احلفل الذي قام فيه �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
و�شط  الرئا�شة،  �شوؤون  وزارة  مقر  �شارية  على  الدولة  علم  برفع  نهيان  اآل 
�شوؤون  وزي��ر  الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل  بح�شور  الوطني،  ال�شام  عزف 
اأح��م��د حممد  وم��ع��ايل  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  ل��احت��اد يف  الأع��ل��ى  املجل�س 
الرئا�شة، ومعايل حمد عبدالرحمن  �شوؤون  لوزارة  العام  الأمني  احلمريي 
املدفع الأمني العام ل�شوؤون املجل�س الأعلى لاحتاد يف وزارة �شوؤون الرئا�شة، 
الرئا�شة،  �شوؤون  وزارة  يف  امل�شت�شار  املزروعي،  اأحمد  حممد  فار�س  ومعايل 
�شوؤون  ب���وزارة  الرئا�شية  املرا�شم  رئي�س  اجلنيبي  ع��ب��داهلل  حممد  وم��ع��ايل 

الرئا�شة، ووكاء الوزارة، وامل�شت�شارين واملوظفني.
دولة  برفع علم  واع��ت��زازه  ع��ن فخره  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ من�شور  �شمو  وع��رب 

الإمارات على �شارية وزارة �شوؤون الرئا�شة، اإذ تتزامن منا�شبة "يوم العلم" 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��ويل  ذك��رى  مع  نوفمرب  من  الثالث  يف 
�شموه  م�شيدا  احلكم،  مقاليد  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  بالقيادة 

حكام الإمارات.
وقال �شموه: "اإن يوم العلم منا�شبة وطنية جندد فيها انتماءنا اإىل وطننا 
ال�شيخ  له  للمغفور  باجلميل  والعرفان  الر�شيدة،  لقيادتنا  وال��ولء  العزيز، 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، ولآبائنا املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل، 
م�شاف  يف  مرموقة  مكانة  من  دولتنا  بلغته  مبا  فخرنا  فيها  يتنامى  كما 
الدول املتقدمة، وما حققته من اإجنازات رائدة يف املجالت جميعها، حت�شد 

الإ�شادة والثناء والإعجاب".
واأ�شار �شموه اإىل اأن الحتفال ب� "يوم العلم" يكت�شب هذه ال�شنة رمزية كبرية 
بتزامنه مع "عام الت�شامح"، اإذ اأ�شبحت الإمارات، بف�شل قيادتنا الر�شيدة، 
ال�شعوب،  ب��ني  البناء  واحل���وار  احل�شاري  والتعاي�س  لل�شام  عاملية  م��ن��ارة 
موؤكدا اأن علم الإمارات �شيبقى �شاخما �شموخ اأبنائها، خفاقا بن�شائم الإجناز 

والمتياز، يرمز اإىل قيم الت�شحية والفداء والكرامة والعزة.
اجلهد  مب�شاعفة  الر�شيدة  لقيادتنا  دوم��ا  العهد  على  "اإننا  �شموه:  وق��ال 
الراقية،  مكانته  وتر�شيخ  الوطن  رفعة  ل�شمان  املخل�س،  ال��دوؤوب  والعمل 
�شائلني اهلل العلي القدير اأن يحفظ دولتنا وقيادتنا و�شعبنا، واأن مين عليها 

بنعمة الأمن والأمان".

•• اأبوظبي-وام:

يوم  منا�شبة  ام�س  احلكومية  الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأحيت 
ال��ع��ل��م، ب��ال��ت��زام��ن م��ع الح��ت��ف��الت ال��ت��ي ت�شهدها ال��دول��ة . وه��ن��اأ �شعادة 
الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية 
احلكومية ، �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل بهذه املنا�شبة ، م�شرياً اإىل اأن اهتمام ومتابعة �شموه امل�شتمرة 
اأك��رب الأث���ر يف تعزيز  ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني ك��ان لها  ���ش��وؤون وق�شايا  لكافة 
الريادة العاملية للدولة يف العديد من املجالت والقطاعات، حيث حققت 
نوعية على خمتلف  اإجن��ازات  بف�شل توجيهاته وقيادته احلكيمة  الدولة 

ال�شعد وامل�شتويات، وو�شلت ملراتب متقدمة عاملياً. واأ�شاد �شعادته مببادرة 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  العلم  يوم 
الذي  رع���اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
يرمي من خالها لتعزيز الروح الوطنية، وقيم الولء والنتماء للوطن، 
واللحمة ال�شعبية بني اأبناء هذا الوطن واملقيمني على اأر�شه الطيبة على 
املدير  ال�شويدي  خليفة  عائ�شة  �شعادة   ، الهيئة  حفل  وح�شر  �شواء.  حد 
ليلى عبيد  و�شعادة  الهيئة،  الب�شرية يف  امل��وارد  �شيا�شات  التنفيذي لقطاع 
الب�شرية،  امل���وارد  وتخطيط  ال��ربام��ج  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�شويدي 
امل�شاندة،  التنفيذي لقطاع اخلدمات  املدير  اأحمد فكري  اإبراهيم  و�شعادة 

ومدراء الإدارات وموظفو الهيئة.

�سيف بن زايد يرفع علم الدولة على �سارية مبنى الداخلية

عبداهلل بن زايد ي�سهد احتفالية اخلارجية بيوم العلم 

•• اأبوظبي-وام:

�شهد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية �شباح ام�س 
نظمتها  ال��ت��ي  الحتفالية  الأح���د 
الدولة  علم  برفع  الداخلية  وزارة 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة على 
�شارية مبنى الوزارة، بالتزامن مع 
رفعه عاليا خفاقا على كافة مباين 
وعلى  ال�����وزارة  وق��ط��اع��ات  اإدارات 
لل�شرطة  العامة  القيادات  مباين 
الإم����ارات  دول���ة  اح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 

ب�يوم العلم.
بداأت  وكانت مرا�شم الحتفال قد 
ب�������ش���ام ال���ع���ل���م ت���زام���ن���ا م����ع رفع 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
علياء  رم��ز  الدولة  علم  نهيان،  اآل 
ال���دول���ة وعنوان  ووح�����دة  ال���وط���ن 
ف��خ��ر ال���وط���ن والن���ت���م���اء ل����ه، ثم 
ال�شام  ال�شرطة  مو�شيقى  عزفت 
الفريق  الحتفال  �شهد  الوطني. 
�شيف عبد اهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
خليفة  الركن  وال��ل��واء   ، الداخلية 
رئ��ي�����س جمل�س  ح�����ارب اخل��ي��ي��ل��ي 

•• اأبوظبي- وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
اأقامتها  ال��ت��ي  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ال����دويل 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

اليوم مبنا�شبة يوم العلم .
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ورف��ع 
ال�شارية  على  ال��دول��ة  علم  نهيان  اآل 
ال��رئ��ي�����ش��ة يف دي�������وان ع�����ام ال�������وزارة 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك  ب���اأب���وظ���ب���ي 
ب��ال��ه��ول وكيل  خ��ال��د ع��ب��داهلل حميد 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
وم����ع����ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��ي��د احل����ريي 
اخلارجية  وزي�����ر  م�����ش��اع��د  ال��ك��ت��ب��ي 
الع�شكرية  لل�شوؤون  الدويل  والتعاون 
والأمنية و�شعادة خليفة �شاهني املرر 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�����ش��اع��د 
و�شعادة  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  ال��دويل 
اجلرمن  اأح��م��د  عبدالرحمن  اأح��م��د 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�����ش��اع��د 
الإن�شان  ح���ق���وق  ل�������ش���وؤون  ال������دويل 
ال����دويل و���ش��ع��ادة يعقوب  وال��ق��ان��ون 
ي���و����ش���ف احل���و����ش���ن���ي م�����ش��اع��د وزي����ر 

دملوج  ب��ن  وال��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 
الظاهري الأمني العام ملكتب �شمو 
العامون  وامل���دراء  الداخلية،  وزي��ر 
من  وع������دد  الإدارات،  وم����دي����رو 
وال�شباط  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ال�����ش��ب��اط 
و�شف ال�شباط والأفراد واملدنيني 
وال��ع��ن�����ش��ر ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام��ل��ني يف 

وزارة الداخلية.
كما ���ش��ارك يف الح��ت��ف��ال ع��دد من 

التطوير املوؤ�ش�شي، واللواء الدكتور 
عام  مفت�س  الري�شي  نا�شر  اأحمد 
�شامل علي مبارك  واللواء  ال��وزارة 
امل�شاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  ال�شام�شي 
امل�شاندة،  واخل�����دم�����ات  ل���ل���م���وارد 
املرزوقي  حم��م��د  ج��ا���ش��م  وال���ل���واء 
ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع امل���دين، واللواء 
عبدالعزيز مكتوم ال�شريفي مدير 
ع���ام الأم����ن ال��وق��ائ��ي يف ال�����وزارة ، 

املر�شحني  وال��ط��ل��ب��ة  ال�������ش���ب���اط، 
الأمن  وق����وات  ال�����ش��رط��ة،  كلية  يف 
والقيادة  اجل����و،  وج��ن��اح  اخل��ا���ش��ة 
وال�شرطة  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
اخلا�شة الحتادية 71، وجمموعة 
م���ن ط��ل��ب��ة م��در���ش��ة زاي����د الثاين 
املدر�شة  م��ن  ب��اأب��وظ��ب��ي وط��ال��ب��ات 
الظبيانية للبنات وفرقة مو�شيقى 

ال�شرطة.

ل��ل��وط��ن وال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة. كما 
والبعثات  ال��دول��ة  ���ش��ف��ارات  احتفلت 
العلم  ي���وم  ب����  اخل�����ارج  يف  التمثيلية 
والعتزاز  ال��ف��خ��ر  مل�����ش��اع��ر  جت�����ش��ي��داً 
والوفاء لدولة الإمارات قيادة و�شعباً. 
وحتتفل دولة الإمارات كل عام ب� يوم 
ال��ع��ل��م ال����ذي ي�����ش��ادف ذك����رى تويل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

ل�شوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
وكاء  اإىل  اإ�شافة  الدولية  املنظمات 
الوزارة امل�شاعدين ومديري الإدارات 
وتقدم  ال���وزارة.  ومنت�شبي  وموظفي 
موظفي  جميع  اإىل  بالتهنئة  �شموه 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ومنت�شبيها  ال�����وزارة 
م�شاعر  ع����ن  ت���ع���رب  ال���ت���ي  ال���ع���زي���زة 
وال����وف����اء لدولة  ال��ف��خ��ر والع����ت����زاز 
الإم�������ارات وجت���دي���د ال��ع��ه��د وال����ولء 

مقاليد احلكم.
ا���ش��ت��ج��اب��ة لدعوة  وي���اأت���ي الح��ت��ف��ال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل لاحتفاء بهذه املنا�شبة الوطنية 
عرب رف��ع علم ال��دول��ة يف وق��ت واحد 
امل�����ش��ري الواحد  ع���ن  ت��ع��ب��رياً  وذل����ك 

والنتماء اخلالد لدولة الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين: يف يوم العلم ترتفع رايات العز والكرامة وال�سموخ

•• اأم القيوين -وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى 
والكرامة  ال��ع��ز  راي���ات  ترتفع  العلم  ي��وم  ف��ى  اأن���ه  القيوين  اأم  ح��اك��م 
الوحدة  اأن  موؤكدة  الوطنى  والنتماء  العتزاز  عن  معربة  وال�شموخ 

الوطنية هي النموذج الذى يجمع اأبناء المارات قيادة و�شعبا.
واأ�شار �شموه اإىل اأن اإعان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - 
فى عام 2013 باأن يكون يوم الثالث من نوفمرب من كل عام منا�شبة 
وطنية نحتفل بها جميعا للتعبري عن وحدتنا واقتدارنا وجت�شيد حي 

ملنهاجنا الوطني امل�شتمد من روح الوحدة وال�شام .
بهذه  ال�شنوى  احتفالنا  اإن  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتويل  احتفاء  هو  املجيدة  الوطنية  املنا�شبة 
دولة  رئا�شة   - اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
المارات العربية املتحدة وهو يوم الوفاء للقادة املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل 
ال�شيخ  له  املغفور  بقيادة  باإعان الحتاد  الوحدوية  الرادة  وانطاق 
زايد بن �شلطان ال نهيان - رحمه اهلل -. وعرب �شموه عن اعتزاز اأبناء 
المارات بقيادتهم الر�شيدة وتفاخرهم بالإجنازات التى حتققت منذ 
املواطنة  مبادىء  فى  الفذ  النموذج  الوطن  اأبناء  وق��دم  الحت��اد  قيام 
اأو  القيادى  التميز  اأو  البناء احل�شارى  امل�شاركة فى  �شواء من خال 

التفرد العلمى والتقنى بال�شافة ، اإىل تقدمي الت�شحيات للذود عن 
مبادىء  وتعزيز  وا�شتقرار  اأمنه  و�شيانة  ومكت�شباته  الوطن  حيا�س 
املحبة وال�شام فى ربوعه وتطوير قدراتهم العلمية والعملية ملواكبة 
التطور العاملى فى �شتىء املجالت . وا�شاف �شموه اأن دولة المارات 
وجمع  بالوحدة  لميانهم  كان  الذين  برموزها  تاأ�شي�شها  منذ  حفلت 
دعمته  عملى  منهاج  وف��ق  الوطنية  الطريق  خارطة  واإر���ش��اء  ال�شمل 
الرادة القوية والهداف امل�شرتكة خلقت هذة القاعدة ال�شلبة لهذا 
الحتاد الذى ترعاه اليوم قيادتنا احلكيمة واأبناء �شعبنا الوفى لتكون 
واملنفتحة على  امل��ج��الت  �شتى  ف��ى  املتقدمة  ال���دول  اأه���م  م��ن  واح���دة 

العامل اقت�شاديا وثقافيا وعلميا لتواكب الدول املتقدمة.

را�سد بن �سعود املعال يرفع علم الدولة بحديقة اخلور يف اأم القيوين
•• اأم القيوين - وام:

�شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اأم  ع���ه���د  امل����ع����ا ويل  را�����ش����د  ب����ن 
القيوين اأنه يف يوم العلم ن�شتذكر 
الر�شيدة  لقيادتنا  ال��وف��اء  معانى 
والتعا�شد  الوحدة  مبادى  ونعزز 
القدوة  قادتنا  �شرية  من  ون�شتهل 
امل���ث���ال���ي���ة ف�����ى اخل������ري وال���ع���ط���اء 
والتاأكيد على املبادى الوطنية فى 
النتماء وتطوير القدرات الفردية 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واجل���م���اع���ي���ة 
ال�شاملة يف املجالت كافة لنوا�شل 
لتحقيق  وال��ت��ف��رد  اخل��ري  م�شرية 
وتطوير  ال������ويف  ���ش��ع��ب��ن��ا  اأم�������اين 
النموذج  لنكون  ال��ذات��ي��ة  ق��درات��ن��ا 
الوطنى الذي تعتمد عليه الدولة 

يف احلا�شر وامل�شتقبل .
�شعود  را�شد بن  ال�شيخ  �شمو  وق��ام 
برفع  ام�س  املعا �شباح  را�شد  بن 
علم الإم��ارات يف حديقة اخلور يف 

الآمن لهذه الدولة .
القيوين  اأم  عهد  ويل  �شمو  واأ�شاد 
العديد  يف  الإم����ارات  �شعب  باأبناء 
الإرادة  تعك�س  ال��ت��ي  امل��واق��ف  م��ن 
ال�����ش��ل��ب��ة وال����ت����اح����م والإمي�������ان 
هي  الوطنية  الوحدة  باأن  الرا�شخ 
جميعا  اأذهاننا  يف  را�شخة  عقيدة 
الوطنية  وتربيتنا  منهجنا  وه��ي 
املوؤ�ش�شون  ال���ق���ادة  غ��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
اأبناء  ق��ل��وب  يف   - اهلل  رح��م��ه��م   -
الوطن  ه��ذا  ليبقى  ال���ويف  �شعبنا 
القوية  الإرادة  تعززه  �شاخما  اآمنا 

والطموح نحو م�شتقبل م�شرق.
وبداأت فعاليات الحتفال بو�شول 
بن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو 
را�شد املعا يرافقه ال�شيوخ وكبار 
امل�����ش��وؤول��ني اإىل ح��دي��ق��ة اخل����ور ، 
ترديد  العلم مع  �شموه  رفع  حيث 

طلبة املدار�س لل�شام الوطنى.
خالد  ال�شيخ   .. العلم  رف��ع  ح�شر 
امل��ع��ا رئ��ي�����س الديوان  ب��ن را���ش��د 

الأم����������ريي وال�������ش���ي���خ اأح����م����د بن 
امل����ع����ا نائب  را�����ش����د  ب����ن  ����ش���ع���ود 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ال��ق��ي��وي��ن وال�����ش��ي��خ م��اج��د بن  اأم 
رئي�س  امل���ع���ا  را�����ش����د  ب����ن  ����ش���ع���ود 
وال�شيخ  والآث����ار  ال�شياحة  دائ���رة 
املعا  را�شد  بن  �شعود  بن  عبداهلل 

على  وال�شيخ  املالية  دائ���رة  رئي�س 
امل��ع��ا رئي�س  ب��ن را���ش��د  ب��ن �شعود 
بن  �شقر  وال�شيخ  البلدية  دائ���رة 
واملهند�س  امل��ع��ا  را���ش��د  ب��ن  �شعود 
اأح���م���د ب���ن خ���ال���د املعا  ال�����ش��ي��خ 
العمراين  التخطيط  دائرة  رئي�س 
را���ش��د بن  ال�شيخ  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة 

اأح��م��د امل��ع��ا ق��ائ��د ع��ام �شرطة اأم 
�شعيد  ن��ا���ش��ر  و���ش��ع��ادة  ال��ق��ي��وي��ن 
الأمريي  ال��دي��وان  مدير  ال��ت��اى 
مدير  �شامل  حميد  �شيف  و�شعادة 
القيوين  اأم  �شمو ويل عهد  مكتب 
وعدد من امل�شوؤولني وجمع غفري 

من املواطنني واملقيمني.

اأم القيوين بهذه املنا�شبة.
اليوم  احتفالنا  اإن   : �شموه  وق��ال 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ت���ويل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم 

وال���ري���ادة وال��ق��ي��ادة ل��ه��ذه الدولة 
ال���ف���ت���ي���ة اإمن�������ا ه����و جت�����ش��ي��د حي 
وللقادة  ل�شموه  وال���وف���اء  ل��ل��ولء 
وعهد   - اهلل  رحمهم   - املوؤ�ش�شني 
م��ن ال��رج��ال الأوف���ي���اء ب���اأن تكون 

البانية  احل�������ش���اري���ة  ال�������ش���واع���د 
على  املحافظة  ال�شاخمة  والهمم 
وال��ذود عن  اأمن وا�شتقرار بادنا 
منجزاته وتعزيز مبادئه الوطنية 
يف ال�شام وال�شتقرار هي ال�شياج 

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفل بيوم العلم 

�سيف بدر القبي�سي : يوم العلم منا�سبة غالية للتعبري عن ولئنا للوطن وقيادتنا احلكيمة

الهالل الأحمر حتتفل بيوم العلم

•• اأبوظبي-الفجر:

القبي�شي  ب��در  �شيف  ���ش��ع��ادة  رف��ع 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
اأب���وظ���ب���ي ع���ل���م دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ش��اخم��ا عزيزا 
البلدية  مبنى  اأمام  ال�شارية  فوق 
الرئي�شي يف �شارع ال�شيخ زايد بن 
البلدية  قيادات  بح�شور  �شلطان 
ومديري  التنفيذيني  واملديرين 
الأق���������ش����ام  وروؤ��������ش�������اء  الإدارات 
خال  وذل��ك  البلدية،  ومنت�شبي 
بلدية  اأقامتها  التي  الحتفالية 
اأب���وظ���ب���ي اح���ت���ف���اء بيوم  م��دي��ن��ة 
البلدية  العلم، حيث ردد موظفو 

ليبقى خفاقاً.
العطاءات  اإن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي:  وق����ال 
دولة  قدمتها  التي  والت�شحيات 
حتت  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
ال�شعيد  ع���ل���ى  الحت���������اد  راي��������ة 
والعاملي  والإق���ل���ي���م���ي  ال���وط���ن���ي 
توؤكد  البا�شل  جي�شها  خ��ال  من 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة 
والثقل   ، الإم�������ارات  ب��ه��ا  حت��ظ��ى 
ال���ع���رب���ي وال�������دويل ال��ك��ب��ريي��ن ، 
ويعك�س النوايا والأهداف النبيلة 
التي ت�شري فيها الإمارات لتحقيق 
الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار وال�����ش��ام يف 
ال���ع���امل اأج���م���ع ، و���ش��ت��ب��ق��ى راي���ة 
م�شانة  خفاقة  عالية  الإم�����ارات 

جت���اه وط��ن��ن��ا وق��ي��ادت��ن��ا، ولنجدد 
ال���ولء والن��ت��م��اء لوطننا،  ع��ه��ود 
لقيادتنا،  الإخ���ا����س  وم��واث��ي��ق 
قيادتنا  بحكمة  اإمياننا  ولتاأكيد 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ومتكني 
بالعزة  الإم�����ارات  �شعب  تطلعات 

والكرامة واحلياة الرغيدة .
اأن علم الإمارات   واأ�شار �شعادته: 
رم����ز لحت����اده����ا، وم�������ش���در فخر 
العظيمة  بالإجنازات  لنا  واعتزاز 
ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�������ة الحت������اد 
الرا�شخة، وهو كذلك م�شدر اإلهام 
ودافع للتم�شك بقيادتنا احلكيمة 
وموؤازرتها  ح��ول��ه��ا  والل���ت���ف���اف 
ال�شامية  اأه����داف����ه����ا  حت��ق��ي��ق  يف 

ق�شم الولء.
اأك����د �شعادة  ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه  ع��ل��ى 
اأن يوم العلم  �شيف بدر القبي�شي 
كونه  كبريا  وطنيا  عمقا  يكت�شب 
ال�شمو  يتزامن مع تويل �شاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئ���ي�������س ال�����دول�����ة )ح���ف���ظ���ه اهلل( 
بالوطن  و���ش��ريه  احل��ك��م،  مقاليد 
يف م�������ش���رية ال���ن���م���اء والزده���������ار 

وال�شتقرار.
احتفالنا  اإن  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
الغالية  املنا�شبة  هذه  العلم  بيوم 
مقيم  وك��ل  املواطنني  قلوب  على 
اأر���س الوطن فر�شة كرمية  على 
ال�شادقة  م�شاعرنا  ع��ن  للتعبري 

�شعبها  طموحات  وتلبية  النبيلة 
الفا�شلة  قيمها  مع  يتما�شى  مبا 
واأ�شالة اأبناء الإمارات، وحر�شهم 
احلياة  متطلبات  كل  توفري  على 
الكرمية، وتعزيز مكانة الإمارات 

اإقليميا وعربيا وعامليا.
احتفاء  اأن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  واأ�����ش����اف 
بيوم  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
بني  الحت��اد  معاين  ير�شخ  العلم 
ال�شيخ  الحت������اد  م��وؤ���ش�����س  اأب���ن���اء 
زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب 
حبهم  ع����ن  وي���ع���رب  ث��������راه(،  اهلل 
لوطنهم وبذلهم اأق�شى طاقاتهم 
العلم  خ���دم���ة  يف  واإم���ك���ان���ات���ه���م 
الت�شحيات  وت���ق���دمي  ورف���ع���ت���ه، 

•• اأبوظبي-وام: 

احتفلت هيئة الهال الأحمر بيوم 
باأبو  العامة  الأمانة  العلم يف مقر 
ومكاتبها  ال��ه��ي��ئ��ة  وم���راك���ز  ظ��ب��ي 

على م�شتوى الدولة.
وت�شمن برنامج الحتفال ال�شام 
ال��وط��ن��ي ل���اإم���ارات وال��ع��دي��د من 

الفقرات الأخرى.
مبقر  ال���ع���ل���م  رف������ع  يف  و�������ش������ارك 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
امل���زروع���ي رئي�س  م�����ش��ل��م  ح���م���دان 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  الإدارة  جمل�س 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���اح���ي الأم����ني 
العام  الأم��ني  العام، بح�شور نواب 
الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات  وم��دراء 

واملوظفني واملتطوعني يف الهيئة.
كل  يف  الهيئة  مراكز  احتفلت  كما 
ي��ا���س ومنطقة  ال��ع��ني وب��ن��ي  م���ن 
وعجمان  وال�شارقة  ودب��ي  الظفرة 
اخليمة  وراأ����������س  ال���ق���ي���وي���ن  واأم 
ال��ع��ل��م، ونظمت  ب��ي��وم  وال��ف��ج��رية 
الرتاثية  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 

والوطنية يف هذا ال�شدد.
امل��ن��ا���ش��ب��ة قال  ب��ه��ذه  ويف ت�����ش��ري��ح 
ال���دك���ت���ور ح���م���دان امل����زروع����ي اإن 
تتاأثر  وال�����دول  ال�����ش��ع��وب  م�����ش��رية 
ب��اأح��داث ك��ربى وق���رارات �شجاعة 
النا�س،  ع��ل��ى ح��ي��اة  اأث���ره���ا  ت���رتك 
العظماء  الأح��داث ي�شنعها  وه��ذه 

بهذه  وف��رح��ن��ا  �شعادتنا  ب��ال��غ  ع��ن 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��زي��زة على 
بهويتنا  والع��ت��زاز  جميعاً،  قلوبنا 
ال�����ذي يعترب  ال��وط��ن��ي��ة وع��ل��م��ن��ا 
رم�����زاً ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة واحت���اد 
ال����ق����ل����وب، وم�������ش���در ف���خ���ر ورم����ز 
ملعاين  وتر�شيخاً  ال��دول��ة،  اح��رتام 
يوؤكد  للوطن، مبا  وال���ولء  احل��ب 
وال�شعب،  ال��ق��ي��ادة  وت��اح��م  ع��م��ق 
ومب���ا ي��وؤ���ش��ر اإىل ���ش��اب��ة ال���ولء 

والنتماء".
الهال  هيئة  اأن  ال��ف��اح��ي  واأك����د 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب���ق���ي���ادة  الأح�����م�����ر، 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
والدرو�س  العرب  ت�شتلهم  الهيئة، 
ال��وط��ن��ي��ة، لتعزيز  امل��ن��ا���ش��ب��ات  م��ن 
جم��������الت ال���ت�������ش���ام���ن ال���وط���ن���ي 
م�شريتها  ودع�������م  وامل���ج���ت���م���ع���ي، 
لتحقيق  وال��ت��ن��م��وي��ة،  الإن�����ش��ان��ي��ة 
والنت�شار  التو�شع  م��ن  ق��در  اأك��رب 
حمليا  وامل�������ش���اري���ع  ال�����ربام�����ج  يف 

وخارجيا.
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال 
م�شامني  الواقع  اأر���س  على  تعزز 
ال���وح���دة وم��ع��ان��ي��ه��ا ال�����ش��ام��ي��ة من 
على  الإن�����ش��ان��ي��ة  حتركاتها  خ��ال 
عرب  وان��ت�����ش��اره��ا  املحلية  ال�����ش��اح��ة 
مراكزها التي غطت جميع اإمارات 

الدولة دون ا�شتثناء.

عنه،  للذود  وال�شتعداد  الإم��ارات، 
احل�شاري  املنجز  على  واحل��ف��اظ 

والإن�شاين للدولة.
اليوم  ه�����ذا  م���ث���ل  يف   " واأ������ش�����اف 
الر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ن��ه��ج  ن�شتذكر 
احلكم  يف  امل����ت����ف����رد  واأ�����ش����ل����وب����ه����ا 
والإدارة، من اأجل م�شلحة الوطن 
و املواطن، وخال الأعوام املا�شية 
ال��ق��ي��ادة ع��ن هموم  مل تغفل ع��ني 
نف�شها  ونذرت  وطموحاته،  �شعبها 
لتحقيق اآماله يف احلياة و العي�س 
الكرمي ، فكان لها ما اأرادت تنمية 
ورخ�������اء، ودول������ة ع�����ش��ري��ة جذبت 

املغفور  اأم����ث����ال  م����ن  ال����ق����ادة  م����ن 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
والذين  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
مباآثر  وت��ف��ردوا  مبناقب  اخت�شوا 
تكون  م��ا  ودائ���م���ا  الآخ���ري���ن،  دون 
للوقوف  منا�شبة  الأح�����داث  ه���ذه 
م���ع ال��ن��ف�����س وا���ش��ت��خ��ا���س العرب 

والدرو�س.
وق���ال امل���زروع���ي: الح��ت��ف��ال بيوم 
ال��ع��ل��م م���ن امل��ن��ا���ش��ب��ات ال��ت��ي نعتز 
ون��ف��خ��ر ب��ه��ا، وه���ي ذك����رى حبيبة 
الوحدة،  م�شاعر  جت�شد  للنفو�س، 
واحل���ب ل��ل��وط��ن، وال��ت��ق��دي��ر لعلم 

الإن�شانية  ل���رباجم���ه���ا  الأن����ظ����ار 
وال���ت���ن���م���وي���ة و الق����ت���������ش����ادي����ة و 
الجتماعية و التعليمية و ال�شحية 

و اخلدمية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور حممد 
العلم  ي���وم  " يف  ال��ف��اح��ي  ع��ت��ي��ق 
والنتماء  وال�����ولء  ال��ع��ه��د  جن���دد 
والأرواح،  ب��امل��ه��ج  ن��ف��دي��ه  ل���وط���ن 
ول��ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة ت�����ش��ري ب��ن��ا نحو 
املوؤ�ش�شني  القادة  ون�شتذكر  الُعا، 
راأ�شهم  وع��ل��ى  ث���راه���م،  اهلل  ط��ي��ب 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
اآل نهيان " طيب اهلل ثراه"، ونعرب 

�شمن الإطار ذاته احتفلت جميع 
لبلدية  الفرعية  البلديات  مراكز 
العلم  ب����ي����وم  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 
املدينة،  م��رك��ز  ب��ل��دي��ة  و���ش��م��ل��ت: 

قافلة  و�شت�شري   ، الطامعني  �شد 
الإمارات مناًء وبناًء وعطاًء حتت 
�شعب  وم�����وؤازة  احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا 

الإمارات الكرمي الأبي.

مركز بلدية م�شفح، مركز بلدية 
ال�شهامة  ب��ل��دي��ة  م��رك��ز   ، ال��وث��ب��ة 
مدينة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ال���ت���واج���د   ،

خليفة.

وزارة القت�ساد حتتفل بيوم العلم
•• اأبوظبي -وام: 

ق���ال م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان ب���ن ���ش��ع��ي��د امل��ن�����ش��وري وزي����ر القت�شاد 
ال�شعب  العلم هو منا�شبة وطنية غالية على  اإن يوم  القت�شاد 
الوطن  و�شيادة  والكرامة  العزة  معاين  من  فيها  ملا  الإم��ارات��ي 

ورفعته والعتزز بالهوية الوطنية.
واأ�شاف معاليه: يف هذا اليوم نعرب جميعاً عن انتمائنا الرا�شخ 
اإىل دولة الإمارات احلبيبة ووحدتنا ومتا�شكنا حتت راية علمنا 
ال�شامخ، وجندد يف فيها عهدنا على تعزيز التاحم واللتفاف 
والقيم  العظيمة  للم�شاعي  وتكرمينا  الر�شيدة،  قيادتنا  حول 
الأ�شيلة التي قامت عليها دولة الحتاد منذ تاأ�شي�شها على يد 
اآل نهيان والآب��اء املوؤ�ش�شني،  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

وتكثيف جهودنا وعملنا ملوا�شلة م�شرية النه�شة والنماء التي 
ت�شهدها الإمارات وحث اخلطى لتحقيق م�شتقبل مزدهر لبلدنا 
و�شعبنا". واأكد معايل وزير القت�شاد اأن الحتفال بيوم العلم، 
الذي يتزامن مع احتفائنا بذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم 
يف دولة الإمارات، هو ر�شالة حمبة ووفاء ملقام �شموه، واحتفاء 
بالإجنازات املتوا�شلة والرائدة التي حققتها دولة الإمارات حتت 
ظل قيادته الر�شيدة يف خمتلف املجالت وامليادين، وتاأكيد على 
من  بادنا  حققته  ما  على  للحفاظ  بيد  ي��داً  بالعمل  التزامنا 
منجزات اإن�شانية وتنموية، وريادة و�شمعة عطرة على م�شتوى 
العامل كله. واأ�شار معاليه اإىل اأن احتفالت الدولة بيوم العلم 
متجددة  منا�شبة  وهي  الت�شامح،  عام  مع  تتزامن  ال�شنة  لهذه 

للتعبري عن قيم الت�شامح واخلري والعطاء التي حتملها دولة 
الإمارات للعامل وللب�شرية جمعاء، وهو مكت�شب ح�شاري متميز 
حتى  الر�شيدة،  ولقيادتها  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ع��امل  ب��ه  ي�شهد 
اأ�شبح علم الإمارات اأيقونة للت�شامح ورديفاً ملبادرات اخلري يف 
ال�شرق والغرب. وبهذه املنا�شبة، احتفلت وزارة القت�شاد اليوم 
العلم يف  الإم��ارات برفع  بجميع مقراتها ومكاتبها يف خمتلف 
متام ال�شاعة 11 �شباحاً، بح�شور معايل املهند�س �شلطان بن 
�شعيد املن�شوري و�شعادة املهند�س حممد اأحمد بن عبد العزيز 
ال�شحي وكيل الوزارة لل�شوؤون القت�شادية، و�شعادة عبد اهلل بن 
اأحمد اآل �شالح وكيل الوزارة ل�شوؤون التجارة اخلارجية، و�شعادة 
الوكاء امل�شاعدين وامل�شوؤولني ومديري الإدارات واملوظفني يف 

كافة اإمارات الدولة.

تراث الإمارات يحتفي ب�يوم العلم 

ال�سحة حتتفل ب�يوم العلم

•• اأبوظبي -وام:

ام�����س يف خمتلف  الإم�����ارات �شباح  ت���راث  ن���ادي  احتفل 
يوافق مع ذكرى  ال��ذي  العلم،  بيوم  وف��روع��ه،  م��راك��زه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ت��ويل �شاحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم .
ومت��ت مرا�شم رف��ع علم دول��ة الإم���ارات يف مقر النادي 
باأبوظبي، بح�شور �شعادة حميد �شعيد بولحج الرميثي 
النادي،  ل��اأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
و�شعادة عبد اهلل حممد جابر املحريبي املدير التنفيذي 
الرميثي  اهلل  عبد  علي  و���ش��ع��ادة  امل�����ش��ان��دة،  للخدمات 
املدير التنفيذي للدرا�شات والإعام، ومديري الإدارات 

وروؤو�شاء الأق�شام وموظفي النادي.
واأ�شار �شعادة حميد بولحج الرميثي، اإىل اأن يوم العلم 
لتجديد  واأن��ه فر�شة  الوطن،  للولء وحب  يوماً  ميثل 
القيام بحق بادنا علينا مثلما قامت  اأج��ل  ال��ولء من 

بادنا بحقنا، واأداء واجبنا جتاه بادنا ".
اليوم  ب��ه��ذا  فخرهم  ع��ن  ال��ن��ادي  موظفو  اأع���رب  فيما 
الذي يعد تعبرياً عن النتماء والولء للوطن وقيادته 

اأر�شاها موؤ�ش�س  الر�شيدة، والتم�شك بقيم الحتاد التي 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه،  املغفور  ال��دول��ة 

ثراه". اهلل  "طيب 
واح��ت��ف��ل م��رك��ز زاي����د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث يف مقره 
مبدينة العني بيوم العلم بح�شور موظفي املركز، حيث 
راأ�شها  على  الفقرات  م��ن  ع��دد  على  الحتفال  اح��ت��وى 
م�شهد  وعر�س  والبحوث،  للدرا�شات  زاي��د  مركز  كلمة 
طاب  مب�شاركة  ال��ولء  ق�شم  واأداء  الت�شامح،  ع��ام  عن 

مدر�شة التفوق اخلا�شة.
ال�����ش��ل��ة قدمه  ل��ف��ن  اأداء  ك��م��ا اح���ت���وى الح��ت��ف��ال ع��ل��ى 
مب�شاحبة  احل��رب��ي��ة  وف��ن  البلو�شي،  ح��م��دان  ال��ط��ال��ب 
الحتفال  فقرات  و�شمن  الوطنية.  ال�شعبية  الأه��ازي��ج 
ق�شم  رئي�س  املن�شوري  اأحمد  الدكتور  املركز  ا�شت�شاف 
الإعام وال�شناعات الإبداعية يف جامعة الإمارات الذي 

قدم حما�شرة عن يوم العلم والتعريف به واأهميته.
الحتفال  برنامج  اح��ت��وى  الن�شائي،  العني  مركز  ويف 
على كلمة باملنا�شبة، وفقرات مو�شيقية، بجانب رق�شة 
الإمارات  مدر�شة  طاب  قدمها  التي  الرتاثية  اليولة 

الوطنية اخلا�شة.

•• دبي-وام: 

احتفلت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يف كافة مقراتها 
بيوم  ال��دول��ة  اأرج����اء  جميع  يف  لها  التابع��ة  وامل��راف��ق 

العلم.
ومت رفع علم دولة الإمارات يف اأجواء احتفالية.

حممد  ب��ن  الرحمن  عبد  معايل  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الَعلم  ي��وم  اإن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س 
دولة  مل�شرية  ال��وف��اء  قيم  ُتعلي  وطنية  منا�شبة  ميثل 
عظيمة بقيادتها و�شعبها تتفرد ب�شخ�شية الأب املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ال�شيخ  ال�شمو  العهد ل�شاحب  ثراه ومنا�شبة لتجديد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
بدعم اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
حكام  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب  واأخ���وان���ه���م  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الإم���ارات واأول��ي��اء عهودهم لتبقى راي��ة الوطن ن�شب 
اأعيننا دائماً ولنحافظ على مكت�شبات الوطن يف جميع 

امليادين.

تاأتي  العلم  بيوم  الدولة  احتفالت  اأن  واأ�شاف معاليه 
لدولة  اخلالد  وانتمائنا  الواحد  م�شرينا  عن  تعبريا 
والت�شامن  ال��وح��دة  م��ع��اين  تلخ�س  وه���ي  الإم�����ارات 
احل��ق��ي��ق��ي ب��ني اأب���ن���اء الإم������ارات يف ظ��ل راي���ة �شاخمة 
لتاريخ دولتنا وفر�شة لغر�س حب الوطن وال��ولء يف 
امل�شتقبل ومنا�شبة مهمة تذكرهم  اأبنائنا جيل  نفو�س 

وتذكرنا بيوم توحدت فيه الإمارات.
التي  العلم  يوم  مبادرة  اأن  اإىل  العوي�س  معايل  واأ�شار 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
غدت حدثا �شنويا ينتظره اجلميع للتعبري عن حبهم 
والوطن  الر�شيدة  للقيادة  اجلميل  ول��رد  وتقديرهم 
الإم���ارات رمز  اللتفاف ح��ول علم  الغايل من خ��ال 
الوحدة والنتماء وجعله خفاقا عاليا يف �شماء التقدم 

والرفعة والزدهار.
و�شهد ديوان الوزارة يف دبي عدة اأن�شطة �شمن اأجواء 
ال��ي��ول��ة احلربية  ف��ق��رات م��ن  ت��ق��دمي  مم��ي��زة تخللتها 
ديوان  �شهد  ك��م��ا  حما�شية  وط��ن��ي��ة  غنائية  وع��رو���س 
ل��ل��وزارة يف كافة  التابعة  وامل��راف��ق  اأبوظبي  ال���وزارة يف 
اإم������ارات ال���دول���ة اح��ت��ف��الت م���وازي���ة م���ن خ���ال رفع 
الرتفيهية  والأن�شطة  الوطنية  الأنا�شيد  وب��ث  العلم 

والرتاثية احتفاًء باملنا�شبة.
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اأخبـار الإمـارات

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

قال ال�شيخ حممد بن نهيان بن ركا�س ان الحتفال ب� يوم 
الغايل  للوطن  والن��ت��م��اء  للقيادة  ل��ل��ولء  جت��دي��دا  العلم 
ال��وح��دة وال��ت��اح��م وب��ن��اء الأوط���ان  اأ�شمى م��ع��اين  يج�شد 
بف�شل من اهلل تعاىل ثم بعزمية املوؤ�ش�شني الأوائل الذين 
جت�����اوزت روؤي��ت��ه��م وب�����ش��ريت��ه��م احل��ا���ش��ر ل��ت��ام�����س اآف���اق 
امل�شتقبل وجت�شيدا ل�شورة اإماراتية م�شرقة تخفق الرايات 
وال��ولء وخدمة  تاأكيدا على احل��ب  البيوت  ف��وق كل  فيها 
اأجله ليبقى �شاخما خفاقا  الروح من  العلم ورفعته وبذل 

قويا ك�شموخ وقوة اأبناء الإمارات 
وي��ب��ق��ى ع��ل��م الإم������ارات ع��ن��وان وط���ن و���ش��ع��ب وق�����ش��ة ولء 
وانتماء لدولة الحتاد ورمزا للهوية الوطنية يروي حكاية 

وطن وانتماء �شعب،
وفاء  كلمة  اأ�شجل  اأن  املجيدة  املنا�شبة  وبهذه  يل  ويطيب 
وولء اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  ورع���اه  اهلل  حفظة  ال��دول��ة  رئي�س 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيح 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الأم��ارات واىل الفريق الأول 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
باأ�شدق  م��ق��رون��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
قيادته  م��ع  يحتفل  ال����ذي  الأم������ارات  ���ش��ع��ب  ايل  ال��ت��ه��اين 

وموؤ�ش�شاته الوطنية بذكرى غالية على قلوبنا 
وهذه منا�شبة لها مكانتها ورمزيتها يف دولة الإمارات التي 
ت�شتمد قوتها من اللحمة الوثيقة بني القيادة وال�شعب.. 
هذه اللحمة التي يحتل العلم فيها مكانة رفيعة باعتباره 
رمزا من رموز الوحدة وم�شدرا من م�شادر الفخر والعزة 
والحرتام لذا كان الرتباط بني العلم والقيادة وثيقا اإىل 
درجة اأنه ي�شعب الف�شل بينهما لأن �شموخ العلم من �شموخ 

الدولة التي يلتف اأبناوؤها حول قيادتها وعلمها.
ان دولتنا العزيزة التي لن ت�شتطيع احلروف اإيفاءها حقها 
الذهبية.  اإجن��ازات��ه��ا  بلمعان  ي�شرق  ال��ت��اري��خ  �شجل  ولكن 
�شمو  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  يتغمد  اإن  القدير  اهلل  ون��دع��و 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان برحمته وجزاه عن �شعبه 
الر�شيدة  قيادتنا  يف  لنا  ي��ب��ارك  واأن  اجل���زاء  خ��ري  ووط��ن��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء 
فيه  ملا  ويوفقهم  الأم���ارات  حكام  لاحتاد  الأعلى  املجل�س 

خري للباد والعباد .

�سمن احتفال املكتب االإعالمي حلكومة دبي بيوم الَعَلم

ت�سكل �سورة حممد بن را�سد وحممد بن زايد يف حديقة الأعالم  علم   4500

•• دبي -وام: 

افتتح املكتب الإعامي حلكومة دبي الن�شخة ال�شاد�شة من فعالية حديقة 
�شاطئ  للمكتب، يف  الإبداعية  ال��ذراع   ، دبي  براند  ينظمها  التي  الأَْع���َام 
كايت بيت�س مبنطقة اأم �شقيم باجلمريا، يف اإطار الحتفال بيوم العلم يف 
الثالث من نوفمرب من كل عام وهو التقليد ال�شنوي الذي اأقره �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الإمارات  �شعب  وح��دة وتاحم  عن  تعبرياً  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم 

والنتماء الرا�شخ للوطن الذي يرمز الَعلَم لرفعته وكرامته.
العام  املدير  امل���ّري،  غ��امن  منى  �شعادة  الَعلَم  بيوم  الحتفال  يف  و�شاركت 
براند  و  الإعامي،  املكتب  دبي، مع موظفي  الإعامي حلكومة  للمكتب 
دبي و نادي دبي لل�شحافة ، التابعني له، تاأكيداً على قيم الولء والنتماء 

ل���رتاب ه���ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل وق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة، واإح���ي���اًء ل��ه��ذه املنا�شبة 
الوطنية الغالية يف موقع حديقة الأَْعَام التي �شت�شتمر حتى العا�شر من 
4500 َعلَم  دي�شمرب املقبل، ومت زي��ادة عدد الأع��ام فيها هذا العام اإىل 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شورة  جُمتمعة  ن  تكوِّ
واأخيه   ، رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
واأو�شحت �شعادة منى املّري - بهذه املنا�شبة - اأن حديقة الأَْعَام اأ�شبحت 
من الفعاليات ال�شنوية التي ت�شتقطب الزوار الذين يتوافدون عليها طوال 
فرتة اإقامتها تزامناً مع احتفال الدولة بيوم الَعلَم و�شوًل اإىل احتفالت 
التي  والنتماء  ال��ولء  قيم  تعك�س  اأن احلديقة  اإىل  الوطني، لفتة  اليوم 
املقيمون  يكّنه  وم��ا  الر�شيدة،  وقيادتنا  لدولتنا  الإم���ارات  �شعب  يحملها 

والزوار لَعلَِمنا من اإعزاز وتقدير.
قيادتنا  روؤي���ة  وبف�شل  وك��رام��ت��ن��ا،  عزتنا  رم��ز  َع��لَ��ُم��ن��ا  �شعادتها:  وق��ال��ت 
الر�شيدة تتبواأ دولتنا اليوم املركز الأول يف الكثري من القطاعات احليوية 
على م�شتوى العامل، ومن هذا املنطلق جاء ت�شميم حديقة الأعام هذا 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شورة  لتحمل  العام 
ميثاه  ما  بكل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 
�شموهما من قيمة وطنية رفيعة، وتعبرياً عن املكانة اخلا�شة ل�شموهما 
املكت�شبات  تعزيز  دولتنا  خالها  توا�شل  التي  البناء  م�شرية  مقدمة  يف 

وحتقيق التطلعات نحو امل�شتقبل .
وا�شتطردت قائلًة: رايُتنا تعربِّ عن كل القيم الوطنية الرفيعة التي تربينا 
للعامل  ق��دم��ت  املوؤ�ش�شون  الآب����اء  �شطرها  جن��اح  ق�شة  وتخت�شر  عليها، 
 .. اأوط��ان��ه��م  رفعة  اأ�ش�س  تر�شيخ  على  ال�شعوب  ق��درة  يف  ف��ري��داً  من��وذج��اً 

م�شيفًة: يوم الَعلَم منا�شبة وطنية تتجدد فيها معاين الوحدة وتتج�ّشد 
معها قيم الوفاء والتاحم بني القيادة وال�شعب، تعبرياً عن الأ�ش�س املتينة 
جتاوزت  التي  الر�شيدة  قيادتنا  وروؤي��ة  الإم���ارات،  دول��ة  عليها  ُبنيت  التي 
احلا�شر لت�شت�شرف اآفاق امل�شتقبل وتوؤكد مكانة دولتنا يف م�شاف الدول 

�شانعة احل�شارة .
ُيذكر اأن حديقة الأَْعَام تاأتي يف �شدارة الفعاليات واملبادرات املدرجة على 
الإ�شهامات  من  العديد  تت�شّمن  والتي   ، دبي  براند  ل�  ال�شنوية  الأجندة 
وامل�شاريع املهمة والتي يحقق من خالها ر�شالته يف ن�شر مامح الإبداع 
الإ�شهامات م�شروع  تلك  اأب��رز  املبدعة، ومن  بالطاقات  والحتفاء  دبي  يف 
املنت�شرة يف  الإبداعية  الأعمال  العديد من  م  قدَّ الذي  الفني  دبي  متحف 
مع  بال�شراكة  دب��ي  ب��ران��د  تنفيذها  ويوا�شل  الإم���ارة  م��ن  حيوية  م��واق��ع 

املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية و�شبه احلكومية يف دبي. 

 منى املّري: َعَلُمنا رمٌز لق�سة جناح قّدمت للعامل منوذجًا فريدًا يف قدرة ال�سعوب على تر�سيخ اأ�س�س رفعة اأوطانهم 

اأعرب عن م�ساعر االنتماء للوطن، والوالء للقيادة احلكيمة، وج�سد قيم التالحم

الأر�سيف الوطني يحتفل بيوم العلم، ويرفعه عاليًا يف �سماء الوطن

مغري اخلييلي: علم الدولة.. �سموخ ورفعة ومنجزات م�ستمرة

وزارة تطوير البنية التحتية حتتفي بيوم العلم

�سرطة الفجرية ت�سارك يف يوم العلم

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي - رعاه اهلل- نظم الأر�شيف 
الوطني احتفاًل ب�»يوم العلم« يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة من �شباح يوم 

الأحد الثالث من نوفمرب.
للوطن،  النتماء  وم�شاعر  والع��ت��زاز،  بالفخر  الوطنية  امل�شاعر  غمرة  ويف 
قام  اله��ت��م��ام-  ك��ل  وال�شعب  ال��وط��ن  ت��ويل  التي  للقيادة احلكيمة  وال���ولء 
�شعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�شي مدير عام الأر�شيف الوطني، يرافقه 

ارتفعت  ثم  املوظفني،  جميع  ح�شور  و�شط  العلم  برفع  الإدارات،  مديرو 
مو�شيقى الن�شيد الوطني عرب مكربات ال�شوت.

نظراً  الوطني  الأر�شيف  يف  تتعاظم  العلم  ي��وم  اأهمية  اأن  بالذكر  اجلدير 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ت��ويل �شاحب  ذك��رى  لتزامنه مع 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل - مقاليد احلكم وقيادة م�شرية التنمية ال�شاملة 
قيم  العلم  بيوم  احتفالته  يف  الوطني  الأر�شيف  ج�شد  وق��د  وامل�شتدامة.  
التاحم الوطني والرتابط بني مكونات املجتمع الماراتي املفعم مب�شاعر 
الولء والنتماء اإىل دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة التي تعمل من اأجل 

حتقيق اآمال وتطلعات ال�شعب.

•• اأبوظبي-وام:

اأن   ، املجتمع  دائ��رة تنمية  الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س  اأكد معايل 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة، ي�شكل رمزا للعز والفخر والولء للوطن 
اأر�س  على  واملقيمني  للمواطنني  الن��ت��م��اء  مظاهر  ك��ل  ويج�شد  وق��ي��ادت��ه، 

الإمارات على اختاف جن�شياتهم ودياناتهم وثقافاتهم.
وقال معايل الدكتور مغري اخلييلي - يف كلمة مبنا�شبة يوم العلم - : نحتفل 
يف هذا اليوم من كل عام، مبنا�شبة غالية على قلوبنا، اإذ ترفع الأ�شر واملوؤ�ش�شات 
بيوم  احتفاء  الغالية، وذلك  كافة، علم بادنا  والهيئات احلكومية  والدوائر 
العلم، لنجدد يف هذا اليوم العهد باأن نحافظ على حيا�س الوطن، ون�شون 

كل املنجزات واملكت�شبات املتحققة. .
واأ�شاف: نعرب يف هذه املنا�شبة، عن فخرنا واعتزازنا، مبا حققه الرعيل الأول 
بناء دولة الإمارات،  اأجل  الغايل والنفي�س من  املوؤ�ش�شني، والذين بذلوا  من 
وحتويلها من �شحراء اإىل جنة خ�شراء، ومن اأرا�س قاحلة اإىل اأبراج تناطح 
ونباهي  �شدورنا،  على  ن�شعه  الذي  الو�شام  هي  ت�شحياتهم  فكانت  ال�شماء، 
ب���اأن الإم����ارات ب��ات��ت من��وذج��ا عامليا يحتذى يف الوحدة  اأج��م��ع،  اأم���ام ال��ع��امل 

والحتاد حتت علم راية علم واحد.. هو علم الإمارات. .
واأكد اأهمية هذه املنا�شبة التي تتزامن مع ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ، رئا�شة الدولة، باعتبارها منا�شبة تقدم 
القيادة  ع��ن حر�س  تعرب  كما  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  ب��ني  التاحم  ملظاهر  من��وذج��ا 
الر�شيدة على ال�شتثمار يف الإن�شان، وذلك من خال تعزيز م�شاعر الفخر 
والعتزاز والنتماء للوطن، وبالتايل ينعك�س ذلك على مظاهر احلياة اليومية 
لأفراد املجتمع. واأو�شح الدكتور مغري اخلييلي، اأن علم دولة الإمارات وباألوانه 
الأربعة، يج�شد مظاهر القوة وال�شابة وال�شجاعة، اإ�شافة اإىل مايعرف عن 
والأمل،  والتفاوؤل  والفرح  واحل��ب  والت�شامح  لل�شام  حبه  من  دولتنا  �شعب 
التاريخ،  الإم��ارات عرب  ابن  املدلولت ج�شدها  العقل.. كل هذه  وكذلك قوة 
ما جعل من الدولة منارة جتمع اأطياف املجتمع كافة حتت مظلة الإن�شانية، 
وخدمة  والتطور  والزده���ار  والنماء  البناء  ب��اآف��اق  ترتقي  �شامية  قيم  وف��ق 
الإن�شان. ووجه معاليه بهذه املنا�شبة الغالية، اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، واإىل اأخوانهم 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام، 
بهذه املنا�شبة، قائا : نعاهدهم على ا�شتمرار م�شرية البذل والعطاء مبا فيه 

رفعة الوطن واإ�شعاد الإن�شان واملجتمع .

