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حزب جزائري كبري يتخلى عن بوتفليقة 
احلزب احلاكم واجلي�ش يدعمان مطالب ال�شعب

•• اجلزائر-وكاالت:

انتقد حزب جزائري كبري ُعرف بدعمه الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
اخلطوة  لت�شكل  ال�شلطة،  يف  البقاء  ل�شعيه  الرئي�س،  طويل،  وقت  منذ 

�شفعة جديدة للنخبة احلاكمة يف مواجهة االحتجاجات