التابعة  واملناطق  بدبي،  ديوانها  يف  التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  اأحيت 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مل��ب��ادرة،  ا�شتجابة  العلم،  ي��وم  منا�شبة  لها، 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، لاحتفال بيوم العلم، يف الثالث من �شهر نوفمرب من كل عام، 
وذلك بالتزامن مع احتفال الدولة بتويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، مقاليد احلكم يف دولة الإمارات، 
بتوزيع الو�شحة  املنا�شبة، كما قامت  ال��وزارة احتفالية بهذه  وقد نظمت 
على املوظفني، وكذلك علم دولة الإمارات على قاطني املجمعات ال�شكنية. 
من جانبه هناأ �شعادة املهند�س ح�شن املن�شوري وكيل وزارة تطوير البنية 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التحتية، 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�شرياً  احلكم،  مقاليد  توليه  ملنا�شبة  اهلل  حفظه 

خمتلف  يف  كبرية  نوعية  نقات  �شموه  عهد  يف  حققت  املتحدة  العربية 
ال�شعد  خمتلف  على  بالبنان  اإل��ي��ه��ا  ي�شار  عظيمة  واإجن�����ازات  امل��ج��الت، 
الدولة �شمن موؤ�شرات  تعزيز مكانة  الأث��ر يف  بالغ  لها  وامل�شتويات، وكان 
التناف�شية العاملية. وقال �شعادته: اإن امل�شاركة بالحتفاء بيوم العلم، تاأتي 
اإجنازات  من  حققته  وم��ا  الإم���ارات  بدولة  واعتزازنا  فخرنا  عن  للتعبري 
الروؤية ال�شت�شرافية للقيادة  التاريخ، بف�شل  �شاخمة �شجلت يف �شفحات 
الر�شيدة، وتكاتف جهود اأبناء الإمارات لرفع ا�شم الدولة عاليا يف املحافل 

الدولية.
للتعبري  العلم  بيوم  الح��ت��ف��ال  يف  امل�شاركة  على  ال����وزارة  حر�س  م��وؤك��داً   
الر�شيدة  للقي������ادة  ال��ولء  وجتديد  الغالية،  املنا�شبة  بهذه  فرحت�����نا  عن 

والن��تم����اء للوطن الغايل على نفو�شنا .

•• الفجرية -الفجر:

تزامناً مع احتفالت دولة الإمارات العربية املتحدة 
بيوم العلم من خال املبادرة التي اأطلقها �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ   ال�شمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حفظه اهلل ورعاه، حتتفل القيادة العامة ل�شرطة 
الفجرية بهذه الفعالية من خال امل�شاركة يف رفع 
العلم يف مبنى القيادة واملراكز التابعة لها بح�شور 
وروؤ�شاء  الإدارات  وم���دراء  ال��ع��ام��ون  امل���دراء  ك��اف��ة 
الأق�������ش���ام والأف������رع وال�����ش��ب��اط و���ش��ب��اط ال�شف 

والأفراد والعن�شر الن�شائي.
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت اأم�������س ال�����ش��اع��ة احل���ادي���ة ع�شرة 
بال�شام  الح��ت��ف��ال  مرا�شم  ب���داأت  حيث  �شباحاً، 
ال��وط��ن��ي وم��ن ث��م ق��ام ���ش��ع��ادة العميد حممد بن 
الفجرية  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  الطنيجي  نايع 
للتعليم  الفجرية  العلم كما قدمت مدر�شة  برفع 
�شارك  ا�شتعرا�شية  فقرتني  اأوىل  حلقة  الأ�شا�شي 

املنا�شبة  وبهذه  والطالبات.  الطاب  خالها  من 
قال العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب قائد 
تاأتي  العلم  رف��ع  فعالية  اأن  الفجرية  �شرطة  ع��ام 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت���ويل  ذك���رى  م��ع  ت��زام��ن��ا 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

للهوية  رم���زا  العلم  ويعترب  احل��ك��م،  مقاليد  اهلل 
وا�شحة  دلل��ه  وت��دل  وامل��واط��ن،  للوطن  الوطنية 
ومدى  الفتية  دولتنا  �شعب  وت��اح��م  وح��دة  على 
حبهم وانتمائهم لهذه الأر�س الطيبة فهي مبثابة 
لوطنهم  وولئ��ه��م  م��دى حبهم  �شادق عن  تعبري 
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اأخبـار الإمـارات
ا�ست�ساري ال�سارقة ي�سارك يف الحتفال بيوم العلم 

•• ال�صارقة -وام:

رفع املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة اأم�س علم الدولة 
يف اإطار م�شاركته يف الحتفالت ب� يوم العلم . ورفعت خولة 
يرافقها  ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�شة  امل��ا  عبدالرحمن 
اأحمد �شعيد اجلروان الأمني العام للمجل�س واأمين عثمان 
العربي  ال��ربمل��ان  ع��ام  اأم���ني  باملجل�س  امل�شت�شار  ال��ب��اروت 
للطفل وموظفو الأمانة العامة للمجل�س ال�شت�شاري علم 

الدولة اأمام مبنى املجل�س يف مدينة ال�شارقة.
الذكرى  بهذه  الإم���ارات  و�شعب  قيادة  امل��ا  وه��ن��اأت خولة 
فرحته  عن  ال�شت�شاري  املجل�س  فيها  عرب  والتي  الغالية 

فرحة  ع��ن  تعرب  م�شاعر  م��ن  حتمله  وم��ا  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
بيوم  لاحتفاء  الوطنية  احلملة  مع  وجتاوبهم  اجلميع 

العلم .
والفخر  بالعزة  احتفال  ه��و  بالعلم  الح��ت��ف��ال  اإن  وق��ال��ت 
ب��ادن��ا م��ن مكانة دول��ي��ة رفيعة يف ظل  اإل��ي��ه  وم��ا و�شلت 
م�شاعر  ع��ن  للتعبري  منا�شبة  اأن��ه��ا  كما  احلكيمة  قيادتنا 
الإم��ارات لوطنه ولقائد  ال��ذي يكنه �شعب  احلب والوفاء 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  م�شريته �شاحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل .
واأ�شافت املا اأن الوفاء الذي �شطره �شعب الإمارات لوطنه 
وق��ي��ادت��ه مي��ث��ل دل��ي��ا ع��ل��ى الع���ت���زاز ب��ال��وط��ن وبالدولة 

واملوؤ�ش�شني الأوائل الذي �شاهموا يف قيام الدولة لريفرف 
علمها خفاقا ويربز حب النتماء والعتزاز بالوطن الذي 
نتلقى جميعا حمبته .. موؤكدة اأهمية الحتفاء بيوم العلم 
ودوره يف قيمة رمزها الوطني وتر�شيخ مفهوم حب الوطن 
كما تعد هذه املنا�شبة موعدا متجددا لتاأكيد العهد الذي 

قطعه ال�شعب لقيادته، باحلفاظ على مكت�شبات الوطن.
املنا�شبة فر�شة  اأن  اجل��روان  �شعيد  اأحمد  اأك��د  من جانبه 
للتعبري عن حب الوطن والنتماء لرتابه والولء لقيادته 
تنب�س يف  �شتظل  الوطنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  .. م�شريا 
نفو�شنا وقلوبنا بحب الوطن وهي منا�شبة لتعزيز م�شاعر 

النتماء والولء للوطن.

•• عجمان ـ الفجر 

ب��ن��ت عبداهلل  ع����زة  ال�����ش��ي��خ��ة  رف���ع���ت 
حميد  موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
بن را�شد النعيمي اخلريية علم دولة 
مب�شاركة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  مب��ق��ر  الم������ارات 
ح��م��ي��د اخلريية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��وظ��ف��ي 
را�شد  ب���ن  م���رك���ز ح��م��ي��د  وم���وظ���ف���ي 
الكرمي  ال����ق����ران  خل���دم���ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 

التابع للموؤ�ش�شة.
اهلل  ع��ب��د  ب��ن��ت  ع���زة  ال�شيخة  واأك�����دت 
النعيمي مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن 
احتفالت  اأن  النعيمي اخلريية  را�شد 
ال��ع��ل��م ف��ر���ش��ة لتعزيز  ب��ي��وم  ال���دول���ة 
الوطني  امل��واط��ن��ة واحل�����س  م��ف��اه��ي��م 
العمل  ب��ا���ش��ت��دام��ة  الن���ت���م���اء  ورب�����ط 
والإجن�������از لإع�����اء م��ك��ان��ة الإم������ارات 
والحتفاء مبا حتقق على اأر�شها من 

منجز ح�شاري واإن�شاين.
نعتز  املنا�شبة:  بهذه  كلمة  يف  وق��ال��ت 
ب��ي��وم ال��ع��ل��م ال����ذي ي���اأت���ي ت��زام��ن��اً مع 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت���ويل  ذك���رى 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
احلكم،  م��ق��ال��ي��د  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 
وهي املنا�شبة الذي نحتفي بها �شنويا 
لنجدد العهد والوفاء لدولتنا وقادتنا 
م���ل���ت���زم���ني مب���وا����ش���ل���ة امل�������ش���ري نحو 
الت�شحيات  وب���ذل  وال���رخ���اء،  ال��ت��ق��دم 
ل��ه��ذا ال���وط���ن امل��ع��ط��اء ول��ت��ب��ق��ى راية 

بادنا احلبيبة خفاقة �شاخمة .
و���ش��ددت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��غ��ال هذه 
الأجيال  ربط  على  العمل  يف  املنا�شبة 
النا�شئة مبوروثهم الوطني وتعريفهم 
بت�شحيات الآب��اء والأج��داد املوؤ�ش�شني 
ال��ذي��ن ب��ذل��وا ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س من 
النور  الحت����اد  دول���ة  تب�شر  اأن  اأج���ل 

التي  التنموية  م�شريتها  يف  وتنطلق 
اإجناز  العامل مبا حققته من  اأده�شت 
قارب حد الإعجاز ونالت به الإمارات 

تقدير واحرتام العامل.
يحتفي  بعجمان  ــدين  امل الــدفــاع 

بيوم العلم
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  احتفلت 

العلم  رفع  عرب  العلم،  بيوم  بعجمان، 
ا�شتجابًة  وذل�����ك  الإدارة،  م��ب��ن��ى  يف 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لدعوة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 

دبي رعاه اهلل .
ورف�����ع ����ش���ع���ادة ال��ع��م��ي��د حم��م��د علي 
جمريا ال�شويدي مدير الإدارة العامة 
ل���ل���دف���اع امل�����دين ب��ع��ج��م��ان ب���الإن���اب���ة، 
وي��راف��ق��ه ���ش��ع��ادة امل���ق���دم رائ����د عبيد 
ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب م��دي��ر م��راك��ز الدفاع 
ال�شباط  ال�������ش���ادة  ب��ح�����ش��ور  امل�����دين، 
و�شباط ال�شف والأفراد، علم الدولة 

اأمام مبنى الإدارة.
ال�شويدي  ال���ع���م���ي���د  ����ش���ع���ادة  وق������دم 
و�شعب  لقيادة  املنا�شبة  بهذه  التهاين 
دولة الإمارات بالذكرى الغالية، التي 

عربت فيها الإدارة عن فرحتها.
اأن الحتفال بالعلم هو احتفال  واأك��د 
اإليه  ب��ال��ع��زة وال���ف���خ���ر، وم����ا و���ش��ل��ت 
منا�شبة  اأن��ه��ا  كما  احلكيمة،  ال��ق��ي��ادة 
والوفاء  احل��ب  م�شاعر  ع��ن  للتعبري 

ال����ذي ي��ك��ن��ه ���ش��ع��ب الإم������ارات لوطنه 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وقائده 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 

حفظه اهلل .

جامعة عجمان ترفع العلم
اأم�س  �شباح  عجمان  جامعة  �شهدت 
 2019 ن��وف��م��رب   3 امل���واف���ق  الأح�����د 
م���را����ش���م رف����ع ع��ل��م دول�����ة الإم�������ارات 
لتوجيهات  ا�شتجابًة  املتحدة  العربية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، والتي دعا 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  كافة  �شموه  فيها 

والهيئات اإىل رفع علم الدولة.
احلرم  يف  ال��دول��ة  علم  رف��ع  مت  حيث 
ال�شاعة احلادية ع�شرة  اجلامعي عند 
اأع�شاء  ال�������ش���ادة  ب��ح�����ش��ور  ���ش��ب��اح��ا، 
جم��ل�����س م���دي���ر اجل���ام���ع���ة وع���م���داء 
واأع�شاء  الإدارات،  وم���دراء  الكليات، 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني الأك����ادمي����ي����ة والإداري����������ة، 

بالإ�شافة اإىل طلبة اجلامعة.

الت�شامح  قيمة  املنا�شبة  ه��ذه  وت��ع��زز 
تنمي  كما  الطلبة،  نفو�س  يف  واملحبة 
للوطن،  وال���ولء  الن��ت��م��اء  روح  فيهم 
ال��ع��ل��م يف وق���ت واح���د وبتاريخ  ف��رف��ع 

اأبناء  ي���ع���ّرف  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن  حم����دد، 
ال���وط���ن وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر������س هذا 
البلد الطيب بالقيمة احلقيقية لرمز 

الوطن املتج�شد بعلمه.

•• دبي-وام:

رف���ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حممد 
موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
�شباح ام�س، علم دولة الإم��ارات على 
دب��ي خال  �شارية متحف الحت��اد يف 
الحتفالية التي اأقامتها هيئة الثقافة 
والفنون يف دبي تلبية لدعوة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، 
يتزامن  ال��ذي  العلم  ب�يوم  لاحتفال 
مع تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
حفظه اهلل ، مقاليد احلكم يف الثالث 

من نوفمرب من كل عام.
حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
بن را�شد اآل مكتوم اأن الحتفال الذي 
نظمته دبي للثقافة باإ�شراف وح�شور 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حممد 
رئ��ي�����ش��ة هيئة  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الثقافة والفنون يف دبي، يعك�س املكانة 
لهذه  اإم��ارات��ي  ك��ل  بها  ال��ت��ي يحتفظ 

قلوب  على  الغالية  الوطنية  املنا�شبة 
الإم��ارات، وتتجدد فيها م�شاعر  اأبناء 
لقيادته  وال������ولء  ل��ل��وط��ن  الن���ت���م���اء 
الر�شيدة التي ل تدخر جهدا يف �شبيل 
اإ�شعاد كل من يعي�س على هذه الأر�س 
التاحم  ع��م��ق  ي��ع��ك�����س  م���ا  ال��ط��ي��ب��ة، 
املرت�شخة  امل���واط���ن���ة  وروح  ال��وط��ن��ي 
يف ق���ل���وب وع����ق����ول اأب����ن����اء الإم��������ارات 
ال��ذي��ن ي��ج��ددون يف ه��ذا ال��ي��وم العهد 
واحلفاظ  ال���ب���ن���اء  م�����ش��رية  مل��وا���ش��ل��ة 

الوطن  ع��ن  وال�����ذود  املكت�شبات  ع��ل��ى 
�شموه  واحلفاظ على مقدراته. وقال 
اإن علم الإم��ارات �شيظل رمزا لوحدة 
و�شاهدا  وع��زت��ه��ا،  وق��وت��ه��ا  الإم������ارات 
ع��ل��ى م�����ش��رية ال��ن��م��اء وال��ت��ق��دم التي 
اليوم  لنجدد  املوؤ�ش�شون  الآب��اء  بداأها 
مبوا�شلة  ال��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا  العهد 
لرفع  اجلهد  من  املزيد  وب��ذل  العمل 
رايته عالية خفاقة بتحقيق مزيد من 
النجاحات التي حتفظ لوطننا مكانته 

موؤ�شرات  ���ش��م��ن  ت��ق��دم��ه  وت�����ش��م��ن 
التناف�شية العاملية يف خمتلف املجالت 
اأن الح��ت��ف��ال بعلم  ���ش��م��وه  واأو����ش���ح   .
اإح�شا�شا  ال��ن��ف��و���س  يف  ي��ب��ث  الإم�����ارات 
�شعب  اأف���راد  م��ن  ف��رد  ك��ل  مب�شوؤولية 
الإم��ارات جتاه ما يرمز له العلم من 
ق��ي��م��ة وم���ا مي��ث��ل��ه م���ن م��ع��ان وطنية 
نبيلة، وما تقتديه هذه امل�شوؤولية من 
كل  والعطاء  العمل  �شرورة م�شاعفة 
بوطننا  الو�شول  اأجل  يف جماله، من 

اإىل  التميز وعلمنا  اأ�شمى مراتب  اإىل 
اأرفع درجات العلى . من جانبها اأكدت 
بن  بنت حممد  ال�شيخة لطيفة  �شمو 
بيوم  الح��ت��ف��ال  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
النتماء  قيم  القلوب  يف  ير�شخ  العلم 
وال�������ولء ل���ل���وط���ن، ومي���ن���ح الأج���ي���ال 
بالفخر مب��ا حققه  ���ش��ع��ورا  اجل��دي��دة 
الآباء املوؤ�ش�شون من اإجناز يح�شدون 
امل�شتويات،  ك���ل  ع��ل��ى  ث���م���اره  ال���ي���وم 
ال���ق���دوة واملثل  وي���ع���زز ف��ي��ه��م ث��ق��اف��ة 

الر�شيدة  قيادتنا  يف  املتمثلة  الأع��ل��ى 
هذا  ل��رتاب  بالنتماء  ال�شعور  ويعمق 
العلم  ي�شكل  �شموها:  وقالت  الوطن. 
جزءا اأ�شيا من وجدان وثقافة اأبناء 
دولتنا  علم  يرفع  فعندما  الإم����ارات، 
تغمرنا  ال��وط��ن��ي  بال�شام  م�شحوبا 
بهذا  وال��ف��خ��ر  ال��ع��زة  م�شاعر  جميعا 
الهامات  وت��ت��ع��اىل  امل��ع��ط��اء،  ال���وط���ن 
لتعانق رايته اخلفاقة .. اإنه يوم يوؤكد 
حول  التفافهم  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  ف��ي��ه 

قيادتهم  خ��ل��ف  وت��اح��م��ه��م  ع��ل��م��ه��م 
انتمائهم  مدى  عن  تعبريا  الر�شيدة، 
الغايل  ل��ب��ذل  وا���ش��ت��ع��داده��م  لوطنهم 
يف  مكت�شباته  على  للحفاظ  والنفي�س 

جميع امليادين .
الثقافة  ه��ي��ئ��ة  اخ���ت���ي���ار  ���ش��ب��ب  وع����ن 
والفنون يف دبي ملتحف الحتاد لإقامة 
الهيئة  رئي�شة  �شمو  اأك��دت  الحتفال، 
عبقا  يحمل  التاريخي  املكان  ه��ذا  اأن 
خ��ا���ش��ا ك��ون��ه جم�����اورا ل����دار الحت���اد 

دولة  ق��ي��ام  وثيقة  توقيع  �شهد  ال���ذي 
الذي  الأول  امل���وق���ع  وك�����ان  الحت������اد، 
زايد  ال�شيخ  لهما  امل��غ��ف��ور  فيه  �شهد 
را�شد  وال�شيخ  نهيان،  اآل  �شلطان  بن 
اهلل  ط���ي���ب  م���ك���ت���وم،  اآل  ���ش��ع��ي��د  ب����ن 
علم  رف��ع  املوؤ�ش�شون،  والآب���اء  ثراهما، 
لتلك  م��ا  بكل  الأوىل،  للمرة  ال��دول��ة 
الذكريات من مكانة كبرية يف نفو�س 
يف  نت�شرف  ل���ذا  الإم���ارات���ي���ني،  جميع 
العلم  رفع  يف  بامل�شاركة  املنا�شبة  هذه 
يف ه��ذا امل��ك��ان ال��ذي ك��ان �شاهدا على 
اإجن����از وطني  خ��ط��وات حت��ق��ي��ق  اأوىل 
كبري نحيا اليوم ف�شول متوالية من 
الإجنازات املتحققة يف اإطاره وبف�شل 
حتويله  وراء  وق���ف���ت  ال���ت���ي  ال����روؤي����ة 
الحتفال  يف  وي�������ش���ارك   . واق�����ع  اإىل 
املجتمع  مكونات  خمتلف  العلم  بيوم 
الإماراتي من وزارات ودوائر وهيئات 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة، ع�����اوة على 
ت�شم  التي  الوا�شعة  الأهلية  امل�شاركة 
املواطنني واملقيمني الذين يحر�شون 
يف هذه املنا�شبة على التناف�س يف اإبداء 
والتقدير  والن��ت��م��اء  احل���ب  م�����ش��اع��ر 

لدولة الإمارات. 

عزة بنت عبداهلل النعيمي: الحتفال بيوم العلم فر�سة لتعزيز احل�س الوطني

�سهد احتفالية دبي للثقافة بـيوم العلم ورفع علم الدولة يف متحف االحتاد

اأحمد بن حممد: يوم العلم منا�سبة وطنية غالية جت�سد م�ساعر الولء وعمق النتماء للوطن  
لطيفة بنت حممد: يوم يوؤكد فيه اأبناء االإمارات التفافهم حول علمهم وتالحمهم خلف قيادتهم الر�سيدة 

•• دبي - وام:

اأق��ام احت��اد الإم���ارات لكرة القدم �شباح ام�س يف مقره 
بدبي احتفالية مبنا�شبة يوم العلم ،وانطلقت فعاليات 
يوم العلم مبحا�شرة وطنية األقتها الدكتورة اأمل بالهول 
الفا�شي م�شت�شار ال�شوؤون املوؤ�ش�شية يف موؤ�ش�شة وطني 
واملواطنة  الوطنية  الهوية  موؤ�شرات  بعنوان  الإم���ارات 
�شعادة حممد عبداهلل هزام  ال�شاحلة بح�شور كل من 
ال��ظ��اه��ري الأم����ني ال��ع��ام ل���احت���اد، و اإب��راه��ي��م النمر 
الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون الفنية و مدراء الإدارات 

وروؤ����ش���اء الأق�����ش��ام اإىل ج��ان��ب ك��اف��ة م��وظ��ف��ي الحت���اد 
والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية .

و�شلطت ال�شوء خال حما�شرتها على معنى املواطنة 
ال�شاحلة وتنقلت يف �شرح م�شطلحات الوطنية والولء 

للوطن.
�شارية  اأم���ام  احل�شور  ا�شطف  املحا�شرة  نهاية  وب��ع��د 
قام  حيث   11:00 ال�شاعة  رفعه  مرا�شم  وب��دء  العلم 
���ش��ع��ادة حممد ع��ب��داهلل ه���زام ال��ظ��اه��ري الأم���ني العام 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�شام  وع���زف  العلم  ب��رف��ع 

العربية املتحدة.

جمارك دبي حتتفل بيوم العلم
•• دبي -وام:

احتفلت جمارك دبي بيوم الَعلم من خال رفع علم الدولة عند ال�شاعة 11 
واملدراء  دب��ي  ج��م��ارك  ع��ام  مدير  م�شبح  حمبوب  اأح��م��د  بح�شور  �شباحاً 

التنفيذيني ومدراء الإدارات وموظفي الدائرة يف املقر الرئي�شي.
و���ش��ه��دت ج��م��ارك دب���ي ع����دداً م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة يف ك��اف��ة وحداتها 

التنظيمية ومراكزها اجلمركية املختلفة .
و قال اأحمد حمبوب م�شبح اإن يوم الَعلم منا�شبة وطنية لاحتفال برمز 
اآباءنا  جهود  ون�شتذكر  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  وال��ِع��ّزة  ال�شموخ 

املوؤ�ش�شني .

احتاد الكرة يحتفل بيوم العلم

•• ال�صارقة -وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة اح��ت��ف��الت الإم���ارة 
ب���ي���وم ال��ع��ل��م ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه جلنة 
الوطني  باليوم  ال�شارقة  احتفالت 
ام�س يف جزيرة  �شباح  للدولة،   48

العلم .
وت�شمن الحتفال فعاليات واأن�شطة 
وبرامج وطنية متنوعة، حيث تابع 
���ش��م��وه واحل�������ش���ور جم��م��وع��ة من 
فنوناً  �شملت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��رو���س 
دبا احلربية،  اأداء فرقة  �شعبية من 

وعر�شا فنيا قدمته طالبات مدر�شة 
الأ�شا�شي  للتعليم  م��رمي  ال�شيخة 
ل��ل��ب��ن��ات ب��ع��ن��وان ه���ذا ع��ل��م��ن��ا ، كما 
�شاهد احل�شور جملة من العرو�س 
البحرية املقدمة من نادي ال�شارقة 
والتي  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
واحلر�س  بالعلم  الع��ت��زاز  عك�شت 

على رفعه يف كافة املحافل.
�شباحاً،  ع�������ش���رة  احل����ادي����ة  وع���ن���د 
بامل�شاركة  العلم،  رفع  مرا�شم  ب��داأت 
الع�شكرية  املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  م��ع 
للعلوم  ال���������ش����ارق����ة  لأك�����ادمي�����ي�����ة 
ال�شرطية، حيث حلق عالياً يف �شماء 

الوطن، احتفاًل واعتزازاً .

وق���ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���ش��م املدفع، 
لحتفالت  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
 48 الوطني  لليوم  ال�شارقة  اإم��ارة 
اأبرز  كاأحد  الدولة  علم  اإىل  :ننظر 
خ�شو�شيتنا  وع���ن���اوي���ن  م���ام���ح 
اأهم  واأحد  واأفقنا،  وحلمنا  وهويتنا 
و�شيادتها  للدولة  الوطنية  الرموز 
ك��ل مكان  ال��ت��ي متثلها يف  وراي��ت��ه��ا 

وزمان بكل �شموخ .
واأ���ش��اف امل��دف��ع  اإن علم ب��ادن��ا هو 
ال��رم��وز الوطنية للدولة  اأه��م  اأح��د 
و�شيادتها ورايتها التي متثلها يف كل 
وعندما  �شموخ.  بكل  وزم���ان  م��ك��ان 
اإىل  معه  نحلق  العلم  بيوم  نحتفل 

الُعا، حاملني اأحامنا وم�شتقبلنا 
واأف��ق��ن��ا، ف��ه��ذا ي��وم ت��اري��خ��ي جميد 
ن�شتذكر فيه القادة املوؤ�ش�شني طيب 
العهد  ف���ي���ه  وجن������دد  ث����راه����م،  اهلل 
وال�����ولء ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة التي 

ت�شري على درب القادة املوؤ�ش�شني  .
من  ك��ل  العلم  ي��وم  فعاليات  ح�شر 
القا�شمي  حميد  بن  حممد  ال�شيخ 
والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ����رة  رئ��ي�����س 
�شيف  واللواء  بال�شارقة،  املجتمعية 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري 
�����ش����امل علي  ال���������ش����ارق����ة، و�����ش����ع����ادة 
البلدي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  امل���ه���ريي 
ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة خمي�س  مل��دي��ن��ة 

ب��ن ���ش��امل ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����س دائرة 
و�شعادة  والقرى،  ال�شواحي  �شوؤون 
الدكتور طارق بن خادم رئي�س دائرة 
املوارد الب�شرية، و�شعادة �شلطان بن 
هدة ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية 
املهند�س  و����ش���ع���ادة  الق���ت�������ش���ادي���ة، 
ال��ط��ن��ي��ج��ي رئي�س  م�����ش��ب��ح  خ��ل��ي��ف��ة 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  الإ���ش��ك��ان،  دائ����رة 
�شعيد م�شبح الكعبي رئي�س جمل�س 
ال�شارقة للتعليم، و�شعادة علي �شامل 
ال�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س  املدفع 
الدويل، و�شعادة خالد بطي املهريي 
وامل�شاحة،  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
الق�شري  ي���و����ش���ف  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة 

رئي�س هيئة تطوير معايري العمل، 
املدفع  عمر  خالد  الدكتور  و�شعادة 

ال�����ش��ارق��ة لاإعام،  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س 
وعدد من مدراء وم�شوؤويل الدوائر 

وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة وح�����ش��د من 
طاب وطالبات مدار�س ال�شارقة. 

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ي�سهد احتفال ال�سارقة بيوم العلم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر 

للتطوير  الإم����ارات  كلية  ا�شت�شافت 
خليفة  ج����ائ����زة  م����ن  ك����ل  ال�����رتب�����وي 
ال����رتب����وي����ة وم���وؤ����ش�������ش���ة امل����ب����ارك����ة يف 
اأبوظبي للم�شاركة يف فعاليات احتفال 
ال���ع���ل���م ح���ي���ث نظمت  ب���ي���وم  ال����دول����ة 
باملنا�شبة  احتفالية  الثاث  املوؤ�ش�شات 
الرتبوي  للتطوير  الإم���ارات  كلية  يف 
التحية  واأداء  العلم  رف��ع  خالها  مت 
م��ن ق��ب��ل ف���رق ط��اب��ي��ة م��ن مدار�س 

الإمارات الوطنية. 
اإبراهيم  الدكتور  الفعاليات  وح�شر 
احل����ج����ري م����دي����ر ك���ل���ي���ة الإم����������ارات 
العفيفي  واأم����ل  ال���رتب���وي  للتطوير 
الأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية، 
ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم����ان����ة  وم��وظ��ف��ي 
الطائي  و�شم�شة  ال��رتب��وي��ة،  خليفة 
املباركة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل��دي��ر 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  واأع���������ش����اء 
امل��ب��ارك��ة، وع���دد م��ن اأع�����ش��اء الهيئات 
الإداري������ة وال��ت��دري�����ش��ي��ة وط��ل��ب��ة كلية 

الإمارات للتطوير الرتبوي. 
واأكدت اأمل العفيفي على اأن م�شاركة 
الفعالية  ه��ذه  يف  ال��ث��اث  املوؤ�ش�شات 
الوطني  ال��ت��اح��م  ال��وط��ن��ي��ة جت�����ش��د 
الر�شيدة  القيادة  روؤي���ة  يعك�س  ال��ذي 
 “ متوحد  “ البيت  ب��اأن  وتوجيهاتها 
على  الثاث  املوؤ�ش�شات  حر�شت  فقد 
م�شرتكة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  ت���ك���ون  اأن 
الن�سء  نفو�س  يف  مكانتها  ي��ع��زز  مب��ا 
والطالبات  ال���ط���اب  م���ن  وال�����ش��ب��اب 
واجلامعي،  العام  التعليم  مراحل  يف 

وكذلك ال�شباب والفتيات من جمل�س 
اأع�شاء  م���غ���اوي���ر  وف����ري����ق  ال�������ش���ب���اب 
اجلميع  التف  فقد  املباركة،  موؤ�ش�شة 
العلم  حت���ي���ة  ح�����ول  واح������د  ����ش���ف  يف 
تعبرياً عن ولئهم وانتمائهم للوطن 

وقيادته الر�شيدة. 
الطائي  �شم�شة  ق��ال��ت  جانبها  وم���ن 
اإن  املباركة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذية  املدير 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ترتجم  امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه 
ر�شالة املوؤ�ش�شة ودورها يف تر�شيخ قيم 
�شرائح  جميع  ل���دى  ال��وط��ن��ي  ال����ولء 

امل���ج���ت���م���ع، وال����ي����وم م����ن خ�����ال هذه 
النخبة من الطاب والطالبات الذين 
ترت�شخ  امل�����ش��رق  ال��وط��ن  غ��د  ميثلون 
هذه الر�شالة الوطنية يف ذلك احلدث 

ويعمق  النتماء  قيم  من  يعلي  ال��ذي 
تظاهرة  يف  اجل��م��ي��ع  ل���دى  ج���ذوره���ا 
بالوطن  ب����الإمي����ان  م��ف��ع��م��ة  وط��ن��ي��ة 

والولء املطلق لقيادته الر�شيدة. 

اإب���راه���ي���م احلجري  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
هذه  با�شت�شافة  الكلية  اع��ت��زاز  على 
خليفة  جائزة  مع  بالتعاون  الفعالية 
واملدار�س  املباركة  الرتبوية وموؤ�ش�شة 

على  جميعاً  اجتمعوا  فقد  امل�شاركة، 
للوطن  واح������د حم���ب���ة  ق���ل���ب وط���ن���ي 
واإع�����اء ل��راي��ت��ه خ��ف��اق��ة حت���ت �شعار 

العلم«.  نرفع  “معاً 

•• اأبوظبي -وام:

ب��ن حم��م��د فرج  �شهيل  م��ع��ايل  اأك����د 
الطاقة  وزي�������ر  امل������زروع������ي  ف����ار�����س 
منا�شبة  ال��ع��ل��م  ي���وم  اأن  وال�����ش��ن��اع��ة 
وط���ن���ي���ة جت�������ش���د ت����اح����م ال���ق���ي���ادة 
امل���ج���د التي  وال�������ش���ع���ب حت����ت راي������ة 
���ش��ت��ب��ق��ى خ��ف��اق��ة ع��ال��ي��ة ت���رف���رف يف 

�شماء ال�شموخ والزدهار.
وقال معاليه - يف كلمة له مبنا�شبة 
ذكرى  م��ع  يتزامن  ال��ذي  العلم  ي��وم 
تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
الإم�����ارات  اإن   - م��ق��ال��ي��د احل��ك��م  اهلل 

قيادتنا  وروؤى  ب��ف�����ش��ل  اأ����ش���ب���ح���ت 
احل��ك��ي��م��ة حم����ط اأن����ظ����ار واح������رتام 
العامل اأجمع فاملنجزات التي حتققت 
يف جميع املجالت جاءت نتيجة لفكر 
اأعينها  ن�شب  و�شعت  حكيمة  ق��ي��ادة 

رفعة الوطن واأبنائه.
وتابع : يف هذا اليوم ن�شتذكر الأيادي 
البي�شاء للوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  بن �شلطان 
الإم����ارات - وقتئذ -  واإخ��وان��ه حكام 
ال��دول��ة لأول مرة  حني مت رف��ع علم 
والأخوة  الت�شامح  �شماء  يف  يرفرف 

الإن�شانية .
املنا�شبة  ه��ذه  يف   : معاليه  واأ���ش��اف 

جندد  جميعا  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة 
وال������ولء والن���ت���م���اء للوطن  ال��ع��ه��د 

عاليا  دوم���ا  ال��ع��ل��م  ليبقى  وال��ق��ي��ادة 
خ����ف����اق����ا رم��������زا ل����رف����ع����ة ال�����وط�����ن و 

املواطنني .
الإم���ارات  وق��ال : نفخر مب��ا حققته 
ال�شماء  ع��ن��ان  ت��ع��ان��ق  اإجن������ازات  م��ن 
قيم  وت���ن�������ش���ر  الأمم  ب���ه���ا  ون���ب���اه���ي 
الإن�شاين  التعاي�س  ال�شام  وم��ب��ادئ 
والحرتام بني جميع من يعي�س على 
والقيادة  ال��وط��ن  ون��ع��اه��د  اأر���ش��ه��ا.. 
 .. الإجن����ازات  م�شرية  موا�شلة  على 
موؤكدا عزم وزارة الطاقة وال�شناعة 
ا�شتكمال  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا  وال���ع���ام���ل���ون 
التنمية  يحقق  مبا  املظفرة  امل�شرية 

امل�شتدامة.

حممد ال�سرقي يرفع علم الدولة يف الفجرية

�سهيل املزروعي : يوم العلم يج�سد تالحم القيادة وال�سعب حتت راية املجد وال�سموخ

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  رف��ع 
الرميلة،  لق�شر  الأم��ام��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ال��دول��ة يف  ع��ل��م  ال��ف��ج��رية، 
احتفاًل ب� يوم العلم ، الذي يتزامن مع ذكرى تويل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل رئا�شة الدولة، وذلك 

بح�شور ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي.
كما �شهد مرا�شم رفع العلم - على وقع الن�شيد الوطني الإماراتي 
الذي عزفته فرقة مو�شيقية ع�شكرية - ال�شيخ �شيف بن حمد بن 
�شيف ال�شرقي رئي�س هيئة املنطقة احلرة، وال�شيخ املهند�س حممد 
الإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  رئي�س  ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن 

رئي�س  ال�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد  ب��ن  ع��ب��داهلل  وال�شيخ  بالفجرية، 
اأحمد  وال�شيخ  البدنية،  والقوة  الأج�شام  لبناء  الإماراتي  الحتاد 

بن حمد بن �شيف ال�شرقي.
اليوم  بهذا  واع��ت��زازه  فخره  ع��ن  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  وع��رب 
اأ���ش��م��ى م��ع��اين ال��وح��دة وتاحم  ال��وط��ن��ي ال��ك��ب��ري، ال���ذي يج�شد 
فريد  م�شهد  يف  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  و�شعب  ق��ي��ادة 
التي  ال��دللت الوطنية املهمة  يتكرر كل ع��ام، يحمل الكثري من 
حتت  احلكيمة  لقيادتها  وال���ولء  للدولة  النتماء  مفهوم  تر�شخ 
راية الوطن الغايل. وقال �شموه اإن يوم العلم منا�شبة لاحتفاء 
بالإجناز وباملكانة التي بلغتها الدولة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، وها هي الإمارات ترتك ب�شمة وا�شحة 

على كل الأً�شعدة وعلى امتداد اجلغرافيا و�شوًل اإىل الف�شاء.
بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الفجرية  اأن  �شموه  واأك��د 
وبف�شل  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد 
توجيهاته ال�شديدة مت�شي نحو حتقيق اأهدافها التنموية، جمدداً 
العهد والوعد لقيادة الإمارات احلكيمة على موا�شلة العمل من 
�شعادة  الحتفال..  وع��زة بادنا. ح�شر مرا�شم  علمنا  رفعة  اأج��ل 
الفجرية،  يف  الأم���ريي  ال��دي��وان  مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد 
و�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية، ومديرو 
�شباط  م��ن  وع���دد  الفجرية  وامل�����ش��وؤول��ون يف  احلكومية  ال��دوائ��ر 
مواطني  من  كبري  ح�شد  اإىل  اإ�شافة  وال�شرطة  امل�شلحة  القوات 

اإمارة الفجرية واملقيمني فيها.

•• اأبوظبي -وام: 

التابعة لها �شركة نواة للطاقة و�شركة براكة  النووية وال�شركات  الإم��ارات للطاقة  �شاركت موؤ�ش�شة 
الأوىل يف احتفالت دولة الإمارات بيوم العلم وذلك برفع علم الدولة اأمام مقرها الرئي�شي يف مدينة 

م�شدر ويف موقع حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.
و�شاركت الإدارة العليا واملهند�شون وموظفو املوؤ�ش�شة و�شركتا نواة للطاقة و براكة الأوىل يف الفعالية 

حيث رفعوا علم الدولة معربين عن الولء والنتماء للوطن وقيادته الر�شيدة.
الوالد  و�شورة  للعلم  رقمية  ت�شويرية  عرو�س  تقدمي  العلم  يوم  ب�  املوؤ�ش�شة  احتفالت  تخللت  كما 
الت�شامح على  عام  و�شعار   - ث��راه  اهلل  - طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س 
قبة مبنى احتواء املفاعل اخلا�س باملحطة النووية الأوىل يف موقع م�شروع حمطات براكة للطاقة 
على  للح�شول  متهيدا  الت�شغيلية  بال�شتعدادات  اخلا�شة  الختبارات  حاليا  ت�شهد  والتي  النووية 

رخ�شة الت�شغيل من الهيئة الحتادية للرقابة النووية.

»خليفة الرتبوية« و »املباركة« حتتفالن بيوم العلم 

الحتفالية جت�سد »البيت متوحد« وتر�سخ 
الولء والنتماء للوطن والقيادة

•• راأ�س اخليمة -وام:

رفع م�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة علم الدولة احتفال 
ب�يوم العلم  وقال الدكتور م�شطفى ال�شيد الها�شمي رئي�س الت�شال احلكومي 
والعاقات الدولية يف م�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة اإن 
بعلم  والع��ت��زاز  والفخر  احلكيمة  بالقيادة  جميعا  اعتزازنا  يعك�س  اليوم  هذا 
اأهمية احلر�س على اعاء علم  العزيز على قلوبنا جميعا.. موؤكدا  الإم��ارات 
بالقادة  الإم���ارات  اأب��ن��اء  يذكر  العلم  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  املحافل  ال��دول��ة يف جميع 
عالية  خفاقة  الإم���ارات  راي��ة  لتبقى  والنفي�س  الغايل  بذلوا  الذين  املوؤ�ش�شني 

ورمزا للوحدة والعزمية.

اجلامعة القا�سمية حتتفل ب�يوم العلم 
•• ال�صارقة -وام:

احتفلت اأ�شرة اجلامعة القا�شمية يف ال�شارقة برفع علم الدولة يف م�شهد ج�شد معاين الوفاء لدولة الإمارات قيادة 
و�شعبا وذلك بح�شور مدير اجلامعة والهيئة التدري�شية والدارية والطلبة الذين ميثلون اأكرث من 60 دولة .

و اأكد الدكتور ر�شاد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية اأن يوم العلم ميثل تقديرا لرمز وطني كبري الدللة واملعنى 
يتمثل يف العلم رمز العزة والإباء والولء للقيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
هيبة  رمز  العلم  اأن  موؤكدا  والنتماء..  كالولء  الوطنية  القيم  تعزيز  �شاأنها  من  العلم  يوم  احتفالية  اأن  واأ�شاف 

الوطن وعنوان عزته و�شعار قوته وا�شتقاله .

�سندوق الزكاة 
يحتفل ب�يوم العلم 

•• اأبوظبي-وام:

احتفالت  يف  الزكاة  �شندوق  �شارك 
ب��ي��وم العلم وذل���ك يف مقره  ال��دول��ة 
عبداهلل  واأع��رب  باأبوظبي.  الرئي�س 
بن عقيدة املهريي اأمني عام �شندوق 
الزكاة عن فخره و�شعادته مب�شاركة 
ال�شندوق يف الحتفال بهذه املنا�شبة 
حلبنا  جت�شيدا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الغالية 
واعتزازا  وق���ائ���ده،  ل��ل��وط��ن  وولئ��ن��ا 
ال��ر���ش��ي��دة من  ق��ي��ادت��ن��ا  مب��ا حققته 
اإجنازات يلم�شها اأبناء الوطن جميعا 

يف املجالت كافة.

•• اأبوظبي - وام:

بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  النا�شري  اأكدت موزة عبيد 
اأن الحتفال ب� يوم  يف �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع 
العلم يوؤكد عزميتنا ووحدتنا وقد�شية علمنا ملا يحمله 
من معاٍن رمزية حتاكي جذورنا املتاأ�شلة يف ع�شق الوطن 

واأر�شه احلبيبة.
واأ�شافت - يف كلمة لها بهذه املنا�شبة - اأن هذه املنا�شبة 
التربيكات  باأ�شمى  فيها  ونتقدم  وحُلمة  وح��دًة  تزيدنا 
ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  اإىل 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل واإخ���وان���ه ح��ك��ام الإم�����ارات ال��ذي��ن ���ش��اف��روا اجلهود 
له  املغفور  بداأها  التي  والنمو  الزده��ار  ليكملوا م�شرية 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، موؤ�ش�س الدولة، طيب 
اهلل ثراه، بروؤيته ال�شديدة وخططه النرّية.

ووجهت التهنئة اإىل ال�شعب الإماراتي الذي يجدد اليوم 
دولة  رفعة  �شبيل  يف  واملحبة  والتاآخي  بالوحدة  اإميانه 
بالعزة  يرفرف  �شاخماً  ليبقى  علمها  الإم��ارات وحماية 

واملجد.
وقالت موزة عبيد النا�شري اإنه يف يوم العلم الإماراتي 
درب  على  الثابتة  خططنا  مبتابعة  والتزامنا  حر�شنا 
دعم  يف  املتمثلة  مهمتنا  خ���ال  م��ن  امل��وؤ���ش�����ش��ني  الآب����اء 
ال�شباب الإماراتي ومتكينهم لتحقيق اأحامهم وتاأ�شي�س 
ال�شركات الوطنية املبتكرة ليكونوا حجر الأ�شا�س الذي 
التنمية  الأوط��ان وم�شاهمني حقيقيني يف تعزيز  ي�شند 

الجتماعية والقت�شادية التي ت�شهدها الدولة.

 خليفة لتطوير امل�ساريع : يوم العلم يوؤكد عزميتنا ووحدتنا

•• اأبوظبي، رم�صان عطا

 رفرف علم دولة الإمارات العربية املتحدة بفخر يف احتفالت جمموعة امل�شعود 
بيوم العلم الإماراتي الذي اأقيمت فعالياته اأم�س احتفاًء بالعلم الوطني الذي 
كما  اأف�شل.  مب�شتقبل  والأم��ل  والوحدة  وال��ولء  والنتماء  العطاء  رمز  ي�شّكل 
ياأتي هذا اليوم تزامناً مع تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
التنفيذيني  امل�شوؤولني  كبار  �شارك  احلكم.  مقاليد  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
والعماء واملوظفني من جميع فروع ومراكز جمموعة امل�شعود يف جميع اأنحاء 
اأقيمت يف املقر الرئي�شي ل�شركة  الإم��ارات العربية املتحدة يف الحتفالية التي 
واعتزازهم  فخرهم  ع��ن  ع���ربوا  حيث  امل�شفح،  منطقة  يف  لل�شيارات  امل�شعود 
وحبهم لدولة الإمارات العربية املتحدة واأكدوا ولءهم للدولة ودعمهم القوي 
للقيادة احلكيمة. و�شرح ال�شيد اأحمد رحمة امل�شعود، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
جمموعة امل�شعود: “ي�شرنا اأن نن�شم اإىل خمتلف املوؤ�ش�شات واجلهات يف دولتنا 
احلبيبة لنحتفل معاً يف يوم العلم الإماراتي، الذي ياأتي تزامناً مع تويل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، مقاليد احلكم، 
مظهرين كامل احرتامنا وتقديرنا لهذه الأر�س الطيبة التي ا�شتطاعت وخال 

فرتة زمنية وجيزة حتقيق اإجنازات وجناحات نوعية. ولقد �شكلت هذه املنا�شبة 
فر�شة حقيقية جلميع موظفي امل�شعود، للتعبري عن م�شاعر الفخر والت�شامن 
�شاحب  ل�شيدي   والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى  ولنتقدم  الوطنية،  وال��وح��دة 
واإخوانه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
حكام الإمارات على قيادتهم احلكيمة وروؤاهم البناءة التي دفعت دولة الإمارات 

العربية املتحدة نحو اآفاق جديدة من النمو والزدهار.«
التقدم  نحو  م�شريتها  الإم��ارات  دولة  “توا�شل  امل�شعود:  رحمة  اأحمد  واأ�شاف 
غري امل�شبوق، لت�شبح اليوم منوذجاً يحتذى به يف جمال التقدم والريادة. ويف 
منا�شبة يوم العلم الذي بات ي�شكل منا�شبة وطنية نحتفل من خالها بوحدتنا 
فخرنا  ع��ن  امل�شعود،  جمموعة  عائلة  با�شم  اأع���رب  اأن  اأود  و�شيادتنا،  وهويتنا 
واعتزازنا مب�شرية دولة الإمارات والتي بداأت منذ تاأ�شي�س الحتاد وت�شتمر حتى 

يومنا هذا، حيث اأ�شبحت منارة ال�شرق والعامل.«
الدوؤوبة من  م�شاعيها  امل�شعود حر�شها على موا�شلة  اأك��دت  احتفالها،  وخال 
الدعم  وتقدمي  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطنية  القيم  تر�شيخ  اأجل 
الدائم لربامج التنمية الوطنية يف الدولة، مبا يف ذلك برنامج التوطني وخطة 

التنويع القت�شادي، والتحول اإىل اقت�شاد معريف قوامه البتكار والإبداع.

•• العني - الفجر

اأكد ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�شو املجل�س ال�شت�شاري لإمارة 
منا�شبة  العلم ميثل  يوم  “اأن  بن حم  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  اأبوظبي 
يكنه  ال��ذي  وال��وف��اء  احل��ب  م�شاعر  ع��ن  للتعبري  وفر�شة  بها  نفخر  عظيمة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شريته  لقائد  الإم����ارات  �شعب 
“حفظه اهلل” فهي ر�شالة يقدمها �شعب الم��ارات للعامل اأجمع يوؤكد  نهيان 
فيها ولء ال�شعب لقيادته واعتزازه بانتمائه للوطن ، اأن عاقة القائد ب�شعبه 
النتماء  هي  كربى  قيمة  اأن�شاأت  وا�شتثنائية  خ�شو�شية  عاقة  الإم���ارات  يف 
نحتفل  ونحن  وال�شدق،  ال�شليمة  بالفطرة  وجاءت  والقائد  وال�شعب  للوطن 
اهلل.   الدولة- حفظه  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  تقديراً  الدولة  برفع علم  اليوم 
العلم يعد منا�شبة نعمل فيها جميعاً على ربط  اأن الحتفال بيوم  اإىل  ولفت 
والأجداد  الآب��اء  بت�شحيات  وتعريفهم  الوطني  مبوروثهم  النا�شئة  الأجيال 
املوؤ�ش�شني الذين بذلوا الغايل والنفي�س من اأجل اأن تب�شر دولة الحتاد النور 
اإجناز  م��ن  حققته  مب��ا  ال��ع��امل  اأده�شت  التي  التنموية  م�شريتها  يف  وتنطلق 
قارب حد الإعجاز ونالت به الإمارات تقدير واحرتام العامل. جاء ذلك حيث 
 ، العامري  بن حم  الدكتور حممد م�شلم  وال�شيخ  بن حم   ال�شيخ م�شلم  قام 
والتاأهيل  للرعاية  العني  مركز  من  الهمم  ا�شحاب  من  جمموعة  مب�شاركة 
وكذلك الفرق التطوعية يف الدولة وح�شد من اأبناء القبائل وموظفي املكتب 
الرئي�س ملجموعة بن حم برفع علم الدولة اأمام مقر املجموعة بالعني وذلك 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر ظهراً. ومن جانبه قال ال�شيخ الدكتور حممد 
ال��ذي يجب  دولتنا  �شموخ  رم��ز  الإم���ارات هو  اأن علم  العامري  م�شلم بن حم 
اأن يبقى دائماً عالياً �شاخماً كحال الإمارات و�شعبها. فلنحافظ عليه مرفوعا 

�شاخما خفاقا ملهما يف كل مكان وزمان.. م�شريا اإىل اأن �شواعد اأبناء الدولة 
العاملية يف  دول��ة تخطت  م�شرية  اأي�شا  معه  بل  العلم  فقط  لي�س  اليوم  ترفع 
رقيها وباتت يف مقدمة الدول التي تبهر كربى املراكز الدولية املتقدمة ول 
اإن علم الدولة بات  يقت�شر الإجن��از على املجالت القت�شادية واخلدمية بل 
ال�شراعات  بحل  اخلا�شة  الدولية  املحافل  �شمن  الأول  ال�شف  يف  مرفوعا 
الوطني  املجل�س  ع�شو  واأ�شاف  الإن�شانية.    وال��ك��وارث  التحديات  ومواجهة 
ال�شابق “اأن العتزاز بالعلم هو تعبري حقيقي عن النتماء اإىل الوطن الذي 
نلتقي جميعاً على حمبته، والعمل من اأجل رفعته وحمايته، واأ�شار اإىل اأن هذه 
الواجب علينا  النفو�س قوًل وفعًا، فمن  قيادتنا يف  والقيم  كر�شتها  املبادئ 
عالية،  الوطن خفاقة  راي��ة  على  والإبقاء  الوطنية  الإجن��ازات  على  املحافظة 
لأن من حق الوطن اأن نقدم له ونعمل من اأجله بنف�س قدر ما يقدم لنا، واأن 
نلتّف حول قيادتنا من اأجل امل�شي قدماً يف بناء الإم��ارات .  واأ�شار بن حم “ 
وانتماءهم  والجتماعي  الوطني  وتاحمهم  وتكاتفهم  الإماراتيني  اإن وحدة 
خمتلف  يف  حولها  والتفافهم  ال��ر���ش��ي��دة  ال��دول��ة  ل��ق��ي��ادة  وولءه����م  لوطنهم 
الدولة واملنطقة والعامل، هي يف مقدمة  التي مرت بها  الظروف واملعطيات، 
اأبهر العامل، يف البناء والتحديث والتطوير  عنا�شر النجاح الإماراتي، الذي 
والتنمية، حتى بات هذا الوطن م�شرباً للمثل يف النجاح والتنمية والزدهار 
والرخاء القت�شادي الجتماعي .  يف ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئا�شة الدولة- حفظه اهلل- متا�شيا مع توجهات وتطلعات 
احلكومة الحتادية ومبنا�شبة يوم العلم ومواكبة ملختلف الحداث والفعاليات 
اأبناء  واعتزاز  وتعك�س مدى فخر  تتبناها احلكومة  التي  الوطنية  واملنا�شبات 
الوطن وانتمائهم الوطني حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان “حفظه اهلل” الذي يعد رمزا وطنيا وقائدا وفيا لوطنه و�شعبه.

»مب�ساركة كبار امل�سوؤولني التنفيذيني والعمالء واملوظفني«

جمموعة امل�سعود حتتفي بيوم العلم الإماراتي
اأحمد رحمة امل�سعود: يوم العلم بات ي�سكل منا�سبة وطنية نحتفل من خاللها بوحدتنا وهويتنا و�سيادتنا

م�سلم بن حم يرفع علم الدولة اأمام املقر الرئي�س ملجموعة بن حم مب�ساركة اأ�سحاب الهمم

 خليفة التخ�س�سي يف راأ�س اخليمة الإمارات للطاقة النووية حتتفي بيوم العلم 
يحتفي ب�يوم العلم 
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�سعيد بن طحنون: يوم العلم ترجمة حقيقية ملعنى التالحم الوطني

ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة يحتفل ب�يوم العلم 

فندق باب الق�سر يحتفل بيوم العلم 

خالد بن زايد: يوم العلم منا�سبة وطنية لرت�سيخ قيم الوحدة والولء والنتماء

فريق �سرطة اأبوظبي للمغامرات 
يرفع علم الإمارات على 7 قمم جبلية

اأبوظبي-وام:
يف  ال�شرطية  الريا�شية  الرتبية  مبركز  وامل��غ��ام��رات  التحدي  فريق  رف��ع 
�شرطة اأبوظبي علم الإمارات ، احتفاًل ب� يوم العلم على 7 قمم جبلية هي 

جي�س و حفيت و اأم الن�شور و مربح و الرابي و �شوكة وم�شفوت.
وتعرب املبادرة عن اعتزاز �شرطة اأبوظبي بالعلم رمز الوحدة الوطنية وفخر 
ال�شرطية  العنا�شر  البناء والإجن��از وتعك�س حر�شها على ت�شجيع  م�شرية 
مواجهة  على  عنا�شرها  ق��درة  واإث��ب��ات  واملغامرة  التحدي  روح  تبني  على 

امل�شاعب وتنمية ال�شفات القيادية وال�شجاعة وروح العمل اجلماعي.
و يبلغ متو�شط ارتفاع القمم التي ت�شلقها الفريق وو�شع العلم عليها من 
442 اإىل 1935 مرتا عن م�شتوى �شطح البحر وتراوح متو�شط الفرتة 
الزمنية التي قطع خالها الفريق امل�شافة �شرياً على الأقدام من 4 اإىل 6 

�شاعات ح�شب ارتفاع كل قمة.

الذي  العلم  بيوم  والع��ت��زاز  الفخر  م�شاعر  اأ�شمى  عن 
ي�شّكل حمطة من حمطات الحتفاء براية الوطن ورمز 
عّزته ووحدته وجمده .. وقال اإن هذا اليوم هو منا�شبة 
ل��ت��ج��دي��د ال����ولء ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ومل�����ش��رية الوطن 
هذا  ليبقى  والعمل  اجلهود  وم�شاعفة  العزم  وجتديد 
الوطن منارة تقدم وح�شارة . ورفع �شعادة اأحمد مطر 
الظاهري اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة 
التي  احل�شارية  ب��الإجن��ازات  واأ���ش��اد  الر�شيدة  للقيادة 
على  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  اتفق  اأن  منذ  الإم���ارات  حققتها 
على  م�شونة  و�شتبقى  كانت  التي  الحت��اد  �شعلة  اإيقاد 

مر الأزمان.

بقيم الحتاد التي اأر�شاها الآباء املوؤ�ش�شون، وتزامناً مع 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ذك��رى تويل �شاحب 

نهيان رئا�شة دولة الإمارات .
واأكد ان هذا اليوم يج�شد التاحم بني القيادة وال�شعب 
عزيزاً،  الوطن �شاخماً  ليبقى  املتوا�شلة  ويعزز اجلهود 

وتبقى رايته رمزاً للعزة والفخر وال�شموخ 
ومن جانبه قال احلديدي نحن يف هذه املنا�شبة الوطنية 
امل��ج��ي��دة ن�����ش��ارك ق��ي��ادة و���ش��ع��ب الم�����ارات الحتفالت 
،بيوم العلم، تلبية لدعوة القيادة الر�شيدة ، برفع علم 
الدولة على ال�شارية يف وقت واحد، داعني اهلل ان تظل 
رايتناعالية خفاقة وتظل بادنا ت�شري يف طريق املجد 

والرفعة والتقدم . 

•• الظفرة-وام: 

�شباح  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  دي��وان  احتفل 
ام�س ب�يوم العلم يف اأجواء مفعمة بروح الولء والنتماء 
اأحمد  �شعادة  ورفع  الر�شيدة.  وقيادته  للوطن  والوفاء 
يف  احل��اك��م  ممثل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  مطر 
منطقة الظفرة علم الدولة على ال�شارية مبقر الديوان 
يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة بح�شور عدد من مدراء 
وموظفي الديوان وكبار امل�شوؤولني باجلهات احلكومية 
مبنطقة الظفرة وطلبة وطالبات مدار�س مدينة زايد 
الظاهري  وعرب  اأبوظبي.  ب�شرطة  املو�شيقية  والفرقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

احتفل فندق باب الق�شر يف ابوظبي بيوم العلم ، بح�شور 
الإدارة  جمل�س  ع�شو  الرميثي  حممد  اح��م��د  ���ش��ع��ادة 
وال�شتثمار  للتجارة  واملغرب  الإم��ارات  ل�شركة  املفو�س 
ذ.م.م امروك املالكة للفندق و�شعادة اإبراهيم احلديدي 
التنفيذي  الرئي�س  بكر  يحيى  وال�شيد  الع��م��ال  رج��ل 
وعدد  ا�شيموفيت�س  نيمو  ال�شيد  العام  واملدير  لل�شركة 
من ال�شيوف والنزلء وفريق العاملني يف باب الق�شر .  
وقال الرميثي يف كلمة بهذه املنا�شبة �شباح اأم�س ن�شعر 
ال��ذي يعد تعبرياً عن  العلم  ي��وم  مبزيد من الفخر يف 
والتم�شك  الر�شيدة  وقيادته  للوطن  وال��ولء  النتماء 

لعزتنا  ورم��������زا  و�����ش����ع����ارا  ع���ال���ي���ا 
وتقدمنا . 

التقدم الإن�شاين واحل�شاري.
ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ة رف���ع ع��ل��م الدولة 
الأمامية  بال�شاحة  ال�شارية  على 
والتاأهيل  للرعاية  اأبوظبي  ملركز 
يف اأب��وظ��ب��ي ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة عبد 
احل����م����ي����دان  ال�����ع�����ايل  ع����ب����د  اهلل 
العليا،  زايد  ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني 
وروؤ�شاء  واملكاتب  الإدارات  ومدراء 
الهمم  اأ�شحاب  مب�شاركة  الأق�شام 
منت�شبي املوؤ�ش�شة وعدد من اأولياء 

اأمورهم.

ديوان حاكم دبي
 يحتفل بيوم العلم 

•• دبي -وام:

احتفل ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي بيوم العلم بح�شور �شعادة احمد حممد 
علم  رف��ع  احلفل  مرا�شم  ت�شمنت  حيث  ال��دي��وان  ع��ام  مدير  نائب  حميدان  بن 
العلم �شعادة  املنا�شبة. و�شارك يف رفع  اإبتهاجا بهذه  الديوان  الدولة على مبنى 
امل��وارد الب�شرية حلكومة دبي  عبد اهلل علي بن زايد الفا�شي مدير عام دائ��رة 
و�شعادة الدكتور لوؤي حممد بالهول مدير عام دائرة ال�شوؤون القانونية حلكومة 
دبي و�شعادة حممد حمد ال�شحي نائب املدير العام يف دائرة املالية بحكومة دبي 
وعدد من كبار امل�شوؤولني وموظفي الديوان والدوائر املتواجدة بحرم الديوان اإذ 
عرب اجلميع عن فرحتهم بهذه املنا�شبة �شائلني اهلل العلي القدير اأن يعيدها على 

دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة باخلري والربكات.

�سلطة دبي املالحية  حتتفي بيوم العلم
•• دبي-وام:

احتفلت �شلطة مدينة دبي املاحية بيوم العلم و�شط م�شاركة 
يف  الأق�شام  كافة  من  واملوظفني  العليا  الإدارات  من  وا�شعة 

ال�شلطة.
وق���ال ع��ام��ر ع��ل��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف �شلطة م��دي��ن��ة دبي 
على  تاأكيداً  كونه  يحمل دللت مهمة  العلَم  :يوم  املاحية 
اأن رفع  اأبناء الإم��ارات الذين موؤكداً  الوحدة والتاحم بني 
اأبناء  واع��ت��زاز  عن م�شاعر فخر  تعبرياً  ياأتي  الإم���ارات  علم 
الإمارات مب�شرية النه�شة احل�شارية والإن�شانية والتنموية 
ال�شاملة التي بداأت مع تاأ�شي�س الحتاد قبل اأكرث من اأربعة 

عقود.

راية  بذلك  لها  وي�شهد  والإغ��اث��ي 
ال��ع��ل��م ال��ت��ي ب��ات��ت خ��ف��اق��ة يف كل 

بقعة من بقاع الأر�س«.
���ش��ع��ادة عبد اهلل  ق��ال  ناحيته  م��ن 
عبد العايل احلميدان الأمني العام 
العلم،  يوم  اإن  العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة 
وما يت�شمنه من فعاليات عديدة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ج�����رى 
التابعة  والتاأهيل  الرعاية  مراكز 
اأبوظبي  م��ن��اط��ق  يف  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
منا�شبة  ت��ع��د  وال��ظ��ف��رة،  وال��ع��ني 
وطنية �شنوية عزيزة علينا جميعا 
الغايل،  وطننا  بعلم  فيها  نحتفل 
ل���ش��ي��م��ا اأن��ه��ا ت��ت��زام��ن م��ع ذكرى 
تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
احلكم.  م��ق��ال��ي��د  اهلل”  “حفظه 
تلك  املوؤ�ش�ش�ة ويف  “ اأن  واأ���ش��اف: 
الغالي�ة على كل مواط�ن  املنا�شب�ة 
ومقيم على هذه الأر���س الطيبة، 

•• اأبوظبي - وام: 

زايد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
لأ�شحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الهمم اإن احتفال جميع موؤ�ش�شات 
ال�����دول�����ة وال������������وزارات وامل�����دار������س 
“يوم  ب�����  احل���ك���وم���ي���ة  واجل�����ه�����ات 
فخرا  ح��ول��ه  وال��ت��ف��اف��ه��ا  العلم” 
منعة  �شر  بو�شوح  يوؤكد  واع��ت��زازا 
الوطن وق��درت��ه على حتقيق  ه��ذا 
التحديات  وم��واج��ه��ة  الإجن�����ازات 

املختلفة يف اآن واحد .
واأكد �شموه يف كلمة بهذه املنا�شبة 
العليا  زاي������د  م���وؤ����ش�������ش���ة  ح���ر����س 
اأن تعك�س  ع��ل��ى  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
جميع الفعاليات والحتفالت التي 
تنظمها، ومبادراتها وم�شروعاتها 
وب�����راجم�����ه�����ا امل���خ���ت���ل���ف���ة احل�������س 
بو�شوح يف  ينعك�س  ال��ذي  الوطني 

ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا ال��ي��وم اخل��ال��د من 
ذاك�����رة ال���وط���ن، ف���اإمن���ا ي���وؤك���دون 
بكامل  ال���وط���ن  ه���ذا  اأن  ب��و���ش��وح 
ف����ئ����ات����ه، ت���ظ���ل���ه���م راي��������ة واح�������دة 
وي��ج��م��ع��ه��م ه�����دف واح��������د، وه���و 
على  رايته  ورفعة  الوطن،  خدمة 

الدوام«.
يوم  اإن   “ بالقول  �شموه  واختتم 
ال��ع��ل��م ي��ع��د ا���ش��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى الولء 
والنتماء اإىل العلم والأر�س وهذا 
الإمارات  دولة  قوة  وراء  ال�شر  هو 
من  ت�شهده  وم��ا  املتحدة  العربية 
املختلفة،  امل�شتويات  على  ا�شتقرار 
واأ����ش���اف “ ي���وم ب��ع��د ي���وم ويف كل 
امل��ج��الت ت��ق��دم الإم�����ارات للعامل 
والنمو  ال��ب��ن��اء  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع 
والتطور ومواكبة عجلة احل�شارة 
على  مبني  م�شرق  م�شتقبل  نحو 
والعلم  امل��ع��رف��ة  م��ن  متينة  اأ���ش�����س 
الإن���������ش����اين  ال���ع���م���ل  ج����ان����ب  اإىل 

والنتماء  ال������ولء  ق��ي��م  ب��ت��ع��زي��ز 
ب��رف��ع��ة علمه،  وت��رت��ب��ط  ل��ل��وط��ن 
وذلك بهدف ربط احل�س الوطني 
اجلاد  بالعمل  ل��ل��دول��ة  والن��ت��م��اء 
للحفاظ على مكت�شباتها وتر�شيخ 
م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ال�����ش��احل��ة عرب 
واإبراز  الوطن  برفعة  العمل  ربط 
تنمية  يف  والإجن�������از  ال��ع��م��ل  دور 

الدولة واإعاء مكانتها ..
 واأك�����د ���ش��ع��ادة الأم�����ني ال���ع���ام اأن 
للوفاء  منا�شبة  ميثل  العلم  ي��وم 
ل����ل����وط����ن وال���������ش����ك����ر وال���ت���ق���دي���ر 
الوقت  يف  وه��و  الر�شيدة  للقيادة 
اجلهود  مب�شاعفة  منا�شبة  ذات���ه 
والعمل بكل جهد واإخا�س يف كل 
يظل  لكي  الوطني،  العمل  مواقع 
النه�شة  ميادين  يف  �شاخما  العلم 
وال����ت����ق����دم، وك�����ي ت���وا����ش���ل دول����ة 
املتحدة ريادتها  العربية  الإم��ارات 
م�شرية  اإث�������راء  يف  واإ����ش���ه���ام���ات���ه���ا 

احلكم،  م��ق��ال��ي��د  اهلل”  “حفظه 
التي متثل مرحلة مهمة يف  وهي 
تطورها،  وم�شرية  الدولة،  تاريخ 
التمكني،  ال��رئ��ي�����ش��ي  وع���ن���وان���ه���ا 
اأي�شا العمل على  والتي ت�شتهدف 
منت�شبو  ومنهم  املواطنني  متكني 
اأ�شحاب  من  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة 
امل���ج���الت وجوانب  ك��ل  ال��ه��م��م يف 
ق��ادري��ن على  احل��ي��اة، لكي يكونوا 
الإ�شهام الفاعل يف م�شرية التنمية 

والتطور التي ت�شهدها الدولة«.
زايد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
اليوم  ه���ذا  يج�شد   “ ن��ه��ي��ان:  اآل 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة التي 
ي��ت��م�����ش��ك ب��ه��ا اجل��م��ي��ع، م���ن ولء 
وا�شتعداد  واعتزاز  وفخر  وانتماء 
بكل  ال��وط��ن  اأج���ل  م��ن  للت�شحية 
ي�شارك  ف��ح��ي��ن��م��ا  ون��ف��ي�����س،  غ����ال 
ورجال  و�شبابا  اأط��ف��ال  اجل��م��ي��ع، 
ون�����ش��اء، م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني، يف 

والن��ت��م��اء لدولتنا  ال����ولء  جت���دد 
ول  ال��ر���ش��ي��دة،  ولقيادتنا  الغالية 
اآيات  باأ�شمى  تتقدم  اأن  اإل  ي�شعه�ا 
ال�شكر والتقدي�ر اإىل مقام �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  اهلل”و�شاحب 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جمهودات  على  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
ورعايتهما  ال���ك���رمي���ة  ���ش��م��وه��م��ا 
الهمم  اأ�شحاب  لفئات  املتوا�شلة 
م���ن جم��ت��م��ع��ن��ا وع��ل��ى م���ا تقدمه 
م�شاندة  م���ن  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
املوؤ�ش�شة  وم�شاريع  لأعمال  ودع��م 

يف اأبوظبي.
زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
اأ�شحاب  م��ن  مبنت�شبيها  ال��ع��ل��ي��ا 
مبختلف  ك��وادره��ا  وجميع  الهمم 
اليوم  الوظيفية حتتفي  الدرجات 

الع��ت��زاز ب��ال��وط��ن ال���ذي يج�شده 
واملحافل.  املجالت  �شتى  يف  العلم 
زايد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
منا�شبة  ال��ع��ل��م  ي���وم   : ن��ه��ي��ان  اآل 
الإجنازات  م�شرية  فيها  ن�شتذكر 
والتطور واجلهود املباركة لأجيال 
جهد  بكل  وعملت  وب��ذل��ت  قدمت 
م�شتقبل  نحو  امل�شرية  لتتوا�شل 
راهنت  ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  الأج����ي����ال 
ع��ل��ى ���ش��ع��ب��ه��ا وق���دم���ت ل���ه ك���ل ما 
دوره  واأداء  امل�����ش��ارك��ة  م��ن  مي��ك��ن��ه 
الأغلى  ال����رثوة  ب��اع��ت��ب��اره  ك��ام��ا 
فكان الرهان الرابح والذي ترجم 
ووفاء  واإخا�شا  حبا  القيادة  ثقة 

لوطن ل يعرف امل�شتحيل«.
“ لعل ما ي�شفي  �شموه:  واأ�شاف 
رمزية خا�شة على الحتفال بيوم 
العلم، اأنه يتزامن مع ذكرى تويل 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

•• العني - وام:

ق������ال م����ع����ايل ال�������ش���ي���خ ال���دك���ت���ور 
اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد 
ميثل  العلم  يوم  ب��  اليوم  احتفالنا 
الوطنية  وال��ه��وي��ة  ل��ل��وح��دة  رم���زا 
والن��ت��م��اء ب��ني اأب��ن��اء ال��وط��ن كافة 
وي��وؤك��د على احل��ب وال���ولء ملكانة 
العلم ورفعته وبذل الروح من اأجله 
ليبقى �شاخما خفاقا قويا ك�شموخ 

وقوة ووحدة اأبناء الوطن .
م��ع��ال��ي��ه - مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم  ورف�����ع 
التهاين  اآي�������ات  اأ����ش���م���ى   - ال���ع���ل���م 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 

الدولة حفظه اهلل .
واأ�شاف اأن يوم العلم ي�شكل عر�شا 
وط���ن���ي���ا ي���ع���رب م����ن خ���ال���ه اأب���ن���اء 
والعزة  الفخر  معاين  عن  الوطن 
الطيب  ال�����رثى  ل���ه���ذا  وال�����ش��م��وخ 
وللقيادة الر�شيدة .. موؤكدا اأن رفع 
والولء  الن��ت��م��اء  ع��ن  يعرب  العلم 
للوطن وهو واجب و�شعور يحمله 
قلب كل مواطن ومقيم على اأر�س 

الدولة .
الثالث من  اإننا يف   : وق��ال معاليه 
العهد  ع��ام جن��دد  نوفمرب من كل 
والنفي�س،  ال��غ��ايل  ببذل  لقيادتنا 
خفاقا  الإم����ارات  دول��ة  علم  ليظل 

ال���ع���زم م���ن اأج����ل رف��ع��ة الإم������ارات 
ورقيها .

العلم  ي���وم  ب���  اإن الح��ت��ف��ال  وق����ال 
وترجمة  اأجمع  العامل  اإىل  ر�شالة 
الوطني  ال��ت��اح��م  ملعنى  حقيقية 
الوطنية  امل�������ش���اع���ر  ف���ي���ه  جت��ت��م��ع 
رمز  الإم������ارات  ع��ل��م  ح���ول  لتلتف 
التي  والنتماء  والعروبة  الوحدة 
اأر���ش��ى ق��واع��ده��ا م��وؤ���ش�����س الوطن 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
واإخوانه  ث��راه  نهيان طيب اهلل  اآل 
على  و�شار  اهلل  رحمهم  املوؤ�ش�شني 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ن��ه��ج��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات 
ومواطني  الإم��ارات  حكام  ال�شيوخ 
الدولة واملقيمني على اأر�شها بهذه 
املنا�شبة الوطنية الغالية .. موؤكدا 
فر�شة  تعد  الوطنية  املنا�شبات  اأن 
للتعبري عن وحدة ال�شف وجتديد 

وزارة الدفاع حتتفل بيوم العلم 
خفاقاً عالياً يف داخل الباد وخارجها 
واإخا�شهم  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  ب�����ش��واع��د 
وت�شحياتهم،  وتفانيهم  وع��زمي��ت��ه��م 
ول��ت��ظ��ل الإم�������ارات واح����ة م���ن الأم����ن 
وال���ش��ت��ق��رار وال��ت�����ش��ام��ح ول��ت��ظ��ل هذه 
الأر����س م��زده��رة ب��الإجن��ازات وزاخرة 

بالعطاء للب�شرية جمعاء .

•• اأبوظبي-وام: 

احتفلت وزارة الدفاع يف اأبوظبي �شباح 
ام�س باأهم رمز من رموز احتاد دولتنا 
ي��وم العلم . وق��ام معايل  الغالية وه��و 
حم���م���د ب����ن اأح����م����د ال�����ب�����واردي وزي����ر 
العلم على  برفع  الدفاع  ل�شوؤون  دول��ة 

والوفاء لهذه الأر�س الطيبة واملعطاءة 
اإىل جانب التعبري عن الولء لقيادتنا 
املنا�شبة  بهذه  معاليه  وقال  الر�شيدة. 
امل�شلحة  القوات  منت�شبي  اإن  الغالية: 
جمددين  العلم،  لتحية  اليوم  يقفون 
ولقيادتنا  ل��ل��وط��ن  وال�������ولء  ال��ع��ه��د 
ال��ر���ش��ي��دة، ب����اأن ي��ب��ق��ى ع��ل��م الإم�����ارات 

فيه  تتج�شد  وال����ذي  الحت����اد  ووح����دة 
تلبية  لوطننا،  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لدعوة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
ت��وق��ي��ت واح����د،  ال��ع��ل��م يف  ب���رف���ع  اهلل 
احلب  معاين  اأعمق  بذلك  مرتجمني 

بح�شور  ال���وزارة  مبني  اأم���ام  ال�شارية 
���ش��ع��ادة م��ط��ر ���ش��امل ال��ظ��اه��ري وكيل 
امل�شاعدين  وال���وك���اء  ال���دف���اع  وزارة 
وعدد من �شباط وم�شوؤويل وموظفي 
للقوات  ال���ع���ام���ة  وال���ق���ي���ادة  ال��������وزارة 
امل�شلحة. واأكد معايل حممد بن اأحمد 
البواردي اأهمية الحتفال برمز �شموخ 

طحنون بن حممد: يوم العلم منا�سبة تعك�س انتماء و تالحم �سعبنا الويف مع قيادته
رئي�س الدولة حفظه اهلل رئا�شة الدولة . واأكد �شمو ال�شيخ 
هو  العلم  بيوم  الحتفال  اأن  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون 
منا�شبة وطنية نعرب من خالها عن م�شاعر احلب والوفاء 
والولء لقائد امل�شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
و  انتماء  م��دى  تعك�س  املنا�شبة  ه��ذه  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
الجنازات  بكل  والع��ت��زاز  قيادته  مع  ال��ويف  �شعبنا  تاحم 

الوطنية التي حتققت والتطلع نحو م�شتقبل م�شرق.
كبار  م��ن  ع��دد  ال��دول��ة  علم  برفع  الحتفال  مرا�شم  ح�شر 

امل�شوؤولني يف ديوان ممثل احلاكم يف منطقة العني.

•• العني-وام:

رفع �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة العني ام�س علم الدولة يف ديوان ممثل احلاكم 
بح�شور  وذل��ك  العلم  يوم  مبنا�شبة  العني  مدينة  مبنطقة 
ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم 
يف منطقة ال��ع��ني وال�����ش��ي��خ ذي���اب ب��ن ط��ح��ن��ون ال ن��ه��ي��ان ، 
وال�شيخ زايد بن هزاع بن طحنون اآل نهيان وال�شيخ حمدان 
بن حممد بن حمدان بن زايد اآل نهيان والذي يتزامن مع 
ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ام�س  بدبي  ال�شحة  هيئة  احتفت 
ب�����ي��وم ال��ع��ل��م ورف��ع��ت ع��ل��م الدولة 
���ش��اخم��ا و����ش���ط جت��م��ع ك��ب��ري من 
مقر  يف  وامل���وظ���ف���ني  امل�������ش���وؤول���ني 
ومن�شاآتها  للهيئة  العامة  الإدارة 
واملراكز  امل�شت�شفيات  م��ن  الطبية 
ال��ط��ب��ي��ة ف��ي��م��ا تزينت  وال���ع���ي���ادات 
التي  العلم  ب��األ��وان  املن�شاآت  اأروق���ة 
والنتماء. ال��ولء  م�شاعر  عك�شت 

من  جمموعة  العلم  رف��ع  واأع��ق��ب 
املميزة  والأن�������ش���ط���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
.وبهذه املنا�شبة رفع معايل حميد 
حممد القطامي املدير العام لهيئة 
اآيات التهاين  اأ�شمى  ال�شحة بدبي 
يوم  اأن  م��وؤك��دا  ال��ر���ش��ي��دة  للقيادة 

العلم ميثل منا�شبة وطنية عزيزة 
ي�شطف من اأجلها اجلميع للنظر 
وح�شارتها  ال���دول���ة  ع���راق���ة  اإىل 

علم  �شق  وكيف  تطورها  ومراحل 
الإم�������ارات اآف���اق���اً ع��ال��ي��ة م���ن دون 

حدود.

واأ�������ش������اف م���ع���ال���ي���ه: يف ك����ل ع���ام 
اإجناز  بالعلم  الح��ت��ف��اء  ي�شاحب 
وحتول  ا�شتثنائية  واإ�شافة  جديد 

مم��ي��ز ن��ح��و امل�����ش��ت��ق��ب��ل لف���ت���ا اإىل 
التي  امل���ه���م���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���رح���ل���ة 
الإماراتي  الف�شاء  رائ���د  اأجن��زه��ا 
ه���زاع امل��ن�����ش��وري ال���ذي حمل علم 
الف�شاء  اأعلى نقطة يف  اإىل  ب��اده 
الدولة  لنجاح  حقيقية  ترجمة  يف 
امل����ج����الت  وت����ف����وق����ه����ا يف ج���م���ي���ع 

والعلوم .
العلم  ي��وم  القطامي  معايل  وق��ال 
التحديات..  بتجاوز  دائما  نتعهد 
ال�شحة بدبي على وجه  ويف هيئة 
يف  ج��دي��دا  هدفا  نر�شد  التحديد 
كل عام نعمل عليه خلدمة النا�س 
�شديد  بحر�س  ون�شعى  واإ�شعادهم 
قدرات  لتعزيز  الإم��ك��ان��ي��ات  وب��ك��ل 
ال�شاحة  ع��ل��ى  التناف�شية  ال��دول��ة 

ال�شحية العاملية .

•• اأبوظبي - وام:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  ���ش��ه��د 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
اأقامها  التي  الرئي�شية  الحتفالت 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مركز 
العلم  يوم  مبنا�شبة  واملهني  التقني 
يف جم��م��ع زاي�����د ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وذل���ك 
�شعيد  م����ب����ارك  ����ش���ع���ادة  ب���ح�������ش���ور 

ال�شام�شي مدير عام املركز.
حممد  علي  الح��ت��ف��الت  �شهد  كما 
املرزوقي رئي�س مهارات المارات يف 
اأبوظبي التقني ور�شيدة نا�شف مدير 
التطبيقية  التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات 
التقني  اأبوظبي  ل�  التابعة  والفنية 
وطالبات  امل�����ش��وؤول��ني  م���ن  ون��خ��ب��ة 

جممع زايد التعليمي.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  ورف����ع 
اأ�شمى  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  احل����م����ادي 
القيادة  اىل  والمتنان  ال�شكر  اآي��ات 
الإمارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا  الر�شيدة 
ق�شوى  اأول����وي����ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج��ع��ل��ت 

ل�شناعة الكفاءات الوطنية املتميزة 
مطالبا  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة مب��وا���ش��ل��ة الب����داع 
العلم  جم��الت  خمتلف  يف  والتميز 
من اأجل حتقيق الإجن��ازات للوطن 
ورفع رايته عالية خفاقة يف خمتلف 

املحافل.
����ش���ع���ادة مبارك  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الدولة  ع��ل��م  اإن  ال�����ش��ام�����ش��ي  �شعيد 
هو م�شدر الفخر والتقدم والإبداع 
اإىل  ي�شعون  ال��ذي��ن  ال��وط��ن  لأب��ن��اء 
ب���ذل اأق�����ش��ى ج��ه��د مم��ك��ن م��ن اأجل 

اأن  اىل  املبدع لفتا  والإن��ت��اج  العمل 
اح���ت���ف���الت اب��وظ��ب��ي ال��ت��ق��ن��ي بيوم 
العلم �شملت كافة موؤ�ش�شات اأبوظبي 

التقني .
واأ�شاف اأننا ن�شعى يف اأبوظبي التقني 
ال��ولء والنتماء يف  اإىل تركيز قيم 

نفو�س الطلبة فالوطن هو احلا�شر 
ولكل  لنا  امل�شرق  وامل�شتقبل  الغايل 

الأجيال.
الرئي�شي  املقر  الحتفالت  و�شملت 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
التقني واملهني اإ�شافة اىل املوؤ�ش�شات 
التابعة له وهي كلية فاطمة للعلوم 
اأبوظبي  وب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  ال�����ش��ح��ي��ة 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��ع��ه��د 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ومعهد 
والتطوير  التعليم  وم��ع��ه��د  امل��ه��ن��ي 
اأبوظبي  وجممع  بال�شهامة  املهني 
زايد  ب��ن  حممد  مدينة  يف  التقني 
وجم����م����ع ط���ح���ن���ون ب����ن حم���م���د يف 
ب��ي��ن��ون��ة يف منطقة  ال��ع��ني وجم��م��ع 
التقني  ع��ج��م��ان  ال��ظ��ف��رة وجم��م��ع 
وكافة  التقني  القيوين  اأم  وجممع 
التطبيقية  التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات 
اإمارة  مبختلف  الفنية  والثانويات 
من  كبرية  نخبة  بح�شور  ال��دول��ة، 
الإدارة  وال��ه��ي��ئ��ات  امل�����ش��ئ��ول��ني  ك��ب��ار 

والتدري�شية والطلبة.

•• اأبوظبي-وام:

احتفل ديوان �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ، ب��� ي���وم ال��ع��ل��م الذي 
كل  من  نوفمرب  من  الثالث  ي�شادف 
ع����ام، وذل����ك ب��رف��ع ال��ع��ل��م اأم�����ام مقر 

الديوان يف اأبوظبي.
ورفع �شعادة الدكتور عبيد علي را�شد 
امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع���ام ال���دي���وان علم 
الدولة يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة 
الوطني  ال�شام  مع  بالتزامن  ظهرا 
والأق�شام  الإدارات  مديري  مب�شاركة 

واملوظفني يف الديوان .
كما �شارك مركز �شلطان بن زاي��د يف 
تتزامن  وال��ت��ي  العلم  ي��وم  احتفالية 
مع ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

م��ق��ال��ي��د احلكم  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
يرافقهم  الإدارات  م���دراء  ق��ام  ،حيث 
العلم م�شحوبا  برفع  املركز  موظفي 

فخرهم  موؤكدين  الوطني،  بال�شام 
الوطنية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  واع��ت��زازه��م 

الغالية.

واأع�����رب ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��د علي 
را����ش���د امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع���ام دي���وان 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 

نائب مدير عام مركز �شلطان بن زايد 
،عن �شعادته مب�شاركة الديوان واملركز 
العلم  بيوم  الحتفال  وموظفيهما يف 

العزيز على قلب كل اإماراتي ومقيم، 
النتماء  رم��ز  ي�شكل  العلم  اأن  موؤكدا 

والوحدة والعطاء والت�شامح.

ورف��������ع �����ش����ع����ادت����ه اأج�����م�����ل ال���ت���ه���اين 
ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  والتربيكات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة بهذه املنا�شبة 

الوطنية العزيزة.
اإن الحتفال بيوم العلم فر�شة  وقال 
����ش���ن���وي���ة ل���ت���ج���دي���د ال���ع���ه���د وال������ولء 
لقيادتنا الر�شيدة ، ومنا�شبة للتعبري 
التنمية  مل�شرية  والتقدير  الدعم  عن 
الرائدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
واإخوانه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
م�شاعر  ولإظ���ه���ار  الإم��������ارات،  ح��ك��ام 
احل����ب وال����وف����اء ال�����ذي ي��ك��ن��ه �شعب 
الإمارات وكل مقيم على هذه الأر�س 

الطيبة للوطن وقائد م�شريته.

•• اأبوظبي-وام:

برفع  وذلك  العلم  بيوم  ام�س  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  احتفلت 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة فوق �شارية مبناها .

واأك���د معايل ال��ل��واء رك��ن طيار ف��ار���س خلف امل��زروع��ي قائد ع��ام �شرطة 
اأبوظبي اأن يوم العلم رمز لتوحيد جميع اجلهود لاإ�شهام يف رد اجلميل 
املجتمع  ل��دى  وال��ت��اآزر  التكاتف  وروح  العطاء،  مفهوم  وتر�شيخ  للوطن، 
الإماراتي، والتي جت�شدها رمزية هذه املنا�شبة الوطنية، وما حتمله يف 
طياتها من معان عميقة متجذرة لتعزيز قيم الولء واحلب والتاحم 
البيت  و  الت�شامح  مفهوم  م��ع  وتن�شجم  وال�شعب،  القيادة  ب��ني  الوثيق 

متوحد و روح الحتاد .
اجلهود  وم�شاعفة  العزم  لتجديد  منا�شبة  يعد  العلم  ي��وم  اأن  واأ���ش��اف 
والعمل ليبقى هذا الوطن منارة ت�شيء نوراً ودفئاً وتقدماً وح�شارة ل 
تعرف احلدود ول امل�شتحيل، م�شرياً اإىل اأن الحتفاء بهذه املنا�شبة يعد 

واجباً وطنياً يكفل رفع امل�شوؤولية والعطاء بني اأبناء الوطن.
مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  املنا�شبة،  بهذه  معاليه  ورفع 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �شعادة  وق���ال 
بعلم  الر�شيدة  وقيادتها  الدولة  اهتمام  يعك�س  العلم  بيوم  الحتفال  اإن 
اماراتنا احلبيبة الذي ميثل رمزاً ل�شيادة الدولة ووحدة ترابها الوطني 
وُيعلِي  ل��ه،  والن��ت��م��اء  للوطن  ال��وف��اء  قيم  يعزز  و  املجتمعي،  ون�شيجها 
ال��غ��ايل، والعتزاز  ف��داًء للوطن  ال��روح  وب��ذل  ال��وح��دة وال�شموخ  معاين 
َحَفَظت  التي  ت�شحياتهم  م�شتذكرين  للدولة  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  بجهود 
علَمنا مرفوعاً على مدى ال�شنني، وم�شتح�شرين تلك اللحظة اخلالدة، 
والتاريخية يوم اأن قام املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س 
الدولة وباين نه�شتها برفع راية الحتاد على �شارية العلم يف دار الحتاد 

يف اإمارة دبي.
واأ�شاف : اإن يوم العلم منا�شبة وطنية عزيزة نرفع خالها راية �شموخنا 
وعنوان عزتنا، ونقف اإجاًل لهذا العلم ،و نعرّب فيها عن حمبتنا للوطن، 
كما جندد العهد وال��ولء ببذل الغايل والنفي�س من اأجل احلفاظ على 
الحتاد، وقيم اخلري والعطاء واملكت�شبات احل�شارية التي اأر�شى دعائمها 
القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 

.
واأكد انها منا�شبة عزيزة وغالية يف قلوبنا متثل تعبرياً �شادقاً عن املعاين 
بالإجنازات  �شهدته من م�شرية تطويرية �شاخمة  الوطنية لبادنا مبا 

التي جعلت منها واحة لاأمن والأمان والتقدم ،وال�شتقرار.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  ب��ن زاي���د  ب��ن حم��م��د  رف���ع �شمو ال�شيخ ذي���اب 
نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س ديوان ويل 
الديوان  �شاحة  اأم���ام  ال��دول��ة  علم  اأبوظبي  عهد 
ال�شاعة  “ وذل��ك يف مت��ام  العلم  “ ي��وم  مبنا�شبة 

الوطني. ال�شام  عزف  يرافقه  �شباحا   11
الإدارات  م��دي��رو   .. ال��ع��ل��م  رف���ع  م��را���ش��م  ح�����ش��ر 

والأق�شام وموظفو ديوان ويل العهد.
اآل  ب��ن زاي��د  ب��ن حممد  وق��ال �شمو ال�شيخ ذي��اب 
اأ�شمى معاين  ن�شت�شعر  املنا�شبة  “ يف هذه  نهيان 

برمز وطننا ووحدتنا وم�شدر  الفخر والعتزاز 
لتجديد  منا�شبة  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا   .. وعزتنا  فخرنا 
الولء والنتماء لوطن الحتاد وقيادته احلكيمة 
الزمان  م��ر  ع��ل��ى  ���ش��اخم��ة  راي��ت��ه  وال����ذي �شتظل 
مبحبة اأبنائه و�شدق ولئهم وانتمائهم “. وقال 
وفخر  احتفاء  هو  اليوم  بهذا  “ احتفالنا  �شموه 
ورفعة  واإجن����ازات  مكانة  م��ن  دولتنا  حققته  مب��ا 
اإن�شاء هذا ال�شرح  املوؤ�ش�شني يف  .. وعرفان بدور 

الحتادي العظيم ».
اإج����ال وتعظيما لهذا  “ ن��ق��ف  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
دولتنا  بناء  م�شرية  ي��روي  ال��ذي  الوطني  الرمز 

ال����ع����زم على  .. وجن������دد  وت���ق���دم���ه���ا احل�������ش���اري 
موا�شلة العمل والعطاء خلدمته واملحافظة على 
مكت�شباته يف جميع امليادين .. بجانب �شون اإرثه 

وقيمه وهويته الأ�شيلة ».
اأمنه  واأدام  وط��ن��ن��ا  اهلل  ح��م��ى   “ ���ش��م��وه  وق�����ال 

وا�شتقراره وعزه ».
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأع�����رب م��وظ��ف��و دي�����وان ويل عهد 
بامل�شاركة يف  اع��ت��زازه��م وف��خ��ره��م  اأب��وظ��ب��ي ع��ن 
اأن  م��وؤك��دي��ن   .. الغالية  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه 
راية الإمارات �شتظل ترفرف دائما عزا و�شموخا 

وتخفق لها قلوب الإماراتيني حمبة ووفاء.

�سرطة اأبوظبي حتتفل بيوم العلم

ذياب بن حممد يرفع علم الدولة على �سارية 
ديوان ويل عهد اأبوظبي

ديوان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ومركز �سلطان بن زايد يحتفالن بيوم العلم

•• اأبوظبي -وام:

ق����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
اأح���م���د اجل���اب���ر وزي�����ر دول�����ة رئي�س 
اإن   ، ل����اإع����ام  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
وثوابتنا  هويتنا  يعك�س  العلم  ي��وم 
الوطني،  لتاحمنا  ويرمز  الوطنية 
لقيادتنا  والن��ت��م��اء  ال���ولء  ويج�شد 
الوطن،  اأمانة  التي حملت  الر�شيدة 
املوؤ�ش�س  ال���وال���د  م���ب���ادئ  ور���ش��خ��ت 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
معاليه:  واأ���ش��اف   . ث���راه  اهلل  طيب 
اأبناء  ق��ل��وب  ت��ن��ب�����س  ال��ع��ل��م  ي����وم  يف 
وبنات الإمارات كافة مب�شاعر الولء 
املنا�شبة  ه���ذه  اأن  م���وؤك���داً  وال���وف���اء، 
اجل���ه���ود  م�������ش���اع���ف���ة  اإىل  ت���دف���ع���ن���ا 

والعمل، لتبقى دولة الإمارات مثاًل 
�شتى  يف  ال�شاملة  والتنمية  للتطور 
مناحي احلياة، وبذلك نحافظ على 
م�شتقبل  نحو  متطلعني  منجزاتنا، 

ي�����زخ�����ر مب�����زي�����د م������ن ال���ن���ج���اح���ات 
احل�شارية والإن�شانية . ورفع معايل 
الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر - 
بهذه املنا�شبة - اأ�شمى اآيات التهاين 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه   ، اهلل  رع���اه 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�شلحة ، واإخوانهم اأ�شحاب 
ال�����ش��م��و اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

لاحتاد حكام الإمارات.

احتفلت جمعية اأم املوؤمنني بفاعلية 
ي�����وم ال���ع���ل���م ب���ال���ت���زام���ن م����ع تويل 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه 
اأطلقها  التي  و  احلكم،  مقاليد  اهلل، 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ي�شادف  ال���ذي  العلم  ب��ي��وم  احتفال 

الثالث من �شهر نوفمرب .
ال��ع��ل��م مت���ام احلادية  رف���ع  وق���د مت 
اأم���������س داخ������ل مبنى  ع�����ش��ر ����ش���ب���اح 
جمعية اأم املوؤمنني بعجمان بح�شور 
ال�شيخة خولة بنت خالد بن زايد اآل 
حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  ح��رم  نهيان 
النومان  رج����اء  و���ش��ع��ادة  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
ومب�شاركة  اجلمعية،  رئي�شة  نائبة 
معهد  وم�������ش���رف���ات  ط����ال����ب����ات  م����ن 
وموظفات  التطبيقية  التكنولوجيا 
اجل���م���ع���ي���ة. واأك��������دت ����ش���ع���ادة رج����اء 
ال��ن��وم��ان اإن ه��ذه امل��ب��ادرة تعرب عن 
اأبنائه وتر�شخ  وحدة الوطن ووحدة 
حب دولة الإم��ارات يف قلوب كل من 

يعي�س على اأر�شها.

ح�سني احلمادي ي�سهد احتفالت اأبوظبي التقني ب�يوم العلم 

 �سحة دبي حتتفي ب�يوم العلم 

�سلطان اجلابر: يوم العلم يج�سد 
الولء والنتماء للوطن والقيادة

جمعية اأم املوؤمنني حتتفل بيوم العلم
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - الفجر:

احتفلت بلدية احلمرية  اليوم ب� “يوم 
العلم “باإطاقها باقة من الفعاليات 
�شاحب  لتوجيهات  امتثال  اخلا�شة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع����اه 
اجلهات  جميع  مب�����ش��ارك��ة  وذل���ك  اهلل 
واملوؤ�ش�شات يف الحتفال بذكرى تويل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان مقاليد احلكم
الحتفالية  م��را���ش��م  اأب����رز  وجت�����ش��دت 
بلدية  مبنى  اأم��ام  ارجتالية  مب�شرية 
را�شد  م����ب����ارك  ب��ح�����ش��ور  احل���م���ري���ة 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
وامل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي وب��ح�����ش��ور ك���وادر 
اجلميع  ا�شطف  ثم  احلمرية   بلدية 
بعد  ال�شاخمة على  العلم  �شارية  اأمام 

علم  رفع  ليتم  املبنى  بوابة  اأمتار من 
الن�شيد  بالتزامن مع عزف  الإم��ارات 
امل�شاركني  وترديد  مب�شاركة  الوطني 

واحلا�شرين.
اأك����د م���ب���ارك را�شد  وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية  باأن 
بلدية احلمرية حر�شت على الإعداد 

لرفع العلم من خال توزيع الأعام 
احلمرية  منطقة  يف  امل��واط��ن��ني  على 
بجانب التوا�شل مع املواطنني لإحياء 
ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة واأ����ش���ار اإىل 
اأن  على  حت��ر���س  احل��م��ري��ة  بلدية  اأن 
املختلفة  ومبادراتها  فعالياتها  تعك�س 
احل�س  املختلفة  املجتمعية  واأن�شطتها 

ال��وط��ن��ي ال����ذي ي��ن��ع��ك�����س ب��و���ش��وح يف 
العتزاز بالوطن الذي يج�شده العلم 

يف �شتى املجالت واملحافل.
العلم  ي��وم  اأن  اإىل  ال�شام�شي  ول��ف��ت   
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ���ش��ن��وي  اح��ت��ف��ال  ه���و 
وتنفيذا  ت�شامنا  قلوبنا  على  الغالية 
ل�شيما  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات 

واأنه يتزامن مع ذكرى تويل �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة -ح��ف��ظ��ه اهلل- 

مقاليد احلكم.
التي  الراية  اأن هذه  ال�شام�شي  اأك��د  و 
ت��رت��ف��ع خ��ف��اق��ة ف���وق امل��ع��امل واملباين 
للقيادة  ال���ولء  م��دى  وامل��ن��ازل تعك�س 
والن��ت��م��اء للوطن ول���رتاب الإم���ارات 
بارتفاعه  اح��ت��ل  ال��ع��ل��م وق���د  ل��ريت��ف��ع 
ترخ�س  ق��ل��وب��ن��ا  يف  وم��ن��زل��ة  م��ك��ان��ة 
وتقدم  الأج�شاد  وتفديها  الأرواح  لها 
�شاخمة  اإبقائها  �شبيل  يف  الت�شحيات 
عالية م�شيفا اأننا ونحن يف مثل هذا 
اليوم نكرر عهودنا بالولء والإخا�س 
وامل����ث����اب����رة ع���ل���ى ال���ع���م���ل والج���ت���ه���اد 
لإك���م���ال م�����ش��رية ال��ت��ط��ور والزده�����ار 
ال�شعادة  م��وؤ���ش��رات  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ومن  و�شعبها  ل��اإم��ارات  والبت�شامة 

يقطن اأر�شها.

•• اأبوظبي-وام:

وك��ي��ل وزارة  ال��ن��ي��ادي  ال��دك��ت��ور مطر  �شعادة  اأك���د 
ي���وم العلم  ب���  اأن الح��ت��ف��اء  ال��ط��اق��ة وال�����ش��ن��اع��ة 
م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة جت�����ش��د اأ���ش��م��ى م��ع��اين ال���ولء 
والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وال��ق��ي��ادة حت��ت راي���ة الفخر 
والعتزاز. وقال - يف كلمة له مبنا�شبة يوم العلم 

ت��ويل �شاحب ال�شمو  ي��ت��زام��ن م��ع ذك���رى  ال���ذي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل مقاليد احلكم - اإن يوم العلم منا�شبة 
متجددة تعك�س التاحم بني القيادة وال�شعب يف 
املنا�شبة  واأ�شاف: جندد يف هذه  امل�شتقبل.  وطن 
موا�شلة  على  والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء 
والفخر  ال��ع��ز  راي����ة  لتبقى  الإجن������ازات  م�����ش��رية 

ترفرف عاليا يف �شماء الت�شامح والعطاء .
و قال : ن�شتلهم حتت راية العلم املاآثر العظيمة 
والنفي�س  الغايل  الذين قدموا  املوؤ�ش�شني  لآبائنا 
الإم�������ارات وحتويلها  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  ���ش��ب��ي��ل  يف 
كافة  امل��ج��الت  ال��ع��امل يف  بها  م��ن��ارة يهتدى  اإىل 
والرقي  للتقدم  مثال  الإم���ارات  دول��ة  واأ�شبحت 

والإرادة والتميز نحو تقدمي اأف�شل اخلدمات .

•• راأ�س اخليمة-وام:

احتفل موظفو الديوان الأمريي براأ�س اخليمة �شباح ام�س 
اأجواء  ع��ام يف  3 نوفمرب من كل  ال��ذي ي�شادف  العلم  ب�يوم 
وقيادته  ل��ل��وط��ن  وال���وف���اء  والن��ت��م��اء  ال����ولء  ب���روح  مفعمة 
القا�شمي  بن خالد  �شعود  بن  اأرحمه  ال�شيخ  ورفع  الر�شيدة. 
اخليمة  راأ���س  عهد  �شمو ويل  ملكتب  الإعامي  الق�شم  مدير 
بح�شور ال�شيخ حممد بن �شعود بن خالد القا�شمي و�شعادة 
ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�س  ال�شكرتري  جمعة  بن  عبداهلل  ف��واز 
حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة اأحمد يو�شف بن دروي�س النعيمي 
مدير عام مراكز ال�شعادة يف حكومة راأ�س اخليمة علم الدولة 

اأمام الديوان براأ�س اخليمة. واأعرب ال�شيخ اأرحمه بن �شعود 
القا�شمي عن فخر اأبناء الإمارات بهذه املنا�شبة ال�شعيدة التي 
متثل م�شدر اعتزاز وامتنان لقائد امل�شرية الحتادية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل الذي مل يدخر جهدا يف �شبيل رفعة الوطن حتى تبواأت 
الإقليمي  امل�شتويني  على  مرموقة  م��راك��ز  ال��ي��وم  الإم����ارات 
يف  به  يحتذى  منوذجا  وباتت  امل��ج��الت  خمتلف  يف  والعاملي 
التنمية الب�شرية واحل�شارية بف�شل القيادة احلكيمة ل�شموه 
الهتمام  اىل  م�شريا  �شلف،  خل��ري  خلف  خ��ري  تعترب  وال��ت��ي 
والرعاية التي يحظى بها اأبناء الدولة والتي تت�شدر اأولويات 
روؤية �شموه مل�شتقبل الإمارات من اأجل توفري احلياة الكرمية 

اإن علم دولة الإم��ارات رمز وم�شدر  ملواطني الدولة . وقال 
فخر واعتزاز بالإجنازات العظيمة التي حققتها دولة الحتاد 
قيادتنا  حول  لالتفاف  وداف��ع  اإلهام  م�شدر  وهو  الرا�شخة 
النبيلة  ال�شامية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  وم��وؤازرت��ه��ا  احلكيمة 
الفا�شلة  قيمها  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �شعبها  طموحات  وتلبية 
واأ�شالة اأبناء الإمارات . من جانبهم توجه موظفو الديوان 
الأمريي خال م�شاركتهم الحتفال بيوم العلم باأ�شمى اآيات 
داعني  املنا�شبة،  بهذه  الر�شيدة  للقيادة  والتربيكات  التهاين 
اهلل العلي القدير اأن يدمي على �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شحة  موفر  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

والعافية .

•• اأبوظبي-وام: 

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ق��ام 
علم  ب��رف��ع  الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
الت�شامح  وزارة  ���ش��اري��ة  ف��وق  ال��دول��ة 
عفراء  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور  ب���اأب���وظ���ب���ي 
وزير  مبكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شابري 
الت�شامح، وعدد من القيادات الدينية 
العاملني  وك��اف��ة  واملحلية  والفكرية 

بوزارة الت�شامح.
�شارك يف احتفالية رفع العلم حوايل 
مدر�شة  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   100
حمودة بن علي، ومدر�شة حمدان بن 
زايد الذين قدموا فقرة ا�شتعرا�شية 
ل������ط������اب ال�������رو��������ش�������ة ب����ال����ع����رب����ي����ة 
ومر�شم  وال�����ش��ي��ن��ي��ة،  والجن���ل���ي���زي���ة 

الأطفال عن علم الإمارات.
و تفقد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 

املتنوعة  الربيدية  الطوابع  معر�س 
املقدم من جمموعة بريد الإمارات ، و 
الذي �شم طوابع خا�شة عن علم دولة 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  الإم�����ارات 
و�شجرة الغاف، كما و�شع ال�شيخ نهيان 
بن مبارك ب�شمته على لوحة “ب�شمة 
الولء” مب�شاركة جمموعة من رجال 
هذه  تعرب  ملا  ال�شيوف،  وكبار  الدين 
للعلم،  باللتزام  التعهد  عن  الب�شمة 
كما  �شاخما،  عاليا  يبقى  اأن  وعزمنا 
قدم الطاب فقرات متنوعة وق�شائد 
وطنية ابتهاجا بهذه املنا�شبة الوطنية 

العزيزة على نفو�س اجلميع.
ال�شيخ نهيان بن مبارك  واأك��د معايل 
منا�شبة  ال��ع��ل��م  ب��ي��وم  الح���ت���ف���ال  اأن 
كل  ي���رف���ع  اأن  اإىل  ت���ه���دف  وط���ن���ي���ة 
ب��ج��ده واجتهاده  الإم�����ارات  م��ن��ا ع��ل��م 
واإب���داع���ه يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت حتى 

ت�شبح الإمارات يف املقدمة دائما.
و قال معاليه اإن علمنا هو رمز حلا�شر 
وعزته،  وك��رام��ت��ه  وح�شارته  ال��وط��ن 
دليل  اأبلغ  هو  حوله  التفافنا  اأن  كما 
على قوة التاحم املجتمعي �شواء بني 
املواطن والقيادة اأو بني فئات املجتمع 
�شيبقى  الم����ارات  وع��ل��م  بينها،  فيما 
واأبطاله  رج����ال����ه  ب���ب���ط���ولت  ع���ال���ي���ا 
املخل�شة  واجل��ه��ود  اأبنائه،  واإب��داع��ات 
الر�شيدة،  لقيادته  الثاقبة  وال��روؤي��ة 
موؤكدا اأن الحتفاء بالعلم ل ينبغي اأن 
املجيد  بتاريخنا  التغني  عند  يتوقف 
واإمنا  ميثلها،  التي  والكرامة  والعزة 
والبتكار  الإب�����داع  اإىل  منها  ينطلق 
والتميز وبذل كل جهد ممكن لتكون 
املقدمة، وليتحول  دائما يف  الإم��ارات 
الحتفال اإىل ثقافة جمتمعية را�شخة 
يف وجدان اجلميع، بحيث يتحول يوم 

العلم اإىل يوم لاحتاد والجتهاد، يف 
اإطار من الت�شامح املجتمعي، والإرادة 
ال�شادقة لأن تكون الإمارات بتاريخها 
ملهمة  جتربة  ومواطنيها  وقيادتها 

لكافة �شعوب ودول العامل.
اإن هذا الحتفال فر�شة  وقال معايه 
للجميع للتعبري عن حبهم وتقديرهم 
لهذا العلم الذي �شيظل �شاخما كرمز 
ل��وح��دة اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��وط��ن، وحبهم 
ل���دول���ت���ه���م، وم�����ا ي�������ش���ع���رون ب����ه من 
وقيادته  للوطن  ق��وي  وان��ت��م��اء  ولء 
وفخرنا،  لع��ت��زازن��ا  ورم��ز  الر�شيدة، 
مب��ا مت��ث��ل��ه ه���ذه ال���دول���ة م��ن منوذج 
ح�شاري فريد يف التعاي�س، والت�شامح، 
كرمز  متثله  وم��ا  والبناء،  والتنمية، 
ال�شلمي  التعاي�س  باأهمية  ل��امي��ان 
وق���ب���ول الآخ�����ر ودع����م ك��اف��ة اجلهود 

لتعزيز الت�شامح وال�شام عامليا.

اإننا يف هذا الحتفال  واأ�شاف معاليه 
املرموقة  مب��ك��ان��ت��ن��ا  ون��ف��ت��خ��ر  ن��ع��ت��ز 
ونعتز  ن��ف��ت��خ��ر   ، ال���ع���امل  م�����ش��رية  يف 
الزاهر،  وحا�شرنا   ، اخلالد  مبا�شينا 
م�شرق  م�شتقبل  اإليه من  نتطلع  وما 
ونعتز  – نفتخر  اهلل  ب����اإذن   ، وواع����د 
ب����دور ال��ق��ائ��د وامل��وؤ���ش�����س، امل��غ��ف��ور له 
ال���وال���د ال�����ش��ي��خ زاي����د - ع��ل��ي��ه رحمة 
اأي�شاً  اهلل ور�شوانه - ونعتز ونفتخر 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  بالقيادة   ،
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه   - اهلل  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م   ،
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
القيادية يف  باأدوارهم  ونفتخر  نعتز   ،
الدقيق  والتنفيذ   ، الذكّي  التخطيط 
والهادف ، لتحقيق التقدم والزدهار ، 
لهذه الدولة الرائدة ، وتاأكيد قدراتها 
، يف  الن�شط  الإ���ش��ه��ام  ، على  ال��واع��دة 

املنطقة والعامل، وبا�شتمرار .
واأو������ش�����ح م��ع��ال��ي��ه اأن������ه م����ن ح����ق كل 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر������س 
الوطن  بعلم  يفتخروا  اأن  الإم�����ارات 
ال�������ذي وف�����ر ل���ه���م ك����ل ����ش���ب���ل الأم�����ن 
اأمامهم  وف��ت��ح  وال��رف��اه��ي��ة  والأم�����ان 
قيم  م��ن  امل�شتقبل مب��ا يحمله  اأب���واب 

تعلمنا منه فنون  رائع  اأ�شيلة وتراث 
والرتحيب  وال���ت�������ش���ام���ح  ال��ت��ع��اي�����س 
الحتفال  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ب��اجل��م��ي��ع، 
ي��ح��م��ل دلل������ة عميقة  ال���ع���ل���م  ب���ي���وم 
امل��ع��ن��ى، ت��وؤك��د ع��ل��ى اع��ت��زازن��ا جميعا 
والكرامة  العزة  الإم��ارات، رمز  براية 

والإباء.

الديوان الأمريي براأ�س اخليمة يحتفل ب�يوم العلم 

نهيان بن مبارك يرفع علم الدولة على �سارية وزارة »الت�سامح« 

•• دبي-وام:

الن�شائية  النه�شة  جمعية  احتفلت 
بدبي بيوم العلم اأم�س.

فاطمة  ال���دك���ت���ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
للجمعية  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ف��ا���ش��ي 
الإماراتي  العلم  بيوم  الح��ت��ف��اء  اإن 
د تعزيز �شعور النتماء  منا�شبة جت�شِّ
ي��ع��ك�����س توجيه  م�����ش��ه��د  ل��ل��وط��ن، يف 
الولء  باأهمية تر�شيخ قيمة  القيادة 
يف نفو�س الأبناء، كما اأن رفرفة العلم 
وال�شموخ،  ال��ع��زة  على  دلل���ة  ع��ال��ي��اً 
اإ�شارة  واح��د  وق��ت  يف  ورف��ع��ه خفاقاً 
على اأننا يف هذا الوطن الغايل نعمل 

بروح الفريق الواحد،.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت اأبوظبي لاإعام احتفالية يف مقرها ب�منا�شبة يوم 
العلم،و�شارك املديروين التنفيذيون واملوظفون يف م�شرية 
نظمتها ال�شركة بدعم من �شرطة اأبوظبي، والتي انطلقت 
مبنى  العلم يف  �شارية  اإىل  والتلفزيون  الإذاع��ة  مبنى  من 

�شحيفة الحتاد، تلتها تاأدية مرا�شم رفع علم الدولة.
مرا�شم  �شباحاً،  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  عند  ج��رت  حيث 

رفع العلم بعدها األقى املوظفون ق�شم الولء للوطن.
مواكبة  على  اأب��وظ��ب��ي  تلفزيون  ق��ن��وات  �شبكة  وح��ر���ش��ت 
جمموعة  عرب  قنواتها،  جميع  على  بالدولة  الحتفالت 
اأعدت  ال��ت��ي  وال��ربام��ج اخل��ا���ش��ة  امل��ب��ا���ش��رة  التغطيات  م��ن 
اأبوظبي  تلفزيون  �شبكة  واأع��دت  املنا�شبة.  لهذه  خ�شي�شاً 
اإىل  اإ�شافة  تغطية خا�شة �شمن برنامج “م�شاكم خري” ، 

تثبيت  مت  فيما  الإخ��ب��اري��ة،  ن�شراتها  يف  احل���دث  تغطية 
ببث  مكثف  نحو  على  وقامت  �شا�شتها  على  املنا�شبة  �شعار 

اأغان وطنية تعك�س اأهمية هذا اليوم ومعانيه.
الإذاعية عرب براجمها  اأبوظبي  �شبكة  اأع��دت  من جانبها، 
العلم  ي���وم  ع��ن  ت��ق��اري��ر  جم��م��وع��ة  وامل�����ش��ائ��ي��ة  ال�شباحية 
ال�شعب ح���ول قيادتها  ال��ت��ف��اف  ع��ن  ت��ع��رب  ال��ت��ي  وم��ع��ان��ي��ه 

وعلمها.
فيما قامت �شحيفة “الحتاد” باإلقاء ال�شوء على اأهمية 
لر�شد  �شفحاتها  ع��ل��ى  م�����ش��اح��ات  خم�ش�شة  امل��ن��ا���ش��ب��ة، 
العلم الإماراتي، وخ�ش�شت  ، يعلوها  اليوم  احتفالت هذا 
حيث  للمنا�شبة،  الأ���ش��ب��وع  ه���ذا  ع��دده��ا  “ماجد”  جم��ل��ة 
اأب����رزت يف ���ش��ورة ال��غ��اف ال��ع��ل��م الإم���ارات���ي حت��ت عنوان 
اإىل احلديث عن “يوم العلم” يف  اإ�شافة  “علمي هويتي”، 

�شفحاتها الداخلية.

•• العني - الفجر

احتفلت �شركة العني للتوزيع بيوم العلم والذي ي�شادف 
الثالث من �شهر نوفمرب يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر 
باملركز  اجليمي  مبنطقة  الرئي�شي  املبنى  اأم��ام  �شباحاً 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لدعوة  ا�شتجابة  ذلك  و  الإداري 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي -رع��اه اهلل، برفع علم دولة 
ال�شمو  �شاحب  ت��ويل  بذكرى  احتفاًل  عالياً  الإم���ارات 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -حفظه اهلل ورعاه.
بداأت الفعالية باجتماع الإدارة العليا و مدراء الإدارات 
و الأق�شام وروؤ�شاء ال�شعب اأمام املبنى الرئي�شي لل�شركة 
العلم  �شارية  لرفع  ظ��ه��راً  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  عند 

الدوائر  و  الهيئات  و  املوؤ�ش�شات  تزامناً مع جميع  عالياً 
احلكومية يف جميع اإمارات الدولة، تعبرياً عن النتماء 
بقيم  والتم�شك   ، ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه  للوطن  وال����ولء 

الحتاد التي اأر�شاها الآباء املوؤ�ش�شون.
للتوزيع  العني  �شركة  عام  مدير  �شرح  املنا�شبة  وبهذه 
يعد  اليوم  ب��اأن هذا  ال�شرياين   ال�شيد عبداهلل  بالإنابة 
اإحدى اأبرز الفعاليات يف اأجندة الدولة ملا يحمله العلم 

من رمزية تعك�س وحدة الدولة و�شيادتها.
اإن هذا اليوم يعد منا�شبة لتجديد  اأ�شاف ال�شرياين  و 
الوطن  ه��ذا  ليبقى  والعمل  اجل��ه��ود  وم�شاعفة  ال��ع��زم 
منارة ت�شع نوراً وتقدماً وح�شارة ل تعرف احلدود ول 
وطنياً  واجباً  املنا�شبة  بهذه  الحتفاء  يعد  و  امل�شتحيل، 

يكفل رفع امل�شوؤولية والعطاء بني اأبناء الوطن.

•• دبي -وام:

الرئي�س  اآل مكتوم  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  رفع 
الأع����ل����ى ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ط���ريان الإم�������ارات 
واملجموعة ام�س علم دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املقر الرئي�س ملجموعة الإم��ارات احتفال  اأم��ام مبنى 
ب�����ي��وم ال��ع��ل��م ب��ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف 

املجموعة التي ت�شم طريان الإمارات ودناتا.
اأننا  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
ما�شي  يف  وال��ت��اأم��ل  العلم  ب��ي��وم  بالحتفال  نت�شرف 
بادنا وحا�شرها وم�شتقبلها الواعد وتكرمي اجلهود 

اأ�ش�س هذه  اأر�شوا  الذين  املوؤ�ش�شون  الآباء  التي بذلها 
الدولة العظيمة.

اليوم لرفع  ال��ذي نقف  الوقت  اأن��ه يف  �شموه  واأ�شاف 
ال��ع��ل��م ف����اإن م��ا ي��ث��ل��ج ���ش��دورن��ا يف ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح هو 
اأنا�س من ثقافات وجن�شيات خمتلفة يحتفلون  روؤية 
جمموعة  يف  بالعاملني  فخور  اإنني  دولتنا  باإجنازات 
الإمارات من اأكرث من 160 جن�شية الذين �شاركونا 
احتفالنا اليوم ما يعك�س الن�شيج الجتماعي لدولتنا 
بقيمنا  ملتزمون  فاإننا  امل�شتقبل  اإىل  نتطلع  وبينما 
وط��م��وح��ات��ن��ا امل�����ش��رتك��ة مل��وا���ش��ل��ة ب��ن��اء دول���ة حديثة 

ومتقدمة.

جمموعة الإمارات حتتفل بيوم العلم

ن�سائية دبي حتتفي بيوم العلم

 بيت اخلري حتتفي بيوم العلماأبوظبي لالإعالم حتتفل ب�يوم العلم

احتفااًل بيوم العلم

 العني للتوزيع تتزين باألوان العلم

•• الفجرية -وام:

اأكد ال�شيخ �شعيد بن �شرور ال�شرقي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
الفجرية اأن الحتفال ب�يوم العلم ير�شخ اأ�شمى معاين النتماء للوطن والولء 

لقيادتنا الر�شيدة.
وقال ال�شيخ �شعيد ال�شرقي خال احتفال الغرفة بيوم العلم ورفعه اأمام مبنى 
الأعمال  واأ���ش��ح��اب  الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  بح�شور  ال��غ��رف��ة، 
ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  وزارة اخلارجية و�شندوق خليفة  وامل�شوؤولني مبكتب 
واملتو�شطة وموظفي الغرفة.. اإن هذه املنا�شبة التاريخية العزيزة على قلوبنا، 
ال�شمو  �شاحب  فيه  توىل  ال��ذي  اليوم  مع  تتزامن  كونها  من  اأهميتها  تكت�شب 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل – رئا�شة الدولة.
اأن لعلم دولتنا مكانة رفيعة باعتباره رمزاً من  واأ�شاف رئي�س غرفة الفجرية 
الإحتاد  مبرتكزات  ومت�شكاً  والعزة  الفخر  م�شادر  من  وم�شدراً  هويتنا  رم��وز 

املحافظة على املكت�شبات التي حققتها الدولة عرب م�شريتها احلافلة بالإجنازات 
التي جعلت منها واحدة من اأكرث دول العامل تطوراً وازدهاراً واأكد اأن الحتفال 
املوؤ�ش�شني  الآب��اء  الوحدة والتاحم على خطى  ياأتي ترجمة ملعاين  العلم  بيوم 
الدول  م�شاف  يف  اليوم  هي  كما  الإم���ارات  دول��ة  لتكون  حياتهم  كر�شوا  الذين 
الأوىل يف التقدم والزدهار وال�شعادة والرخاء وال�شتقرار �شاخمة قوية بحكمة 

قيادتها عظيمة بعطاء وحب ال�شعب للوطن .
ان  الفجرية  الهندا�شي مدير عام غرفة  �شلطان جميع  �شعادة  ومن جهته قال 
احتفال غرفة الفجرية بيوم العلم يوؤكد تعزيز الدور الوطني للغرفة وافتخارها 
مبا قدمه الآباء املوؤ�ش�شون لهذا الوطن وعلى راأ�شهم املغفور له ال�شيخ زايد بن 
دولة  قيام  الإم���ارات عند  رف��ع علم  اأول من  ث��راه  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �شلطان 

الحتاد يف الثاين من دي�شمرب 1971.
واأ�شار الهندا�شي اإىل ان العلم ميثل رمزاً لوحدتنا واعتزازاً مبا�شينا وحا�شرنا 

وبذل للجهود من اأجل م�شتقبلنا .

•• دبي-وام:

ب��ي��ت اخل����ري يف خمتلف  اح��ت��ف��ل��ت 
الأفرع واملراكز مبنا�شبة يوم العلم 

.
�شعيد  ق����ام  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل���ق���ر  ويف 
مبارك املزروعي نائب املدير العام 
العام  املدير  نيابة عن  العلم  برفع 
بح�شور  العو�شي  طاهر  عابدين 
العام  امل����دي����ر  م�������ش���اع���د  ع����ب����داهلل 
وروؤ�شاء  الإدارات  وعدد من مدراء 

الأق�شام واملوظفني يف اجلمعية .

�سعيد ال�سرقي : يوم العلم ير�سخ 
اأ�سمى معاين النتماء للوطن

مطر النيادي: يوم العلم يج�سد اأ�سمى معاين الولء والنتماء للوطن والقيادة

بلدية احلمرية حتتفل برفع العلم وتوؤكد على اأهمية املنا�سبة يف تعزيز قيم الولء للقيادة والنتماء للوطن
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، �شباح 
الرابعة  الدورة  افتتاح فعاليات  ام�س، 
لجتماعات جمال�س امل�شتقبل العاملية 
الإمارات  دول��ة  حكومة  تنظمها  التي 
القت�شادي  امل��ن��ت��دى  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
م�شت�شرف   700 مب�شاركة  ال��ع��امل��ي، 
دول��ة حول   70 وخبري وم�شوؤول من 
تركز  جمل�شا   41 يف  يلتقون  العامل، 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  م�شتقبل  ع��ل��ى 
وت��ع��زي��ز الق��ت�����ش��اد امل�����ش��ت��دام و�شمان 
ل��ل�����ش��ع��وب. ح�شر  اأف�����ش��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
من  كل   .. �شموه  جانب  اإىل  الفتتاح 
القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل 
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل 
امل�شتقبل  ملجال�س  امل�����ش��ارك  الرئي�س 
رئي�س  ب���رن���دي  وب���ورج���ي���ه  ال��ع��امل��ي��ة، 
ومعايل  العاملي،  القت�شادي  املنتدى 
ح�����ش��ة ب��ن��ت عي�شى ب��و ح��م��ي��د وزي���رة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وم���ع���ايل ع��ه��ود بنت 
لل�شعادة  دول��ة  وزي��رة  الرومي  خلفان 
وجودة احلياة مدير عام مكتب رئا�شة 
ال�����وزراء وم��ع��ايل م���رمي بنت  جمل�س 
وزيرة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �شعيد  حم��م��د 
دولة امل�شوؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
يو�شف  بنت  �شارة  ومعايل  امل�شتقبلي 
الأمريي وزيرة دولة للعلوم املتقدمة 
ومعايل عمر بن �شلطان العلماء وزير 
من  وع��دد  الإ�شطناعي  للذكاء  دول��ة 

امل�شوؤولني وامل�شاركني.
واأكد معايل حممد القرقاوي يف كلمة 
العاملية  امل�شتقبل  ملجال�س  افتتاحية 
حممد  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأن 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
كبريا  �شغفا  ر���ش��خ  اهلل”،  “رعاه  دب��ي 
ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف ك���اف���ة ق��ط��اع��ات��ه، من 
خال روؤى �شموه وتوجهاته لرت�شيخ 
منهج عمل حكومي وثقافة جمتمعية 
وال�شعي  ال�شتباقي  التفكري  تتبنى 
و�شناعة  املقبلة،  التحديات  ملواجهة 

الغد اليوم.

“ ل��دي��ن��ا مقولة  ال���ق���رق���اوي:  وق����ال 
اأن مفتاح  ت��وؤك��د  ت��راث��ن��ا  م�����ش��ه��ورة يف 
ال�شوؤال، وخال  املعرفة واحلكمة هو 
اأكرب  لدينا  �شيكون  املقبلني  اليومني 
جتمع لاأ�شئلة الكربى حول م�شتقبل 
41 جمل�شا للم�شتقبل  العامل، لدينا 
و�شمن كل جمل�س هناك الع�شرات من 
الأ�شئلة التي حتتاج لإجابات �شت�شاعد 
احلكومات واملنظمات الدولية الفاعلة 
وال�شتجابة  امل�شتقبل  فهم  يف  عامليا 
امل�شارك  الرئي�س  واأ���ش��ار  لتحدياته«. 
اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  مل��ج��ال�����س 
ت�شعى  ال��ت��ي  املهمة  الأ�شئلة  ب��ني  م��ن 
يتمحور  ما  عليها،  لاإجابة  املجال�س 
امل�شتقبلية،  املالية  النظم  �شكل  ح��ول 
امل�شتقبل  م�شتقبل القت�شاد الرقمي، 
وم�شتقبل  ال���ع���امل���ي،  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
وم�شتقبل  وال����ش���ت���ث���م���ار،  ال���ت���ج���ارة 
والطاقة  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��م��ل، 
والتخطيط  ال���ف�������ش���اد  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
وغريها  الأ�شياء،  وانرتنت  احل�شري 
اأ�شئلة  ه���ن���اك  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د   .  «
جتيب  اأن  لب������د  ك������ربى  اأخ����اق����ي����ة 
العظيم  النمو  الب�شرية يف ظل  عليها 
الذي ل بد  التكنولوجيا  واملت�شارع يف 
احلكمة ل�شتخدام  يواكبه منو يف  اأن 
الب�شرية،  ل�شالح  التكنولوجيا  ه��ذه 
حمورية  اأ���ش��ئ��ل��ة  ث��اث��ة  اإىل  م�����ش��ريا 

ت�شكل  العامل  به  مير  ال��ذي  للحا�شر 
للم�شتقبل  اأ���ش��ا���ش��ا  ع��ل��ي��ه��ا  الإج����اب����ة 
اأكرث  جلعله  العاملية  للجهود  وداع��م��ا 
ا�شتقرارا واأمانا. وتناولت الأ�شئلة اأثر 
الثورة ال�شناعية الرابعة على الفجوة 
يف  وال��ف��ق��رية،  الغنية  املجتمعات  ب��ني 
مليون   600 م���ن  اأك����رث  وج����ود  ظ���ل 
يعي�شون  زال��وا  ما  العامل  اإن�شان حول 
فرتة ما قبل الثورة الزراعية الأوىل، 
واأك�����رث م���ن م��ل��ي��ار اإن�������ش���ان م���ا زال����وا 
ن��واجت الثورة  ب��دون كهرباء وه��ي من 
ال�شناعية الثانية ، مع الإ�شارة اإىل اأن 
1 % من �شكان العامل ميلكون اأكرث 
من %50 من ثرواته، و50 % من 
�شكان العامل الأقل حظا ميتلكون اأقل 
م��ن %1 م��ن ث��روات��ه. وق���ال حممد 
ملياري  اأن  ال��ي��وم  نعلم  ال��ق��رق��اوي: 
الإنرتنت  ب�شبكة  م��ت�����ش��ل��ون  اإن�����ش��ان 
املعلومات،  ث�����ورة  م���ن  وي�����ش��ت��ف��ي��دون 
اإن�شان غري  4 مليارات  م��اذا عن  لكن 
�شيحدث  م���اذا  ب��الإن��رتن��ت  مت�شلني 
ع���ن���دم���ا ي��ن��ط��ل��ق ن�������ش���ف ال����ع����امل يف 
اإنرتنت الأ�شياء والذكاء ال�شطناعي 
وتقنيات البلوك ت�شني وغريها ويبقى 
الن�شف الآخر بعيدا ع�شرات ال�شنوات 

ال�شوئية عن غريهم من املجتمعات.
ملجال�س  امل�������ش���ارك  ال��رئ��ي�����س  واأ�����ش����ار 
امل�شتقبل العاملية اإىل اأن ال�شوؤال الثاين 
ال�شركات  يف  ال��ث��ق��ة  مب�شتوى  يتعلق 
واحل��ك��وم��ات والإع�����ام وغ��ريه��ا من 
التكنولوجيا  اإن  وق����ال  ال��ق��ط��اع��ات، 
لكن  واملتطورة علم حمايد،  املتقدمة 
ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا ب�شكل  ت����وؤدي  اأح��ي��ان��ا 
التحديات،  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  خ��اط��ئ 
يف  الأخ��ب��ار  م�شداقية  حت��دي��ات  مثل 
�شبكة الإنرتنت، والأمن الإلكرتوين، 

والثقة بالتكنولوجيا.
يتعلق  الثالث  ال�����ش��وؤال  اإن  اإىل  ولفت 
الثورة  ت���اأث���ري  وم����دى  ب��احل��ك��وم��ات، 
والتقنيات  ال����راب����ع����ة  ال�������ش���ن���اع���ي���ة 
اجلديدة يف تقريبها من �شعوبها، وما 
فهم  على  التقنيات  ه��ذه  �شاعدت  اإذا 
وتلبية  املجتمعات  لحتياجات  اأف�شل 
متطلباتها، م�شريا اإىل اأن ن�شبة الثقة 
يف احل��ك��وم��ات ح�����ش��ب م��وؤ���ش��ر اإدمل����ان 
ل  ال�شكان  ن�شف  اأن  اأي  47? فقط، 

يثقون يف حكوماتهم.
الغنية  ال�������دول  ح���ت���ى  اأن������ه  واأ������ش�����اف 
تغفل  متقدمة  تقنيات  متتلك  ال��ت��ي 
احل��ك��وم��ة اأي�����ش��ا ع��ن ت��ط��وي��ر و�شائل 

راأينا  وق����د  امل��ج��ت��م��ع،  ن��ب�����س  مل��ع��رف��ة 
ال�شيا�شات  بع�س  يف  ب�شيطة  تغيريات 
تكن  مل  جمتمعية  لن��ف��ج��ارات  اأدت 
تغيري  فرن�شا  يف  تتوقعها،  احلكومات 
ب�شيط يف �شريبة الوقود، ويف ت�شيلي 
ويف  امل����رتو،  ت��ع��رف��ة  يف  ب�شيط  تغيري 
لتبادل  ج��دي��دة  �شيا�شة  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

املجرمني مع ال�شني.
العمل  ال���ق���رق���اوي مب�����ش��رية  واأ�����ش����اد 
دولة  حكومة  ب��ني  املتميزة  وال��ت��ع��اون 
الإمارات واملنتدى القت�شادي العاملي 
التي بداأت منذ اأكرث من ع�شر �شنوات، 
العامل  م�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  ب��ه��دف 
الثورة  خمرجات  وتطويع  الإن�شاين، 
الب�شرية،  خلدمة  الرابعة  ال�شناعية 
م�شريا اإىل اأن اإطاق مركز متخ�ش�س 
ال�شناعية  الثورة  ل�شت�شراف  دبي  يف 
اأب�������رز ثمار  اإح�������دى  ���ش��ك��ل  ال���راب���ع���ة 
املنتدى  “ اأ�ش�شنا مع  التعاون. وقال: 
ال�شناعية  للثورة  مركزا  القت�شادي 
حتدياتها  ل����ش���ت�������ش���راف  ال����راب����ع����ة 
عاملية  اأخاقية  اأط��ر  و�شع  وحماولة 
ل��ه��ا وم�����ش��اع��دة احل��ك��وم��ات ع��ل��ى فهم 
تقنياتها وال�شتفادة من اأدواتها، قمنا 
امل��ا���ش��ي ف��ق��ط بتدريب  ال��ع��ام  خ���ال 

اآلف موظف حكومي   10 م��ن  اأك��رث 
والعامل  املنطقة  دول  م��ن  العديد  يف 
على اأ�ش�س الإدارة احلكومية اجلديدة 
خدمة  يف  التقنيات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

املجتمعات«.
من جهته، اأكد بورجيه برندي رئي�س 
املنتدى القت�شادي العاملي، اأن التغري 
واحلروب  ال�شتقطاب  وحالة  املناخي 
ال���ت���ج���اري���ة وال�����رك�����ود الق���ت�������ش���ادي 
اجليو�شيا�شية،  وال��ت��وت��رات  الو�شيك 
تفر�س �شغوطا على املجتمعات وتهدد 
م�شتقبل الأجيال القادمة، لكن الأمل 
و�شاما  اأك���رث تاحما  ع��امل  ب��ن��اء  يف 

وا�شتدامة ما زال موجودا.
احل�شور:  خم��اط��ب��ا  ب���رن���دي  وق�����ال 
العامل  وخ����رباء  مل�شت�شريف  اأق����ول   “
ال��ي��وم .. كلي  امل�����ش��ارك��ني يف اج��ت��م��اع 
الأ�شا�س  �شت�شع  اأف��ك��ارك��م  اأن  يف  ثقة 
تلهمنا  م��ت��ف��ائ��ل��ة  م�شتقبلية  ل���روؤي���ة 
م�����ش��ت��دام ميكن  ع���امل  ن��ح��و  يف عملنا 
الجتماع  ه��ذا  م��ن  انطاقا  حتقيقه 
الذي حتت�شنه دولة الإمارات ويعك�س 
اإليه التعاون بني  التطور الذي و�شل 
املنتدى ودبي«. واأ�شاف رئي�س املنتدى 
القت�شادي العاملي اأن التو�شيات التي 

جمال�س  ان��ع��ق��اد  خ���ال  �شتقدمونها 
ركيزة  ���ش��ت�����ش��ك��ل  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
القت�شادي  املنتدى  عمل  يف  اأ�شا�شية 
ال��ع��امل��ي يف ع��دة جم���الت مثل الأمن 
البيولوجي  وال���ت���ن���وع  الإل�����ك�����رتوين 
واحلو�شبة  ال���ش��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
واملهارات  وال��ع��م��ل  والتعليم  الكمية 
والتو�شع  وامل���دن  النف�شية  وال�شحة 

احل�شري والتحولت اجليو�شيا�شية.
ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات  اأن  واأو�����ش����ح 
هذا  تعقد  العاملية  امل�شتقبل  ملجال�س 
عنوان  حتت  الرابعة  دورت��ه��ا  يف  العام 
متاحم  ع����امل  اأج�����ل  م���ن  “�شركاء 
وم�شتدام”، وتهدف اإىل تي�شري احلوار 
التجارة  وحوكمة  التكنولوجيا  ح��ول 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ات  علم  وحتفيز 
باري�س  ات��ف��اق  حتقيق  ن��ح��و  ال��دول��ي��ة 
امل�شتدامة.  التنمية  واأه���داف  للمناخ 
ي���واج���ه  ال����ع����امل  اأن  ب����رن����دي  واأك��������د 
ا�شتجابتنا  اأن  غري  ذات��ه��ا،  التحديات 
التوحد  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ت���ح���دي���ات  ل���ه���ذه 
ندرك  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  امل�����ش��رتك،  وال��ع��م��ل 
العوملة،  ت��ق��وده  ع���امل  يف  نعي�س  اأن��ن��ا 
واأن ال��ت��ح��دي��ات واح���دة ل��ذا ل ب��د اأن 
تكون جميع حتركاتنا وجهودنا قائمة 
ع��ل��ى ه���ذا الأ����ش���ا����س. وت��ع��ق��د حكومة 
املنتدى  بال�شراكة مع  الإم���ارات  دول��ة 
الرابعة  ال����دورة  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 

لجتماعات جمال�س امل�شتقبل العاملية 
العلماء  م��ن  نخبة  مب�شاركة  دب��ي  يف 
من  واخل����رباء  امل�شتقبل  وم�شت�شريف 
ل�شت�شراف  ال��ع��امل  ح���ول  دول����ة   70
الأكرث  احليوية  القطاعات  م�شتقبل 

تاأثريا يف حياة الإن�شان.
حكومة  عقد  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  ت�شهد  كما 
دول����ة الإم������ارات ع����ددا م��ن اجلل�شات 
امل�شتقبلية، �شمن م�شار دولة الإمارات، 
ال�شرتاتيجية  اجل���ل�������ش���ات  ت�����ش��م��ل 
امل�شتقبل مع الوزراء  اخلا�شة، وحوار 
وجل�شات نقا�شات م�شتقبلية ت�شت�شرف 
م�شتقبل البيئة وال�شتدامة وم�شتقبل 
واجلينوم  ال��ط��ب  وم�شتقبل  امل��ه��ارات 
“اجلل�شات  ت��ع��ق��د  ك���م���ا  ال���ب�������ش���ري، 
التي  امل�شتقبلية”،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تت�شمن جل�شات حوارية ي�شارك فيها 
عامليون،  وم�شت�شرفون  وخرباء  وزراء 
والتوجهات  التطورات  اأه��م  يناق�شون 
واأهم  القت�شاد  قطاع  يف  امل�شتقبلية 
احلكومات.  ت��ط��ب��ق��ه��ا  ال��ت��ي  احل���ل���ول 
ال�شرتاتيجية  “اجلل�شات  وت��غ��ط��ي 
التجارة  م�شتقبل  اخلا�شة” موا�شيع 
مع  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  و”حوار  ال���ع���امل���ي���ة، 
الظروف  تاأثريات  ويناق�س  الوزراء” 
العاملية يف م�شتقبل التجارة يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط، اإ�شافة اإىل “جل�شات 
ي�شت�شرف  ال��ت��ي  امل�شتقبل”  نقا�شات 
الأزم�����ات  م�شتقبل  ف��ي��ه��ا  امل�����ش��ارك��ون 
املالية العاملية املقبلة واأهم التحديات 
جمال�س  وت���ه���دف  ت��ف��ر���ش��ه��ا.  ال���ت���ي 
م�شتقبل  بحث  اإىل  العاملية  امل�شتقبل 
ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة، وو����ش���ع روؤى 
يف  ال��ع��امل  ج��ه��ود  ت��ع��زز  ا�شرتاتيجية 
وتبحث  امل�شتقبل،  اإىل  النتقال  رحلة 
ال��ت��ي تت�شمن  امل���ح���اور  ال��ع��دي��د م���ن 
وامل�شتقبلية،  احل���ال���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
واأف�شل احللول ملواجهتها، وت�شت�شرف 
التحولت املتوقعة واأهم الفر�س التي 
يف  منها  وال���ش��ت��ف��ادة  ت�شكيلها  ميكن 
ت�����ش��م��ي��م م����ب����ادرات امل�����ش��ت��ق��ب��ل �شمن 
والتكنولوجيا،  القت�شاد،  جم���الت: 
والبنية  اجليو�شيا�شية،  وال��ت��ح��ولت 

التحتية، وال�شحة واملجتمع.

مب�ساركة 700 م�ست�سرف وم�سوؤول �سمن 41 جمل�سا 

مكتوم بن حممد ي�سهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة ملجال�س امل�ستقبل العاملية

•• دبي -وام:

ح�شل مركز عاج وجراحة ال�شمنة يف م�شت�شفى القا�شمي بال�شارقة على �شهادة 
موؤ�ش�شة  من  ال�شمنة  اأمرا�س  وجراحة  لعاج  طبي  امتياز  كمركز  العتماد 
يف  الرائدة  العاملية  املوؤ�ش�شة   -  SRC العاملية  الأمريكية  اجلراحية  التقييم 
جمال التدقيق والعتماد الدويل للم�شت�شفيات والأق�شام اجلراحية كمراكز 
لامتياز- . ياأتي هذا يف اإطار جهود وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع املتوا�شلة 
امل�شتوفية  ال�شحية  املن�شاآت  بن�شبة  املتعلق  الوطني  املوؤ�شر  معايري  لتطبيق 
اجلودة  اأنظمة  لتعزيز  الهادفة  ل�شرتاتيجيتها  وحتقيقا  العتماد  ملعايري 

وال�شامة العاجية وال�شحية والدوائية وفق املعايري العاملية .
واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ي��و���ش��ف حم��م��د ال�����ش��رك��ال ال��وك��ي��ل امل�����ش��اع��د لقطاع 
.. مثنيا على جهود  دولية عريقة  موؤ�ش�شة  العتماد من  باإجناز  امل�شت�شفيات 
خدمات  نحو  الأف�شل  امل�شار  امل�شتدامة  اجل���ودة  اأن  م��وؤك��دا   .. الفني  ال��ك��ادر 
وفق  ال�شحية  للمنظومة  املتميزة  بالكفاءة  وترتقي  امل�شتقبل  �شحية حتاكي 
القا�شمي  م�شت�شفى  جهود  وثمن   .  2021 الوطنية  الأج��ن��دة  م�شتهدفات 

التخ�ش�شات  جميع  يقدم  ال��ذي  ال��ري��ادي��ة  الطبية  املن�شاآت  اأه��م  م��ن  ك��واح��د 
العامة واملتقدمة بكفاءة ومتيز على �شعيد جودة اخلدمات ال�شحية واملعايري 
الأخاقية الطبية واأف�شل املمار�شات املعتمدة.. م�شريا اإىل اأن الوزارة لديها 
من  ال�شحية  من�شاآتها  لكل  العتماد  ا�شتحقاق  لإجن���از  وال��ربام��ج  اخلطط 
والربوتوكولت  املعايري  اأف�شل  وتطبيق  اخلدمات  يف  البتكار  تعزيز  خال 
اأن ح�شول مركز عاج وجراحة ال�شمنة مب�شت�شفى  املعتمدة عامليا . واأو�شح 
القا�شمي على العتماد ميثل تاأكيدا على جناح خطة الوزارة الهادفة لإن�شاء 
وتطوير مراكز المتياز التخ�ش�شية وتاأهيلها للح�شول على �شهادات اعتماد 
اأف�شل  من موؤ�ش�شات عاملية ودولية يف تقدمي خدمات طبية تخ�ش�شية وفق 
ال�شحية  ب��اخل��دم��ات  والعاملية  املحلية  الثقة  يجدد  كما  العاملية  املمار�شات 
النوعية التي تقدمها مرافق الرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات وفق معايري 
العاجية  ال�شياحة  ب���دوره م��ن جن��اح خطط  ي��ع��زز  ال��دول��ي��ة مم��ا  الع��ت��م��اد 

قطاع  اإدارة  مديرة  البلو�شي  كلثوم  الدكتورة  اأثنت  جانبها  من  ال��دول��ة.  يف 
�شهادة  ي�شكل  ال��ذي  العتماد  على  بح�شولها  املركز  اإدارة  على  امل�شت�شفيات 
عاملية بتطبيق اأف�شل املعايري للجودة الطبية والإدارية التي حتر�س الوزارة 
على اإنفاذها يف جميع مرافقها ال�شحية .. وحثت الكادر الفني على موا�شلة 
املر�شى  على  بالفائدة  يعود  ال�شحية مبا  الرعاية  اللتزام مبعايري خدمات 
وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجية الوزارة لتعزيز معايري الرعاية ال�شحية يف الدولة 

مبا ي�شاهي اأرقى امل�شتويات العاملية وفق الأجندة الوطنية 2021 .
بنجاح  اجتاز  القا�شمي  مب�شت�شفى  ال�شمنة  وجراحة  ع��اج  مركز  اأن  وذك��رت 
ال��ت��ي تطبقها اجلمعية  امل��ع��اي��ري  وف��ق  امل��ت��ع��ددة  التقييم مب��راح��ل��ه  اإج����راءات 
 .. ال�شمنة  امتياز يف جراحة  اعتماده كمركز  SRC قبل  العاملية  الأمريكية 
م�شرية اإىل اأن متطلبات العتماد ت�شمنت عوامل وموؤ�شرات رئي�شية وفرعية 
وموؤ�شرات  واملوؤهات  املعتمدة  واخل��ربات  اجلراحية  الإج���راءات  بعدد  تتعلق 

الطبية  وال�شامة  الأم��ان  وعوامل  والتمري�س  اجلراحة  كادر  لدى  الكفاءة 
خا�شة يف املرحلة التي تعقب اإجراء اجلراحة وتاأثرياتها على املري�س وحالته 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  ال���وزارة  حر�س  م��وؤك��دة   .. والنف�شية  البدنية 
كوادرها  وخ��ربات  امل�شت�شفيات  خدمات  جودة  وتطوير  والعاجية  اجلراحية 

الطبية لتحقيق جتربة متميزة للمري�س .
ونوهت مب�شروع الوحدة اللكرتونية للعناية مبر�شى جراحة ال�شمنة الذي 
بداأ تطبيقه يف م�شت�شفى القا�شمي منذ �شهر اأبريل املا�شي ويجري العمل على 

تعميمه على باقي امل�شت�شفيات خال الربع الأول 2020.
امل�شتمر يف  التعليم  برامج  اإىل تقدمي  امل�شروع يهدف  اأن  البلو�شي  واأو�شحت 
درا�شات  اإج��راء  اإىل  اإ�شافة  واملر�شى  الطبي  للطاقم  ال�شمنة  جراحة  جمال 
بحثية اإكلينيكية لتقدمي خدمات �شحية عاملية واإن�شاء قاعدة بيانات ملر�شى 
جراحة ال�شمنة ملتابعة املر�شى وقيا�س موؤ�شرات الأداء الكلينيكية ..م�شرية 
جميع  ي�شمل  ال�شمنة  جلراحة  امتياز  مركز  اإن�شاء  يت�شمن  امل�شروع  اأن  اإىل 
اإع���ادة اجل��راح��ة وفقا للمعايري  املعقدة وح��الت  املر�شية  الأع��م��ار واحل���الت 

واجراءات العاج املعتمدة عامليا .

اعتماد مركز عالج ال�سمنة يف م�ست�سفى القا�سمي كمركز امتياز طبي

•• دبي -وام:

لجتماعات  الرابعة  ال���دورة  جل�شات  اأع��م��ال  رك��زت 
حكومة  تنظمها  التي  العاملية،  امل�شتقبل  جمال�س 
القت�شادي  املنتدى  م��ع  بال�شراكة  الإم����ارات  دول��ة 

ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  العاملي 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل، على 
ا�شت�شراف امل�شتقبل وو�شع ت�شورات 
وحلول عملية للتحديات امل�شتقبلية 
يف خمتلف القطاعات الأكرث ارتباطاً 
ر�شم خارطة  النا�س بهدف  يف حياة 
و�شناعة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
وم�شتقبل  ح��ي��اة  يف  اإي��ج��اب��ي  تغيري 
واأكد  العامل.  اأنحاء  كل  ال�شعوب يف 
ع���دد م��ن ال�����وزراء يف ح��ك��وم��ة دولة 
الإم�����ارات ال��ت��زام الإم�����ارات بتعزيز 
ال����ت����ع����اون ال���ع���امل���ي ال����ه����ادف خلري 
اأف�شل  م�شتقبل  و�شمان  املجتمعات 

التكنولوجيا  توظيف  خال  من  القادمة  لاأجيال 
احلديثة خلدمة الب�شر م�شريين اإىل اأن ا�شت�شافة 
دبي لأعمال الدورة الرابعة من اجتماعات جمال�س 
الإم��ارات كوجهة  العاملية، عزز من مكانة  امل�شتقبل 

عاملية ل�شت�شراف امل�شتقبل ما يعك�س 
ثقة العامل بدورها يف �شناعة وقيادة 
احللول  اأف�����ش��ل  لإي���ج���اد  امل�شتقبل 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  وامل���م���ار����ش���ات 
القطاعات.  ك���اف���ة  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واأك�������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث�����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
الإم��ارات وبف�شل  اأن دولة  والبيئة، 
تقدمه  ال�����ذي  وال���ت���وج���ي���ه  ال���دع���م 
اإجنازات  حققت  الر�شيدة،  القيادة 
عاملياً يف كثري  وباتت من��وذج��اً  ع��دة 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات وب���الأخ�������س قطاع 
اإىل  العمل البيئي واملناخي، م�شرياً 
اأن دعم القيادة الر�شيدة ل يقت�شر 
لتعزيز  املمكنات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على 

م��ع��دلت الإجن����از وال��ن��م��و وال��ت��ط��ور، ب��ل ميتد اإىل 
املتطلبات  وتوفري  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  روؤى  و�شع 

امل�شتقبل  اج��ت��م��اع��ات جم��ال�����س  اأن  واأ����ش���اف  ك��اف��ة. 
اأوجدتها  التي  الهامة  امل��ب��ادرات  اأح��د  العاملية متثل 
م�شتدام  م�شتقبل  مامح  لر�شم  الر�شيدة  القيادة 
والطاع على اأف�شل املمار�شات والتجارب الناجحة 
ومنجزاتها،  ال���دول���ة  جت��رب��ة  وا���ش��ت��ع��را���س  ع��امل��ي��اً 
مبا  الج��ت��م��اع��ات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
متثل  جم��ل�����ش��اً   41 م����ن  ت�����ش��م��ه 
اأهمية خا�شة للقطاع البيئي اإذ مت 
تخ�شي�س جل�شات نقا�شية تفاعلية 
البيئة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل����ش���ت�������ش���راف 
متابعة  اأن  واأ���ش��اف  وال���ش��ت��دام��ة. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الأح����داث  مل��ج��ري��ات  اهلل”  “رعاه 
التجارب  وت�����ب�����ادل  وال���ن���ق���ا����ش���ات 
املبادرات  م��ق��ر  وزي���ارت���ه  والأف���ك���ار 
ي��ح��ف��ز ف����رق العمل  ل��ه��ا  وت��ف��ق��ده 
الو�شول  يف  ي�شهم  دع��م��اً  وي��وف��ر 
اأن  ال��ن��ت��ائ��ج، م��و���ش��ح��اً  اأف�����ش��ل  اإىل 
حافزاً  متثل  الر�شيدة  للقيادة  امليدانية  التحركات 
اجلمهور  وحتى  واملخت�شني  امل�شوؤولني  لكافة  قوياً 
العادي للتفاعل والتعاون وبذل كافة اجلهود لإعاء 
البارزة  ومكانتها  تناف�شيتها  وتعزيز  ال��دول��ة  راي��ة 
اإقليميا وعاملياً. ومن جانبها قالت 
بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل 
اإن دول���ة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة 
الإمارات العربية املتحدة ت�شمو كل 
يوم �شمن اأعلى قائمة الدول التي 
عاملية  تنموية  مب�شوؤولية  ت�شطلع 
اأفقها الإن�شان يف اأي مكان، وهدفها 
خدمة الب�شرية وا�شت�شراف اأف�شل 
اأجل  باأ�شره، ومن  للعامل  م�شتقبل 
اأق�����ش��ى اجلهود  ذل���ك ف��ه��ي ت��ب��ذل 
التنموية  الع��ت��ب��ارات  ك��ل  وت�����ش��ع 
رهن جودة حياة الإن�شان. واأ�شارت 
لأعمال  دب����ي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  اإىل 
اجتماعات  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال������دورة 
التي  ال��ع��امل��ي��ة،  امل�شتقبل  جم��ال�����س 
تنظمها حكومة دولة الإمارات بال�شراكة مع املنتدى 
ث��ق��ة م�شتدامة  ت��ع��دُّ م��ظ��ل��ة  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ش��ادي 

العطاء  م��ن  امل��زي��د  نحو  الإم��ارات��ي��ة  الإرادة  حُت��ف��ز 
يف  العاملية  امل�شتقبل  جمال�س  اأن  واأك��دت  للب�شرية. 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  تعك�س  الإم������ارات،  دول���ة 
وحتفيز  عاملياً،  والريادة  البناء  عزمية  تعميم  على 
امل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف  الأول���وي���ة  مل��ن��ح  ال��ع��امل  دول 

اأ�شلوب  وهو  لاأف�شل،  وال�شتعداد 
عمل حكومة دول��ة الإم���ارات، التي 
يتعزز ح�شورها اإقليمياً وعاملياً من 
خال تقدمي اأحدث الأفكار واأغنى 
امل�شتقبلية  ال��روؤى  واأبعد  التجارب 
التي  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  خل��دم��ة 
ت���ه���م ال���ب�������ش���ري���ة، ان����ط����اق����اً من 
حمورها  عاملية،  تنموية  م�شوؤولية 
واأفقها  واأخ���������رياً  اأوًل  الإن���������ش����ان 
حتقيق اأف�شل ما ميكن له. وتابعت 
معايل وزي��رة تنمية املجتمع قائلة 
جمل�س  يف  ع�شو  اأن��ن��ي  ي�شرفني   :
وال�شمول  امل�شاواة  اأجندة  م�شتقبل 
امل�شتقبل  جمال�س  �شمن  اجلديدة 
ت�شتوجب  الع�شوية  وهذه  العاملية، 

مب�شوؤولية  الطموح  م�شتوى  عند  ن��ك��ون  اأن  علينا 
اأجل تعزيز التوازان الجتماعي .. م�شرية اإىل  من 
اأن حجم امل�شاركة يف املجال�س واملتمثل يف 700 من 
وزراء وخرباء وعلماء وم�شت�شريف امل�شتقبل من 70 

ل�شت�شراف  جمل�شاً   41 يف  دول��ة، 
احليوية  القطاعات  اأه��م  م�شتقبل 
وحتديد التوجهات امل�شتقبلية لها، 
املجال�س  ه���ذه  وث��ق��ل  ث��ق��ة  ي��ر���ّش��خ 
�شبل  ت���وف���ري  يف  دوره�������ا  واأه���م���ي���ة 
اأم������ان مل��م��ار���ش��ات ع��امل��ي��ة، واإي���ج���اد 
حلول ناجعة واأفكار خارج �شندوق 
خمتلف  ل���ت���وج���ي���ه  ال�����ت�����وق�����ع�����ات، 
اإىل  الب�شرية  تهم  التي  القطاعات 
واأغزر  ا�شتدامة  اأك��رث  عطاء  �شبل 
م������ردوداً. وت��ط��رق��ت م��ع��ايل ح�شة 
اأهمية  اإىل  ب��وح��م��ي��د  عي�شى  ب��ن��ت 
اخلا�شة،  ال�شرتاتيجية  اجلل�شات 
وح�������وار امل�����ش��ت��ق��ب��ل م����ع ال��������وزراء، 
امل�شتقبلية  ال��ن��ق��ا���ش��ات  وج��ل�����ش��ات 

التي تعقدها حكومة دولة الإمارات �شمن فعاليات 
العاملية،  امل�شتقبل  ملجال�س  ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات 

متوّقعة اأن ُتف�شي هذه املجال�س العاملية اإىل الكثري 
التنموية  اجلهود  لتمكني  امل�شتقبلية  املبادرات  من 
العاملية، واملزيد من الرتقاء بطموح دولة الإمارات 
منذ  م��احم��ه  تك�ّشفت  وال����ذي  امل�شتقبل،  ل��ري��ادة 
“طموح  ب��  الحت���اد  فجر  ل��ب��زوغ  الأوىل  اللحظات 
زايد” الذي يخرتق كل ما هو اأبعد 
ومن  التوقعات.  ف�شاء  من  واأو���ش��ع 
�شلطان  الدكتور  معايل  اأكد  جانبه 
بن اأحمد اجلابر، وزير دولة، رئي�س 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 
لاإعام، على اأن دولة الإمارات باتت 
وجهة عاملية ل�شت�شراف تكنولوجيا 
امل�شتقبل يف القطاعات كافة؛ وذلك 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  ب��ف�����ش��ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة  ودع�����م 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل«.  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
الجتماعات  تعد  معاليه:  واأ���ش��اف 
العاملية  امل�شتقبل  ملجال�س  ال�شنوية 
و�شناع  واملخت�شني  ل��ل��خ��رباء  تتيح  رائ����دة  من�شة 
القطاعات  م�شتقبل  ل�شت�شراف  يلتقوا  اأن  ال��ق��رار 
امل���ح���وري���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا الإع�������ام، وذل����ك م���ن خال 
الفر�س  وا���ش��ت��ع��را���س  الآراء  وت���ب���ادل  امل��ن��اق�����ش��ات 
الإعام  دور  دع��م  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
و�شناعة  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 
وتابع:  للب�شرية.  اأف�شل  م�شتقبل 
الإعام  م�شتقبل  جمل�س  يناق�س 
التحديات  اأبرز  والثقافة  والرتفيه 
الرتفيه  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ال���ت���ي 
وامل����ع����ل����وم����ات م����ن ن���اح���ي���ة ال���دق���ة 
خا�شًة  وال��ت��ح��دي��ات،  وامل�����ش��داق��ي��ة 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  ظ��ل  يف 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واع���ت���م���اد 
بتطبيقاتها  ال�شطناعي  وال��ذك��اء 
ينعك�س على  ال��ذي  الأم��ر  املتنوعة، 
خا�شة،  ب�������ش���ورة  الإع�������ام  ق���ط���اع 
عامة.  ب�شورة  القطاعات  وخمتلف 
عهود  م��ع��ايل  اأك���دت  ناحيتها  وم��ن 
لل�شعادة وجودة  دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي،  بنت خلفان 
احلياة مدير عام مكتب رئا�شة جمل�س ال��وزراء، اأن 

جمال�س امل�شتقبل العاملية التي تنظمها حكومة دولة 
الإمارات بال�شراكة مع املنتدى القت�شادي العاملي، 
تعك�س التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون العاملي 
اأف�شل  م�شتقبل  و�شمان  املجتمعات  خلري  الهادف 
لاأجيال القادمة. وقالت عهود الرومي يف ت�شريح 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ان���ط���اق اأع���م���ال ال����دورة 
العاملية،  امل�شتقبل  ملجال�س  الرابعة 
اإن التغريات املت�شارعة التي ي�شهدها 
تتطلب  امل��ج��الت  خمتلف  يف  العامل 
الدولية  اجل��ه��ود  وتكثيف  ال��ت��ع��اون 
م�شتقبل  حت����دي����ات  ل����ش���ت�������ش���راف 
وت�شميم  احل����ي����وي����ة  ال���ق���ط���اع���ات 
احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة وت��وح��ي��د ال����روؤى 
واأ�شافت  مل��واج��ه��ت��ه��ا.  وال��ت��وج��ه��ات 
بقيادة  الإم������ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
اأ�شواطاً مهمة  قطعت  اهلل”،  “رعاه 
بال�شتفادة  للم�شتقبل  الإع����داد  يف 

من الإمكانات التي توفرها اأدوات الثورة ال�شناعية 
جودة  بتح�شني  الكفيلة  احللول  لت�شميم  الرابعة، 
لل�شعادة  ال��دول��ة  وزي���رة  واأع��رب��ت  املجتمعات.  حياة 
للم�شاركني  بالتوفيق  اأمنياتها  عن  احلياة  وج��ودة 

العاملية،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  جم���ال�������س  يف 
م�������ش���ي���دة ب���ال�������ش���راك���ة الإي���ج���اب���ي���ة 
الإمارات  دول��ة  حكومة  بني  البناءة 
وامل���ن���ت���دى الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي يف 
عامل  لبناء  الدولية  امل�شاعي  تعزيز 
وبدورها  ا�شتدامة.  اأكرث  م�شتقبلي 
اأك������دت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
دولة  وزي���رة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �شعيد 
الجتماعات  ان  ال��غ��ذائ��ي  ل��اأم��ن 
العاملية  امل�شتقبل  ملجال�س  ال�شنوية 
الدويل  العمل  لتعزيز  فر�شة  تعد 
وت��ك��ر���ش��ي��ه ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى خمتلف 
من  النوعية  والق�شايا  التحديات 
راأ�شها  وع���ل���ى  ال����ع����امل،  يف  ح��ول��ن��ا 
الق�شاء على اجلوع لتحقيق الأمن 

الغذائي، وذلك لتحفيز البتكارات والأفكار اخلاقة 
و�شياغة مبادرات ت�شعى مل�شتقبل مزدهر للب�شرية. 

الغذائي  الأمن  تواجه  التي  التحديات  اأن  واأ�شافت 
من حولنا تتزايد وهو ما يزيد من حجم امل�شوؤولية 
الدولية نحو هذه الق�شية، ونحن يف دولة الإمارات 
نتطلع للعب دور رئي�شي يف منظومة الأمن الغذائي 
العاملي، حيث لدينا ال�شرتاتيجية الوطنية لاأمن 
الغذائي، والتي تهدف اإىل تطوير 
منظومة وطنية �شاملة تقوم على 
اأ�ش�س متكني اإنتاج الغذاء امل�شتدام، 
وحت�������دد ع���ن���ا����ش���ر ����ش���ل���ة ال����غ����ذاء 
الوطنية، وتت�شمن ال�شرتاتيجية، 
جمموعة مبادرات رئي�شة ق�شرية 
امل����دى، �شمن روؤي����ة عام  وط��وي��ل��ة 
توجهات   5 على  وتركز   ،2051
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة: ت�����ش��ه��ي��ل جت����ارة 
ال��ع��امل��ي��ة، وت��ن��وي��ع م�شادر  ال��غ��ذاء 
ا���ش��ت��رياد ال���غ���ذاء، احل���د م��ن فقد 
وهدر الغذاء، �شامة الغذاء ونظم 
التغذية، و اإدارة املخاطر والأزمات 
اأن  اإىل  الغذائية. واأ�شارت معاليها 
ال��وط��ن��ي��ة لاأمن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الغذائي لدولة الإمارات تتوافق مع طبيعة واأهداف 
واأع����م����ال جم��ال�����س امل�����ش��ت��ق��ب��ل، خ�����ش��و���ش��اً جمل�س 
م�شتقبل ال�شتهاك، الذي يهدف اإىل درا�شة كيف 
ميكن اأن توؤثر الثورة ال�شناعية الرابعة يف التحول 
والتوزيع  ال�شتهاك  اأنظمة  اىل 
والإنتاج املتوازن وامل�شوؤول والبحث 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة جديدة  ب���دائ���ل  ع���ن 
اأنظمة  م���ن  ت��ع��زز  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
ع��امل��ي��اً. وم���ن جانبها  ال���ش��ت��ه��اك 
اأك��������دت م���ع���ايل �����ش����ارة الأم��������ريي، 
املتقدمة  ل��ل��ع��ل��وم  ال���دول���ة  وزي�����رة 
امل�شتقبل  جم��ال�����س  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
الإن�شاين  ال��دور  تعزيز  يف  العاملية 
للعلوم والتكنولوجيا بهدف خدمة 
دولة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال��ب�����ش��ري��ة، 
اختارت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
����ش���راك���ة م��ت��ك��ام��ل��ة وم���ت���ب���ادل���ة مع 
املنتدى القت�شادي العاملي من اأجل 
الِعلمية،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واحلكومات  ل��ك��ل  ال���ع���ون  ي���د  وت���ق���دمي 

لت�شميم م�شتقبل اأف�شل للعامل.

حلول وت�سورات عملية ملختلف التحديات �سمن اأعمال جمال�س امل�ستقبل العاملية

وزراء يف حكومة الإمارات: ملتزمون بتعزيز التعاون العاملي خلري املجتمعات و�سمان م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة

• حممد القرقاوي: حممد بن را�سد ر�سخ يف دولة االإمارات �سغفا كبريا بامل�ستقبل يف كافة قطاعاته

• الزيودي: 
دعم القيادة 

ومتابعتها 
امليدانية ير�سم 
مالمح م�ستقبل 

اأف�سل

• مرمي املهريي: 
جمال�س امل�ستقبل 

العاملية فر�سة 
للق�ساء على 

اجلوع وحتقيق 
االأمن الغذائي

• �سارة االأمريي: 
�سراكة متكاملة 

مع املنتدى 
االقت�سادي العاملي 
لت�سميم م�ستقبل 

اأف�سل للعامل

• ح�سة بوحميد: 
دولة االإمارات ت�سع 

كل االعتبارات 
التنموية رهن 

جودة حياة 
االإن�سان

• �سلطان اجلابر: 
االإمارات وجهة 

عاملية ال�ست�سراف 
تكنولوجيا 
امل�ستقبل يف 

القطاعات كافة

•  عهود الرومي: 
جمال�س امل�ستقبل 

العاملية تعك�س التزام 
االإمارات بال�سراكة 

والتعاون العاملي خلري 
املجتمعات



االثنني    4   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12774  
Monday   4   November   2019  -  Issue No   12774

13

اأخبـار الإمـارات

•• دبي - الفجر 

 ر�شد اآراء اأولياء الأمور حول جودة 
حياة اأبنائهم العام الدرا�شي اجلاري

وا���ش��ت��ه��دف امل�����ش��ح ال�����ش��ام��ل جلودة 
اخلا�شة  امل��دار���س  يف  الطلبة  ح��ي��اة 
وطالبة يف  األ��ف طالب   100 بدبي 
والتي  التوايل  على  الثالثة  ن�شخته 
انطلقت �شباح اأم�س الأحد وت�شتمر 
ذلك  ج��اء  امل��ق��ب��ل.  دي�شمرب   5 حتى 
ا�شت�شافتها  تفاعلية  جل�شة  خ��ال 
مدر�شة اخلليج الوطنية يف منطقة 
ال��ق��ره��ود، و���ش��ه��دت يف ال��وق��ت ذاته 
الكوادر  اإ�شتبانة جودة حياة  اإط��اق 
على  الثانية  ن�شختها  يف  امل��در���ش��ي��ة 
التوايل، والتي ت�شتهدف حوايل 20 
األ���ف معلم وك���ادر م��در���ش��ي يف دبي. 
وتنطلق اأعمال كل من امل�شح ال�شامل 
جلودة حياة الطلبة وا�شتبانة جودة 
روؤية  م��ن   ، املدر�شية  ال��ك��وادر  ح��ي��اة 
كل  باإ�شعاد  الر�شيدة  للقيادة  ثاقبة 
من يعي�س على اأر�س دولة الإمارات، 
ال�شيخ حمدان  �شمو  ومن توجيهات 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  حم��م��د  ب���ن 
املجل�س التنفيذي لإمارة دبي بو�شع 
واملبنية  املنا�شبة  واخلطط  احللول 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج امل�����ش��ح ال�����ش��ام��ل جلودة 
الأهداف  يواكب  مبا  الطلبة،  حياة 
  . 2021م  دب��ي  خلطة  امل�شتقبلية 
و�شهدت اجلل�شة م�شاركة جمموعات 
واملعلمني  ال��ط��ل��ب��ة  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
واأول��ي��اء الأم����ور، وال��ف��رق املعنية يف 
الهيئة بقيادة �شعادة الدكتور عبداهلل 
الكرم رئي�س جمل�س املديرين مدير 
عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية، 
وهند املعا رئي�س البتكار وال�شعادة 
اجلل�شة  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا  والإب���������داع، 
ال�شتماع اإىل اأفكار الطلبة واملعلمني 
واأولياء الأمور، واأرائهم حول جودة 
وحوار  نقا�شات  خال  من  حياتهم، 
احلياة  ج���ودة  معنى  ح���ول  ت��ف��اع��ل��ي 
وما  جمموعة،  ك��ل  نظر  وجهة  م��ن 
اإىل  املنتمني  الأف�����راد  يفعله  ال���ذي 
اأج������ل حت�شني  ك����ل جم���م���وع���ة م����ن 
جودة حياتهم والرتقاء بها؟، وماذا 

قدمت املدر�شة  لتح�شني جودة حياة 
وكادر  ومعلمني  طلبة  من  اأف��راده��ا 
مدر�شي؟. وي�شتهدف امل�شح ال�شامل 
جلودة حياة الطلبة طلبة ال�شفوف 
ف�����وق بجميع  ف���م���ا  ال�������ش���اد����س  م����ن 

املدار�س اخلا�شة بدبي.
جلودة  الإل���ك���رتوين  امل�����ش��ح  ويقي�س 
بلغات  يطبق  وال���ذي  الطلبة،  حياة 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ه���ي  ث����اث 
وال��ف��رن�����ش��ي��ة وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه حتى  
املقبل، جودة  دي�شمرب  اخلام�س من 
والعاطفية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل���ي���اة 
وال�شعادة، والعاقات مع الأ�شدقاء 
وال�شحة  وامل�������ش���ارك���ة،  وامل��ع��ل��م��ني، 
البدنية، ومنط احلياة، واأن�شطة ما 

بعد املدر�شة.
ياأتي ذلك، فيما ت�شتهدف ال�شتبانة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل جل���ودة حياة 
امل����دار�����س  امل���در����ش���ي���ة يف  ال������ك������وادر 
انطلقت  وال���ت���ي  ب���دب���ي،  اخل���ا����ش���ة 
ن�شختها الثانية على التوايل اليوم،  

وقيادة  معلماً  األ���ف   20 ي��ق��ارب  م��ا 
�شاغلي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، م��در���ش��ي��ة 
ال���وظ���ائ���ف امل�������ش���اع���دة يف امل����دار�����س 

اخلا�شة بدبي.
واأكد �شعادة الدكتور عبداهلل الكرم ، 
خال اجلل�شة،:” اأن تركيز كل منا 
احلياة،  جودة  مهارات  امتاك  على 
من  �شيعزز  حياة،  كاأ�شلوب  واتباعها 
�شتكون  لأنها  امل�شتقبل،  يف  طاقاتنا 
بتح�شيل  م���ق���ارن���ة  اأه���م���ي���ة  اأك������رث 

املعرفة اأو اجتياز الختبارات«.
املعرفة  ه��ي��ئ��ة  ع�����ام  م���دي���ر  ول���ف���ت 
اأن  اإىل  ب��دب��ي  ال��ب�����ش��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
م�����ش��وؤول��ي��ة م�شرتكة  ج���ودة احل��ي��اة 
اأولياء  داعياً  واملجتمع،  املدار�س  بني 
بناء  اإىل  واملعلمني  والطلبة  الأم��ور 
ح������وارات اإي��ج��اب��ي��ة م�����ش��رتك��ة حول 
جوانب جودة حياة كل منهم، وذلك 
انطاقاً من اأن جودة حياة كل فرد 
منا هي انعكا�س جلودة حياتنا معاً«. 
واأ�شار الكرم اإىل اأن الطلبة يق�شون 

%17 فقط من وقتهم يف املدر�شة، 
احلياة  ج������ودة  اأن  اإىل  ي�����ش��ري  م����ا 
وحدها،  امل��در���ش��ة  م�شوؤولية  لي�شت 
بني  اإيجابية  �شراكة  نتاج  اأنها  ذل��ك 
اأولياءالأمور وبني املدر�شة واملعلمني 

ح�����ول ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي مي���ك���ن من 
خالها حت�شني جودة حياتنا وفعل 
اأج����ل الرتقاء  ك��ل م��ا ب��و���ش��ع��ن��ا م��ن 

بجودة حياة الآخرين«.
ويواكب كل من امل�شح ال�شامل جلودة 

حياة  ج��ودة  واإ�شتبانة  الطلبة  حياة 
ب��دب��ي، خطوات  امل��در���ش��ي��ة  ال���ك���وادر 
ت��ع��زي��ز مكانتها  ن��ح��و  ل��دب��ي  واث��ق��ة 
لل�شبكة  الإقليمي  املركز  باعتبارها 
ل�شيما  الإيجابي،  للتعليم  الدولية 
عمليات  متابعة  عمليات  ث��م��ة  واأن 
ال��ت��ق��دم ال��ت��ي ي��ت��م اإح���رازه���ا �شمن 
احلياةخال  ج��ودة  جوانب  خمتلف 
ال�����ش��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة. واأو���ش��ح��ت هند 
وال�شعادة  الإب���ت���ك���ار  رئ��ي�����س  امل���ع���ا 
والتنمية  املعرفة  هيئة  يف  والإب���داع 
الب�شرية بدبي اأن املجتمع التعليمي 
باأهمية جودة  دراي��ة  اليوم على  بات 
م�شيدًة  م��ن��ا،  ك���ل  ح��ي��اة  يف  احل���ي���اة 
املدار�س  بني  الإيجابية  بالنقا�شات 
واأولياء الأمور والطلبة حول اأهمية 
ج��ودة احل��ي��اة لكل منا، مب��ا يف ذلك 
بت�شكيل  امل��دار���س  م��ن  العديد  قيام 
فرق عمل داخلية ملتابعة جودة حياة 
طلبتها، واإحداث اأثر اإيجابي ملبادرات 
جودة احلياة داخل البيئة املدر�شية«.  

وقالت غدير اأبو �شمط وهي مديرة 
مدر�شة اخلليج الوطنية اخلا�شة – 
تعد من  اأن ج��ودة احلياة  القرهود: 
الإن�شانية  ال�شرورية  الحتياجات 
م�شرية  املدر�شية،  وال��ك��وادر  للطلبة 
حياة  جل�����ودة  ال�����ش��ام��ل  امل�����ش��ح  اإىل 
الطلبة وا�شتبانة جودة حياة الكوادر 
فريق  م�شاعدة  �شاأنها  من  املدر�شية 
ب��ن��اء �شخ�شية  امل��در���ش��ة ع��ل��ى  ع��م��ل 
ومل�شنا  ولكوادرها،  لطلبتها  متوازنة 
اأن���ه���م ق���د ب���ات���وا اأك�����رث وع���ي���اً حول 
املتعلقة  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م  ح��ق��وق��ه��م 
بجودة احلياة«. ويقدم امل�شح للطلبة 
وللمدار�س ولأولياء الأمور ول�شناع 
ال����ق����رار م��ع��ل��وم��ات م��ن��ه��ج��ي��ة حول 
املدار�س  على  ينبغي  التي  اجلوانب 
معاجلتها �شمن بيئة مدر�شية تنتج 
يحفز  مب���ا  لطلبتنا  احل���ي���اة  ج����ودة 
ب����دوره م��ن الإجن�����از  ع��ل��ى م�شتوى 
نتائج  وك�شفت  واحل���ي���اة.  ال��درا���ش��ة 
الطلبة  حياة  جل��ودة  ال�شامل  امل�شح 

 75% اأن  ع��ن  امل��ا���ش��ي��ة  ن�شخته  يف 
بالرتباط  ي�����ش��ع��رون  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
الأ�شخا�س  م���ع  مم���ت���ازة  ب��ع��اق��ات 
الكبار يف املنزل، و%76 من الطلبة 
ي�شعرون بالرتباط بعاقات ممتازة 

مع اأ�شدقاء مقربني.
وق������ال ع����ب����داهلل رائ������د وه�����و طالب 
مدر�شة  يف  ع�����ش��ر  ال���ث���اين  ب��ال�����ش��ف 
اأن ج���ودة احلياة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
التقدير  اإب���داء  تعني  اإل��ي��ه  بالن�شبة 
املحبة  ون�شر  ل��اآخ��ري��ن  والم��ت��ن��ان 
ال�شغوط  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 
وترفع من معدلت  بها  ي�شعر  التي 
�شعادته، م�شرياً اإىل اأن جودة احلياة 
وتتفق  امل��ج��ت��م��ع«.  ازده����ار  يف  ت�شهم 
���ش��ب��اأ وتدر�س  ���ش��ي��م  ال��ط��ال��ب��ة  م��ع��ه 
باملدر�شة،  ع�����ش��ر  ال���ث���اين  ب��ال�����ش��ف 
يف  ت��ع��د  ال���وق���ت  اإدارة  اأن  م��و���ش��ح��ة 
م��ق��دم��ة الأ����ش���ي���اء ال���ت���ي ت���ق���ود اإىل 
الرتقاء بجودة حياتها، ما يقلل من 

ال�شغوط الواقعة عليها«.
ال�شامل  “امل�شح  اأن  ���ش��ي��م  وق���ال���ت 
جل����ودة ح��ي��اة ال��ط��ل��ب��ة ي��ف��ت��ح املجال 
احلياة،  ج��ودة  ح��ول  للتعلم  اأمامها 
عائلتها  م��ع  نقا�شات  عقد  ث��م  وم��ن 
واأ����ش���دق���ائ���ه���ا ح����ول اأه���م���ي���ة ج���ودة 
احل���ي���اة واجل���وان���ب ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
ويعد  ل��دي��ه��ا«.  وت��ع��زي��زه��ا  تقويتها 
الطلبة  حياة  جل��ودة  ال�شامل  امل�شح 
اأداة للمدار�س لفهم ومعاجلة جودة 
وجعل  اأف�����ش��ل  ب�شكل  الطلبة  ح��ي��اة 
تتلقى  �شعادة، حيث  اأكرث  مدار�شهم 
ك���ل م��در���ش��ة ت���ق���ري���راً ف���ردي���اً حول 
جودة حياة طلبتها مبنهجية تعتمد 
ال�شفافية واخل�شو�شية، يتبعه عقد 
ت�شتهدف  العمل،  ور����س  م��ن  ح��زم��ة 
ال��ع��م��ل م��ع امل���دار����س م��ن اأج���ل فهم 
جودة  لتح�شني  وامل������وارد  ال��ب��ي��ان��ات 

حياة طلبتها

م�ساركة مميزة لل�سعودية يف معر�س ال�سارقة للكتابكليات التقنية حتتفي ب�يوم العلم 
•• ال�صارقة -وام:

ت�شارك اململكة العربية ال�شعودية يف فعاليات الدورة ال� 38 من معر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب بجناح ر�شمي ي�شم اأكرث من 20 جهة حكومية �شعودية.

و قال الدكتور بد بن ح�شني اآل �شليمان امل�شرف العام علي اجلناح ال�شعودي يف املعر�س 
الإمارات  دول��ة  يف  تنظم  التي  الكتاب  معار�س  جلميع  خا�شا  اهتماما  ت��ويل  اململكة  اأن 
ومنها معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب الذي ت�شارك فيه بجناح يعد اأحد اأكرب الأجنحة 
اأكرب عدد من اجلهات احلكومية فيه  امل�شاحة ومن خال م�شاركة  الر�شمية من حيث 

حيث تتواجد معظم اجلامعات و الوزارات و مراكز البحث.
واأ�شاف اأن اجلناح ي�شم 3500 كتاب منها اأكرث من 200 عنوان جديد تعر�س لأول 
مرة خارج اململكة .. م�شريا اإىل اأن الكتب تتنوع بني اإ�شدارات اجلامعات واملراكز البحثية 

و الثقافية.
واأكد اآل �شليمان اأن م�شاركة اململكة املميزة والدائمة يف املعر�س يف دوراته كافة اإمنا تعك�س 
العمق التاريخي للعاقات والروابط املتينة بني البلدين ال�شقيقني .. م�شيدا بامل�شتوي 
ال�شقيقني تنفيذا لروؤية قيادتيهما  البلدين  الثقايف يف  امل�شهد  اإليه  ارتقي  املتقدم الذي 

احلكيمة.
واأو�شح اأن اململكة العربية ال�شعودية ت�شعي من خال م�شاركتها اإىل مد ج�شور املعرفة 
والتوا�شل مع الثقافات الأخرى، والتعريف بدور ال�شعودية الفاعل واملهم ، ونقل روؤيتها 
اإبرازها  وموا�شلة  الإن�����ش��اين،  وحراكها  والتقني  والعلمي  الثقايف  اإنتاجها  خ��ال  م��ن 
ال�شورة امل�شرفة للمملكة يف املحافل واملعار�س الدولية.. لفتا اإىل اأن اجلناح ي�شهد يوميا 
اإقبال كبريا من زوار املعر�س الذين ي�شعون اإىل التعرف على اأحدث الإ�شدارات العلمية 

و الثقافية يف اململكة.

•• اأبوظبي -وام: 

اأفرعها  يف  العلم  ب�يوم  العليا  التقنية  كليات  احتفت 
اأنحاء الدولة ومب�شاركة  املنت�شرة يف خمتلف   17 ال� 
األ����ف ط��ال��ب وطالبة   23 ال��ب��ال��غ ع���دده���م  ط��اب��ه��ا 
والتدري�شية.  الإداري��ة  الهيئة  اأع�شاء  اإىل  بالإ�شافة 
و�شارك �شعادة الدكتور عبداللطيف ال�شام�شي مدير 
بكليات  العلم  رف��ع  فعالية  يف  العليا  التقنية  كليات 

التقنية بفرعها يف دبي.
فرحة  ي��وم  ه��و  العلم  ي��وم  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ���ش��ار 

وفخر ووحدة وطن ويوم جتتمع فيه القلوب وتتوحد 
ترى  وهي  ال�شماء  لتعانق  الأع��ني  وترتفع  الأ�شوات 
ع��ل��م الإم������ارات ي��رف��رف ع��ال��ي��اً، م���وؤك���دا ���ش��م��وخ هذا 

الوطن وعظمة قادته واإخا�س ووفاء اأبنائه.
اإننا جندد يف هذا اليوم العهد وال��ولء للوطن  وقال 
علمنا  دائ���م���اً  نعلي  واأن  مكت�شباته  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
لهذه  واإخ��ا���ش��ن��ا  ووح��دت��ن��ا  وعملنا  بعلمنا  خ��ف��اق��اً 
الأر�س الغالية ، م�شريا اإىل اأن هذا احلدث ال�شنوي 
ي�شاهم يوماً بعد يوم يف تعميق قيمة الوطن ومعاين 

الوحدة.

• طلبـــة ومعلمــون واأوليــاء اأمــور يجيبــون عــن اأهــم 3 اأ�سئلــة حــول جــودة حيــاة كــل منهــم 
• د. عبداهلل الكرم: اأدعو اأولياء االأمور والطلبة واملعلمني اإىل بناء حوارات اإيجابية م�سرتكة حول جودة احلياة
• م�سح »جودة حياة الطلبة«  ي�ستهدف طلبة ال�ساد�س اإىل ال�سف الثاين ع�سر يف ن�سخته الثالثة على التوايل للعام الدرا�سي اجلاري
• قيا�س جودة احلياة االجتماعية والعاطفية وال�سعادة، والعالقات مع االأ�سدقاء واملعلمني، وامل�ساركة، وال�سحة البدنية، ومنط احلياة، واأن�سطة ما بعد املدر�سة

•• ال�صارقة -وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
فعاليات  انطاق  ام�س  �شباح  ال�شارقة،  جامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
املوؤمتر الإماراتي الأملاين ال�شابع للطب وطب الأ�شنان مبجمع الكليات الطبية 

والعلوم ال�شحية يف جامعة ال�شارقة.
وي�شتعر�س املوؤمتر اأهم الق�شايا يف املجالت الطبية وال�شحية واأحدث املمار�شات 
والتقنيات والأجهزة والأ�شاليب العاجية املتطورة يف الطب وطب الأ�شنان، اإىل 
الإم��ارات��ي من خال  املجتمع  التي تواجه  الأم��را���س  اأه��م  جانب الرتكيز على 
مناق�شة البحوث يف تلك الأمرا�س بني 40 باحثاً من اأطباء وعلماء من جامعة 

ال�شارقة والإمارات ومن اجلانب الأملاين.
ا�شتهلت فعاليات املوؤمتر بال�شام الوطني وتاوة اآيات من الذكر احلكيم، ليلقي 
فيها  كلمة ثمن  ال�شارقة،  النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  بعدها 
املوؤمتر  لفعاليات  ال�شارقة  جامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
ولل�شنة  املوؤمتر  عقد  اأن  اإىل  م�شرياً  الأ�شنان،  وط��ب  للطب  الأمل��اين  الإم��ارات��ي 
اإمارة  عليها  باتت  التي  للمكانة  طبيعية  حم�شلة  ه��و  ال��ت��وايل،  على  ال�شابعة 
ال�شارقة على اختاف مدنها ومناطقها املختلفة يف ميادين اخلدمات والرعاية 
الطبية وال�شحية املتقدمة، والتي بلغت ح�شولها على العتماد من قبل منظمة 
ال�شحة العاملية كاأول مدينة �شحية يف املنطقة، بعد اأن ا�شتوفت لكافة املعايري 

وال�شرتاطات ال�شحية اجلديدة املتعلقة باملدن ال�شحية.
ولفت مدير جامعة ال�شارقة اإىل اأن ما طرحه اخلرباء العامليون من خال هذا 
املوؤمتر يف دوراته ال�شابقة من حماور علمية يف ميادين الطب والعلوم ال�شحية 
ذات الأبعاد العلمية والعملية العاملية خري دليل على املكانة التي اآلت اإليها اإمارة 
ال�شارقة والدولة عموماً يف كفالة �شحة اأبناء املجتمع ب�شتى �شرائحه يف مواجهة 

الأمرا�س ول�شيما املعقدة منها.
الأملانية  لوبيك  جامعة  رئي�شة  كيزباك،  غل�شون  غابريال  الربوف�شورة  واألقت 
وجامعة  ال�شارقة  جامعة  بني  جتمع  التي  والتعاون  العاقة  فيها  ثمنت  كلمة 
لوبيك الأملانية، م�شرية اإىل اأن كا من املوؤ�ش�شتني لديه تركيز قوي على علوم 

احلياة وعلى العلوم الأ�شا�شية القوية التي تدعم برنامج الطب ال�شريري.
جامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  �شكرها  عن  كلمتها  يف  واأع��رب��ت 

ال�شارقة، على دعمه واهتمامه بخدمة التعليم والرتقاء بالطب وعلومه.
وعرب الربوف�شور هانز روبرت متلمان، وزير التعليم والعلوم والثقافة الأملاين 
جامعة  باإن�شاء  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  باهتمام  �شعادته  ع��ن  الأ���ش��ب��ق 
الأطباء  بتدريب  اهتمامها  اإىل جانب  العلمية  باإجنازاتها  بتقدير عاملي  حتظى 
كل  ت�شت�شيف   2017 ع��ام  ومنذ  اأملانيا  اأن  اإىل  كلمته  يف  واأ���ش��ار  واملمر�شني. 
املكثف  التدريب  للم�شاركة يف  الفر�شة  ملنحهم  ال�شارقة  عام طاًبا من جامعة 
ويف  العملية،  بالتطبيقات  النظرية  معارفهم  ربط  اأجل  من  واجلراحي  الطبي 
اأغ��وان يف  لوؤي  الدكتور  ال�شارقة  الطالب اخلريج من جامعة  �شارك  العام  هذا 

تدريب جراحي ر�شمي و�شيتخرج كخبري اأملاين، وهو ما يعادل م�شت�شاًرا جراحًيا، 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت��دري��ب ال��دك��ت��ور ج��ون��ا���س ه��ريزب��رغ، اأح���د اجل��راح��ني ال�شباب 

املوهوبني باأملانيا يف جامعة ال�شارقة.
واأ�شاد بالتعاون املثمر بني جامعة ال�شارقة وجامعة لوبيك الأملانية يف املجالت 
الطبي  ال��ت��ط��ور  ي�شهم يف  العلمية مب��ا  ال��ب��ح��وث  م��ن  ال��ع��دي��د  ون�����ش��ر  ال��ط��ب��ي��ة، 
مدير  نائب  حميد  قتيبة  للدكتور  كلمة  ويف  البلدين.  بني  والثقايف  والعلمي 
اجلامعة ل�شوؤون الكليات الطيبة والعلوم ال�شحية وعميد كلية الطب، بني فيها 
ال�شارقة  الطبي يف جامعة  املجمع  العليا يف  للدرا�شات  برامج  ع�شرة  ا�شتحداث 
وعلم  ال�شكري  اأمرا�س  يف  عليا  درا�شات  ت�شمل  املا�شية  الثاث  ال�شنوات  خال 
برنامج  اإىل  بالإ�شافة  الطبيعي،  والعاج  والأ�شنان  الفك  وجراحة  العقاقري 

املاج�شتري والدكتوراه يف الطب اجلزيئي.
ونوه قتيبة اإىل ارتفاع عدد طاب وطالبات الدرا�شات العليا يف املجمع الطبي يف 

ال�شنوات الثاث الأخرية من 5 طاب اإىل 220 طالبا وطالبة.
وتابع قتيبة : يف هذه ال�شنة قررت اللجنة العلمية ا�شراك طاب الكليات الطبية 
و�شوف  اأبحاثهم  نتائج  لعر�س  الفر�شة  لهم  واأتاحت  العليا،  الدرا�شات  وطاب 
يقدم يف املوؤمتر 60 بحثا مقدما من الطاب والطالبات وبهذا ميكن مناق�شة 
البحوث وال�شتفادة من خربات املحا�شرين والباحثني املدعوين اإىل هذا املوؤمتر  
يف  الأ�شنان  وط��ب  الطب  وطلبة  العليا  الدرا�شات  طلبة  من   50 وي�شارك   .
تقدمي اأبحاثهم العلمية على مدار يومني، ويقدم املوؤمتر العديد من املحا�شرات 

وور�س العمل حول: اأمرا�س ال�شرطان، واللتهابات، واأمرا�س املناعة، والقلب، 
وجراحة املنظار، واجلراحة العظمية والع�شبية، ويف جمال طب الأ�شنان �شيتم 
عقد حما�شرات حول التاأهيل الوظيفي واجلمايل للوجه والفكني، بجانب ور�س 

عمل حول زراعة الأ�شنان.
وت��ف�����ش��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ب��ت��ك��رمي امل��ت��ح��دث��ني ورع����اة املوؤمتر 
وال�شخ�شيات التي �شاهمت يف تطور الرعاية الطبية يف الدولة ومنهم الدكتورة 

زليخة داوود، وت�شلم �شموه درعا تذكاريا من رئي�شة جامعة لوبيك الأملانية.
وافتتح �شاحب ال�شمو رئي�س جامعة ال�شارقة املعر�س العلمي امل�شاحب للموؤمتر، 
حيث تفقد اأرجاء املعر�س م�شتمعاً ل�شرح حول امل�شاريع البحثية املعرو�شة من 
املجتمع  تطور  يف  الإ�شهام  �شاأنها  من  والتي  باجلامعة،  العليا  الدرا�شات  طلبة 

والرتقاء باخلدمات الطبية.
مع  بال�شراكة  ال�شارقة  جامعة  من  بتنظيم  ياأتي  املوؤمتر  اأن  بالذكر  واجلدير 
جامعات وم�شت�شفيات اأملانية، وهيئة ال�شارقة ال�شحية، وهيئة الإمناء التجاري 

وال�شياحي بال�شارقة، وهيئة ال�شارقة لاإذاعة والتلفزيون.
ح�شر انطاق فعاليات املوؤمتر كل من ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن القا�شمي 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم، و�شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم رئي�س دائرة 
ال�شحية،  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  املحيان  علي  عبداهلل  و�شعادة  الب�شرية،  امل��وارد 
ونواب مدير جامعة ال�شارقة واأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية باجلامعة، 

وطلبة الكليات الطبية من خمتلف التخ�ش�شات.

حاكم ال�سارقة ي�سهد انطالق فعاليات املوؤمتر الإماراتي الأملاين ال�سابع للطب وطب الأ�سنان

انطالق امل�سح ال�سامل جلودة حياة الطلبة وا�ستبانة جودة حياة الكوادر املدر�سية

دبي تقي�س جودة حياة 100 األف من طلبتها و20 األف معلم يف مدار�سها
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عربي ودويل
الدميوقراطيون يعانون �سغطا نف�سيا يف عهد ترامب   

الدميوقراطيني الذين يرف�شون دونالد ترامب من اعماقها. وعندما 
اكت�شفت يف 2016 ان اثنني من ا�شدقائها القدامى يدعمون ترامب 
�شعرت باخلزي. واأ�شافت “فكرت مليا يف كيفية ادارة �شداقتنا” لكن يف 
النهاية قررت انه ل ميكنني رف�شهما بالكامل ل زلنا اأ�شدقاء لكن اأقل 

قربا. وتابعت هذا حمبط جدا و�شيكون هناك اأبدا حاجز بيننا.
وروى كودي مايرز وهو مهند�س كمبيوتر �شاب من كارولينا ال�شمالية 
ن�شره  اث��ر  وال��ده��ا  مع  و�شديقته  هو  تخا�شم  كيف  ال��ك��رتوين  ملنتدى 
فيديو مناه�س لرتامب. واأ�شاف اأنه مل يعد يرغب اليوم يف التحدث 

يف المر حتى ل يعيد فتح اجلروح.
التامة وميار�شون  القطيعة  لتفادي  ال�شخا�س  كثريا ما يجهد هوؤلء 

على اأنف�شهم رقابة ذاتية ويتفادون اخلو�س يف ال�شيا�شة.
نيويوك  ب�شمال  التي تعمل يف جامعة كورنيل  رام�شل  ه��وؤلء دونا  بني 

•• نيويورك-اأ ف ب:

التوا�شل  �شبكات  الآخ��ر هجر  والبع�س  باأ�شرته  بع�شهم قطع عاقته 
الجتماعي وميتنع عن اخلو�س يف ال�شيا�شة، واآخرون فتحت جروحهم 
بع�س  على  الرئا�شية  ترامب  دون��ال��د  ف��رتة  انعك�شت  هكذا  النف�شية.. 

الدميوقراطيني نف�شًيا و�شخ�شًيا.
نيويورك  مثل  الدميوقراطيني  معاقل  يف  املتكررة  التظاهرات  وخلف 
رئا�شة  ت�شببت  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  م��واق��ع  على  ال��ب��ادي  والغ�شب 
ترامب يف الكثري من التوتر ال�شخ�شي والنف�شي الذي ل يتم التطرق 
املتحدة قبل عام من  الوليات  انق�شام  اليه ال قليا علنا لكنه يك�شف 
وتقول روت وهي مهند�شة معمارية   .2020 النتخابات الرئا�شية يف 
اولئك  م��ن  اأن��ه��ا  عائلتها،  ا�شم  ك�شف  ع��دم  اري��زون��ا طلبت  م��ن  �شتينية 

ال�شيا�شية ملخاطبيها  الفكار  تلتزم احلذر وحتاول معرفة  اإنها  وتقول 
قبل اأي حمادثة. واأ�شافت مل نعد نتحدث يف ال�شيا�شة، المر بات �شارا. 

مل نعد نعرف من يفكر يف ماذا المر جنوين وهذا حمبط.
اأين  يعرفون  اأنا�س  مثا  ال�شيا�شة  ب�شاأن  من��زح  كنا  ال�شابق  يف  وتابعت 
دميوقراطية يل�شقون بظهري مل�شقا جمهوريا، وكنا ن�شحك. لكن اذا 

فعل اأحدهم ذلك اليوم �شاأغ�شب كثريا.
وتقول جاكلني ديلي وهي متقاعدة كاثوليكية ملتزمة من نيويورك اأنها 
تخلت عن اخلو�س يف ال�شيا�شة مع ا�شدقائها يف الكني�شة ومعظمهم من 

موؤيدي ترامب حتى ل تخ�شرهم.
اأن ج���رت ب��ي��ن��ن��ا م��ن��اق�����ش��ات ���ش��اخ��ب��ة ح���ول الهجرة  واأو����ش���ح���ت ح���دث 
والطفال املحتجزين يف اأقفا�س على احلدود وبعد دقائق قليلة ندرك 
اأن اأيا منا لن يغري موقفه فنتوقف عن النقا�س. ويقول كثريون اأنهم 

راميل م�شكلة  دونا  زميلة  بي�شار  بريجيد  غ��ادروا في�شبوك. فبح�شب 
ال�شبكات الجتماعية اأنك ترى حقيقة من هم النا�س، ومل اأعد اأرغب 

يف روؤيتهم.
�شدر  امريكا  يف  النق�شامات  ح��ول  كتاب  �شاحب  وي�شت  داري��ل  وي��رى 
والنا�س  باأ�شره،  املجتمع  ومي�س  ال�شيا�شة  يتجاوز  المر  مار�س  اآذار  يف 

يعانون.
وي�شيف هذا الدميوقراطي الذي يحتفظ بعاقات جيدة مع �شقيقاته 
الكبري من  بالعدد  الكتاب �شدمت  اع��داد  ل��دى  اأن��ه  امل��وؤي��دات لرتامب 
ال�����ش��ه��ادات م��ن جم��ه��ول��ني ال��ذي��ن ي����روون م���دى ت��اأث��ر اأ���ش��ره��م بهذه 

النق�شامات. ويو�شح المر مل يبداأ مع ترامب، لكنه تفاقم معه.
البع�س يعاين من  اأن  العاقات رمب��ا هو  التوتر يف  ه��ذا  الأخ��ط��ر من 

�شغط نف�شي ا�شتفحل منذ 2016.

الأمريكيني  م����ن  ب���امل���ائ���ة   49
يوؤيدون، و47 باملائة �شد.

ي��زال دونالد ترامب يحظى   ول 
قاعدته،  ل����دى  ك��ب��رية  ب�����ش��ع��ب��ي��ة 
الق�شية  ه����ذه  اأن  ي���ب���دو  ول���ك���ن 
للراأي  ا�شتطاع  يف  عليه  اأث���رت 
اأظهر  وال��ذي  اجلمعة،  ي��وم  ُن�شر 
ب���امل���ائ���ة بني   74 ب��ن�����ش��ب��ة  دع���ًم���ا 
وفق  “تقل�شا”،  اجل��م��ه��وري��ني 
واأي  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  �شحيفة 

بي �شي. 
امل�شتهدف  ب����اي����دن،  ج���و  ان  ال 
يف  اجلمهوري  قبل  م��ن  مبا�شرة 
على  �شغط  )لأن���ه  الق�شية  ه��ذه 
لت�شويهه(،  حماولة  يف  اأوكرانيا 

ا. مل ي�شلم من تداعياتها اأي�شً
متنح  احل���������������ايل،  ال��������وق��������ت  يف 
الوطنية  ال�������راأي  ا���ش��ت��ط��اع��ات 
الرئا�شية  الن���ت���خ���اب���ات  ل���ه���ذه 
كان،  اأي��ا  ال��دمي��ق��راط��ي،  املناف�س 
 5 6 فا�شل  اإىل   3 تقّدما بفارق 

نقاط على دونالد ترامب.
 ويف عام 2016، كان اجلمهوري 
ال�شعبي  ال��ت�����ش��وي��ت  خ�����ش��ر  ق���د 
ثاثة  )وح���وايل  نقطتني  بفارق 
مدين  انه  غي����ر  �شوت(  مايني 
بفارق  ب��ف��������������������وزه  لن��ت��خ��اب��������������������ه 
الوليات  م��ن  حفن����ة  يف  �شئيل 

الرئي�شية.
عن لوجورنال دي دميان�س

بايدن يت�سدر
يوم  يف  ال  املنحنيات  تتقاطع  مل 
واح���د، 8 اأك��ت��وب��ر: لأول م��رة يف 
متنح  مل  الدميقراطية،  احلملة 
الوطنية جو  ال��راأي  ا�شتطاعات 
بايدن ال�شدارة، كان ذلك ح�شب 
نيوز.  كلري  ري��ال  موقع  ح�شابات 
الي�شارية  ال�شناتور  تغلبت  لقد 
اإليزابيث وارن على نائب الرئي�س 
ال�شابق ب��اراك اأوب��ام��ا، ال��ذي ظل 

يرتاجع منذ ذلك الوقت. 
ال��ي��وم يف ن�شبة  ب��اي��دن  يبقى ج��و 
ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا   7 ف��ا���ش��ل   26
نقاط  خم�س  ب��ف��ارق  الت�شويت، 
 3 ف����ا�����ش����ل   21( واري����������ن  ع�����ن 
املناف�س  باملائة( وبريين �شاندرز، 
عام  كلينتون  لهياري  الرئي�شي 
2016 )16 فا�شل 8 باملائة(. 

يتمتع  املر�شحني،  �شغار  بني  اما 
بيتو بوتيجيج، 30 عاًما، والذي 
بديناميكية  الرابع،  املركز  يحتل 
الأ�شبوعني  م���دار  على  اإيجابية 
باملائة   8 الآن  ومُينح  الأخريين، 
ان  �شبق  م�شتوى  -وه���و  تقريًبا 

حققه من قبل.
ب�شكل  ت��������دل  ال����ن����ت����ائ����ج  ه��������ذه 
اأ���ش��ا���ش��ي على ت���وازن ال��ق��وى بني 
احلالية.  والجت��اه��ات  املر�شحني 
امل����ت����ح����دة،  ال�������ولي�������ات  لأن��������ه يف 
والنتخابات  للرئا�شية  بالن�شبة 

على  الت�شويت  يتم  التمهيدية، 
اأ����ش���ا����س ولي�����ة ولي������ة، وه�����ذا ل 

ُيطمئن جو بايدن. 
مر�شح  اح���ت���ل  اي��������وا،  ولي������ة  يف 
الو�شط، يوم اجلمعة، يف ا�شتطاع 
ل�شحيفة نيويورك تاميز، املركز 
ب��امل��ائ��ة من   17 ال���راب���ع ف���ق���ط، 
وارن  جت��اوزت��ه  الت�شويت،  ن��واي��ا 
 19( و����ش���ان���درز  ب���امل���ائ���ة(،   22(
باملائة( وبوتيجيج )18 باملائة(. 
الولية،  ه���ذه  يف  ب���اي���دن  وي����رى 
قد  ل�شاحله  الت�شويت  نوايا  اأن 
تقريًبا  ال��ن�����ش��ف  اإىل  انخف�شت 
خ��������ال �����ش����ه����ري����ن، )م��������ن 28 
فا�شل   15 اإىل  باملائة   5 فا�شل 
توفر  اي�������ش���ا،  ه��ن��ا  ب���امل���ائ���ة(.   7
معلومات  ال���ش��ت��ط��اع��ات  ه���ذه 
ول��ك��ن ي��ج��ب اأخ���ذه���ا ب��ح��ذر لأن 
اجل�شم  مي��ث��ل��ون  ل  امل�شتطلعني 
املوؤمتر  م���ب���ا����ش���رة:  الن���ت���خ���اب���ي 
اأي���وا هو  ال���ذي �شيعقد يف ولي���ة 
نوع خم�شو�س من النتخاب، مع 

القيام  يحاولون  الدميقراطيون 
مو�شوعاتهم  ح�����ول  ب���ح���م���ات 
ته���م  ال��ت��ي  وامل��وا���ش��ي��ع  املف�شلة 
رك���زت احلياة  الأم��ري��ك��ي��ني، فقد 
نهاية  منذ  الأمريكية  ال�شيا�شية 
اإقالة  اإج��������راءات  ع��ل��ى  ���ش��ب��ت��م��رب 
دونالد ترامب لدوره يف الق�شية 

الأوكرانية. 
وق����د ان��ت��ق��ل��ت ه����ذه امل�����ش��ال��ة اىل 
ي���وم اخلمي�س،  م��رح��ل��ة ج��دي��دة، 
حيث  ال��ن��واب،  جمل�س  بت�شويت 
الأغلبية،  الدميقراطيون  ميثل 
ر�شمًيا  اإط�����اًرا  يعطي  ق���رار  وه���و 
جل�شات  وخ��ا���ش��ة  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات، 

ال�شتماع العامة.
الأمريكي،  ال��رئ��ي�����س  اأك����د  وق����د 
اأن هذه اخلطوة، بعيدة  اجلمعة، 
و�شتمنحه  �شقوطه،  ت�شريع  ع��ن 
“اأغلبية غا�شبة” يف النتخابات 

الرئا�شية لعام 2020.
ال���راأي العام  اإن دع��م  ال��واق��ع،  يف 
لإقالته يتبع اخلطوط احلزبية: 

ومن  لا�شتمرار.  الخر  الرهان 
ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، ي��ت�����ش��در ك���ل من 
وارين  واإليزابيث  �شاندرز  بريين 
ال�����ش��ب��اق، ح��ي��ث ج��م��ع ك��ل منهما 
حوايل 25 مليون دولر يف الربع 
بيزن�س  م���وق���ع  ح�����ش��ب  ال���ث���ال���ث، 
بوتيجيج  بيتو  يليهما  اإن�شايدر، 
وجو  دولر(  م���ل���ي���ون   19.1(

بايدن )15 مليون دولر(. 
املبالغ  ه�����ذه  ف�������اإن  ذل�������ك،  وم�����ع 
 125 مببلغ  مقارنة  متوا�شعة 
جمعه  مت  ال�����ذي  دولر  م��ل��ي��ون 
دونالد  ال��وق��ت حل��م��ل��ة  ن��ف�����س  يف 
ترامب، الذي يبدو تر�شيحه من 
طرف اجلمهوريني جمرد اإجراء 
املنتهية  الرئي�س  هو  لأنه  �شكلي، 
بع�س  اإل  ي��ن��اف�����ش��ه  ول  ولي���ت���ه، 

املرت�شحني الثانويني. 

حملة على وقع 
اإجراءات اقالة ترامب

امل�����ت�����ن�����اف�����������ش�����ون  ك������������ان  اإذا   

تعيني عام للمندوبني لكل دائرة. 
�شت�شوت  التي  هامب�شري،  نيو  يف 
11 ف���رباي���ر، جو  ي����وم  ال��ث��ان��ي��ة 
بايدن يف و�شع اأف�شل قليًا. هو 
اإليزابيث  ال��ث��اين خلف  امل��رك��ز  يف 
 25 م��ق��اب��ل  ب��امل��ائ��ة   21( وارن 
ب��امل��ائ��ة( وي��ه��دده ب��ريين �شاندرز 
)20 باملائة(. واإذا كانت الوليات 
امل�شوتة يف فرباير )تليها نيفادا 
وكارولينا اجلنوبية( غري ممثلة 
-اأقل  امل��ن��دوب��ني  ب��ع��دد كبري م��ن 
من 4 باملائة من املندوبني الذين 
املر�شح  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ���ش��ي��خ��ت��ارون 
الأبي�س  ل��ل��ب��ي��ت  ال��دمي��ق��راط��ي 
حا�شمة  ولي���ات  �شتكون  –فاإنها 
بعد  �شتفرزها  التي  للديناميكية 

ذلك يف املناطق الأخرى.
 لذلك جند هذه الوليات اولوية 
املر�شحني يف حماتهم، بدًء من 
اأي��وا، حيث متت دعوة 14  ولية 
اجل��م��ع��ة حل�شور  م�����ش��اء  م��ن��ه��م 
يلقون  ت���ق���ل���ي���دي  ع�������ش���اء  ح���ف���ل 

مرجتلة  ق�����ش��رية  خطبا  خ��ال��ه 
دون م�شاعدة مكتوبة او مرئية.

بقاء 17 مر�سحا،
والت�سفيات م�ستمرة

لقد حطم عدد املرت�شحني للفوز 
بورقة نف�س احلزب رقما قيا�شيا 
كانوا  احل��م��ل��ة:  ه��ذه  يف  تاريخيا 
الن��ط��اق، تخلى  26 على خط 
اإنه  اجلمعة:  يوم  اآخرهم  ت�شعة، 
ولية  ارب��ع��ي��ن��ي  اأورورك،  ب��ي��ت��و 
تك�شا�س، الذي كان جنم انتخابات 

التجديد الن�شفي العام املا�شي.
اأن ي�شبح  ال��ذي ف�شل يف  ال��رج��ل 
مار�س  ب��داأ يف  قد  ك��ان  �شيناتورا، 
اإثارة  دون  الأبي�س،  البيت  �شباق 
نف�س احلما�س، وف�شل يف اخرتاق 

ا�شتطاعات الراي.
ي�شتهدفون   17 ب����ق����ي  اذن، 
ال���دمي���ق���راط���ي. عام  ال��رت���ش��ي��ح 
2016، عندما بداأت النتخابات 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ل��ك��ل م��ع�����ش��ك��ر، كان 

جمهورًيا  م��ت��ن��اف�����ًش��ا   12 ه��ن��اك 
يوا�شلون ال�شباق حينها، وثاثة 
الوليات  يف  فقط.  دميقراطيني 
ال����ذي ي�شبق  امل��ت��ح��دة، اخل��ري��ف 
تزايد  مو�شم  هو  الت�شويت،  هذا 
حاولوا  ل��ل��ذي��ن  الن�������ش���ح���اب���ات، 
جت�شيد بديل دون جناح، اأو لقلة 

الدعم، اأو المكانيات املالية.
ا،  اأي�شً الإي����ق����اع  ه����ذا  وي���ت���واف���ق   
التي  التلفزيونية  املناظرات  مع 
اأ�شبحت انتقائية ب�شكل متزايد. 
اأورورك  بيتو  يكن  مل  وب��ال��ت��ايل، 
للمناظرة  ال���ت���اأه���ل  ع��ل��ى  ق������ادراً 
12 مناظرة،  اخلام�شة، من بني 
ب�شبب  ن��وف��م��رب،   20 يف  امل��ق��ررة 

تدحرجه يف ا�شتطاعات الراأي.
حاليا، تاأكد ت�شعة مرت�شحني من 
افتتاك بطاقة تاأهلهم للربنامج، 
الرابعة  املناظرة  يف  �شارك  بينما 

يوم 15 اأكتوبر، 12 مت�شابًقا.
ان عدد اجلهات املانحة والأموال 
ل��ل��ح��م��ل��ة، هي  ي��ت��م جمعها  ال��ت��ي 

النتائج  هــذه 
ب�سكل  ـــدل  ت
على  اأ�سا�سي 
القوى  تــوازن 
بني املر�سحني 
واالجتاهات 
احلـــــالـــــيـــــة

حــطــم عــدد 
املـــر�ـــســـحـــني 
بورقة  للفوز 
احلزب  نف�س 
قيا�سيا  رقما 
تــاريــخــيــا يف 
احلملة هــذه 

 توفر ا�ستطالعات الراي معلومات توؤخذ بحذر لأن امل�ستطلعني ل ميثلون اجل�سم النتخابي 

يبقى جو بايدن اليوم يف ن�سبة 26.7 باملائة من نوايا الت�سويت، بفارق خم�س نقاط عن وارين

•• الفجر – خرية ال�صيباين

من  الثالث  الثالثاء  يــوم  عن  عــام،  يف�سلنا 
اليوم الذي �سينتخب فيه املواطنون  نوفمرب، 

االأمريكيون رئي�سهم. 

ي�سعى دونالد ترامب لوالية ثانية، ويواجهه 
حماولة  يف  �ســـهور  منذ  دميوقراطيـــًا   17
ال�سيف  يف  حزبهم  تر�سيح  ببطاقـــة  للفوز 

املقبل.
التمهيدية  االنــتــخــابــات  انــطــالق  اإ�ـــســـارة   

مع  فــربايــر،   3 اأ�ــســهــر،  ثالثة  بعد  �ستعطى 
والية  وهــي  ــوا،  اأي لوالية  التقليدي  املوؤمتر 
االمريكي.  االأو�سط  الغرب  يف  �سغرية  ريفية 
حا�سمة  �ستكون  االأوىل  االنتخابات  وهــذه 

لبقية العملية.

قبل 3 اأ�سهر من متهيدية الدميقراطيني:

الرئا�سية الأمريكية: ثالثة اأ�سياء يجب معرفتها...!
بايدن يت�سدر ا�ستطالعات الراأي الوطنية، ومتاأخر يف اأول واليتني �ست�سوتان

اليزابيت وارن..  ماحقة عنيدة

بيتو اأورورك  الن�شحاب املر

جو بايدن  املت�شدر

بيت بوتيجيج من املناف�شني اجلدد

ترامب  هل من مبارز؟
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عربي ودويل

حذر الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي )الناتو( ين�س �شتولتنربغ من 
ال�شتهانة بتنظيم داع�س بعد مقتل زعيمها اأبو بكر البغدادي.

وقال �شتولتنربغ ل�شحيفة بيلد اأم زونتاج الأملانية الأ�شبوعية يف عددها 
داع�س... تنظيم  نهاية  البغدادي ل يعني  الأح��د: مقتل  ام�س  ال�شادر 
اأن���ه لن  داع�����س ل ي���زال بعيدا ع��ن ال��ه��زمي��ة. يتعني علينا ال��ت��اأك��د م��ن 
ي�شيطر على م�شاحات  يعد  التنظيم مل  اأن  اأن��ه �شحيح  واأ�شاف  يعود. 
ي��زال حياً، وق��ال: داع�س ترعى خايا  اأن��ه ل  اإل  الأرا���ش��ي حالياً،  من 
نائمة، و�شبكات �شرية وتعمل للعودة، موؤكداً اأن مهمة التحالف الدويل 
اأملانيا تقوم بدور مهم  اأن  اإىل  �شد داع�س مل تكتمل متاما بعد، واأ�شار 
البغدادي  زعيمه  مقتل  اأك��د  داع�س  تنظيم  اأن  ويذكر  ال�شدد.  ه��ذا  يف 
اإبراهيم الها�شمي القري�شي  اأبو  يوم اخلمي�س املا�شي.  وعني التنظيم 
الفرقان،  موقع  بثها  �شوتية  لر�شالة  وفقاً  للبغدادي،  خلفاً  له،  قائداً 
الذراع الإعامية للتنظيم. وي�شار اإىل اأن داع�س فقد �شيادته ال�شابقة 
يف العراق و�شوريا، ورغم اأنه يعترب مهزوماً ع�شكرياً يف الوقت احلايل، 
فاإنه ل يزال يقيم يف املنطقة ما يرتاوح بني 14 األفاً و18 األف �شخ�س 
الدويل  للتحالف  تقرير  بح�شب  اأجنبي،  3اآلف  وبينهم  ل��ه،  تابعني 
املناه�س لداع�س يف يونيو املا�شي. وحذر خرباء من احتمال اأن يكون 
هوؤلء الأ�شخا�س يرتقبون فقط الوقت املنا�شب لنتفا�شتهم القادمة، 

اأو اأن ي�شتعيدوا القوة من جديد حتت قيادة جديدة.

اإنها  اأم�����س  لم  ك��اري  ك��وجن  لهوجن  التنفيذية  الرئي�شة  مكتب  ق��ال 
�شتبحث كيفية ت�شهيل اإقامة وعمل مواطني املدينة يف الرب الرئي�شي 
ال�شيني. ياأتي ذلك بعد احتجاجات عنيفة مناه�شة لبكني يف املدينة 
اأثناء الليل. ومن املقرر اأن ت�شل لم، التي تتعر�س لنتقادات لذعة 
الربيطانية  امل�شتعمرة  يف  للدميقراطية  امل��وال��ني  املحتجني  م��ن 
مع  التايل  اليوم  يف  اجتماع  لعقد  الثاثاء  ي��وم  بكني  اإىل  ال�شابقة، 

املجموعة املعنية بتنمية منطقة اخلليج الكربى بجنوب ال�شني.
وقال مكتب لم اإن املجموعة عقدت اجتماعني بالفعل مت خالهما 
اإقامة وعمل النا�س يف  الت�شديق على عدد من الإج��راءات لت�شهيل 
هوجن كوجن يف مدن الرب الرئي�شي مبنطقة اخلليج الكربى اإ�شافة 

اإىل تعزيز �شهولة تدفق الأفراد وال�شلع.
واأ���ش��اف اأن ال��ه��دف ه��و اج��ت��ذاب امل��واه��ب ال��ب��ارزة م��ن ه��وجن كوجن 
لل�شبان  احلرة”  والأع��م��ال  “البتكار  وت�شجيع  �شريبية  باإعفاءات 
من هوجن كوجن ومكاو. تدعو لم لاهتمام مبنطقة اخلليج الكربى 
كو�شيلة لتوفري فر�س العمل ملواطني هوجن كوجن ولتهدئة التوتر 
الرب  على  م��دن  ت�شع  ال��ك��ربى  اخلليج  منطقة  وت�شم  الجتماعي. 
واملنطقتني  و�شنت�شن  وت�شوهاي  قوانغت�شو  ي�شمل  مب��ا  الرئي�شي 
الإداريتني اخلا�شتني هوجن كوجن ومكاو. وينتقل بالفعل عدد كبري 
بال�شكان ويتوجهون  املكتظ  املايل  املركز  اإىل خارج  من هوجن كوجن 

اإىل الرب الرئي�شي.
 

قال نائب الرئي�س الأمريكي ال�شابق، واملر�شح الدميقراطي للرئا�شة، 
ا�شتطاعوا  الأ�شد  وب�شار  واإي��ران  اإن رو�شيا  الأح��د،  اأم�س  بايدن،  جو 
تعزيز مواقفهم ودورهم يف املنطقة على �شوء غياب �شيا�شة خارجية 

حمددة للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
وانتقد بايدن يف مقابلة مع �شحيفة وال �شرتيت جورنال الأمريكية 

غياب خطة وا�شحة لدى ترامب لإدارة ال�شيا�شة اخلارجية للباد.
ولفت اإىل اأن رو�شيا عززت مواقفها يف املنطقة، والأ�شد عزز موقعه، 
واإيران �شقت طريقها ب�شكل مبا�شر اإىل �شوريا وحتى اإىل لبنان، ول 
اأعتقد اأن اإ�شرائيل �شعيدة بهذا الأمر، لقد انقلب كل �شيء راأ�شاً على 

عقب لقد اأ�شبحنا هناك وحدنا.
ورداً على اإبقاء عنا�شر من اجلي�س الأمريكي يف �شوريا، اأكد بايدن 
قائًا  حتقيقها،  العنا�شر  على  يجب  التي  باملهمة  يتعلق  الأم��ر  اأن 
اأمر  ال��ق��وات حلماية الأك����راد وت��اأم��ني املنطقة ه��و  اإب��ق��اء ع��دد م��ن 
منطقي متاماً، متابعاً ولكن ترك العنا�شر كما يفعل ترامب اليوم 
لا�شتياء على حقول النفط.. فالأمر ي�شبه مل�شقاً �شخماً لتنظيم 

داع�س لتجنيد املزيد من املقاتلني.

عوا�صم

برلني

هوجن كوجن

وا�شنطن

اإ�سراب يف موؤ�س�سات الأونروا يف الأردن 
•• عمان-اأ ف ب:

املتحدة  الأمم  وك��ال��ة  موؤ�ش�شات  يف  وع��ام��ل  موظف  اآلف  �شبعة  نحو  ب��داأ 
اإ�شرابا  الأردن،  يف  )اأون�����روا(  الفل�شطينيني  ال��اج��ئ��ني  وت�شغيل  ل��غ��وث 
مفتوحا عن العمل الأحد للمطالبة بزيادة رواتبهم. و�شل ال�شراب كافة 
مرافق الوكالة التعليمية وال�شحية واخلدماتية وغريها من املوؤ�ش�شات يف 
الأردن التي يديرها نحو �شبعة اآلف موظف وعامل. وتقوم الوكالة باإدارة 
169 مدر�شة يف الردن ت�شتقبل نحو 120 األف طالب وطالبة من اأبناء 
الاجئني الفل�شطينيني و25 مركزا �شحيا و14 مركزا ن�شويا وموؤ�ش�شات 
ودوائ��ر اخ��رى. وق��ال احت��اد العاملني املحليني يف الأون���روا ب���الأردن الذي 
ي�شم جمال�س العاملني يف القطاعات الثاث املعلمني والعمال واخلدمات، 
الحد  �شباح  م��ن  اعتبارا  املفتوح  ال���ش��راب  يف  ال��ب��دء  “تقرر  اإن��ه  بيان  يف 
باإغاق جميع موؤ�ش�شات الونروا يف الأردن بحيث يبقى املوظفون والطلبة 
يف بيوتهم. واو�شح البيان اإن ال�شراب ي�شمل جميع املوظفني يف القطاعات 
كافة  يف  واحل��را���س  ال�شغري  التمويل  ���ش��ن��دوق  فيهم  مب��ا   )...( ال��ث��اث��ة 
التدريب  ومركز  والكليات  واجلامعة  امل��دار���س  وطلبة  وال�شائقني  املواقع 
الكاملة  “امل�شوؤولية  الوكالة  اإدارة  البيان  وحمل  الإقليمي.  واملكتب  املهني 
املقدمة  والغاثية  والجتماعية  ال�شحية  واخلدمات  الدرا�شة  تعليق  عن 
احلوار  لغة  “تغليب  اإىل  داع��ي��ا  التعنت”،  يف  �شيا�شتها  ب�شبب  لاجئني 

وحتقيق مطالب العاملني وحت�شني خدمات الاجئني قبل فوات الأوان«.
وقال املتحدث با�شم الونروا �شامي م�شع�شع لوكالة فران�س بر�س اإن اإحتاد 
اأردين  دينار   200 مقدارها  بزيادة  بالبداية  طالبوا  الردن  يف  العاملني 
)حواىل 280 دولر( ثم خف�شوها اىل 100 دينار اأردين )حواىل 140 
)حواىل  اأردين  دينار   70 مقدارها  زي��ادة  الوكالة  عر�شت  باملقابل  دولر( 

مائة دولر(«.

احلرب االأهلية الوح�سية حولت البالد اإىل �ساحة حلروب بالوكالة 

رو�سيا واإيران حت�سدان اخلراب يف �سوريا.. من الفائز؟

مناطق ما يزال يحظى فيها داع�س بدعم 

خطر جديد داهم يف العراق...كيف ميكن مواجهته؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

“�شنت�شري  ل��دى  ب���ارز  زم��ي��ل  كومباني�س،  ثانا�شي�س  ي�شري 
داخل  الأم���ن  تعزيز  على  يعمل  فكري  مركز  فاوندي�شن”، 
البغدادي،  بكر  اأب��و  داع�����س،  زعيم  مقتل  اإىل  اأمريكا،  وخ��ارج 
ويقول،  الإره��اب��ي.   للتنظيم  مدمرة  مرحلة  نهاية  بو�شفه 
�شمن موقع “فورين اأفريز” اإنه عقب انهيار خافة داع�س، 
م��ل��ي��ون م��ن رج����ال ون�شاء  ن�����ش��ف  ب��ح��وايل  ال�����ش��ب��ل  تقطعت 
ال���ع���راق.  وي�شري  ل��ل��ن��ازح��ني يف  واأط���ف���ال �شمن م��ع�����ش��ك��رات 
م�شوؤولون عراقيون اإىل هوؤلء باأنهم “عائات داع�س”، رغم 
النازحني قد يكون لهم �شات  ب��اأن معظم ه��وؤلء  اإق��راره��م 

متفاوتة مع داع�س. 

خطر اأمني 
اأن���ه حتى حت��ري��ر م��ن يقبعون يف تلك  امل��ق��ال،  وي���رى ك��ات��ب 
املع�شكرات، اأو معاجلة اأو�شاعهم من خال النظام الق�شائي 
لنظام احلكم  مت�شاعداً  اأمنياً  ي�شكل هوؤلء خطراً  العراقي، 
يحظى  ي���زال  م��ا  مناطق  يف  خا�شة  ال��ع��راق،  ع��رب  وللق�شاء 
فيها داع�س بدعم ويثري الرعب. وكلما بقي هوؤلء يف ن�شيان 

قانوين ومادي، زادت فر�شة عودة داع�س. 
اأكرث  ق�شية  دوم��اً  هناك  الكاتب،  ح�شب  لاأ�شف،  يدعو  وما 
احلايل،  ال��وق��ت  ويف  ال��ع��راق��ي��ة.  للحكومة  بالن�شبة  اإحل��اح��اً 
بغداد،  يف  ج��دي��دة  بحكومة  وطنية  احتجاج  ح��رك��ة  تطالب 
وباإنهاء ف�شاد م�شت�شٍر. ويف العام املا�شي، اأ�شعل غ�شب �شعبي 
ذلك  وقبل  الب�شرة.  يف  ا�شطرابات  �شرب  مياه  تلوث  ب�شبب 
داع�س. ويف ظل وج��ود عدد  كانت هناك حاجة ما�شة لدحر 
اآخر من الأخطاء، لي�س لدى بغداد حافز كبري للتعامل مع 
مئات الآلف من النازحني من الطائفة ال�شنية من مناطق 
داع�������س- م��ا مل ي��ت��ح��ول اأي�����ش��اً ه����وؤلء امل�����ش��ردي��ن اإىل حالة 

طارئة.

اأي قوة اأخرى الهيمنة  وكذلك التاأكد من عدم حتقيق 
ان��دلع احلرب  ع��ام من  )قبل   2010 ويف  املنطقة.  يف 
يومياً  برميل  األ��ف   110 تنتج  �شوريا  كانت  الأه��ل��ي��ة( 
الت�شديرية حمدودة  فاإن قدرتها  النفط، ومن ثم  من 
جداً ول ت�شكل فرقاً كبرياً يف الإمدادات العاملية للنفط 
الثاين  العامل  اأن  الباحث  وي��ورد  ب��اأخ��رى.   اأو  بطريقة 
يتمثل يف اأن وا�شنطن مل تتعامل مع حرب �شوريا مببداأ 
كان  الأمريكي  النفوذ  لأن  وبخا�شة  اخل�شارة،  اأو  الفوز 
ورو�شيا  اإي���ران  م��ع  مقارنة  ال��ب��داي��ة  منذ  للغاية  قليًا 
وتركيا والعراق وحتى الأ�شد نف�شه. ول يرجع ذلك اإىل 
غياب القيادة الأمريكية واإمنا اإىل قلة الهتمام، اإذ لي�س 
لأنف�شهم  ال�شوريني  كيفية حكم  لوا�شنطن م�شلحة يف 
عن  النظر  )بغ�س  ال�شورية  احلكومة  اأن  طاملا  داخلياً 
من يتوىل قيادتها( لديها ا�شتعداد للتعاون مع الوليات 
املتحدة ب�شاأن التهديدات املتبادلة عند ال�شرورة، وهو ما 
حدث بني وا�شنطن ودم�شق يف ال�شنوات التالية لأحداث 
ي�شتمر  وه��ك��ذا  )اأي���ل���ول(.  �شبتمرب  م��ن  ع�شر  احل����ادي 

حتقيق اأهداف الأمن القومي الأمريكي. 

فائزون يف �سوريا
من  احلكم  يف  الأ�شد  ب�شار  بقاء  اأن  اإىل  الباحث  ويلفت 
اأم��راً غري مهم بالن�شبة حلرية وا�شنطن يف  عدمه ُيعد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال��ب��اح��ث دان���ي���ال دي��ب��ي��رتي�����س احل����رب الأهلية  و���ش��ف 
والدموع  ال���دم���اء  م��ن  قبيحة  ق�����ش��ة  ب��اأن��ه��ا  ���ش��وري��ا  يف 
والاجئني ا�شتمرت ثماين �شنوات وباتت اأكرث تعقيداً؛ 
ح��ي��ث ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ج���وان���ب م��ت��ع��ددة ت��ت��ج��اوز املعنى 
التقليدي للهزمية والنت�شار، لفتاً اأن الوليات املتحدة 
مل تتنازل عن �شوريا لرو�شيا واإيران كما يرى البع�س، 

وواقع الأمر اأن �شوريا باتت اأ�شبه مب�شتنقع ل مكافاأة. 
“وا�شنطن  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  م���ق���ال  يف  ال���ب���اح���ث،  وي��ن��ت��ق��د 
ان�شحاب  التي تعترب  ال�شيا�شية  التحليات  اإكزاميرن”، 
املا�شية  الأ�شابيع  خ��ال  �شوريا  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
مبثابة تنازل عن ال�شرق الأو�شط ل�شالح رو�شيا واإيران 

وبداية النهيار الدائم للقيادة الأمريكية يف العامل.

اأكرث من فو�سى دموية
املنطقة  لأه��م��ي��ة  مت��ام��اً  خاطئة  ق���راءة  “اإنها  وي��ق��ول: 
العربية لاأمن القومي الأمريكي، لقد مت اإخبار الراأي 
بوتني  الرو�شي فادميري  الرئي�س  باأن  الأمريكي  العام 
اآي���ة اهلل علي خامنئي هما  الإي����راين  الأع��ل��ى  وامل��ر���ش��د 
ال��ف��ائ��زان ب��ا م��ن��ازع يف ال�����ش��راع ال�����ش��وري. ول��ك��ن ثمة 
اإ�شكاليات كربى يف هذا التف�شري اأولها اأن �شوريا لي�شت 
جائزة رائعة لهذين املنت�شرين املفرت�شني؛ فبعد قرابة 
���ش��ن��وات م��ن احل���رب الأه��ل��ي��ة واحل����روب بالوكالة  ت�شع 

جتاوز الو�شع يف �شوريا بكثري الفو�شى الدموية«. 
باأكملها،  دم��رت  �شوريا  امل��دن يف  اأن  اإىل  الباحث  وُي�شري 
ويقدر البنك الدويل اأن القت�شاد ال�شوري خ�شر 300 
م��ل��ي��ار دولر م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ب��ني عامي 
2011 و2018، ورمبا ي�شتغرق هذا النخفا�س احلاد 
جيًا كامًا من ال�شوريني للتعايف اإىل م�شتويات ما قبل 

احلرب. 
400 مليار دولر  اإىل  اإعمار �شوريا  اإع��ادة  وت�شل كلفة 
ويتطلب ذلك من رو�شيا واإيران اإنفاق راأ�س مال كبري اإذا 
توافرت لديهما الفر�شة لإخراج الباد من هذا النفق 
 6،2 ق��راب��ة  ت�شريد  ذل��ك فقد مت  وع���اوة على  املظلم، 
مليون �شخ�س، ف�شًا عن افتقار حكومة دم�شق للكفاءة 

الازمة، لذا تبدو �شوريا اأ�شبه بالعبء ل مكافاأة. 

نفوذ رو�سيا على دم�سق 
يكت�شبون  ل  والإي���ران���ي���ني  ال��رو���س  اأن  ال��ب��اح��ث  وي���رى 
على  ن��ف��وذ مو�شكو  وي��ع��ود  ���ش��وري��ا.  يف  ج��دي��دة  �شيطرة 
�شوريا اإىل ما قبل الرئي�س ال�شوري احلايل ب�شار الأ�شد؛ 
ح��ي��ث ك���ان ال�����ش��ب��اط ال�����ش��وري��ون ي��ت��درب��ون يف املدار�س 

الع�شكرية الرو�شية منذ بداية احلرب الباردة، وتعززت 
و�شاهم  متعددة.  اأج��ي��ال  ع��رب  ا�شتمرت  التي  العاقات 
ال�شوفيتي �شابقاً يف متويل �شد الفرات، الأكرب  الحتاد 
يف �شوريا، واأ�شرف على بنائه مهند�شون رو�س، كما كانت 
ل�شوريا  الع�شكرية  للمعدات  الرئي�شي  امل���ورد  مو�شكو 
ما  دولر  مليار   34 البلدين  بني  التجارة  قيمة  وبلغت 

بني 1950 و1990. 
للزعيم  ال�شوفيتي  الحت����اد  دع���م  اأن  ال��ب��اح��ث  وي��ع��ت��رب 
ال�شوري ال�شابق حافظ الأ�شد من خال نقل الأ�شلحة 
�شد   1973 ح����رب  اأث����ن����اء  دم�����ش��ق  اإىل  والإم����������دادات 
اإ�شرائيل، كان ال�شبب الرئي�شي يف ا�شتمرار قدرة الأ�شد 

على موا�شلة العمليات الع�شكرية. 

براغماتية عالقة دم�سق وطهران
قدمية،  لي�شت  �شوريا  مع  اإي���ران  عاقة  اأن  رغ��م  وعلى 
بني  ال�شراكة  الباحث  وي�شف  النطاق.  وا�شعة  اأنها  اإل 
طهران ودم�شق باأنها كانت مبثابة �شلوك براغماتي؛ اإذ 
كانت الدولتان عدوتني لنظام �شدام ح�شني يف العراق، 
اإىل  بالن�شبة  �شعبة  الأم���ور  جلعل  معاً  تعاونا  ول��ذل��ك 

بغداد. 
الأ�شلحة يف تر�شانة  الغرب ي�شخ  الذي كان  الوقت  ويف 
ال�����ش��راع �شد  ���ش��دام ح�شني يف  ج��ه��ود  لتعزيز  ال��ع��راق 
ال��ل��ي��ب��ي��ني واجلزائريني  الأ����ش���د  ح��اف��ظ  اأق���ن���ع  اإي������ران، 
من  طهران  اإىل  �شوريا  عرب  ع�شكرية  تعزيزات  بتوجيه 

اأجل مواجهة التفوق الع�شكري العراقي. 
ب��رد هذا  ق��ام م��ايل طهران  وبعد ذل��ك بثاثني عاماً، 
الدين اإىل ب�شار الأ�شد وزودوه بالقوات والإعانات التي 
كانت حا�شمة للغاية يف ا�شتعادة الأرا�شي التي �شيطرت 
عليها قوات املعار�شة. وبالنظر اإىل تاريخ هذه العاقة 
اأن  امل��ف��اج��ئ  م��ن  لي�س  وط���ه���ران،  دم�����ش��ق  ب��ني  الثنائية 
املخابرات  الإي���ران���ي���ون وع��ن��ا���ش��ر  امل�����ش��ت�����ش��ارون  ي��ه��رول 
لإنقاذ  الإي���راين  الثوري  احلر�س  من  النخبة  ووح��دات 

نظام ب�شار الأ�شد. 

النفوذ االأمريكي 
ويختلف الباحث ب�شدة مع املروجني لفكرة اأن اإعادة ن�شر 
القوات الأمريكية من �شوريا �شيقود اإىل فقدان الوليات 
املتحدة لنفوذها يف ال�شرق الأو�شط، وذلك لعدة عوامل 
اأولها اأن �شوريا مل تكن اأبداً مهمة مل�شالح الأمن القومي 

الأمريكي يف املنطقة. 
وت�����ش��م��ل امل�������ش���ال���ح الأم���ري���ك���ي���ة ����ش���م���ان ع�����دم ح����دوث 
ا���ش��ط��راب��ات ط��وي��ل��ة الأم����د يف اإم�����دادات ال��ن��ف��ط، ومنع 
الإره��اب��ي��ني م��ن ���ش��ن ه��ج��م��ات ���ش��د ال���ولي���ات املتحدة، 

 .2014 و�شل اإىل اأوجه با�شتياء التنظيم على املو�شل يف 
واأما بقية املعتقلني، فقد انتهى بهم احلال داخل مع�شكرات 
بعدما ا�شتعادت احلكومة العراقية تلك املناطق من التنظيم، 
امل�شوؤولني  بع�س  لرغبة  ال��ك��ات��ب  وي�شري   .2017 ع��ام  يف 
العراقيني يف معاجلة حالت بع�س النازحني، بحيث يعيدون 
من هم اأبرياء اإىل بيوتهم، ويحاكمون الآخرين من امل�شتبه 
بانتمائهم لداع�س. ولكن هوؤلء امل�شوؤولني يفتقرون للقدرة 
على اإدراك حقيقة اأن هوؤلء النازحني ي�شكلون خطراً اأمنياً. 

وكان حممد اخللبو�شي، رئي�س الربملان العراقي، من الذين 
جنحوا، بدءاً من اأغ�شط�س) اآب(، يف ال�شماح بعودة اأكرث من 

ع�شرة اآلف من الأ�شر النازحة اإىل بيوتهم. 

عقب اأخيل
داخل  املعتقلني  املت�شددين  داع�س  اأن�شار  عن  الكثري  وُكتب 
مع�شكر الهول و�شواه من املع�شكرات عرب احلدود مع العراق 
يف �شرق �شوريا. ومن بني ه��وؤلء مقاتلون متع�شبون ودعاة 
ين�شموا  كي  الكيلومرتات  اآلف  قطعوا  اأجانب  ومتطوعون 
اأقل بفئة غام�شة  اإىل التنظيم الإرهابي. ولكن ثمة اهتمام 
من املدنيني املنت�شرين يف مع�شكرات عراقية، رغم اأن اأعدادهم 
تفوق بكثري املعتقلني يف �شوريا. وه��وؤلء من عائات داع�س 
من العراقيني، وغالبيتهم من مناطق ريفية يف غرب و�شمال 
اأج���ربوا على العي�س  اأو  غ��رب ال��ع��راق. وق��د ه��رب معظمهم، 
داخل مع�شكرات خال ال�شنوات الأوىل ل�شعود داع�س، الذي 

املناورة بال�شرق الأو�شط. وتعترب الوليات املتحدة اأكرب 
منتج للطاقة يف العامل، و�شوريا بالن�شبة اإليها هي جمرد 
اأقل  اأو�شطية باتت  بيدق �شغري يف رقعة �شطرجن �شرق 
الذي  العامل  يف  ال�شيا�شية  اجلغرافية  ناحية  من  قيمة 
مركز  يف  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�شيا  منطقة  فيه  اأ�شبحت 
الأمر  ينطبق  ل  ولكن  العظمى.  ال��ق��وى  ب��ني  املناف�شة 
بقاء  على  يعتمدان  اللذين  واإي���ران  رو�شيا  على  نف�شه 
ا�شتعداد لتكري�س  اأنهما كانا على  لدرجة  الأ�شد �شريكاً 
الكثري من الوقت واملال واجلنود للحرب بالنيابة عنه. 

الأمريكي  القومي  الأم��ن  اأن هدف  اإىل  الباحث  ويلفت 
يف �شوريا كان قا�شراً منذ البداية على تدمري اخلافة 
)اأيار(  املهمة يف مايو  اإجن��از  املزعومة لداع�س، وقد مت 
املا�شي، وعندما ا�شت�شلم الآلف من الدواع�س يف قرية 
حان  اأ�شهر،  لعدة  ا�شتمر  ح�شار  بعد  ال�شغرية  الباغوز 
الوقت بالن�شبة اإىل الاعبني الرئي�شيني يف �شوريا، ول 

الوليات املتحدة، للتخل�س من بقايا داع�س. 
ويختتم الباحث باأن احلرب الأهلية الوح�شية يف �شوريا 
قد حولت الباد اإىل �شاحة حلروب بالوكالة، واإذا كان 
هناك فائزون فاإن الغنائم �شئيلة للغاية، ويجب اأن تكون 
الدول التي لديها م�شلحة اأكرب يف النتائج التي و�شلت 
اإليها الباد م�شوؤولة عن التمزق ال�شيا�شي الذي �شهدته 

�شوريا، والوليات املتحدة لي�شت من تلك الدول.   

ال اهتمام باأ�سر داع�س
امل�شوؤولني  معظم  اه��ت��م��ام  ل��ع��دم  ال��ك��ات��ب  ي�شري  ذل���ك،  اإىل 
العراقيني بالتعامل مع اأ�شر داع�س ويركز هوؤلء امل�شوؤولون 
على البقاء يف ال�شلطة زيقولون اإنهم يريدون اإعطاء الأولوية 
حكمه  حتت  عا�شوا  من  اأو  داع�س،  �شد  حاربوا  من  مل�شاعدة 

الوح�شي وليزالون يفتقرون خلدمات وحقوق اأ�شا�شية. 
وح�شب كاتب املقال، ت�شكل عائات داع�س قرابة ثلث اإجمايل 
ويقيم  ال���ع���راق،  ع��رب  ح��ال��ي��اً  منت�شرين  ن����ازح  م��ل��ي��ون   1.5
�شكل  يف  متتد  ع�شوائية  �شحراوية  مع�شكرات  يف  معظمهم 
املع�شكرات  تلك  وتخلو  املو�شل.  وحتى  الفلوجة  من  ه��ال 
من مدار�س اأو عيادات. ول يحمل املقيمون فيها اأوراق هوية. 
معتقلني،  ال��ن��ازح��ون  ه����وؤلء  لي�س  التقنية،  ال��ن��اح��ي��ة  وم���ن 
ومل  ي�����ش��اوؤون.  كما  والتنقل  العمل  م��ن  مم��ن��وع��ون  ولكنهم 
مل  ولكنها  جرائم،  اأي��ة  بارتكاب  العراقية  احلكومة  تتهمهم 

تقل اأي�شاً اإنهم اأبرياء. 
العليا  العراقية  اللجنة  يف  ع�شو  البياتي،  اأك��رم  علي  ويقدر 
حلقوق الإن�شان، اإن 90٪ من النازحني الذين ي�شك باحتمال 

عاقتهم بداع�س ل ميثلون تهديداً لأحد. 

اأر�سية خ�سبة
وب��اع��ت��ق��اد ال��ك��ات��ب مي��ث��ل م��ع��ظ��م ال��ن��ازح��ني م���ن “عائات 
داع�س” خطراً �شئيًا اليوم، ولكن ا�شتمرار عزلهم ومنعهم 
من العمل والتنقل، قد يحولهم ب�شهولة اإىل خطر هائل يف 
املجتمع  عن  واملنقطعة  املكتظة  املع�شكرات  وتلك  امل�شتقبل. 

متثل اأر�شاً خ�شبة لتلقني ون�شر عقيدة داع�س.
ملحامني  بحاجة  العراقية  احلكومة  اأن  امل��ق��ال  كاتب  وي��رى 
امل�شاعدة يف  القادرين على  وحمققني و�شواهم من اخل��رباء 
تقييم وتوثيق حالت املعتقلني. وبوا�شطة دعم مايل وتقني 
العراقيون، خال  يتمكن  اأن  ال��دويل، يفرت�س  املجتمع  من 

عام، من اإطاق �شراح غالبية معتقلي “عائات داع�س«.  

ال�سلفادور تطرد دبلوما�سيي فنزويال 
ل املوت يف قعر حفرة  اأكتوبر مهما كلف الأمر، م�شيفاً اأّنه يف�شّ

عو�شاً عن طلب تاأجيل جديد.
الن�شحاب حتى  تاأجيل  ليتم  ذلك  اإىل طلب  ا�شطر  اأّن��ه   غري 
31 كانون الثاين يناير، لعدم تكمنه من مترير التفاق الذي 

تو�شل اإليه مع بروك�شل يف الربملان.
العميق  ال�شف  الأح��د عن  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  واأع��رب 
ال��رئ��ي�����س الأمريكي  ق����ول  ب��اخل�����ش��و���س. ورف�������س ج��ون�����ش��ون 
اإّن التفاق مع الحت��اد الأوروب��ي ل ي�شمح بالتو�شل  اخلمي�س 

اإىل اتفاق جتاري مع اململكة املتحدة.
وا�شحاً  ولكّنه يرتكب خطاأ  الرئي�س،  انتقاد  اأرغ��ب يف  وقال ل 
بهذا اخل�شو�س. اأياً كان من يطلع على التفاق، باإمكانه التبنّي 

اأّنه اتفاق ممتاز.

•• لندن-اأ ف ب:

قّدم رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون اعتذاره اأم�س 
الأول  ت�شرين   31 يف  بريك�شت  بتنفيذ  بتعهده  اإيفائه  لعدم 
للخروج من  اإليه  تو�شل  ال��ذي  التفاق  داف��ع عن  كما  اكتوبر، 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  انتقده  وال���ذي  الأوروب����ي  الحت���اد 

ترامب.
قناة  عرب  حت��اوره  كانت  ل�شحافية  ���ش��وؤال  على  جون�شون  ورّد   
�شكاي نيوز، ب�شاأن اإن كان �شيعتذر من اأع�شاء حزبه املحافظني 

لعدم اإيفائه بتعهده، بالقول بالطبع.
يوليو،  مت��وز  يف  ال���وزراء  رئا�شة  اإىل  جون�شون  بوري�س  وو�شل 
الأول  ت�شرين   31 يف  بريك�شت  �شينفذ  اأّن���ه  حينه  يف  واأع��ل��ن 

)اأع�شاء(  ال�شلفادور تطرد  “حكومة  ال�شبت  يف وقت متاأخر 
ورحب  م����ادورو«.  نيكول�س  نظام  م��ن  الدبلوما�شي  ال�شلك 
وقال  بالقرار.  بحرارة  جون�شون  رونالد  الأمريكي  ال�شفري 
على تويرت “ن�شيد بحكومة الرئي�س جنيب اأبو كيلة ل�شمان 
و�شجنت  ال��ت��اري��خ«.  م��ن  ال�شحيح  اجل��ان��ب  يف  ال�شلفادور  اأن 
املعار�شة  نيكول�س مادورو زعماء  الي�شاري  الرئي�س  حكومة 
وتواجه اتهامات با�شتخدام التعذيب والعتقالت التع�شفية 
الباد.  اقت�شاد  ينهار  فيما  بال�شلطة  للتم�شك  م�شعاها  يف 
املتحدة  الأمم  يف  ق��وي  بدعم  حتظى  ت��زال  ل  حكومته  لكّن 
م��ادورو �شفر  خ�شو�شا من رو�شيا وال�شني. ومنعت حكومة 
غوايدو اإىل خارج الباد بعد اأن حاول يف ني�شان/ابريل قيادة 

مترد ع�شكري اخفق �شريعا.

•• �صان �صلفادور-اأ ف ب:

يف  اأرا�شيها  مبغادرة  فنزويا  دبلوما�شيي  ال�شلفادور  اأم��رت 
ال�شلفادور  رئي�س  م��وق��ف  م��ع  متا�شيا  ���ش��اع��ة،   48 غ�شون 
نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  حكومة  جتاه  كيلة  اأب��و  جنيب 
مادورو التي يعتربها غري �شرعية. وباتت اأكرث من خم�شني 
دولة، على راأ�شها الوليات املتحدة، تعرتف برئي�س اجلمعية 
لفنزويا.  بالنيابة  �شرعيا  رئي�شا  غ��اي��دو  خ���وان  الوطنية 
“�شيناأى  اإنه  كيلة  اأبو  قال  يونيو،  انتخابه يف حزيران  وقبل 
وثيقة  عاقات  و�شيقيم  كراكا�س  مع  العاقة  عن  بباده” 
م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ط��ال��ب م����ادورو بالتخلي عن 
ال�شلطة. وقال اأبو كيلة يف بيان ن�شره على ح�شابه على تويرت 

بوري�س جون�سون يعتذر على تاأجيل بريك�ست  

غوتريي�س يحث بورما على تاأمني عودة اآمنة للروهينغا 
•• بانكوك-اأ ف ب:

املتحدة  ل��اأمم  العام  الأم��ني  حث 
اأم�س  ب��ورم��ا  غوتريي�س  انطونيو 
على تاأمني عودة اآمنة ملئات الآلف 
الذين  ال��روه��ي��ن��غ��ا  امل�شلمني  م��ن 
 2017 يف  ب��ن��غ��اد���س  اإىل  ف����روا 
اجلي�س  ان����ت����ه����اك����ات  م�����ن  ه�����رًب�����ا 
اأمام  غوتريي�س  واأعلن  البورمي. 

اآ�شيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  دول  م�����ش��وؤويل 
بانكوك،  يف  املجتمعني  )اآ���ش��ي��ان( 
اإزاء  كبري  قلق  ي�����ش��اورين  ي���زال  ل 
امل�شري املاأ�شاوي للعدد الكبري من 

لجئي الروهينغا.
ال�شلطة  رئي�شة  بح�شور  واأ���ش��اف 
�شان  اأون�����غ  ب���ورم���ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
بورما  على  يتعني  اأّن���ه  ت�شي،  �شو 
)...( وكرمية  اآم��ن��ة  ع���ودة  ت��اأم��ني 

الآخرون  ي��زال  ل  فيما  العائات، 
يف خميمات موؤقتة يف بنغاد�س.

ال�شلطات  اأّن  غوتريي�س  واع��ت��رب 
ال�����ب�����ورم�����ي�����ة ات������خ������ذت خ����ط����وات 
يتعني  ي�����زال  ول���ك���ن ل  اي��ج��اب��ي��ة، 
عليها القيام بالكثري. ومنذ عقود، 
منح  البورمية  ال�شلطات  ترف�س 
اجل��ن�����ش��ي��ة وح���ق���وق م��دن��ي��ة لهذه 
الأقلية العرقية معتربة اأّنها تهدد 

وم�شتدامة” للراغبني بذلك.
وفّر منذ اآب اغ�شط�س 2017 نحو 
األف �شخ�س من الروهينغا   740
البورمي  اجلي�س  انتهاكات  ب�شبب 
�شّنفها  التي  البوذية،  وامليلي�شيات 
املتحدة  ل��اأمم  تابعون  حمققون 

ب�الإبادة.
ذلك  م��ن��ذ  ب���ورم���ا  اإىل  ي��ع��د  ومل 
ال���وق���ت ����ش���وى ب�����ش��ع��ة م���ئ���ات من 

ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة. وت���واج���ه اأون���غ 
�شان �شو ت�شي احلائزة عام 1991 
على جائزة نوبل لل�شام، انتقادات 
دولية ب�شبب عجزها عن و�شع حد 

لاأزمة.
اتهمت  اأن  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  و�شبق 
الأعمال  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  حكومتها 
ال���وح�������ش���ي���ة ال���ت���ي ارُت���ك���ب���ت بحق 

الروهينغا.
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البلغارية  الإع���ام  و�شائل  ون�شرت  م��اك��رون.  ت�شريحات 
ب�شاأن  وق��ال  املقابلة.  يف  ماكرون  ت�شريحات  وا�شع  ب�شكل 
الهجرة  “يف�شل  اإنه  فرن�شا  تتبعها  التي  الهجرة  �شيا�شة 
من  حم��دد  لعدد  ح�ش�س  على  وبناء  امل�شجلة  القانونية، 

ال�شنوات، على العمل اخلفي للمنتدبني«.
اأو  غينيا  من  اأ�شخا�س  هناك  يكون  اأن  “اأف�شل  وا���ش��اف 
الأعمال”  ب��ه��ذه  وي��ق��وم��ون  ق��ان��وين  ب�شكل  ال��ع��اج  �شاحل 
يحتاجان  اللذين  وال��رتم��ي��م  العامة  الأ���ش��غ��ال  لقطاعي 
اأو  بلغارية  �شرية  �شبكات  “على  اأجنبية  عاملة  ي��د  اإىل 
يعملون يف  الذين  الأوروب��ي��ون  هم  واملنتدبون  اأوكرانية«. 
اأخ���رى. وهم  دول��ة يف الحت���اد وينتدبون للعمل يف دول��ة 

يخ�شعون لنظام ال�شمان الجتماعي يف بلدانهم.

ت�����ش��ولك��وف ت��ق��دمي م��ذك��رة اح��ت��ج��اج اإىل  اأن��غ��ي��ل  فرن�شا 
ماكرون  ت�شريحات  وجاءت  الفرن�شية«.  اخلارجية  وزارة 
تعديل  ب�شاأن  و�شوفيا  باري�س  بني  التوتر  من  اأج���واء  يف 
لقواعد النقل الربي يف اأوروبا، تعار�شه دول عدة يف و�شط 

و�شرق اأوروبا.
غري  امل��م��ار���ش��ات  مكافحة  غلى  التعديات  ه��ذه  وت��ه��دف 
القانونية عرب فر�س قيود جديدة على �شائقي ال�شاحنات 
الأوروبي  الحت��اد  يف  دول��ة  اأفقر  بلغاريا،  لكن  املنتدبني. 
تعترب هذا الإ�شاح �شكا من احلمائية يف قطاع الطرق 

املهم جدا لقت�شادها.
فرن�شا  ���ش��ف��رية  ال��ب��ل��غ��اري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وا���ش��ت��دع��ت 
حول  تو�شيحات”  “لتقدمي  الإث��ن��ني  روب���ني  ف��ل��وران�����س 

•• �صوفيا-اأ ف ب:

اأدىل  بامل�شينة  و�شفتها  ت�شريحات  على  بلغاريا  احتجت 
الأ�شبوع  خال  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  بها 
اجلاري للمجلة الأ�شبوعية الفرن�شية فالور اأكتويل حول 
للمنتدبني،  اخلفي  والعمل  ال�شرية  البلغارية  ال�شبكات 
ح�شبما ذكرت م�شادر حكومية يف �شوفيا لوكالة فران�س 
اإيكاتريينا  ال��ب��ل��غ��اري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت  ب��ر���س. 
زاهارييفا ل�شبكة تلفزيون بلغارية ال�شبت “اأجد اأن ما قاله 

)ماكرون( مهني للجالية البلغارية هناك” يف فرن�شا.
اأح��د م�شت�شاري وزي���رة اخلارجية  اإي��ف��ان دمي��وف  و���ش��رح 
ال��ب��ل��غ��اري يف  ال�شفري  م��ن  “طلبت  اأن��ه��ا  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 

ع�سرية من لبنان تهدد جميع الالجئني يف اأملانيا�سوفيا حتتج على ت�سريحات م�سينة ملاكرون  
•• بريوت-وكاالت:

ب�شبب  اأرا�شيها  اللجوء على  الت�شديد يف قوانني  اأعتاب  اليوم على  اأملانيا  تقف 
لبنان لج��ئ��ة.  وذكر  م��ن  واإره���اب ع�شرية  ببلطجة  املحلي  الإع���ام  م��ا و�شفه 
توقيف  اأ�شدرت مذكرة  الأملانية  برمين  اأن حمكمة  فيله  دوت�شيه  ملوقع  تقرير 
بحق اإبراهيم مريي وهو اأحد اأباطرة ال�شبكات الإجرامية العربية يف اأملانيا، بعد 
عودته و�شط ت�شاعد املخاوف واملطالبات بت�شديد قانون اللجوء الأملاين. واأو�شح 
العربية  الإجرامية  ال�شبكات  اأباطرة  اأح��د  مريي  ترحيل  يكن  مل  اأن��ه  التقرير 
حماولت  من  �شنوات  فبعد  ال�شهلة.  املهام  من  ب��ريوت  اإىل  اأملانيا  يف  النا�شطة 
ال�شلطات الأملانية ترحيل مريي امل�شجل على اأنه بدون جن�شية. جنحت عملية 
الرتحيل. ومّت ذلك يف ال� 11 من يوليو )متوز( املا�شي، بعد عملية ترحيل على 
الطريقة الهوليودية، حيث متت مداهمة منزله و ُنقل بطائرة هيلكوبرت اإىل 

مطار �شوننفيلد يف العا�شمة برلني، ومنها مت ترحيله اإىل بريوت.

اخلياطة امللكية
ل��ق��ب��ه��ا ال��ر���ش��م��ي، امل�����ش��وؤول��ة عن 
ماب�س امللكة، لكنه لقب م�شلل. 
ميكن  وحدها”،  تلب�س  “امللكة 
“الوجه الخر  ان نقراأ يف كتابها 
رمز  خل��زان��ة  امل��ك��ر���س  للعملة”، 
الدولة الأكرث ت�شويرا يف العامل.   
اأقل الغاز هذا البقاء الطويل، هو 
اجلاذبية التي فر�شتها هذه املراأة، 
�شليلة و�شط متوا�شع، وولدت يف 
كاثوليكية،  ذلك  وفوق  ليفربول، 
على امللكة الأر�شتقراطية الكبرية، 
الدولة  ل��دي��ن  الأع���ل���ى  وال��ق��ائ��د 
يج�شد  ال����ذي  )الأن��غ��ل��ي��ك��ان��ي��ة(، 
للمملكة  املعا�شر  ال��ت��اري��خ  ك��ام��ل 
القرتان  وه��ذا  والعامل.  املتحدة 
املتناق�س �شي�شوغ ما هو مرئي يف 

قلب الرمزية امللكية؟
م��ن اأ���ش��ل اإي��رل��ن��دي، ُول���دت ابنة 
هذه،  التجارية  البحرية  �شابط 
امليناء  ليفربول،  يف   1957 ع��ام 
ال�شهري �شمال غرب اإجنلرتا على 
من  ورث��ت  مري�شي.  نهر  �شفاف 
فن  املنزل،  يف  اخلّياطة  والدتها، 
املدر�شة  وب��ع��د  امل��اب�����س.  �شناعة 

�شابة،  وه���ي  ت���زوج���ت  ال��ث��ان��وي��ة، 
ويف  ال��ث��اث��ة.  باأطفالها  واع��ت��ن��ت 
متعهدة  اأ���ش��ب��ح��ت  لح�����ق،  وق����ت 
ال�شيانة  عن  م�شوؤولة  �شفارة  يف 
التمثيلية  يف  وع���ّي���ن���ت  وامل��������وؤن، 

الربيطانية بربلني.

اأ�سرار الدولة حمفوظة
امللكة  قامت   ،1992 اأكتوبر  يف   
وكانت  اأملانيا.  اإىل  ر�شمية  بزيارة 
ا�شتقبال  عن  امل�شوؤولة  هي  كيلي 
�شيما  ول  امل��راف��ق،  الوفد  اأع�شاء 
الرئي�شية  اخلياطة  ه��وث،  بيغي 
اأربعة  بعد  التقاعد  من  القريبة 
وث�����اث�����ني ع�����اًم�����ا م�����ن امل��������والة 
ال�شداقة  ورب���ط���ت  واخل����دم����ة. 

املراأتني.
يف نهاية فرتة الإقامة، وكما متلي 
موظفي  امل��ل��ك��ة  ت�شكر  ال��ت��ق��ال��ي��د، 
الثانية  اإليزابيث  ال�شفارة. طلبت 
من كيلي ا�شم ال�شيف املميز الذي 

طرحها يف جمل�س نواب ال�شعب ليكون 
ت�شكيل  ال��ت��دخ��ل يف  اق���رتاح دون  ق��وة 
م�شتقاتهم  اأو  الإخ���وان  ت�شم  حكومة 
م�شرية  اأ�شدقاءهم”  اأو  فروعهم  اأو 
منذ  وا���ش��ح  ح��زب��ه��ا  “موقف  اأن  اإىل 
لوعوده  ويف  واأن��ه  النتخابية  احلملة 
يف  ي�شارك  ولن  لناخبيه  قدمها  التي 
لل�شعب  ا�شتباه  اأو  اأية عملية حتايل 
الإق����الت  ال��ت��ون�����ش��ي«.    وبخ�شو�س 
اأع�شاء  عددا من  موؤخرا  �شملت  التي 
هذا  اأن  م��و���ش��ي  اع���ت���ربت  احل���ك���وم���ة 
الأم��ر “متوقع” يف ظل عدم احرتام 
ل��ل��دول��ة وكذلك  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ث��واب��ت 
املواطن التون�شي ويف ظل “التفاقيات 

التي تعقد يف الغرف املظلمة«.
اأنها رف�شت دعوة رئي�س     واأو�شحت 

اململكة  يف  الرئي�شية  والأح�����داث 
تتخلل  التي  وخ��ارج��ه��ا،  املتحدة، 
الأج����ن����دة امل��ل��ك��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة مثل 
اأجنيا  وتقرتح  املو�شيقى.  ورق��ة 
اأمن����اط م��ن املاب�س  ك��ي��ل��ي ع���دة 
ق��ب��ل اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى امل��ل��ك��ة، ث��م يتم 
وكانتا  م��ن��ا���ش��ب��ت��ني،  يف  ال��ق��ي��ا���س 
واحلرير  الأقم�شة  معا  تختاران 

والك�ش�شوارات.

عن االأ�سلوب وااللوان
يكون  األ  يعني  امللكي  الأ���ش��ل��وب   
ه���ن���اك اأ����ش���ل���وب ح���ًق���ا، ح���ي���اد هو 
اإن���ه���ا تف�شل  ���ش��ورت��ه��ا وق��وت��ه��ا. 
الألوان الزاهية، اجلريئة دون اأن 
الزهرية  اأو المناط  �شاذة،  تكون 
والعيون  ب�شرة اخل��وخ  ت��ربز  التي 
الألوان  ام��ا  لرئي�شتها.  ال��زرق��اء 
املحظورة فهي: ال�شود، خم�ش�س 
جداً.  باهت  وال��رم��ادي،  للحداد، 
ويجب �شبط املاب�س دون �شيق. 

امل�����ش��اورات التي    يف الأث��ن��اء تتوا�شل 
خمتلف  م��ع  النه�شة  ح��رك��ة  جتريها 
ال�شيا�شية  ال�������ش���اح���ة  يف  الأط���������راف 
ح�����ول ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة اجل���دي���دة 
الفائز  احل���زب  ح��ق  على  التاأكيد  م��ع 
احلكومة  رئ��ي�����س  ت��ع��ي��ني  يف  وواج���ب���ه 
وفق مقت�شيات الد�شتور.   وقد اعترب 
الدين  ن��ور  النه�شة  بحركة  القيادي 
البحريي، اأن رف�س احلركة اأن يكون 

���ش��ي��ح��ّل ب��ع��د زي��ارت��ه��ا. ومل���ا كانت 
الأ�شرار  ق��ان��ون  ع��ل��ى  وّق��ع��ت  ق��د 
الر�شمية، رف�شت املتعهدة الك�شف 
عن هوية الزائر. وهذه الرادة يف 
ا�شرار  م��ن  �شر  ع��ن  الك�شف  ع��دم 
امللكة التي  اإعجاب  الدولة، اثارت 

لها ذاكرة فيل.
بعد  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ع����ادت 
بيغي  عليها  واق��رتح��ت  طاقها، 
الثانية  ال�����ش��ي��دة  م��ن�����ش��ب  ه����وث 
ح��ت��ى تخلفها  اخل��ي��اط��ة  ل��ور���ش��ة 
ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ال���ي���وم. ك����ان ل بد 

احلياة يف ق�شر باكنغهام ...
عام 1995، بعد رحيل معلمتها، 
الق�شم،  رئا�شة  اإىل  كيلي  دف��ع  مت 
الف�شاتني  ���ش��ن��ع  ع���ن  م�����ش��وؤول��ة 
واحلقائب  والأح���ذي���ة  وال��ق��ب��ع��ات 
ال������ك������ب������رية، وك�������ذل�������ك اخ����ت����ي����ار 
املجوهرات.  وعلى مدار ارتقائها 
اأ�شبحت  ال��وظ��ي��ف��ي،  ال�����ش��ل��م  يف 
“�شيدة �شورة” امللكة، حيث تولت 
الأزي����اء،  ف��ق��ط  م�����ش��وؤول��ي��ة، لي�س 
ا اختيار املاب�س خال  وامنا اأي�شً
ح�ش�س التقاط �شور البورتريه، 

املرافقة  ����ش���ي���دات  م���واف���ق���ة  م���ن 
قبل  م��ن  ث��م  اأوًل،  املر�شحة  على 
امللكة. وجنحت كيلي يف الختبار 

الرهيب.

االندماج ال�سعب يف البالط
�شعبة  الق�شر  يف  البدايات  كانت 
امل��راأة غري املعتادة على  على هذه 
ه���رم���ي���ة ����ش���ارم���ة وب����روت����وك����ول 
مواجهة  ع��ل��ي��ه��ا  وك������ان  ع���ت���ي���ق. 
كتاب  لكبار  املزعجة  امل��اح��ظ��ات 
واملتعالني.  امل��ت��ك��ربي��ن  ال��ن��ب��اء، 

ت�شمى  ان  على  جم��ربة  ان��ه��ا  كما 
“ان�شة كيلي”، لأن موظفي ق�شر 
وجود  على  يوافقون  ل  باكنغهام 

ن�شاء مطلقات.
ليفربول،  م��ن  القا�شية  لهجتها 
الإجنليزية،  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا  ل��ه��ج��ة 
من  ال������ك������ون  ه��������ذا  يف  ت���ن���ف���ج���ر 
العالية  ال���ن���ربة  ذات  ال�����ش����وات 
ولت�شهيل  امل�������ش���خ���م.  وال���ن���ط���ق 
قدمت  ال����ب����اط،  يف  ان��دم��اج��ه��ا 
درو�س  بع�س  �شخ�شيا  امللكة  لها 
ت�شري  هكذا  والتعبري.  اللقاء  يف 

اجلمهورية قي�س �شعيد لأنها “�شابقة 
اأن  ان��ت��ظ��ار  يف  حزبها  ولأن  لأوانها” 
ي��ط��ب��ق ال��رئ��ي�����س ج��م��ل��ة امل���ب���ادئ التي 
التن�شيب  ي��وم  خطابه  يف  عنها  اأع��ل��ن 
وال��ت��ي ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع ب��رن��ام��ج حزبها 
“كان  �شعّيد  اأن  م�شيفة  الن��ت��خ��اب��ي 
م����دع����وم����ا م����ن الإخ�����������وان واأن���������ش����ار 
الدواع�س يف الفرتة النتخابية” واأن 
اأن�����ش��ار حزبها  دع���وة  اإىل  دفعها  ذل��ك 
الثاين  ال���دور  يف  ل��ه  الت�شويت  ل��ع��دم 

من النتخابات الرئا�شية.
   م��ن جهته اأع��ل��ن ال��ق��ي��ادي يف حزب 
اأن قلب  امل��ل��ي��ك��ي،  ت��ون�����س ح���امت  ق��ل��ب 
تون�س لن ي�شارك يف حكومة ترتاأ�شها 
للت�شاور  وم�����ش��ت��ع��د  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
مقرتح  تدعم  جهة  اأي  مع  والتحاور 

النه�شة.    واأ�شار املليكي، يف ت�شريح 
ل  ت���ون�������س  ق���ل���ب  اأن  اإىل  اإع�����ام�����ي، 
راأ���س احلكومة  ب��اأن يكون على  يطمح 
باأي  املو�شوع  ط��رح  يقع  ومل  القادمة 
اأن حكومة  الأ�شكال، موؤكدا  �شكل من 
املحا�ش�شة احلزبية لي�شت يف م�شلحة 
التون�شيني يف املرحلة القادمة واأنه ل 
جمال يف امل�شاركة يف حكومة ائتافية 

اأو حكومة حما�ش�شة حزبية.

ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ترتاأ�شها 
�شخ�شية م�شتقلة. 

النه�شة هي  اأن  امل��ل��ي��ك��ي  واأ����ش���اف      
امل��ك��ل��ف��ة ب��ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة وف����ق ما 

قلب  اأن  مبّيينا  ال��د���ش��ت��ور،  يقت�شيه 
تون�س �شيتفاعل اإيجابيا مع امل�شاورات 
هناك  ت����ك����ون  اأن  ن���اف���ي���ا  ال���ر����ش���م���ي���ة 
حركة  م��ع  علنية  اأو  �شرية  م�����ش��اورات 

يف يوم واحد، ميكن ان تغرّي امللكة 
ماب�شها خم�س مرات!

للجموع  ال�����ش��م��اح  ه��ي  الأول���وي���ة 
امللكة.  ج���ال���ة  ع���ل���ى  ب���ال���ت���ع���رف 
ل  ال�����ش��غ��رية-،  –القبعة  البيبي 
اأو معقدة جدا،  اأبدا وا�شعة  تكون 
تخفي  ل  بحيث  ت�شميمها  ي��ت��م 

وجهها اأو تعيق حركتها.
الكتاب  ه�����ذا  م���ت���وق���ع،  ه����و  ك���م���ا 
واملهّذب،  وامل���ح���رتم  ب��ه  امل�����ش��م��وح 
�شيا�شي  �شبق،  اأي  ع��ن  يك�شف  ل 
باإليزابيث  ي��ت��ع��ل��ق  ���ش��خ�����ش��ي،  اأو 
كيلي  اأجن���ي���ا  اأن  اإل  ال���ث���ان���ي���ة. 
القبعة  ت��ل��ك  وراء  اأن���ه���ا  ت��ك�����ش��ف 
ال����زرق����اء ال�����ش��ه��رية ب���زه���ور ذات 
ارتدتها  وال����ت����ي  ا����ش���ف���ر،  ق���ل���ب 
 ،2017 ي��ون��ي��و   21 يف  امل��ل��ك��ة 
“تلك  الربملانية:  الدورة  لفتتاح 
الحتاد  علم  ب�شكل  تذّكر  القبعة 
الأوروبي، ومل يخطر ببايل ذلك 
ر�شالة  ه��ن��اك  تكن  م��ط��ل��ًق��ا... مل 
دعابة  ول  للربيك�شيت،  مناه�شة 
فلين�شر  الثانية”.  ال��درج��ة  م��ن 

هذا وُيقال...
عن لوبوان

املنتمني  م��ن  املقبلة  احلكومة  رئي�س 
من  التن�شل  قبيل  م��ن  “يعترب  ل��ه��ا، 
الناخبني  ل��ث��ق��ة  وخ��ي��ان��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
يف احل�����زب، وق���د ي��ع��ط��ي ����ش���ورة غري 
اإي��ج��اب��ي��ة يف خ���ارج ع��ن احل��رك��ة وعن 
ال��ت��ح��ول ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي تعي�شه 
قائا “ لقد وعدنا ناخبينا  الباد”، 
���ش��ع��ي��د يف قرطاج  ق��ي�����س  ي���ك���ون  ب�����اأن 

وحركة النه�شة يف الق�شبة«.

يختاران معا االأقم�سة واحلرير واالك�س�سوارات

اأجنيال كيلي، املوؤمتنة على �سورة �ساحبة اجلاللة...!
تغري امللكة اليزابيت لبا�سها حتى خم�س مرات يف اليوم

الألوان املحظورة هي: الأ�سود، خم�س�س للحداد، والرمادي، باهت جدًا
غاف الكتاباجنيا كيلي �شانعة �شورة امللكة

قبعة امللكة �شدفة ولي�شت موقفاتف�شل امللكة اللوان الزاهية

قلب تون�س ينفي

عبري مو�شي اختارت املعار�شة

تختار بنف�شها القم�شة والك�ش�شوارات

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ال تهتّم اليزابيث الثانية باملو�سة، وال تذهب للت�سوق. 
تبهر  امللكة  وقبعات  وتيورات  ف�ساتني  فاإن  ذلك،  ومع 

جموع العامل باأ�سره. 
يجمع الثوب امللكي بني ال�سحر والفخامة، ويلعب دوًرا 
رئي�سًيا يف وظيفة متثيل املُلك من خالل اإعطائه جًوا 
ال ُيقلد، من اجلاذبية واالحرتام والعقل، وكلها متتزج 

بدعابة خفيفة.

منذ اأكرث من خم�سة وع�سرين عاًما، ا�سندت هذه املهمة 
االأ�سا�سية اىل اأجنيال كيلي، خياطة �ساحبة اجلاللة 

ال�سخ�سية.
واملـــودة  واملخل�سة،  اجلــيــدة  اخلــدمــة  مــن  �ــســنــوات   
املتبادلة، وحتفظ وتكتم يف كل االحوال، تربط امللكة 
مب�ساعدتها االأوىل. فلهذه االأخرية حق الدخول على 
امللكة عدة مرات يف اليوم، وهي من بني عدد قليل من 
املتعاونني، الذين يتم قبولهم يف ال�سقق اخلا�سة حيث 

يحدث قيا�س الثياب.

تقرتح اأجنيال كيلي عدة اأمناط 
من املالب�س قبل اأ�سهر على امللكة 

رف�س كيلي عدم الك�سف عن �سر من 
اأ�سرار الدولة، اآثار اإعجاب امللكة

كانت البدايات يف الق�سر �سعبة على امراأة غري معتادة على هرمية �سارمة وبروتوكول عتيق

••

مع ا�ستمرار م�ساورات ت�سكيل احلكومة

احلزب الد�ستوري احلّر �سيقت�سر على املعار�سة فقط

••الفجر -تون�س
رئي�شة  م���و����ش���ي  ع���ب���ري  اع����ت����ربت     
امل�شهد  “ان  احل��ر  الد�شتوري  احل��زب 
اأ�شري  ����ش���ي���ك���ون  ال�����ق�����ادم  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
تخدم  ل  التي  والتوافقات  ال�شفقات 
للم�شهد  ومم��اث��ا  التون�شي  ال�شعب 
احلايل نظرا لتواجد نف�س ال�شبابية 
والتجاذبات” موؤكدة اأن حزبها “غري 
وت�شكيل  وامل��ف��او���ش��ات  ب��احل��وار  معني 
احلكومة والت�شويت عليها و�شيقت�شر 

دوره على املعار�شة فقط«.
   ونقلت وكالة تون�س اأفريقيا لاأنباء 
ميلك  حزبها  “اإن  قولها  مو�شي  ع��ن 
عدة  يف  باجلملة  ت�شريعية  م��ب��ادرات 
�شيتم  و�شيا�شية  اقت�شادية  جم���الت 

قلب تون�س ينفي وجود م�ساورات �سرية اأو علنية مع حركة النه�سة 
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الفجر الريا�ضي

••  اخلتم-الفجر

العني  �شباقات  اخلتم،  مدينة  يف  للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  يف  اختتمت 
التاأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019 التي نظمها نادي تراث الإمارات 
اآل  زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات ورعاية  وال�شبت  يومي اجلمعة 
مع  وبالتن�شيق  ال��ن��ادي،  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 
احتاد الإمارات للفرو�شية وال�شباق ومب�شاركة نحو )225( فار�شا وفار�شة 

من خمتلف ا�شطبات الدولة العامة واخلا�شة.
لاأن�شطة  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  ب��ولح��ج  �شعيد  حميد  ���ش��ع��ادة  وت���وج 
قرية  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  مهري  حممد  بح�شور  ال��ن��ادي  يف  والفعاليات 
اأحرز املركز الأول يف �شباق  بوذيب للفرو�شية الفائزين يف ال�شباقات، حيث 
بوذيب  بروتوكول  لبنود  وفقاً  “جنمتان”،  مفتوح  دويل  كلم   120.27
ظهر  على  املغاوير  اإ�شطبات  من  املرزوقي  ابراهيم  عمر  الفار�س  للقدرة، 
احل�شان “كا�شيدي دي جان �شافيز”، ويف املركز الثاين الفار�س رو�شندران 
ليلى”،  “جيزي  احل�شان  ظهر  على  العا�شفة  اإ�شطبات  من  ناجالينجام 
اإ�شطبات  من  �شعيد  علي  خمي�س  اهلل  عبد  خالد  الفار�س  ثالثاً  حل  فيما 

الريف على �شهوة احل�شان “اإي اإف هريويكو«. 
الدويل  الحت��اد  املعتمد من  النقاط  لنظام  وفقاً  الأول  املركز  فيما جاء يف 
على  امل��غ��اوي��ر  اإ�شطبات  م��ن  امل��رزوق��ي  اب��راه��ي��م  عمر  ال��ف��ار���س  للفرو�شية 
الفار�س خالد  “كا�شيدي دي جان �شافيز”، فيما حل ثانياً  �شهوة احل�شان 
عبد اهلل خمي�س علي �شعيد من اإ�شطبات الريف على ظهر احل�شان “اإي 
ناجالينجام من  رو�شندران  الفار�س  الثالث  املركز  وجاء يف  اإف هريويكو”، 

اإ�شطبات العا�شفة على احل�شان “جيزي ليلى«.
املركز  فاأحرزت  واحدة”،  “جنمة  دويل مفتوح  كلم   80.87 �شباق  اأم��ا يف   

�شومان  ماريا  ميا  الفار�شة  للقدرة  بوذيب  بروتوكول  لنقاط  وفقاً  الأول 
املركز  فيما جات يف  “�شا�شا”،  املغاوير على �شهوة احل�شان  اإ�شطبات  من 
احل�شان  ظهر  على  الكمدة  اإ�شطبات  م��ن  علم   انت�شار  الفار�شة  ال��ث��اين 
من  القبي�شي  حممد  عي�شى  الفار�س  الثالث  املركز  يف  وحل  “امبريادور”، 

ا�شطبات الريح على ظهر احل�شان “املاويدوجن«.
الدويل  الحت��اد  املعتمد من  النقاط  لنظام  وفقاً  الأول  املركز  فيما جاء يف 
للفرو�شية الفار�س هزاع عبد اهلل خمي�س علي �شعيد من اإ�شطبات الريف 
انت�شار  الفار�شة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  كبري”،  “فناردي  اجل���واد  �شهوة  على 
يف  حل  فيما  “امربادور”،  احل�شان  ظهر  على  الكمدة  اإ�شطبات  من  علم 
املركز الثالث الفار�س عي�شى حممد القبي�شي من اإ�شطبات الريح على ظهر 

احل�شان “املاويدوجن«.
التعليمي  ال�����ش��ب��اق  امل�����ش��ارك��ني يف  امل���زروع���ي  ال�شيد حم��م��د م��ه��ري  ك���رم  ك��م��ا 
التدريبي من طاب اأكادميية بوذيب للفرو�شية بح�شور ال�شيد كريان مدير 

الأكادميية حيث مت ت�شليم �شهادات تقدير للطلبة.
وك��ان��ت ال�����ش��ب��اق��ات ب����داأت يف ال�����ش��اد���ش��ة م��ن ���ش��ب��اح ال��ي��وم ب��ان��ط��اق �شباق 
وفار�شة،  فار�شاً   )39( “جنمتان” مب�شاركة  مفتوح  دويل  كلم   120.27
اأعقبه يف ال�شاد�شة والربع انطاق �شباق 80.87 كلم دويل مفتوح “جنمة 
التعليمية  اجلولة  انطلقت  فيما  وفار�شة،  فار�شاً   )80( واحدة” مب�شاركة 
لطاب اأكادميية بوذيب للفرو�شية 10 كلم يف التا�شعة �شباحاً، حيث تهدف 
اجلولة اإىل تعليم امل�شاركني كيفية التعامل مع �شباقات القدرة وفقا لقوانني 
الطبيعية،  امل�شارات  مع  التعامل  اأ�شلوب  على  والتعرف  بوذيب،  بروتوكول 
واكت�شاب املزيد من اخلربة يف التعامل مع خيل ال�شباقات و�شبل املحافظة 

عليها.
فيما �شهد يوم اجلمعة يف ال�شابعة �شباحاً انطاق �شباق 80.47 كلم تاأهيلي 

حملي مب�شاركة )27( فار�شاً وفار�شة، وانطاق �شباق 40.28 كلم تاأهيلي 
حملي يف الثامنة والربع مب�شاركة )78( فار�شاً وفار�شة تاأهل اأغلبهم.

اأول خريجات البيطرة االإماراتية يف بوذيب
البيطرية  اللجنة  ع�شو  �شعبان  رول  د.  الدولية  البيطرية  الطبيبة  بينت 
لريا�شات القدرة والتحمل يف بوذيب ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
اأول دفعة من خريجات  اأن مو�شم قدرة بوذيب اجلديد ا�شتقبل  البيطرية، 
اأول  املو�شم  ه��ذا  �شباقات  لتكون  الإم���ارات،  بجامعة  البيطري  الطب  ق�شم 
ميدان عملي ت�شتفيد منه الطبيبات البيطريات حديثات التخرج يف الإمارات 
يف خمتلف املهام والأدوار التي ي�شطلع بها الأطباء البيطريون يف �شباقات 
القدرة والتحمل، لفتة اإىل اأن نادي تراث الإمارات الذي يعد بوابة للتعليم 
يف خمتلف جمالت الرتاث والرتبية الأ�شيلة هو اأي�شا بوابة مميزة لإك�شاب 
اخلربات العملية لكل الفرق العاملة يف خمتلف الريا�شات الرتاثية، ل �شيما 

الفرو�شية.
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  يوليه  ال��ذي  الكبري  بالهتمام  �شعبان  د.  واأ���ش��ادت   
املو�شول  وبالدعم  الوطنية  وال��ك��ف��اءات  وال�شباب  بالن�سء  نهيان  اآل  زاي��د 
فيه  احلياة  للمجتمع مبا يخدم جم��الت  رفدها  بغية  الفئات  لرعاية هذه 
اأو  ال��ربي،  اأو  ال��رتاث البحري  ويطور بع�شها، �شواء ك��ان ذل��ك يف جم��الت 
واأدوار وظيفية،  الفرو�شية وما يتطلبه تنظيمها من مهن  كان يف ريا�شات 
اأن نبادر للتن�شيق  “ هذا ما �شجعنا يف جمعية الإم��ارات البيطرية  وقالت: 
مع قرية بوذيب لتوفري مثل هذه الفر�س التدريبية لاأطباء البيطريني 
يحر�س  كما  ب��اأن��ه  ن��وؤم��ن  اجلمعية  يف  فنحن  اجلمعية،  ولأع�����ش��اء  اجل���دد 
�شموه، عرب اأكادميية بوذيب للفرو�شية، على الرفد املو�شول لهذه الريا�شة 
الإمارات  يف  الفرو�شية  حيوية  على  حفاظا  الفر�شان  من  املتجددة  بالدماء 

اأي�شا  �شموه يحر�س  فاإن  الدويل،  امل�شتوى  املتقدمة على  وعلى م�شتوياتها 
على اأن تكتمل حلقات هذه الريا�شة بالعتماد على الكفاءات ال�شابة املواطنة 

من املدربني واحلكام والأطباء البيطريني«.    
د.حمده  املتدربتني؛  البيطريتني  الطبيبتني  م��ن  ك��ل  ت  ع��ربَّ جانبها  م��ن 
العلوي القادمة من العني، ود. فاطمة قريبان القادمة من دبي، عن �شرورهما 
خريجات  م��ن  دفعة  اأول  م��ن  جمموعة  �شمن  ب��وذي��ب  قرية  يف  بوجودهما 
بوذيب  يف  العملي  امل��ي��دان  يف  وج��وده��م��ا  واع��ت��ربت��ا  الإم�����ارات،  يف  البيطرة 
الأخريات  الإماراتيات  للفتيات  وفاحتة خري حمفزة  بالفائدة  مليئة  ري��ادة 
لاإقبال على هذه املهنة، �شيما واأن الدفعة الأوىل من اخلريجات اقت�شرت 
اأن تدريبهما وزمياتهما يف  اأو�شحتا  ال�شباب، كما  الفتيات فقط دون  على 
يف  اخليل  مع  بيطريات  كطبيبات  لتعاملهن  م��رة  لأول  املجال  فتح  بوذيب 
وانتهاء  ال�شباقات  انطاق  قبل  ما  فحو�شات  من  ابتداء  الفرو�شية،  ع��امل 
املو�شولة  باملتابعة  م��رورا  ال�شباقات،  ج��ولت  كل جولة من  انتهاء  بعد  مبا 
يف  يجري  ما  اأن  اإىل  منّوهتني  ال�شباقات،  م�شارات  عرب  امل�شاركة  للخيول 
الأجهزة  اأحدث  وبا�شتخدام  بوذيب كان مبهرا ودقيقا و�شفافا،  كل ذلك يف 
لقينه جميعهن من  الذي  الكبري  ناهيك عن الرتحيب  الطبية،  والو�شائل 

اإدارة القرية.
 

قرية تراثية �سمن فعاليات ال�سباق
خيمة  للزوار  وف��رت  م�شغرة  تراثية  قرية  ال�شباقات  هام�س  على  واأقيمت 
نظمتها  التقليدية  للحرف  وور���ش��اً  تراثية  م��ع��امل  لهم  وق��دم��ت  ا�شتقبال 
املراكز الن�شائية التابعة لنادي تراث الإمارات، اإذ �شهدت القرية زيارات من 
امل�شاركني واحل�شور من املجموعات ال�شياحية التي قدمت اإىل قرية بوذيب 

ملتابعة ال�شباقات والتعرف على الأجواء الرتاثية امل�شاحبة.

•• ال�صارقة-الفجر

حققت لعبات القيادة العامة ل�شرطة 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ك���اأ����س  ال�����ش��ارق��ة 
الذي  ال�����ش��اد���ش��ة،  دورت���ه  يف  لل�شيدات 
لريا�شة  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  نظمته 
امل��راأة، حيث ح�شلن على املركز الأول 
ال�شلة،  ك����رة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن  ك����ّل  يف 
والطائرة، فيما اكتفني باملركز الثالث 
الطاولة-  ك���رة  ج����ولت  �شعيد  ع��ل��ى 
ف����ردي، ح��ي��ث خ��ا���س غ��م��ار البطولة 
من  ف���رق   10 ���ش��م��ن  لع��ب��ة   167
م��وظ��ف��ات امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

الإمارة.

ال�شارقة يف  �شجايا فتيات  وحّل فريق 
مناف�شات  �شعيد  على  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ك���رة ال�����ش��ل��ة ف��ي��م��ا ن���ال ن����ادي �شيدات 
الوقت  ال��ث��ال��ث، يف  امل���رك���ز  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة فرع  �شيدات  نادي  ذاته حقق 
كلباء املركز الثاين يف مناف�شات الكرة 
فتيات  �شجايا  و�شيفاً  وح��ّل  الطائرة 
الطاولة  كرة  مناف�شات  ويف  ال�شارقة، 
الألفي  فردي حققت الاعبة �شهرية 
من كلية التقنية العليا بال�شارقة املركز 
ال�شام�شي من  اأحام  الأول وح�شدت 
�شجايا فتيات ال�شارقة لقب الو�شافة 
العامة  القيادة  املا من  نورا  واكتفت 

ل�شرطة ال�شارقة باملركز الثالث. 

جامعة  م��ن  ك��ّل  البطولة  يف  و���ش��ارك 
ال�شارقة، واكادميية العلوم ال�شرطية، 
ال�شارقة،  ف��ت��ي��ات  ���ش��ج��اي��ا  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
وفروع نادي �شيدات ال�شارقة – املدام، 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ة امل����راأة، 
ومدينة  للطالبات،  ال�����ش��ارق��ة  وكلية 
ونادي  الإن�شانية،  للخدمات  ال�شارقة 
– ك��ل��ب��اء، والقيادة  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��دات 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة، ون����ادي 

�شيدات ال�شارقة.
وحول هذا الإجن��از قالت �شعادة ندى 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ق��ب��ي،  ع�شكر 
“�شهدنا  امل������راأة:  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 
تناف�شية  م���ام���ح  ال��ب��ط��ول��ة  خ����ال 

موظفات  ال���اع���ب���ات  ج��م��ع��ت  ك���ب���رية 
ال�شارقة،  يف  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر 
ب�شغف  امل��ن��اف�����ش��ات  م��ي��ادي��ن  جمعتهم 
ونزالت نبيلة لتحقيق اأعلى امل�شتويات 

واملراكز«. 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  وتابعت 
�شلب  ويف  “نوؤمن  امل������راأة:  ل��ري��ا���ش��ة 
اهدافنا وا�شرتاتيجيتنا باأن الريا�شة 
للنهو�س  ال���ف���اع���ل���ة  ال���و����ش���ي���ل���ة  ه����ي 
البدنية  �شحتها  وتعزيز  باملجتمعات 
ارتاأينا  الذي  الكاأ�س  وهذا  والذهنية، 
ال�شنوي  للتناف�س  ميداناً  يكون  لأن 
هذه  يعك�س  ال���دوائ���ر  م��وظ��ف��ات  ب��ني 
الاعبات  طموحات  ويلبي  الأه���داف 

لهّن  مائمة  بيئة  توفري  خ��ال  م��ن 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  ون���ب���ارك  ل��ل��ت��ن��اف�����س، 
ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة ه���ذا الإجن�����از ايل 
املجتمع  يف  ال��ري��ا���ش��ة  م��ك��ان��ة  يعك�س 

و�شرورتها«. 

ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
العام  اإن�شائها يف  امل��راأة ومنذ  لريا�شة 
الأمريي  املر�شوم  على  بناء   2016
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��دره  ال��ذي 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 

ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
حر�شت على حتقيق الأهداف املوكلة 
اإب�����راز دور امل����راأة  اإل��ي��ه��ا وامل��ت��م��ّث��ل��ة يف 
الإماراتية الريا�شية يف �شّتى املحافل، 
والرتقاء به، والو�شول اإىل املناف�شات 

الإقليمية والعاملية، اإىل جانب تر�شيخ 
لتطوير  ومتكاملة  حديثة  منظومة 
الأن���ظ���م���ة الإداري��������ة ل��ري��ا���ش��ة امل�����راأة 
املمار�شات  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  الإم�����ارة  يف 

العاملية

•• دبي –الفجر:

اأبوظبي   انطلقت يوم اأم�س الأول على ماعب احتاد الكرة يف دبي ، ون��ادي 
قدم  ل��ك��رة  ال�شنية  امل��راح��ل  ل����دوري  الأوىل  اجل��ول��ة  مناف�شات   ، ال��ري��ا���ش��ي 
 ،  2020-2019 الريا�شي  للمو�شم  16 عاماً   ،  14  ،  12 ال�شيدات حتت 
والتي تنظمها جلنة كرة قدم ال�شيدات بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
واحتاد الإمارات لكرة القدم واأكادمية ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة 

الن�شائية .
اإمباير  فريق  ف��وز   ، عاماً   12 حتت  الفتيات  دوري  مباريات  نتائج  و�شهدت 
على فريق بني يا�س ، فيما حقق فريق اأيه اأف �شي الفوز على فريق املدر�شة 
الأملانية . ويف مناف�شات دوري الفتيات حتت 14 عاماً ، متكن فريق با�س من 
الفوز على فريق ثي�شتل ، وفاز فريق اأيه اأف �شي على فريق املدر�شة الأملانية.

واأ�شفرت نتائج مباريات دوري النا�شئات حتت 16 عاماً عن فوز فريق �شيتي 
على فريق اأيه اأف �شي .

و�شتتوا�شل مناف�شات دوري املراحل ال�شنية يومي اجلمعة وال�شبت املقبلني .

برعاية �سلطان بن زايد : ختام �سباقات العني التاأهيلية بقرية بوذيب

كاأ�س120.27 كلم دويل مفتوح »جنمتان« لعمر اإبراهيم املرزوقي

القيادة العامة لل�سرطة حت�سد كاأ�س ال�سارقة 
الريا�سي لل�سيدات يف دورته ال�ساد�سة

مب�ساركة ناديي بني يا�س والعني الأول مرة

انطالق مناف�سات دوري املراحل ال�سنية لكرة قدم ال�سيدات
و�سول الوفود الدولية امل�ساركة يف بطولة 

العامل لألعاب القوى لأ�سحاب الهمم
•• دبي-الفجر

متهيدا  دبي  اإىل  القارات  خمتلف  من  القادمة  الدولية  الوفود  و�شول  اكتمل 
للم�شاركة يف بطولة العامل لألعاب القوى لأ�شحاب الهمم التي ت�شت�شيفها دبي 
خال الفرتة من ال�شابع اإىل 17 نوفمرب اجلاري وهو احلدث الذي �شيكون 
 123 1500 ريا�شي وريا�شية من  العامل مب�شاركة  بتاريخ بطولت  الأكرب 
دولة تتقدمهم دولة الإمارات اإىل جانب تواجد اأكرث من 1100 مرافق اإداري 
وح�شور 350 اإعاميا لتغطية احلدث. وعربت الوفود عن �شعادتها بالتواجد 
اأر���س ال��دول��ة وال��ع��ودة للم�شاركة يف ه��ذا احل��دث الأك��رب من نوعه على  على 
نادي دبي لأ�شحاب  بالرقاد رئي�س  . وقام ثاين جمعة  العامل  �شعيد بطولت 
لأ�شحاب  القوى  لألعاب  العامل  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  الهمم 
الهمم بتفقد جميع مرافق البطولة يف املوقع الرئي�شي يف نادي �شباط �شرطة 
دبي الذي �شيحت�شن املناف�شات ومقر التدريبات يف نادي الو�شل . وقال ماجد 
هذه  اإقامة  اإن  الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  ورئي�س  البطولة  مدير  الع�شيمي 
البطولة حتقق بف�شل الدعم الاحمدود من قبل القيادة الر�شيدة التي ت�شع 
اأجل  اأمام حتد من  اأولوية الهتمامات وهذا الأمر يجعلنا  الهمم يف  اأ�شحاب 
تقدمي ال�شورة النا�شعة واملميزة للدولة ومن خال التواجد يف موقع احلدث 
فاإن ال�شعور العام هو الرتياح ملا مل�شناه من جهد من فرق العمل واملتطوعني 
وكلنا ثقة بهم على تقدمي اأق�شى طاقاتهم طوال فرتة احلدث حل�شد النجاح 

املاأمول.
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•• طهران –الفجر:

لل�شباب  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأدى   
يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ح�ش�شه  اأوىل  اأم�����س 
مل��واج��ه��ت��ه الأوىل  ط��ه��ران ا���ش��ت��ع��داداً 
نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات  يف 
التي  ع���ام���اً   19 اآ����ش���ي���ا حت���ت  ك���اأ����س 
ت�شت�شيفها طهران للفرتة من 6 اإىل 
يلعب  حيث   ، اجل���اري  نوفمرب   10
التي  الرابعة  املجموعة  يف  منتخبنا 
 ( اإي����ران  منتخبات  منتخبات  ت�شم 

امل�شت�شيفة ( وقريغ�شتان ونيبال . 
اإىل  و���ش��ل��ت  منتخبنا  ب��ع��ث��ة  وك���ان���ت 

اأع�شاء اجلهاز  اأم�س و�شمت  طهران 
 23 اإىل  بالإ�شافة  والإداري  الفني 
لعباً هم : راكان وليد �شالح ، مبارك 
اأحمد الزحمي ، حممد عبد اهلل الوايف 
، نواف �شامل احلارثي ، زايد �شلطان 
الزعابي ، اأحمد حممود احلمادي ، و 
عبد اهلل اأبو بكر ) اجلزيرة ( �شلطان 
، �شيف عبيدالزعابي  عادل الأم��ريي 
مال  اهلل  را�شد عبد   ) كلباء  احت��اد   (
اهلل ، عبد اهلل حمد املنهايل ) الوحدة 
(  عبد الرحمن عادل ، حارب عبداهلل 
�شهيل ، حمدان حميد اأحمد ، خليفة 
يو�شف عتيق ،حممد عي�شى جا�شم ) 

�شباب الأهلي دبي ( فهد بدر الباروت 
) الإم��ارات (  مايد علي الطنيجي ) 
احلرا�شي  خلفان  عي�شى   ) الرم�س 
املقبايل  ع��ب��د اهلل  ، ح��م��د   ) ال��ع��ني   (
الرحمن  عبد  حممد    ) الفجرية   (
املازم ) الن�شر (  �شهاب اأحمد ل�شكري 

، مبارك طارق مطر ) الو�شل ( .
م�شاعد  اإبراهيم  حممد  خالد  وق��ال 
اجلهاز  اأن  لل�شباب  منتخبنا  م��درب 
اإق����ام����ة ح�شة  ال��ف��ن��ي ح���ر����س ع��ل��ى 
الفرعية  املاعب  اأح��د  على  تدريبية 
ا�شتملت  ط��ه��ران  اإىل  ال��و���ش��ول  ف��ور 
بني  وتق�شيمة  خفيفة  تدريبات  على 

الاعبني ، م�شرياً اإىل اأن التدريبات 
ا�شتعداداً  ط���ه���ران  يف  ���ش��ت��ت��وا���ش��ل 
�شتجمع  ال���ت���ي  الأوىل  ل��ل��م��واج��ه��ة 
اأبي�س ال�شباب بنظريه منتخب نيبال 

يوم 6 نوفمرب .
اأكد زايد الزعابي لعب نادي  بدوره 
كل  اأن  لل�شباب  ومنتخبنا  اجل��زي��رة 
زم���ائ���ه ال��اع��ب��ني م���درك���ني متاما 
متثل  التي  الت�شفيات  ه��ذه  لأهمية 
تتويج  يف  ل���اع���ب���ني  ك���ب���ري  حت�����دي 
جم��ه��ودات��ه��م ال��ت��ي ق��ام��وا بها خال 
ا�شتملت  والتي  التح�شريات  مرحلة 
وخارجية  داخ��ل��ي��ة  م��ع�����ش��ك��رات  ع��ل��ى 

املباريات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  وخ���و����س 
معنويات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ، ال���ودي���ة 
تقدمي  يف  ج������داً  ع���ال���ي���ة  ال���اع���ب���ني 
توؤهلهم  ال���ت���ي  امل��ط��ل��وب��ة  ال�������ش���ورة 
اإىل  املوؤهلة  البطاقة  على  للمناف�شة 

النهائيات .
م��ن ج��ان��ب��ه و���ش��ف م��اي��د الطنيجي 
لعب نادي الرم�س ومنتخبنا لل�شباب 
املنتخب  مع�شكر  داخ���ل  الأج����واء  اأن 
اأمت  يف  الاعبني  وك��ل  باخلري  تب�شر 
 ، الت�شفيات  ه��ذه  خلو�س  اجلاهزية 
اأن تركيز كافة الاعبني  اإىل  م�شرياً 
الأوىل  امل��واج��ه��ة  ع��ل��ى  الآن  من�شب 

اأمام منتخب نيبال التي متثل اأهمية 
الإيجابية  النتيجة  اأن  حيث   ، كربى 
معنوية  دف���ع���ة  ال���اع���ب���ني  ���ش��ت��م��ن��ح 
اأما  املقبلتني  املواجهتني  قبل  كبرية 

قريغ�شتان واإيران .
وي�����ش��ت��ه��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م���ب���اري���ات���ه يف 
نيبال  منتخب  مبواجهة  الت�شفيات 
يوم 6 نوفمرب ،فيما يواجه منتخب 

 8 ي��وم  الثانية  باجلولة  قريغ�شتان 
مبارياته  ي��خ��ت��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ن��وف��م��رب 
اإيران   منتخب  مبواجهة  بالت�شفيات 

يوم 10 نوفمرب .

•• دبي-الفجر

لكرة  ال��ق��ارات  ك��اأ���س  بطولة  مناف�شات  لن��ط��اق  ال���ش��ت��ع��دادات  جميع  انتهت 
على  التا�شع  للعام  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ال�شاطئية  ال��ق��دم 
التوايل بالتعاون مع جلنة كرة القدم ال�شاطئية بالحتاد الدويل لكرة القدم، 
وتقام مناف�شاتها على �شاطئ كايت بيت�س مبنطقة اأم �شقيم خال الفرتة من 
خمتلف قارات  ميثلون  منتخبات   8 مب�شاركة  اجلاري  نوفمرب   09 اإىل   05

العامل. 
واكتمل ت�شييد ا�شتاد البطولة الذي �شي�شت�شيف 20 من اأقوى مباريات كرة 
القدم ال�شاطئية على مدار خم�شة اأيام، ويت�شع ال�شتاد لنحو 2500 م�شجع، 
بالإ�شافة اإىل غرف تبديل املاب�س وغرف احلكام ومندوبي الحتاد الدويل 
لكرة القدم، وماعب تدريبات املنتخبات امل�شاركة يف البطولة، وعقدت اللجنة 
املنظمة اجتماعات عدة، يف الأيام املا�شية، مت خالها مناق�شة اآخر امل�شتجدات 

برنامج  ومناق�شة  للبطولة،  والت�شويقية  ال��رتوي��ج��ي��ة  باخلطط  اخل��ا���ش��ة 
الفعاليات امل�شاحبة التي �شتقام طوال اأيام البطولة.

املناف�شات  ملتابعة  البطولة  اأي���ام  ط��وال  باملجان  للجمهور  ال��دخ��ول  و�شيكون 
التي  البطولة  قرية  يف  تقام  التي  الرتفيهية  بالفعاليات  وال�شتمتاع  القوية 
الفعاليات  م��ن  العديد  وتت�شمن  نوفمرب   5 ي��وم  للجمهور  اأب��واب��ه��ا  �شتفتح 
الطعام  وعربات  الأطفال  األعاب  بينها  من  اجلمهور  تنتظر  التي  الرتفيهية 

)فود تراك�س( وغريها الكثري من الفعاليات الرتفيهية.
اخلا�شة  للموا�شات  ك��رمي  خدمة  تقدمي  ع��ن  املنظمة  اللجنة  اأعلنت  كما 
موقع  واإىل  م��ن  رح��ل��ت��ه��م  يف  ال��ب��ط��ول��ة  جل��م��ه��ور   30% بن�شبة  ا  تخفي�شً

البطولة.
بلقب  الفائز  رو�شيا  منتخب  م���درب  ليخا�شيف  ميخائيل  اأك���د  جانبه  وم��ن 
البطولة ثاث مرات، والذي و�شل اإىل اأر�س الدولة وبداأ تدريباته ا�شتعداًدا 
الرابع  باللقب  والفوز  الكاأ�س  ا�شتعادة  منتخبه  عزم  عن  املناف�شات،  خلو�س 

الأكرث  املنتخب  وي�شبح  واإي��ران  الربازيل  ليتفوق على منتخبي  البطولة  يف 
املنتخب  يفكر فيه لعبي  “اإن كل ما  وق��ال:  العاملية،  البطولة  بهذه  تتويًجا 
الرو�شي الآن هو الفوز بلقبها الرابع يف دبي، وهو الفوز الذي نعتربه �شرًفا 
مرموًقا �شي�شاف اإىل ر�شيد اإجنازاتنا بعد الفوز ببطولتي كاأ�س العامل وكاأ�س 
اأوروبا ، وتعد بطولة كاأ�س القارات يف دبي واحدة من البطولت املف�شلة لدينا 
مبا تت�شمنه من كافة اجلوانب �شواء املوقع املثايل يف دبي التي تعد من اأجمل 
الأقوياء  املناف�شني  اإىل  بالإ�شافة  فيها،  الرائعة  والأج���واء  ال��ع��امل،  يف  امل��دن 

الذين نواجههم كل عام«.
ف��وًزا كبري بداية من  “لدينا توقعات كبرية بتحقيق  واأ�شاف مدرب رو�شيا: 
للجميع  نظهر  اأن  يف  ونرغب  منتخب م�شر،  فيها  �شنواجه  التي  مباراة  اأول 
اللقب، رغم �شعوبة  بهذا  بالفوز  اأننا م�شتعدون وجديرون  اأدائنا  من خال 
التحدي  الآن، وملواجهة هذا  نواجهه  الذي  املزدحم  املو�شم  املهمة خا�شة مع 
حر�شنا كما هو احلال دائًما على ت�شكيل فريق قادر على املناف�شة مع اإ�شافة 

التكتيكية اجلديدة،  التطبيقات  وتعديل  املنتخب  الوجوه اجلديدة يف  بع�س 
م�شتعدون  ونحن  البطولة،  يف  الأوائ���ل  الثاثة  بني  من  دائ��ًم��ا  انتهينا  لقد 
باللعب  ي�شتمتع اجلمهور  اأن  ونريد  العام،  باللقب هذا  الفوز  وعازمون على 

ا«. النظيف اأي�شً
ويلعب منتخب رو�شيا يف املجموعة الثانية التي تت�شمن غرميه الدائم منتخب 
اإيران الفائز بالبطولة مرتان وحامل لقب الن�شخة الثامنة من البطولة يف 
العام املا�شي، اإىل جانب منتخب املك�شيك ومنتخب م�شر، حيث يلتقي يف اأوىل 
مبارياته مع منتخب م�شر يف ال�شاعة ال�شابعة اإل ربع، ومن ثم يواجه منتخب 

املك�شيك، وبعدها يلتقي مع منتخب اإيران يف اآخر اأيام الت�شفيات.
وتقام يف ال�شاعة اخلام�شة م�شاء اليوم الثنني 4 نوفمرب مباراة ودية جتمع 
بني فريق اللجنة املنظمة مع فريق الإعاميني، والتي تقام �شنوياً قبل يوم 
تكامل  على  وتاأكيد  العاقة  لتعزيز  الر�شمية،  املناف�شات  انطاق  من  واح��د 

الأدوار بني الطرفني يف حتقيق جناح البطولة.

الدخول جماًنا للجمهور طوال اأيام البطولة

ا�ستاد كاأ�س القارات ال�ساطئية جاهز ل�ست�سافة منتخبات العامل 

•• ريودي جانريو-الفجر

تي  ان  اف  “ اأي  اأك���ادمي���ي���ة  وا���ش��ل��ت 
ال�شبت  الأول  اأم�س  للجوجيت�شو   “
اأب��وظ��ب��ي جراند  اإجن��ازات��ه��ا يف ج��ول��ة 
امل��ق��ام��ة حاليا  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  ����ش���ام 
الربازيلية  ج��ان��ريو  دي  ري��و  مبدينة 
مب�شاركة 1425 لعبا من 36 دولة 

حول العامل.
الإم����ارات����ي عبداهلل  ال���اع���ب  وجن����ح 
ان��ت��زاع م��ي��دال��ي��ة ذهبية  امل���زروع���ي يف 
بفئة  ك���ج���م   77 وزن  يف  ج�����دي�����دة 
الأ�شاتذة 2 للحزام البنف�شجي، لريفع 
بذلك ر�شيد بعثة الإمارات بعد اليوم 
الثاين من البطولة اإىل 14 ميدالية 
ف�شيات  و6  ذهبيات،   5 بواقع  ملونة 

بالإ�شافة اإىل 3 برونزيات.
وقام  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�شات  ح�شر 
�شعادة  م���ن  ك���ل  ال���ف���ائ���زي���ن  ب��ت��ت��وي��ج 
اإبراهيم العلوي قن�شل دولة الإمارات 
البطران  يو�شف  و�شعادة  ب��ال��ربازي��ل، 
الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
الإم����ارات،  بعثة  رئي�س  للجوجيت�شو 
وطارق البحري مدير جولت اأبوظبي 
رئي�س  اجلنيبي  وخالد  �شام،  جراند 
و ولرت  تي،  ان  اف  اأي  اأكادميية  بعثة 
الربازيلي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  م��ات��و���س 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و اإ�����ش����اف����ة ل����ع����دد من 
وروؤ�شاء  الربازيلي  الربملان  م�شوؤويل 
خمتلف  يف  اجل���وج���ي���ت�������ش���و  م���ن���اط���ق 

الوليات الربازيلية.
“ال�شبت”  اأم�س  وكانت مناف�شات يوم 
قد مت تخ�شي�شها حلاملي احلزامني 
فيها  ي�شارك  والبني، ومل  البنف�شجي 
اإل ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن ب��ع��ث��ة الإم�������ارات 
ال���ت���ي ت�����ش��م لع���ب���ني م��ع��ظ��م��ه��م من 
اأقيمت يف  حاملي احل��زام الأزرق، كما 
ال�شبت/  اأم�����س/  م�شاء  من  اخلام�شة 

ع�شرة  ال��ث��ان��ي��ة  ال����ربازي����ل  ب��ت��وق��ي��ت 
 “ مناف�شات  الإم���ارات  بتوقيت  م�شاء 
اخلتامية  ب��اجل��ول��ة  الب�شاط”  ملك 
والثقيل  واملتو�شط  اخلفيف  ل��اأوزان 
ال�شاطري  اأق����وى  ب��ني  جمعت  وال��ت��ي 
الفائزين بكربى البطولت والألقاب 
اأبوظبي جراند �شام وملك  جلولت 
وبطولة  ال�شابقة،  امل��رات  يف  الب�شاط 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
التي تقام يف اأبوظبي �شهر اأبريل من 

كل عام.
الب�شاط”  “ ملك  مناف�شات  و�شهدت 
م����ف����اج����اأت����ني م����دوي����ت����ني ح���ي���ث ف���از 
الذي  الأ�شطورة  على  �شوزا  جاك�شون 
مل يهزم طوال الأعوام الأخرية والذي 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  يف  ب��اجل��م��ي��ع  اأط�����اح 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو جواو ل 
رو�شا بنتيجة 8 - 6 مبناف�شات الوزن 
اجلماهري  ك��ل  ده�شة  و���ش��ط  الثقيل، 
���ش��ال��ة كاريوكا  م����اأت ج��ن��ب��ات  ال��ت��ي 
ال�شاعد  ال��اع��ب  ف��ي��م��ا جن��ح  اأري���ن���ا، 
ب�شرعة ال�شاروخ ايزاك براز يف حتقيق 
ال��ف��وز ع��ل��ى ح�����ش��اب ال��اع��ب املر�شح 
�شانتو�س  ت�����ش��ارل��ز  اخل���ربة  و���ش��اح��ب 
ال����وزن  مل��ن��اف�����ش��ات   6  11- ب��ن��ت��ي��ج��ة 
املتو�شط، وفاز كذلك الاعب لوناردو 
 - 7 �شاجيورو على مناف�شه دودرل��ني 
يف مواجهة من العيار الثقيل جنح   5

ل�شاحله  نتيجتها  قلب  يف  �شاجيورو 
بالثواين الأخرية بعد اأن كان متاأخرا 

طوال النزال.
ن����زالت م��ل��ك ال��ب�����ش��اط ك��ان��ت ق��م��ة يف 
الإثارة والت�شويق بعد اأن قامت اللجنة 
املنظمة باإجراء بع�س التعديات على 
زيادة  اأن��ه متت  البطولة حيث  لئحة 
مدة كل نزال لت�شبح 8 دقائق، واإلغاء 
نقاط،  اإىل  م��ع حت��وي��ل��ه��ا  الأف�����ش��ل��ي��ة 
نقاط  اإىل  املخالفات  حتويل  وكذلك 
والتفاق  امل��ن��اف�����س،  ل��ر���ش��ي��د  ت�����ش��اف 
ع��ل��ى ال��ت��م��دي��د مل���دة دق��ي��ق��ة ذه��ب��ي��ة يف 
حال انتهاء النزال بالتعادل، ويف حال 
ا�شتمرار التعادل يتم احت�شاب النتيجة 
والفوز ل�شالح اآخر لعب ح�شل على 
نقطة اأو نقاط يف النزال باعتباره اآخر 

من حاول حتقيق الفوز.
جاك�شون  الأ�شطورة  اأك��د  ناحيته  من 
 “ “ م��ل��ك ال��ب�����ش��اط  اأن ل��ق��ب  ����ش���وزا 
ال��ذي حققه على ح�شاب لع��ب كبري 
بحجم ج���واو ل رو���ش��ا ه��و الأغ��ل��ى يف 
بداأت  التي  اجلوجيت�شو  مع  م�شريته 
اأنه ح�شد  منذ 16 عاما، م�شريا اإىل 
الكثري من الإجن���ازات، وف��از بالعديد 
الربازيلية  يف  املحلية  البطولت  من 
الاتينية  اأم�����ريك�����ا  يف  وال�����ق�����اري�����ة 
اأنه لن ين�شى تلك  والعاملية اأي�شا، اإل 
ملك  بلقب  فيها  ت��وج  التي  اللحظات 

الب�شاط على اأر�س لريو دي جانريو، 
لريا�شة  امل��ح��ب��ة  اجل��م��اه��ري  وو����ش���ط 

اجلوجيت�شو والعا�شقة لاأبطال.
وقال �شوزا : “ كنت اعلم انني �شاأواجه 
اأبدا  يهزم  ل  فريد  ط��راز  من  خ�شما 
ب�شهولة، خ�شو�شا بعد اأن انت�شر على 
والعزمية  ب����الإرادة  ال�شرطان  مر�س 
كل  يف  الفوز  حقق  اأن  وبعد  وال�شرب، 
النزالت بالأعوام الأخرية، فلم اأتذكر 
هزمني  اأن���ه  كما  ن���زال،  اأي  خ�شر  ان��ه 
اأعمل  امل��ا���ش��ي، ول��ذل��ك كنت  ال��ع��ام  يف 
وو�شعت  ملواجهته،  ل�شتعد  نهار  ليل 
عدم  على  تقوم  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 
متكينه من اإ�شقاطي على الأر�س اأبدا، 
وعدم منحه اأي فر�شة لاقرتاب مني 
باخت�شار كل املحاولت على الزراعني 
اإب��ع��اد ج�شمي مت��ام��ا ع��ن��ه، وقمت  م��ع 
الطويل  ال��وق��ت  على  ج��ه��دي  بتوزيع 
للنزال حتى ل اأنهك، وبالفعل جنحت 
رو�شا  ل  ا���ش��ت��ف��زاز  يف  ا�شرتاتيجيتي 
بظهره  الإم�������ش���اك  ال����ذي جن��ح��ت يف 
واحل�شول على النقاط نتيجة لذلك 
ث��م حت��رك��ت ك��ث��ريا بعد ال��ت��ق��دم عليه 
بي  لام�شاك  فر�شة  اأي  منحه  لعدم 
» . واأ�شاف : “ اأهدي هذا الإجناز اإىل 
عائلتي التي ت�شاندين يف كل م�شريتي 
اخلارجية  وجتاربي  تنقاتي  كل  ويف 
بني لندن واأمريكا والربازيل، واأ�شكر 

الذي  للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد 
والأهم  الأغ��ل��ى  املن�شة  ه��ذه  لنا  اأق���ام 
يف العامل، واأ�شكر دولة الإم��ارات على 
لريا�شة اجلوجيت�شو وحتويل  تبنيها 
العامل  ق���ارات  ك��ل  يف  اأبطالها  اأح���ام 
جهود  نقدر  جميعا  ونحن  واق��ع،  اإىل 
احتاد الإمارات يف حتويل اعتماد تلك 
الريا�شة بالدورات الأوملبية، واأعد كل 
حمبي اجلوجيت�شو اأن هذا اللقب لن 
يكون النهاية بالن�شبة لطموحاتي بل 
ا�شتمر يف تقدمي  البداية، و�شوف  اإنه 
باأن  لقناعتي  وم��درب��ا  لع��ب��ا  ال��ع��ط��اء 
هذه الريا�شة تعزز الكثري من القيم 
ممار�شيها  ل����دى  امل��ه��م��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ومتابعيها«. يف نف�س ال�شياق اأكد ايزاك 
براز مفاجاأة الوزن املتو�شط الذي هزم 
ت�شارلو�س �شانتو�س اأنه يدين بالف�شل 
مياد  ���ش��ه��دت  لأن���ه���ا  الإم�������ارات  اإىل 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  يف  جنوميته 
ملحرتيف اجلوجيت�شو قبل عامني، كما 
العام  البطولة  نف�س  يف  تاألقه  �شهدت 
املا�شي وفوزه بامليدالية الذهبية فيها، 
اأن��ه اكت�شب اخل��ربات الازمة يف  كما 
ج���ولت اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���ش��ام حول 
العامل، موؤكدا انه تعر�س للكثري من 
الذي  احللم  النهائي  قبل  ال�شغوط 
ونتيجة  �شانتو�س،  ت�شارلز  مع  جمعه 
للتدريب  ي��ق��وم  ك��ان  ال�شغوط  ل��ه��ذه 

ومراجعة بع�س احلركات عندما يعود 
للمنزل من التدريبات.

وق�������ال: “ ك���ن���ت اأف����ك����ر ل���ي���ل ن���ه���ار يف 
اأج����واءه طوال  ودخ��ل��ت  النهائي،  ه��ذا 
�شيناريو  وتخيلت  الأخ����ري،  الأ���ش��ب��وع 
ال�����ن�����زال م�����ع ت�������ش���ارل���ز ع������دة م�����رات 
على  وراهنت  التفا�شيل،  كل  وتخيلت 
الرهان،  ف��ك�����ش��ب��ت  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 
لإنهاكه  ت�����ش��ارل��ز  ا���ش��ت��درج��ت  لأن���ن���ي 
عليه  ت��ف��وق��ت  ث���م  دق���ائ���ق،   6 اأول  يف 
الأن  واأن���ا  الأخ��ريت��ني،  الدقيقتني  يف 
التاريخي  الإجن��از  بهذا  للغاية  �شعيد 
ك��ب��رية يف  م�����ش��وؤول��ي��ة  ال���ذي يحملني 
�شيواجهني  لع��ب  ك��ل  لأن  امل�شتقبل 
بعد اليوم �شيدرك اأنه يلعب مع ملك 
 .  « يل  قوته  بكل  و�شي�شتعد  الب�شاط 
بلقب  الفائز  �شاجيورو  ليونارردو  اأما 
ملك الب�شاط للوزن اخلفيف فقد اأكد 
اأن���ه خ��ا���س اأ���ش��ع��ب ن���زال يف م�شريته 
اأمام ايزاك دودلرين، واأن النزال كان 
خ�شو�شا  الطرفني،  على  جدا  قا�شيا 
الوقت  ط��ول  متقدما  ك��ان  اي���زاك  اأن 
حتى الثواين الأخرية، .. وقال : “ مل 
نتعلمه كل يوم  الأم��ل وه��ذا ما  اأفقد 
الذي  هو  فالأمل  الريا�شة،  هذه  من 
الأخرية،  الثوان  حتى  اأح��اول  جعلني 
وبالفعل تفوقت على ايزاك يف الثواين 
اخل���م�������س الأخ��������رية ب����ن����زال م���دت���ه 8 

قا�شية،  بالفعل كانت مواجهة  دقائق، 
اأ���ش��ك��ر ك��ل اجل��م��اه��ري ال��ت��ي دعمتني، 
التاريخية،  اللحظات  اأن�شى هذه  ولن 
للجوجيت�شو  الإم���ارات  احت��اد  واأ�شكر 
على هذه الفر�شة التي جعلتني ملكا 

للب�شاط يف العامل » .
برازيلي  وف��د  ق��ام  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
من من�شقي بطولت البارا جوجيت�شو 
بتكرمي �شعادة اإبراهيم العلوي قن�شل 
دول��ة الإم����ارات يف ال��ربازي��ل، ورئي�س 
يو�شف  البطولة  يف  الإم��ارات��ي  الوفد 
رئي�س  م���ات���و����س  وول������رت  ال����ب����ط����ران، 
ال���ربازي���ل���ي وت���ق���دمي هداية  الحت�����اد 
التتويج  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  ل��ه��م  ت��ذك��اري��ة 
الإم���ارات يف رعاية فئة  ل��دور  تقديرا 
البارا جوجيت�شو التي ا�شتعادت الأمل 
الحتاد  لهم  �شمح  اأن  بعد  احل��ي��اة  يف 
بطولته  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  الإم�����ارات�����ي 

اعتبارا من عام 2015.
على  ي�شرف  ال���ذي  يل  �شري  ال  وق���ال 
هذه  م��ن  الاعبني  ك��ل  م��ع  التوا�شل 
لهم  وي�شهل  ال��ق��ارات  مبختلف  الفئة 
فر�س الت�شجيل للم�شاركة يف بطولت 
الإمارات : “ نحتفل هذه املرة بتجاوز 
ولع��ب��ة من  1000 لع���ب  ال  ع���دد 
خمتلف القارات يف بطولت الإمارات، 
الإمارات  ب��اأن  اأق��ول  املنا�شبة  ويف هذه 
اأعادت يل ولزمائي جميعا الأمل يف 

احلياة، عندما �شمحت لنا بامل�شاركة يف 
بطولتها يف وقت مل ي�شمح لنا فيه اإل 
واأتوجه  منعزلني،  البيوت  يف  بالبقاء 
بال�شكر اإىل كل امل�شوؤولني يف الإمارات 
على دعمي وزمائي بالأجهزة الطبية 
من اأطراف �شناعية وكرا�شي متحركة 
بعد ال�شماح لنا بامل�شاركة يف البطولت 
» . واأ�شاف :” اأنا وزمائي نعد كتابا 
الآن حتت ا�شم” ك�شر حاجز ال�شمت” 
لرنوي فيه ق�شتنا بعد العودة للحياة 
اأبوظبي، ونر�شد  من خال بطولت 
اأبوظبي  يف  ب���داأت  منذ  جتربتنا  فيه 
ومبادرات  ال��ي��وم،  وحتى   2015 ع��ام 
الإم��ارات املختلفة التي ك�شرت حاجز 
ال�شمت والعزلة عن املجتمع و�شنعت 
منا جنوما واأبطال يفتخر بنا اأبنائنا 
وتفرح بنا عائاتنا ». على �شعيد اآخر 
اأكد علي عبا�س لعب اأكادميية اأي اف 
كجم   85 وزن  بذهبية  الفائز  تي  ان 
اأنه   1 الأ�شاتذة  لفئة  الأزرق  للحزام 
فخور بالجناز الذي حققه بالربازيل، 
ل���ه كان  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ن����زال  اأ���ش��ع��ب  واأن 
اأم��ام الاعب  الأول، لأن��ه كان  النزال 
الربازيلي املر�شح للفوز باللقب، واأنه 
م�شريا  ب��ال��رتك��ي��ز،  عليه  ال��ف��وز  حقق 
اإىل اأنه ح�شل على الثقة الكافية بعد 
الثاين  يف  وف��از  الأول،  بالنزال  الفوز 
والثالث بعد ذلك برغم اأن املواجهات 

كانت قوية.
برت�شيحي  ����ش���ع���ي���د  اأن�������ا   “ وق���������ال: 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة م���ع م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
ال�شهر  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل يف  ب��ب��ط��ول��ة 
اجل��اري، و�شوف اأب��ذل كل جهدي من 
اأجل رفع علم الإمارات يف هذا املحفل 
امل��ه��م، ويف ك��ل امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، لأن 
ي��ك��ون عاليا  اأن  الإم������ارات لب���د  ع��ل��م 
لأنها  امل���ن���ا����ش���ب���ات،  ك����ل  يف  و����ش���اخم���ا 

ت�شتحق منا ذلك.

ذهبية املرزوقي ترفع ر�سيد الإمارات اإىل 14 ميدالية يف جولة ريو جراند �سالم للجوجيت�سو بالربازيل
• جاك�سون �سوزا يفجر كربى املفاجاآت ويهزم االأ�سطورة ال رو�سا يف مناف�سات ملك الب�ساط  

• ايزاك براز يوا�سل حتليقه بالذهب على ح�ساب ت�سارلز �سانتو�س يف مناف�سات الوزن املتو�سط
•  اآل �سري يل : االإمارات اأعادت احلياة الأ�سحاب الهمم ور�سمت االبت�سامة على وجوه 1000 العب مبختلف القارات
• نعد كتابا بعنوان »ك�سر حاجز ال�سمت« ونروي فيه جتربتنا مع اأبوظبي منذ 2015 حتى االآن 

ا�ستعدادًا للمواجهة االأوىل يف الت�سفيات 
منتخبنا لل�سباب يجري اأوىل ح�س�سه التدريبية يف طهران
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

نادي ومنتجع احلبتور  اإدارة  نظمت 
خرييا  مهرجانا  والفرو�شية  للبولو 
اإط����ار واجبه  واإن�����ش��ان��ي��ا يف  ري��ا���ش��ي��ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي  وب��دع��م م��ن ب��ول��و ا�شن 
وهي  كارافان”  و”بينك  المريكية 
�شرطان  م���ر����ش���ى  ل���ع���اج  م����ب����ادرة 
الثدي و”�شركة الفنار” وهي اإحدى 
الإم���ارات  يف  وال��غ��از  النفط  �شركات 
وردًي������ا يف منتجع  م��ه��رج��ان��ا  وك����ان 
والفرو�شية  للبولو  احلبتور  ون��ادي 
من  الأوىل  الن�شخة  اأع��ل��ن��ت  حيث   ،
اأ�شن  للبولو  املتحدة  الوليات  كاأ�س 
2019 ح��ي��ث مل  ل��ل��ع��ام  ل��ل�����ش��ي��دات 
مباريات  ع��ل��ى  امل���ه���رج���ان  ي��ق��ت�����ش��ر 

البولو وحدها .
 

املهرجان تخللته مباريات يف البولو 
ل��ل�����ش��ي��دات ع��ل��ى ك���اأ����س ب���ول���و ا�شن 
بني  ج��م��ع��ت   2019 الم���ري���ك���ي���ة 

ثاث فرق هي ايه ام وهي�شكث ودي 
اي بي �شي دامان وانتهت بفوز فريق  

املباراة  يف  نظيفني  بهدفني  هي�شكث 
ليتوج  ام  ايه  مناف�شه  على  النهائية 

بطا ويظفر باول كاأ�س يقدم يف هذا 
املجال الإن�شاين كما فاز ايه ام على 

باأربعة  دام��ان  �شي  بي  اي  دي  فريق 
اأهداف ليحتل مركز الو�شيف .

اجلبيلي  جمال  قام  املباريات  وعقب 
الفنار  ملجموعة  ال��ت��ج��اري  امل��دي��ر   ،
الفرق  ب��ت��ك��رمي   ، ال���غ���از  خل���دم���ات 
 ، اأنيكي   ، املهر  لعب  اأف�شل  وج��ائ��زة 

الذي انتزعه يل �شليمينغز. 
وك���م���ا ه����و م����ع����روف ف������اإن ف�����رتة ما 
بالأن�شطة  مليئة  كانت  الظهر  بعد 
التجميل  ع���اج���ات  م��ث��ل  امل��ج��ان��ي��ة 
ال�شريرية  ال����ث����دي  وف���ح���و����ش���ات 
ورك������وب امل���ه���ر ال������وردي ل��اأط��ف��ال.
جائزتان  وُمنحت  لاأزياء  وعرو�س 
جمال  الن�شائية  الأزي���اء  اأف�شل  من 
كما كانت هناك مبالغ مالية و�شلت 
لأ�شحاب احلظ  دره��م   7500 اإىل 
ال�����ش��ع��ي��د خ���ال م��ه��م��ة ال��ب��ح��ث عن 
الكنز بامللعب اإىل جانب العديد من 

الهدايا .

•• اأبوظبي-الفجر:

 ق�����ال ب���ط���ل ال����رال����ي����ات الإم�����ارات�����ي 
انطاق  اإن  القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ 
الراليات  من  جديدة  وطنية  �شل�شلة 
يعني  الإم���ارات  دول��ة  ال�شحراوية يف 
من  لل�شباب  مثالًيا  اأ�شبح  الوقت  اأن 
حم��ب��ي ال��ري��ا���ش��ة ل��ان��خ��راط فيها 

الآن.
اخلربة  ذو  الإم��ارات��ي  ال�شائق  ويحث 
الوا�شعة، والذي ي�شارك يف رايل باها 
املزيد  احل��ايل،  ال�شهر  الأول  اأبوظبي 
ال�شيارات  ���ش��ائ��ق��ي  م��ن  ال�����ش��ب��اب  م��ن 
الفر�شة  اغ��ت��ن��ام  ع��ل��ى  وال�����دراج�����ات 
اإط�����اق بطولة  ل��ه��م م���ع  ال�����ش��ان��ح��ة 

الإمارات لراليات الباها هذا العام. 

وقال ال�شيخ خالد، والذي يت�شدر فئة 
T1 بف�شل فوزه بثاثة من اجلولت 
الأربعة الأوىل على منت �شيارة فريق 
 DKR3008 ري�����ش��ي��ن��غ  اأب���وظ���ب���ي 
املثالية  امل��ن�����ش��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  »مت��ث��ل   :
للراغبني بالن�شمام اإىل الريا�شة يف 

بداياتهم«
واحد،  ليوم  تقام  الفعاليات  »فمعظم 
النارية  ال��دراج��ات  اأم��ام  وه��ي متاحة 
 ،T3 فئة  من  وال�شيارات  والرباعية 
للغاية  جم��دي��ة  ريا�شة  يجعلها  مم��ا 
لكل  املثالية  الفر�شة  هي  وه��ذه   –
م���ن ي��ت��ط��ل��ع ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى فر�شة 

للمناف�شة.«  
رعاية  حتت  اأبوظبي  باها  رايل  يقام 
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ش��ي يومي  جم��ل�����س 

اجلولة  وميثل  نوفمرب،   16 و   15
اخل���ام�������ش���ة م����ن ب���ط���ول���ة الإم���������ارات 

لراليات الباها 2019 التي ينظمها 
نادي الإمارات لريا�شة ال�شيارات. 

اجل�����ولت  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  جت�����در 
ال�����ش��اب��ق��ة ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت م���ا ي�����ش��ل اإىل 

الإمارات  نادي  وياأمل  متناف�شاً،   50
املزيد  با�شتقطاب  ال�شيارات  لريا�شة 
م��ن امل�����ش��ارك��ني م��ن الإم������ارات ودول 
اخلليج يف �شباق اأبوظبي، حيث تقدم 
جوائز مادية �شخية للمراكز الثاث�ة 
لل�ش��يارات  ال���ع���ام  ل��ل��رتت��ي��ب  الوىل 

والدراج��ات يف الرايل .
والذي  خ��ال��د،  لل�شيخ  بالن�شبة  اأم���ا 
ي�شارك اإىل جانب �شريكه الربيطاين 
باها  رايل  ف�شيكون  باتر�شون،  كري�س 
ل�شتعداداته  جديداً  اختباراً  اأبوظبي 
امل�شتمرة للم�شاركة يف رايل داكار العام 

املقبل يف اململكة العربية ال�شعودية. 
يذكر اأن القا�شمي احتل املركز الثاين 
حديثاً  اأق��ي��م  ال���ذي  الق�شيم  رايل  يف 
بفارق  ال�شباق  جم��ت��ازاً  بال�شعودية، 

يزيد  املت�شدر  ع��ن  فقط  ث���وان  ع�شر 
اأ�شرع  ���ش��ّج��ل  اأن  وب���ع���د  ال���راج���ح���ي، 
– فيما  الأخ������رية  امل��رح��ل��ة  زم����ن يف 
بفئة  البلو�شي  الإم��ارات��ي حممد  ف��از 

الدراجات النارية. 
للبلو�شي  ال��ث��اين  ال��ف��وز  ذل���ك  وك����ان 
ف���وزه برايل  ب��ع��د  خ���ال �شهر واح���د 
باها الأردن، و�شيتطلع لإجناز ثاثية 
من النت�شارات يف رايل باها اأبوظبي 
ليعزز �شدارته لفئة الدراجات النارية 
450 �شمن بطولة الإمارات لراليات 

الباها.
بني  اأب��وظ��ب��ي  ب��اه��ا  رايل  م�شار  ميتد 
الكثبان الرملية العماقة يف �شحراء 
تل  يف  مقره  و�شيكون  احل��ايل،  الربع 
م��رع��ب ال�����ش��ه��ري، م��ع دع���م م��ن نادي 

ليوا الريا�شي.
قاعدة  م����ن  امل���ت���ن���اف�������ش���ون  وي��ن��ط��ل��ق 
ال�شباق يف م�شار يتاألف من مرحلتني 
كيلومرت   250 مب��ج��م��وع  خا�شتني 
���ش��م��ن م�����ش��ار اإج���م���ايل ط��ول��ه 280 

كيلومرتاً.

البطل االإماراتي يرى اأن رايل باها اأبوظبي هو الوقت املثايل الن�سمام حمبي الراليات اإىل �سفوف امل�ساركني

بطل الراليات خالد القا�سمي يدعو ال�سائقني ال�سباب لغتنام الفر�سة املثالية 
وامل�ساركة يف �سل�سلة راليات الباها اجلديدة ودخول عامل ال�سباقات

اإنرت ميان بعد فوزه  ا�شتعاد يوفنتو�س �شدارة الدوري الإيطايل لكرة القدم �شريعا من مناف�شه 
على م�شيفه وجاره تورينو 1-0 يف حني قلب غرميه ت�شخلفه اأمام م�شيفه بولونيا بهدف اإىل فوز 

املحلية. البطولة  من  ع�شرة  احلادية  املرحلة  مناف�شات  خال   ،1-2
و�شجل الهولندي ماتي�س دي ليخت هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 70، وهو الول يف 11 مباراة 

اأياك�س  من  املو�شم  مطلع  اإليه  املنتقل  يوفنتو�س  بقمي�س  امل�شابقات  جميع  يف  خا�شها 
اأم�شرتدام الهولندي.

ورفع ال�”بيانكونريي” حامل اللقب يف املوا�شم الثمانية املا�شية ر�شيده يف ال�شدارة 
اإىل 29 نقطة بفارق نقطة واحدة اأمام اإنرت، يف حني جتمد ر�شيد تورينو عند 11 

نقطة يف املركز 13 خلف بولونيا الثاين ع�شر بر�شيد 12 نقطة.
اأن لديهم  البداية على �شيوفهم واأظهروا نية  الأر���س منذ �شافرة  اأ�شحاب  انق�س 

غاية واحدة وهي الفوز باملباراة، فهددوا مرمى البولندي فويت�شيك ت�شي�شني اأكرث من 
مرة يف الدقائق اخلم�س الأوىل، ليدخل بعدها لعبو يوفنتو�س يف اأجواء اللقاء، 

وي�شتلموا زمام الأمور وت�شبح بني مد وجزر بني الطرفني.
ربع  يف  وتدخلت تقنية امل�شاعدة بالفيديو”يف ايه اآر” مرتني 

من  ت�شديدة  بعد   )10( ليوفنتو�س  الأوىل  الأول،  ال�شاعة 
منطقة  خ��ارج  من  �شدد  حينما  ماتويدي  بليز  الفرن�شي 

اجلزاء لرتتطم بيد مواطنه �شواليهو مايته، والثانية 
لتورينو )12( بعدما �شقطت ت�شديدة اأندريا بيلوتي 
ع��ل��ى ي��د دي ليخت امل��ت��واج��د ع��ل��ى ب���اب امل��رم��ى، ويف 

احلالتني كان القرار عدم وجود خمالفة.
ن�شيب  م����ن  ك���ان���ت  الأوىل  اخل����ط����رة  ال���ف���ر����ش���ة 
على  من  �شدد  ال��ذي  رينكون  توما�س  الفنزويلي 
اأبطل  مقربة من منطقة اجل��زاء لكن ت�شي�شني 

مفعولها )16(.
منح  رون���ال���دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  وح����اول 

علت  لكنها  مقو�شة  ك��رة  فلعب  ال��ت��ق��دم،  فريقه 
املرمى )27(.

وج�����اء ال��ت��ه��دي��د ال���ث���اين ل��ي��وف��ن��ت��و���س م���ع م���رور 
ن�����ش��ف ���ش��اع��ة م��ن امل���ب���اراة، ب��ع��د ان��ط��اق��ة �شريعة 

اإىل  متقنة  ومت��ري��رة  برناردي�شكي  فيديريكو  م��ن 
اإىل منطقة  الأرجنتيني باولو ديبال دخل على اثرها 
�شالفاتوري  احلار�س  عليها  ارمتى  بقوة  و�شدد  تورينو 

�شرييغو بنجاح واأبعدها.
الدقيقة  يف  خ��ط��ريت��ني  ف��ر���ش��ت��ني  ���ش��ريي��غ��و  واأن���ق���ذ 
ت�شدى  ب��ع��دم��ا  الأول،  ال�����ش��وط  ع��م��ر  م���ن  الأخ������رية 

رونالدو  ول��ك��رة  بونوت�شي  ل��ي��ون��اردو  ال��ق��ائ��د  لت�شديدة 
الطائرة على دفعتني.

�شدارته،  ا�شتعادة  عن  الباحث  يوفنتو�س  جلهة  ل�شيما  الثاين،  ال�شوط  يف  املباراة  وترية  وارتفعت 
اأنقذ مرماه مرة جديدة من هدف حمقق بعدما  الذي  ف�شاعف من �شغطه على مرمى �شرييغو 

اجه�س ت�شديدة لرونالدو املنفرد )57(.
واأ�شرك املدرب ماوريت�شيو �شاري الأرجنتيني غوزالو هيغواين بدلأ من مواطنه ديبال، 
يف اآخر 30 دقيقة، على اأمل اأن ي�شفر ذلك عن فوز ي�شمن له البقاء على راأ�س لئحة 
الرتتيب، قبل النتقال اإىل العا�شمة الرو�شية ملواجهة لوكوموتيف مو�شكو الأربعاء 

�شمن اجلولة الرابعة من دوري اأبطال اأوروبا.
وكاد هيغواين اأن يحقق طموحات مدربه لكن �شرييغو كان لت�شديدته ال�شاروخية 
باملر�شاد )69(، فاأبعدها اإىل ركنية نفذها البو�شني مرياليم بيانيت�س لت�شل اإىل 
الأرجنتيني فاأر�شلها اإىل دي ليخت املرتب�س قرب املرمى وقابلها بت�شديدة مق�شية 

يف املرمى )70(.
واأفلت اإنرت من اخل�شارة بعدما لعب البلجيكي روميلو لوكاكو دور املنقذ وقلب تاأخره 

اإىل فوز على م�شيفه بولونيا 1-2.
الأوىل  بعد  كونتي  انتونيو  امل��درب  عهدة  يف  الثانية  اخل�شارة  من  اإن��رت  وجن��ا 
اأمام يوفنتو�س 1-2 يف املرحلة ال�شابعة، بعدما ظل متاأخراً بهدف حتى 

الدقيقة 75.
و1+90(   75( ولوكاكو  لبولونيا،   )59( �شوريانو  روبريتو  و�شجل 

لإنرت.
افتتح بولونيا الت�شجيل يف الدقيقة 59، بعد عدة متريرات متتالية 
ت�شديدة  فعاجلها  �شوريانو  اإىل  لت�شل  اجل��زاء  منطقة  حم��اور  على 

ارتطمت بزميله الربازيلي دانيلو وحتولت اإىل املرمى.
متريرة  حم��ول  بولونيا  منطقة  عمق  يف  امل��ت��واج��د  ل��وك��اك��و  وع���ادل 

نيكولو باريا اإىل اإىل داخل ال�شباك )75(.
ل  فيديريكو  احلكم  احت�شب  نهايتها،  نحو  ت�شري  املباراة  كانت  بينما 
خطاأ  اأور�شوليني  ريكاردو  ارتكب  بعدما  اإنرت  ل�شالح  جزاء  ركلة  بينا 
على الأرجنتيني لوت��ارو مارتينيز على خط منطقة اجل��زاء، �شددها 

لوكاكو بنجاح اإىل ميني احلار�س )1+90(.
 1-2 نابويل  �شيفه  على  بفوزه  املرحلة،  مباريات  اأب��رز  روم��ا  وح�شم 

على امللعب الأوملبي يف العا�شمة.
و�شّجل نيكولو زانيولو )19( والفرن�شي جوردان فرييتو )55 من 
ركلة جزاء( لروما، مقابل هدف البولندي اأركاديو�س ميليك لنابويل 

.)72(
جتّمد  فيما  موؤقتاً،  ثالثاً  واأ�شبح  نقطة   22 اإىل  ر�شيده  روم��ا  ورف��ع 
ا�شتكمال  انتظار  يف  ال�شابع،  املركز  يف  نقطة   18 عند  نابويل  ر�شيد 
مباريات املرحلة. افتتح زانيولو الت�شجيل لفريقه من ت�شديدة قوية 
بي�شراه من على خط منطقة اجلزاء يف �شقف املرمى م�شتثمراً متريرة 

عر�شية من ليوناردو �شبينازول.

هدف دي ليخت الأول يعيد ال�سدارة ليوفنتو�س 

مهرجان ريا�سي اإن�ساين لبولو احلبتور لل�سيدات

فوز هي�سكث بكاأ�س »بولو ا�سن« 2019 دعما ملر�سى �سرطان الثدي 

املثايل  �شجله  على  �شيك�شرز  �شفنتي  فيادلفيا  ح��اف��ظ 
املو�شم،  ه��ذا  للمحرتفني  الأم��ريك��ي  ال�شلة  ك��رة  دوري  يف 
مباراة  يف  م��ب��اري��ات  خم�س  يف  اخل��ام�����س  ف���وزه  بتحقيقه 
�شهدت  اأم�شية  يف  بايزرز  ترايل  بورتاند  �شد  حما�شية 
الإ�شابات  م��ع  امل��ع��ان��اة  ووري����رز  �شتايت  غ��ول��دن  موا�شلة 
امل��وق��وف جويل  ال��ك��ام��ريوين  وال��ه��زائ��م. ويف غياب جنمه 
قرقماز  فرقان  الرتكي  بف�شل  فيادلفيا  متكن  اإمبييد، 
م��ن ال��ف��وز ع��ل��ى ب��ورت��ان��د ب��ف��ارق نقطة واح����دة 129-
ثاث  ال���دوري  بطل  �شتايت  غ��ول��دن  تلقى  بينما   ،128
يف  اخلام�شة  خ�شارته  املا�شية،  اخلم�شة  املوا�شم  يف  م��رات 
هورنت�س  ت�شارلوت  �شيفه  اأم���ام  ب�شقوطه  م��ب��اري��ات،  �شت 

87-93 وخ�شارة لعبه دراميوند غرين لاإ�شابة.
تورونتو  اللقب  حامل  تلقي  ال�شبت  مباريات  �شهدت  كما 
م�شيفه  اأم��ام  وذلك  املو�شم،  هذا  الثانية  خ�شارته  رابتورز 
105-115، يف ا�شتعادة لنهائي املنطقة  ميلووكي باك�س 

ال�شرقية الذي جمع الفريقني يف املو�شم املا�شي.
حتى  بالتناف�س  وب��ورت��ان��د  ف��ي��ادل��ف��ي��ا  م���ب���اراة  وح��ف��ل��ت 
ترايل  للم�شيف  الأف�شلية فيها  الأخ��رية، وكانت  الثواين 
بايزرز الذي هيمن ب�شكل كامل من �شافرة البداية حتى 
النهاية، ومل يتقدم �شفنتي �شيك�شرز عليه بفارق اأكرث من 
نقطة. وبعدما �شنع يف الربع الثالث فارقا و�شل اىل 21 
فيادلفيا،  �شغط  اأم���ام  بالرتاجع  بورتاند  ب��داأ  نقطة، 
ال��رب��ع الأخري،  ال��ث��واين الع�شر الأخ���رية م��ن  و���ش��ول اىل 

والتي �شهدت تبدل دراماتيكيا يف جمرى اللقاء.
 10،1 قبل   125-126 بنتيجة  فيادلفيا  تقدم  فقد 
الكرة،  على  بورتاند  ا�شتحواذ  ول��دى  النهاية.  ث��واٍن من 
ع��ام��ا( من  �شاميونز )20  اأن��ف��رين  ال�����ش��اب  متكن لع��ب��ه 
ت�شجيل رمية ثاثية منحت فريقه التقدم بنتيجة 128-

مع تبقي 2،2 ثانيتني فقط من الربع الأخري.  126
م�شجعي  و���ش��ط  ك��ب��رية  ف��رح��ة  ال�شلة  ه��ذه  اأث����ارت  وبينما 
بورتاند، اأظهر فيادلفيا اأنه مل يقل كلمته الأخرية بعد. 
دفاعية،  تغطية  �شوء  رافقها  ناجحة  تكتيكية  خطة  وبعد 
متكن قرقماز من ت�شجيل حماولة ثاثية قبل 0،4 ثانية 
على النهاية، يف �شلة �شاد بع�شها �شمت ال�شدمة يف قاعة 
“مودا �شنرت«. واأنهى قرقماز الذي �شارك كبديل، املباراة 
11 نقطة، بينها ثاث حماولت ثاثية ناجحة من  مع 
اأ�شل �شت، بينما كان اأف�شل م�شجل يف فريقه اآل هورفورد 

حا�شمة،  متريرات  و�شبع  متابعات  وخم�س  نقطة   25 مع 
واأ�شاف توبيا�س هاري�س 23 نقطة و�شبع متابعات وثاث 
متريرات حا�شمة. واأ�شاد هورفورد بزميله  تركي الذي كان 

الفريق. اإليه  احتاج  “م�شتعدا” كلما 
مع  بورتاند  الأف�شل يف  ل��ي��ارد  دام��ي��ان  ك��ان  املقابل،  يف 
33 نقطة وخم�س متابعات وت�شع متريرات حا�شمة، بينما 

اأ�شاف رودين هود 25 نقطة.
ال��وح��ي��د دون خ�شارة  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  ب��ه��ذه  ف��ي��ادل��ف��ي��ا  وب��ق��ي 
املباراة  هذه  يف  فيادلفيا  وافتقد  املو�شم.  هذا  الآن  حتى 
امل���وق���وف ملباراتني،  اإم��ب��ي��ي��د  ال��ك��ام��ريوين  جل��ه��ود جن��م��ه 
كارل-اأنطوين  مت��ربوول��ف��ز  ميني�شوتا  لع��ب  مثل  مثله 
مباراة  امللعب خال  اأر���س  على  بينهما  اإ�شكال  بعد  تاونز، 
-117 فيادلفيا  بفوز  انتهت  والتي  الأرب��ع��اء،  فريقهما 

ويف غياب تاونز،  ذلك.  بعد  توا�شلت  95، وحرب كامية 
متكن ميني�شوتا ال�شبت من حتقيق فوز كبري على م�شيفه 
من  م��ب��اراة  يف   ،109-131 بنتيجة  وي����زاردز  وا�شنطن 
طرف واحد كان اأف�شل م�شجل فيها مليني�شوتا اأندرو ويغز 

مع 21 نقطة، مقابل 30 لرباديل بيل.
وبينما كان غولدن �شتايت ي�شعى ل�شتيعاب نباأ غياب جنمه 
الإ�شابة،  ب�شبب  الأق���ل  على  اأ�شهر  ثاثة  ك��وري  �شتيفن 
�شبابة  وت��ر  يف  اإ�شابة  ب�شبب  غرين  درامي��ون��د  اإليه  ان�شم 
خ�شرها  التي  املباراة  يف  اجلمعة  له  تعر�س  الي�شرى  اليد 

الفريق اأمام �شان اأنتونيو �شبريز.
وقال مدرب غولدن �شتايت �شتيف كري قبل انطاق املباراة 
بخ�شارة  انتهت  وال��ت��ي  ال�شبت،  هورنت�س  ت�شارلوت  �شد 
فريقه بفارق خم�س نقاط، اأن غرين “�شيغيب عن املباريات 

القليلة املقبلة”، من دون اأن يحدد فرتة زمنية.
للخا�شر  م�شجل  اأف�شل  ك��ان  ت�����ش��ارل��وت،  �شد  امل��ب��اراة  ويف 
25 نقطة، بينما �شجل  با�شكال مع  اإري��ك  �شتايت  غولدن 

دواين بايكون 25 نقطة لت�شارلوت.
وافتقد ووريرز اأي�شا داجنيلو را�شل ملعاناته من اآلم على 
نهائي  بلغ  الذي  �شتايت  الكاحل. ويعاين غولدن  م�شتوى 
رحيل  م��ع  للتاأقلم  املا�شية،  اخلم�شة  املوا�شم  يف  ال���دوري 
ن��ت�����س، وغ��ي��اب كوري  جن��م��ه كيفن دوران����ت اىل ب��روك��ل��ني 
ب�شبب الإ�شابة، واأي�شا الغياب املطّول للنجم الآخر كاي 
ب�شبب  امل��و���ش��م(  ه��ذا  اأي�����ش��ا  يلعب  األ  )ي��ت��وق��ع  طوم�شون 

اإ�شابة يف الركبة.

�سجل نظيف لفيالدلفيا ومعاناة 
م�ستمرة لغولدن �ستايت 

انتزعت امل�شنفة اأوىل عامليا الأ�شرتالية اآ�شلي بارتي لقب بطولة املا�شرتز 
اخلتامية ملو�شم لعبات كرة امل�شرب املحرتفات من حاملته الأوكرانية 

اإيلينا �شفيتولينا، بفوزها عليها يف النهائي مبجموعتني نظيفتني.
البطولة  لقب  لتحرز  و3-6،   4-6 ن�شبية  ب�شهولة  ب��ارت��ي  وت��ف��وق��ت 
التي اأقيمت يف مدينة �شينزين ال�شينية على ح�شاب مناف�شتها الثامنة 

عامليا.
وهي امل�شاركة الأوىل لبارتي )23 عاما( يف بطولة املا�شرتز، وتاأتي بعد 
البطولت  ثانية  الفرن�شية،  غ��ارو���س  رولن  بطلة  تتويجها  من  اأ�شهر 
الأربع الكربى، وذلك يف اأول لقب “غراند �شام” حترزه يف م�شريتها 

الحرتافية.

على  الأول  ف��وزه��ا  لتحقق  دق��ي��ق��ة  و26  ���ش��اع��ة  اىل  ب��ارت��ي  واح��ت��اج��ت 
 4،42 �شاد�س مباراة بينهما، وتنال جائزة مالية قدرها  الأوكرانية يف 
لدى  امل�شرب  ك��رة  يف  تتويج  بعد  متنح  التي  الأك��رب  هي  دولر،  مليون 

الرجال اأو ال�شيدات.
املحرتفات،  ت�شنيف  �شدارة  يف  املو�شم  اإنهاء  �شمنت  اأن  لبارتي  و�شبق 
ال�شاحة  على  كبري  ب�شكل  بروزها  �شهد  مو�شما  اللقب  بهذا  تتوج  وهي 
العاملية مع لقبي رولن غارو�س ودورتي ميامي الأمريكية وبرمنغهام 

الإنكليزية.
ال���ف���ردي يف م�شريتها  ب���ارت���ي يف  ال����ذي حت��ق��ق��ه  ال�����ش��اب��ع  ال��ل��ق��ب  وه����و 

الحرتافية.

ومل تتمكن �شفيتولينا من موا�شلة م�شريتها الناجحة يف البطولة، اإذ 
بلغت النهائي للعام الثاين تواليا، وهي مل تخ�شر طوال الأ�شبوع �شوى 
ال�شوي�شرية  اأم���ام  النهائي  ن�شف  م��ب��اراة  يف  وذل���ك  واح����دة،  جمموعة 
بيليندا بن�شيت�س التي ان�شحبت من املجموعة الثالثة ملباراتهما ال�شبت 

ب�شبب الإ�شابة.
اإر�شال  ك�شرها  بف�شل  الأوىل  باملجموعة  ال��ف��وز  م��ن  ب��ارت��ي  ومتكنت 
مكثف  ب�شكل  الاعبتان  تبادلت  بينما  العا�شر،  ال�شوط  يف  �شفيتولينا 
مقابل  لاأ�شرتالية  م��رات  ث��اث  ب��واق��ع  الثانية،  املجموعة  يف  الك�شر 

مرتني لاأوكرانية.
وحرمت بارتي مناف�شتها من اإحراز لقبها الأول منذ تتويجها يف بطولة 

جائزة  حرمتها  كما  �شنغافورة.  يف  املا�شي  العام  اأقيمت  التي  املا�شرتز 
4،725 مليون دولر، هي جمموع املبلغ املخ�ش�س  مالية كانت �شتبلغ 
للفائزة باللقب، اإ�شافة اىل مكافاأة نظرا لأنها - يف ما لو توجت - لكانت 
�شرتفع الكاأ�س من دون خ�شارة اأي مباراة يف البطولة التي تقام بنظام 

جمموعتني.
الهولندية  اأم��ام  وذل��ك  البطولة،  ه��ذه  واح��دة يف  خ�شارة  بارتي  وتلقت 
اأوىل  امل�شنفة  اأو�شاكا  ناومي  اليابانية  التي حلت بدل من  كيكي برتنز 

عامليا �شابقا، والتي ان�شحبت ب�شبب الإ�شابة.
وتقام بطولة املا�شرتز مب�شاركة اأف�شل ثمانية لعبات عامليا، بنظام دور 

اأول من جمموعتني تتاأهل من كل منهما لعبتان اإىل ن�شف النهائي.

بارتي تنتزع لقب املا�سرتز من �سفيتولينا



تّدعي اأنها م�ستذئبة بعدما ق�سمت اأذن �سديقتها
امراأة  على  القب�س  الأمريكية  ميت�شيغان  ولي��ة  يف  ال�شرطة  األقت 
م�شتذئبة  اأنها  وادع��ت  �شديقتها،  اأذن  ق�شم  على  اأق��دم��ت  اأن  بعد 
من  كل  كان  ال�شرطة،  و�شلت  وعندما  دم��اء.   م�شا�شة  وال�شحية 
املتهمة األي�شون توم�شون ويفر )44 عاماً(، و�شديقتها البالغة من 
العمر 48 عاماً ومل يتم الك�شف عن هويتها مغطاتني بالدماء، واإىل 
باخلدو�س واجلروح  اأذنها، كانت ج�شم ال�شحية مليئاً  جانب قطع 
ال�شيدة  "اأخربتني  هوبكنز  �شون  املحقق  وق��ال  الع�س.   وعامات 
ويفر اأنهما فعلتا الأمر بالرتا�شي، واأنا ال�شحية مثلت دور م�شا�شة 
دماء، فيما تقم�شت املتهمة دور امل�شتذئبة. يف حني اأن ال�شحية روت 
ووفقاً  العتداء".  حلظة  نائمة  كانت  اإنها  قائلة  خمتلفة،  �شحية 
تنفيذ  عند  وامل��خ��درات  الكحول  ت��اأث��ري  حت��ت  ويفر  كانت  لل�شرطة 
العتداء، بح�شب موقع كانوي الإلكرتوين. ويقول املحقق جي�شون 
دالبيك من مكتب مقاطعة اأوكاند "هذه واحدة من احلالت التي 

ميكن ل�شابط ال�شرطة اأن يواجهها مرة واحدة يف حاته". 

حتّدت مقولة ل تنم مع الثعابني.. فكان م�سريها قاتال
على  اأ�شرت  اأمريكية  ام��راأة  اأن  اإل  الثعابني،  مع  تنم  ل  قدميا  قبل 
اإىل  بيتها،  اأفعى يف   140 العي�س مع  املقولة من خ��ال  حت��دي ه��ذه 
حني اأن انقلب ال�شحر على ال�شاحر وكان م�شريها موؤملا. فقد عرثت 
مع  ميتة  عاما   36 العمر  من  تبلغ  ام��راأة  على  الأمريكية  ال�شرطة 
الوليات  اإنديانا و�شط غربي  ثعبان حول رقبتها يف منزل يف ولية 
�شرطة  با�شم  الناطقة  وق��ال��ت  ثعبانا.   140 ح��وايل  ي���وؤوي  املتحدة، 
الولية كيم رايلي يف بيان، اإن جثة لورا هري�شت عرث عليها الأربعاء 
املا�شي يف منزل يف منطقة اأك�شفورد.  وعرث ال�شرطة على هري�شت، 
وهي من مقاطعة باتل غراوند يف اإنديانا، وحول عنقها ثعبان طوله 
2.4 مرت. وقد حاول م�شعفون اإنعا�شها، لكن جهودهم باءت بالف�شل. 
اأن  "يبدو  كورير":  اآن��د  ج��ورن��ال  "لفاييت  ل�شحيفة  رايلي  وقالت 
الثعبان خنقها. لكننا �شننتظر نتائج الت�شريح للتاأكد من هذا الأمر". 
والثعبان الذي قتل املراأة هو من ف�شيلة "بايثون"، وهي ف�شيلة غري 

�شامة من الثعابني، وهي موجودة يف اإفريقيا واآ�شيا واأ�شرتاليا.

غرامة مل�سفف �سعر.. وال�سبب غريب!
اإىل  اأدى  حادث غريب تعر�شت له �شيدة يف �شالون لت�شفيف ال�شعر 
اإمكانية عدم منو ال�شعر من جديد.  حروق �شديدة بفروة راأ�شها مع 
ت�شفيف  �شالون  �شاحب  املحكمة  عاقبت  وكيف  ذل��ك؟  ح��دث  كيف 

ال�شعر الذي اأحلق الأذى براأ�س ال�شيدة؟
اأمل��ان��ي��ة يف جت��دي��د مظهرها و�شبغ  اآل���ت حم��اول��ة ع��ادي��ة م��ن ام����راأة 
قد  ���ش��دي��دة،  ب��ح��روق  اإ�شابتها  اإىل  ف��احت  بلون  �شعرها  م��ن  خ�شات 
حتول دون منو �شعر لديها جم��دداً يف موا�شع احل��رق. فلجاأت املراأة 
اإىل الق�شاء لإن�شافها وتعوي�شها عن ال�شرر الذي حلق بها. وكان لها 
ما اأردات، اإذ ق�شت حمكمة يف مدينة كولونيا غربي اأملانيا على �شاحب 
قيمتها  دف��ع غرامة  احل���ادث،  به  وق��ع  ال��ذي  ال�شعر  ت�شفيف  �شالون 
التي حلقت  ي��ورو تعوي�شا للمراأة عن احل��رق والأ���ش��رار  اآلف  اأربعة 
اأع��وام تقريبا. وج��اء يف حكم املحكمة ال��ذي مت ن�شره  بها قبل ثاثة 
التفتيح  التعر�س لفرتة طويلة لكرمي  اأن  ثبت  اأنه  راأت  القا�شية  اأن 
ال�شالون  بهذا  ال�شعر  م�شففة  وكانت  ب��ج��روح.  الإ�شابة  يف  يت�شبب 
و�شعت كرمي التفتيح على �شعر امل��راأة  يف كانون الأول-دي�شمرب عام 
2016، وعندما ا�شتكت املراأة  اأنها ت�شعر باحرتاق بعد فرتة ق�شرية 
من و�شع الكرمي، اأجابت امل�شففة باأن ذلك اأمر معتاد، وتركت الكرمي 
الأخرية  اإ�شابة  نتيجة ذلك  �شاعة، فكانت  الزبونة لن�شف  راأ�س  على 

بحروق كبرية وحروق كيميائية باجلزء اخللفي من الراأ�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خدعة كلفت 5 اأ�سخا�س اأرواحهم
لقي 5 اأ�شخا�س م�شرعهم واأ�شيب 4 اآخرون على الأقل يف اإطاق نار بحفل لعيد القدي�شني "الهالوين" يف منزل 
�شمايل كاليفورنيا، ا�شتاأجرته امراأة زعمت كذبا اأنها تريد الإقامة فيه عرب تطبيق "اإير بي اإن بي" حتى يتمكن 
اأ�شرتها امل�شابني بالربو من الفرار من دخان حرائق الغابات، وفق ما ذكرت ال�شرطة و�شخ�س مطلع على  اأف��راد 

املعاملة يوم اجلمعة.
ففي ال�شاعة احلادية ع�شرة اإل ربعا م�شاء اخلمي�س، مت الإباغ عن اإطاق نار يف "املنزل الكبري" يف �شاحية اأوريندا 

املرتفة يف �شان فران�شي�شكو حيث جتمع اأكرث من 100 �شخ�س.
وقال �شخ�س مطلع على املعاملة لوكالة الأ�شو�شيتد بر�س اإن املنزل الذي حتيط به الأ�شجار ويقع اأعلى ممر �شديد 
النحدار، ا�شتاأجرته امراأة عرب موقع "اإير بي اإن بي"، حيث اأبلغت املالك اأن اأفراد اأ�شرتها الع�شرة بحاجة اإىل موقع 
بهواء منع�س. وقالت ال�شلطات اإن 3 اأ�شخا�س كلهم من منطقة "باي اإريا" قتلوا يف موقع احلادث وتويف رابع يف 

امل�شت�شفى، ويف وقت لحق مت الإباغ عن مقتل �شخ�س خام�س.
وك�شف مكتب ماأمور مقاطعة كونرتا كو�شتا، اجلمعة، هوية القتلى الذين ترتاوح اأعمارهم بني 19 و30 عاما، فيما 

ربطت التحقيقات الأولية ال�شحايا بكلية "لين" اجلامعية يف اأوكاند.
وقال رئي�س الكلية تاميل جيلكر�شون اإن هناك تقارير تربط احلفلة بالكلية، لكنها "مل تكن حدثا من�شقا مع الكلية، 

ومل نتمكن من التاأكيد ر�شميا على وجود �شلة مع طابنا"، م�شريا اإىل اأن الكلية كانت على ات�شال مع املحققني.
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بيع مالب�س اأوليفيا نيوتون يف جري�س مبزاد
م��ن اجللد  و���ش��رتة  اأ���ش��ود �شيقا  بنطال  اإن  ل��ل��م��زادات  دار ج��ول��ي��ان  ق��ال��ت 
مببلغ  بيعا  "جري�س"  فيلم  يف  ج��ون  ن��ي��وت��ون-  اأوليفيا  املمثلة  ارتدتهما 
405700 دولر خال مزاد اأقيم يف بيفريل هيلز يوم ال�شبت وهو ما يزيد 

مرتني عن ال�شعر املتوقع.
ومثلت هذه املاب�س حتول �شخ�شية 
املو�شيقي  الفيلم  يف  ن��ي��وت��ون-ج��ون 
�شاندي  1978 من  الذي عر�س عام 
�شاندي  اإىل  الرزينة  الثانوي  تلميذة 
قطعة   500 �شمن  وك��ان��ت  اجل��ذاب��ة 
اأج���ل ج��م��ع مال  ُع��ر���ش��ت للبيع م��ن 
ال�شرطان  ملركز نيوتون-جون لعاج 
ا�شرتاليا. وارت��دت نيوتون- جون  يف 
ذلك البنطال ال�شهري من اأجل رق�شة 
اأريده"  الذي  ال�شخ�س  "اأنت  واأغنية 
)يو اأر ذا وان ذات اأي وونت( مع جون 

ترافولتا وكان �شيقا جدا لدرجة اأنه مت خياطته عليها لت�شوير هذا امل�شهد 
وبيع ب�شحاب )�شو�شتة( مقطوع. ومل يتم الك�شف عن �شخ�شية من ا�شرتى 
2.4 مليون دولر ب�شكل  اإن املزاد جمع  البنطال وال�شرتة. وقالت جوليان 
لها  املتوقع  ال�شعر  بالفيلم  كثرية مرتبطة  اإجمايل مع جتاوز معرو�شات 
واأفراد  وترافولتا  نيوتون-جون  عليه  وقعت  للفيلم  مل�شق  وبيع  بكثري. 
اأن كان متوقعا  األ��ف دولر بعد   64 الفيلم مببلغ  �شاركوا يف  اآخ��رون ممن 
له األف دولر. وبيع الثوب الدانتيل الوردي الذي ح�شرت به نيوتون-جون 
العر�س الأول للفيلم يف لو�س اجنلي�س مببلغ 18750 دولرا. وبيعت �شرتة 
عمل الفيلم للممثلة مببلغ 50  واأفراد  طاقم  قدمها  ليديز" التي  "بينك 

األف دولر اأي ما يزيد 25 مرة عن تقديرها الأ�شلي.

طبيبان يحرران ل�سان طفل عالق يف زجاجة
داخل  من  العمر  من  ال�شابعة  يف  طفل  ل�شان  تخلي�س  يف  اأملانيان  طبيبان  جنح 
زجاجة ع�شري بعد اأن اأدخلها فيها ليلعق بقايا الع�شري اللذيذ. الطريقة اآمنة 
واأكرث جناعة، ا�شتوحاها الطبيب من فتحه لقنينة نبيذ قبل �شنوات. يف حادثة 
ميكن اأن تتكرر يف اأي منزل، اأراد طفل اأملاين املزيد من الع�شري اللذيذ، فراح يلعق 
بقاياه داخل زجاجة الع�شري مدخًا ل�شانه فيها. بيد اأن ل�شان الطفل البالغ من 
العمر �شبع �شنوات علق يف داخل الزجاجة. ومل يتمكن من حتريره مبفرده، ما 
ا�شتدعى نقله اإىل طوارئ اإحدى امل�شت�شفيات يف مدينة هانوفر الأملانية لتخلي�شه 
من اآلمه بحيلة ذكية للغاية. يف ق�شم الطوارئ يف م�شت�شفى الأطفال وال�شباب 
الطفل بخدعة  ل�شان  اأرن��دت  و�شيمون  اآي�س  الطبيبان كري�شتوف  بهانوفر حرر 

ترامب يح�سر نزال 
يف فنون القتال 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ح�شر 
الفنون  عنيفة يف  ترامب مواجهة 
ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة خ���ال اأوىل 
اأعلن  اأن  بعد  ل��ن��ي��وي��ورك  زي��ارات��ه 
و���ش��ط حتقيق  امل��دي��ن��ة  ع��ن  رحيله 
بخ�شو�س  ال������ن������واب  مب���ج���ل�������س 
اإطاق  م��ن  اأي���ام  وب��ع��د  م�شاءلته. 
خال  �شده  ال�شتهجان  �شيحات 
وا�شنطن،  يف  للبي�شبول  م���ب���اراة 
ق���وب���ل ت����رام����ب ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ق من 
واللتحام  ال��ق��ت��ال  ف��ن��ون  حم��ب��ي 
النزال  مل�شاهدة  احت�شدوا  ال��ذي��ن 
بني نيت دياز وخورخي ما�شفيدال 
يف قاعة مادي�شون �شكوير جاردن يف 
ب�شحبة  ترامب  وظهر  نيويورك. 
ب��ارزي��ن وابنيه  ن���واب ج��م��ه��وري��ني 
اإريك ودونالد جونيور ووقف ولوح 
م��ن م��ق��ع��ده ال��ق��ري��ب م��ن احللبة 
التحية  �شيحات  بع�س  فانطلقت 
 20 و�شط احل�شد الذي كان ي�شم 

األف �شخ�س.
�شيحات  بع�س  �شماع  ت�شنى  لكن 
ال����ش���ت���ه���ج���ان اأي�������ش���ا م����ع دخ����ول 

الرئي�س.
الزيارة  متثل  لرتامب،  وبالن�شبة 
جمل�س  يف  حتقيق  م��ن  ا���ش��رتاح��ة 
م�شاءلته  اإىل  ي����ه����دف  ال�����ن�����واب 
ب��اأن��ه حجب  اإىل م��زاع��م  ا���ش��ت��ن��ادا 
لل�شغط  اأوك��ران��ي��ا  ع��ن  م�شاعدات 
جو  م��ع  للتحقيق  �شلطاتها  ع��ل��ى 
ونائب  ال�شيا�شي  خ�شمه  ب��اي��دن 
زيارة  اأول  وهذه  ال�شابق.  الرئي�س 
منذ  لنيويورك  ت��رام��ب  بها  يقوم 
اإعانه نقل مقر اإقامته الدائم من 
برج ترامب يف �شارع )فيفث اأفينو( 
الجو  م���ار  منتجع  اإىل  ب��امل��دي��ن��ة 

الذي ميلكه يف ولية فلوريدا.

اأف�سل مدينة اأوروبية لعطلة ق�سرية
كراكوف  م��دي��ن��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأج����ري يف  م�شح  ���ش��ّن��ف 
للعام  ق�شرية  لعطلة  اأوروب���ا  يف  الأف�شل  البولندية 
ال�شياحي  التوايل.  وطلب موقع ويت�س  الثالث على 
م���ن اآلف امل�����ش��ط��اف��ني ت��ق��ي��ي��م ال���رح���ات الأخ����رية 
الفئات، مبا  الأوروب��ي��ة عرب جمموعة من  امل��دن  اإىل 
وال�شكن،  الثقافية،  اجل���ذب  مناطق  ج���ودة  ذل��ك  يف 

والت�شوق، والطعام، والقيمة مقابل املال.
بر�شيد  القائمة  يف  الأوىل  املرتبة  كراكوف  واحتلت 
93 يف املائة وهي املدينة الوحيدة يف ال�شتطاع الذي 
4704 من م�شرتكي املوقع، التي ح�شلت على خم�س 

جنوم يف فئة القيمة مقابل املال.
بالن�شبة  حتى  كبرية  قيمة  البولندية  املدينة  وتقدم 
اإمكانية  مع  لاأ�شعار،  ح�شا�شية  الأك��رث  للم�شافرين 
احل�شول على وجبة طعم جيدة باأقل من 7 جنيهات 
اأقل  ا�شرتلينية )10 دولر(، ومتو�شط �شعر الفندق 

من الن�شف يف اأم�شرتدام اأو باري�س.
ت�شنيف خم�س جنوم  على  اأي�شاً  "كراكوف  وح�شلت 
فيما يتعلق بالطعام، مما جعلها يف مقدمة الوجهات 
ول�شبونة  فريونا  على  متقدمة  الطهي  يف  امل�شهورة 

ومدريد".

ال�سرطة تبحث عن ل�سو�س لإنقاذ حياتهم       
"خزنة"،  ف��وج��دوا  اأملانيا  امل��ن��ازل يف  اأح��د   دخ��ل ل�شو�س 
ف��ف��رح��وا ب��ه��ا واأخ����ذوه����ا م��ع��ه��م. ب���داخ���ل ت��ل��ك اخلزنة 
اأ�شهر  لأح��د  عرق  زجاجات  ثاث  عن  عبارة  "غنيمة" 
ال�شركات يف اأملانيا. غري اأنه يف حقيقة الأمر قد يكون ما 
بداخلها �شببا يف نهاية حياتهم. ت�شلل ل�شو�س اإىل داخل 
منزل اإحدى العائات يف مدينة هانوفر الأملانية، بعدما 
ك�شروا الباب املطل على حديقة املنزل. واأخذوا يبحثون 
"خزنة"  على  ف��ع��رثوا  ي�شرقونه  �شئ  ع��ن  امل��ن��زل  داخ���ل 
زجاجات  ث��اث  يوجد  اخلزنة  ه��ذه  يف  معهم.  فاأخذوها 
تنتجه  ال����ذي  "العرق"،  مل�����ش��روب  ال��ل��ون  ب��ن��ي��ة  ���ش��غ��رية 
اإحدى اأ�شهر �شركات امل�شروبات الكحولية يف اأملانيا. لكن 
ال�شركة وا�شم م�شروب  ا�شم  اأن  يف واقع الأمر فاإنه رغم 
العرق مدونان على الزجاجات اإل اأن ما بداخلها هو �شئ 
ف��اإن ما  "فيلت" الأمل��اين  خمتلف متاما. وبح�شب موقع 
التي  ال�"باراثيون"،  م���ادة  ه��ي  ال��زج��اج��ات  تلك  ب��داخ��ل 
الزراعية،  والآف���ات  احل�شرات  ملقاومة  كمبيد  ت�شتخدم 
واأقل  احلماوات".  "�شم  اأملانيا  يف  العامة  عليها  ويطلق 
على  ���ش��دي��دة  خ���ط���ورة  مت��ث��ل  "باراثيون"  م���ن  ك��م��ي��ة 
الإن�شان اإذا ا�شتن�شقها اأو بلعها، كما ميكنها اأن ت�شل اإىل 
داخل اجل�شم عرب ب�شرة الإن�شان. ومنذ منت�شف الأ�شبوع 
اأثر هوؤلء الل�شو�س ول تعلم ال�شلطات الأملانية  انقطع 
بزجاجات  فعلوه  ما  ول  لهم  حدث  عما  �شيئا  الآن  حتى 
من  ح��ذرت  ال�شرطة  "فيلت" ف��اإن  وبح�شب  الباراثيون. 
يعرث على تلك الزجاجات من ال�شري بها وخ�ش�شت رقما 

هاتفيا، لكي يت�شل بال�شرطة وي�شتدعيها فورا.

جلبت 18 مليون متابع يف اإن�ستغرام
بعد اأيام من ان�شمام املمثلة الأمريكية، جنيفر اأني�شتون، 
النجمة  حظيت  اإن�شتغرام،  الجتماعي  التوا�شل  ملوقع 
الأمريكية ب�18 مليون متابع رغم ن�شرها 7 �شور فقط.

امل�شل�شل  جنمة  اأن�شتون،  دخلت  املا�شي،  اأكتوبر  وخ��ال 
 "FRIENDS" ال���ت�������ش���ع���ي���ن���ي���ات  ف������رتة  يف  ال�������ش���ه���ري 
اأن�شاأت  اأن  ب��ع��د  ر�شميا  اإن�����ش��ت��غ��رام  ع���امل  )الأ����ش���دق���اء(، 
ح�شابا لها وكانت اأوىل م�شاركاتها �شورة جتمعها بنجوم 

امل�شل�شل، الذي ل يزال يلقى رواجا حتى الآن.
غرين" يف  "ريت�شيل  دور  لعب  ال��ت��ي  اأن�����ش��ت��ون،  واأرف��ق��ت 
اإن�شتغرام  يف  اأ�شدقاء  "نحن  بتعليق  ال�شورة  امل�شل�شل، 

اأي�شا. اأها اإن�شتغرام".
وحظيت ال�شورة الأوىل لأن�شتون، خال ال�شاعات الأوىل 
تابع  بينما  اإع��ج��اب،  م��اي��ني   4.5 م��ن  ب��اأك��رث  لن�شرها، 

ح�شابها الر�شمى اأكرث من 2.3 مليون �شخ�س.
النجمة  منهم  �شخ�س،   100 مبتابعة  اأني�شتون  وقامت 
نيكول كيدمان ومي�شيل اأوباما زوجة الرئي�س الأمريكي 

ال�شابق باراك اأوباما واآدم �شاندلر.
قبل  من  اأعلنت  قد  ال�شهرية  الأمريكية  النجمة  وكانت 
عدم رغبتها يف التواجد على مواقع التوا�شل الجتماعي، 
املن�شة  على  ح�شابا  بفتحها  معجبيها  تفاجئ  اأن  قبل 

الجتماعية وزيادة عدد متابعيها ب�شكل كبري. LACMA  الفني ال�سينمائي الذي قدمته Gucci يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. اأ ف ب بري الر�سون خالل ح�سورها حفل 2019 

هاتف بيك�سل 4 
اجلديد.. خيبة اأمل 

���ش��رك��ة غ���وغ���ل عن  اأن ك�����ش��ف��ت  ب��ع��د 
الذي   ،"4 "بيك�شل  اجلديد  هاتفها 
م�شبوقة  غ���ري  ب��خ�����ش��ائ�����س  ي��ت��م��ي��ز 
ذك����ي،  ه���ات���ف  يف  م�����رة  لأول  ت���ط���رح 
الهاتف  يف  اأمنية"  "ثغرة  ت�شببت 
ب����خ����ي����ب����ة اأم�����������ل ل���������دى ك�����ث�����ري من 
نظام  الهاتف  وي�شم  امل�شتخدمني. 
الأ�شعة  ي�شتعمل  الوجه  على  تعرف 
حت����ت احل�����م�����راء، ال���ت���ي ت��ت��ج��ه نحو 
وجه امل�شتخدم، وكامريا ترى الوجه 
للتعرف  الأب���ع���اد  ث��اث��ي��ة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة 
عليه، مما يعني التخل�س من ب�شمة 
اأن  الأ���ش��ب��ع. ور���ش��د خ���رباء تقنيون 
ب��ال��وج��ه حتى  ال��ه��ات��ف مي��ك��ن فتحه 
نائما،  اأو  العينني   مغم�س  كنت  ل��و 
وت�شبب ذلك يف جعل كثريين يفكرون 
األف مرة يف عواقب هذه امليزة، حيث 
مي��ك��ن ل��غ��ريه��م م���ن اأ���ش��ره��م فتحه 
ويتميز  نائمون.  وهم  وجوههم  عرب 
باإمكانية  اجل����دي����د  غ���وغ���ل  ه���ات���ف 
التي  ال��ي��دوي��ة،  ب���الإمي���اءات  التحكم 
 ،"MOTION SENSE" ت��دع��ى 
الأمامية  الهاتف  كامريا  تتبع  حيث 
للم�شتخدم  يتيح  مما  اليد،  اإمي���اءات 
ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ه��ات��ف. وت�����ش��ت��خ��دم هذه 
يف  امل�شت�شعرات  م��ن  جمموعة  امل��ي��زة 
اإمي����اءات  لتتبع  الأم��ام��ي��ة  ال��ك��ام��ريا 
التحكم  للم�شتعمل  يتيح  مم��ا  ال��ي��د، 
ب��ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي دون مل�����ش��ه، ك��م��ا اأن 
اأبي�س  األ��وان هي   3 ياأتي يف  الهاتف 
يحتوي  ك���م���ا  وب����رت����ق����ايل.  واأ������ش�����ود 
الهاتف اجلديد على ما ي�شمى "ليف 
والن�شو�س  التعليقات  اأي  كاب�شن"، 
ي�شتخدم  ال����ذي  وامل���ب���ا����ش���رة،  احل��ي��ة 
الذكاء ال�شناعي لنقل الكام تلقائيا 
من ال�شوت اأو الفيديوهات التي يتم 

ت�شغيلها على الهاتف.

قمي�س م�ساد للغرامة اأثناء القيادة
ي��ت��ف��ن ك��ث��ري م���ن ال�����ش��ائ��ق��ني يف م��ع��ظ��م دول 
املخالفات  تفادي  حم��اولت  يف  تقريبا  العامل 
ارتكابها  عن  يتورعون  ل  لكنهم  وال��غ��رام��ات، 
اأث���ن���اء ال��ق��ي��ادة، ك��م��ا ت��ب��ني ك���ام���ريات املراقبة 

املرورية على مدى ال�شنوات القليلة املا�شية.
ف��ق��د ال��ت��ق��ط��ت ك���ام���ريات امل���راق���ب���ة امل���روري���ة 
وت�شجيات ر�شدها �شائقون اآخرون ل�شائقني 
يت�شفحون  ف��ي��م��ا  ���ش��ي��ارت��ه��م  ي����ق����ودون  وه����م 
الن�شية،  الر�شائل  وير�شلون  الذكية  هواتفهم 
�شيارات  الآخ��ر وه��م نيام يف  البع�س  و���ش��ورت 
الرادار  كامريات  �شورت  بينما  القيادة،  ذاتية 

�شائقني وهم يلعبون مبكعب روبيك.
ل��ك��ن يف اإ���ش��ب��ان��ي��ا، اأ����ش���درت ال�����ش��رط��ة حتذيرا 
جديدا توعويا على ح�شابها يف موقع تويرت، 
وهذه املرة ي�شتهدف �شائقني يرتدون قم�شانا 
ق�شرية الأكمام اأو "تي �شريت" معينة، اأطلقت 
اأو  للبالغني"  املناه�س  "القمي�س  ا�شم  عليه 

للغرامة". امل�شاد  "القمي�س 
تي  الأك��م��ام عبارة عن  القمي�س ق�شري  وه��ذا 
�شريت اأبي�س يحتوي على ر�شم باللون الأ�شود 
على �شكل حزام اأمان، يرتديه بع�س ال�شائقني 
الذين ل يرغبون اأو ل يريدون اللتزام بو�شع 

حزام الأمان.
مل���ن يرتدون  ال�����ش��رط��ة يف حت��ذي��ره��ا  وق���ال���ت 
ال�شرطة  اأو ملن يحاولون خداع  القمي�س  هذا 
لن  ولكنه  املخالفة،  يجنبهم  ق��د  ارت����داوؤه  اإن 
"اإذا  ال��ت��ح��ذي��ر:  واأ���ش��اف��ت يف  ح��ي��ات��ه��م.  ينقذ 
اأبعد من  كنت ترغب يف رحلة اآمنة، ل تذهب 
ذلك"، فهو "قد يجنبك املخالفة، لكن... هل 
�شينقذ حياتك اإذا ما وقع حادث؟ حزام الأمان 

احلقيقي اأنقذ الكثريين".
"موتوربو�شيون" الإ�شبانية،  ل�شحيفة  ووفقا 
فقد ظلت ه��ذه امل��ن��اورة امل��راوغ��ة على الطرق 

الإ�شبانية لعدة �شنوات.

�سيلني ديون خميفة
 يف الهالوين 

هي  يف  مينيابولي�س   العدد  مكتمل  حفًا  ديون   الكندية  �شيلني  النجمة  اأحيت 
اأكرب مدينة يف ولية ميني�شوتا الواقعة يف �شمال الوليات املتحدة الأمريكية 
كما  بغنائها  احل�شور  �شيلني  واأذه��ل��ت  املا�شية.  اجلمعة  ليلة  �شنرت  تارغت  يف 
اختتمت و�شلتها باأغنية The power of Love التي اأدتها بطريقة خمتلفة 
النجمات.  �شيلني عن غريها من  ما مييز  وه��ذا  الأوىل  للمرة  �شتغني  وكاأنها 
�شيلني اعتمدت خم�س اإطالت لكن الأبرز هو ارتداوؤها ف�شتاناً اأبي�س جاء كله 
م�شمماً ب�"الك�شك�س" فبدت اأ�شبه ب�شندريا ون�شرت يف �شفحتها اخلا�شة على 
تتم�شى  وهي  يظهرها  �شغري  فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأحد 
بالكثري من احلب منك  �شعرت  لقد  :"مينيابولي�س  امل�شرح وعلقت عليه  على 

ليلة اأم�س �شكراً جزيًا" واأرفقته باإميوجي قلب اأحمر.


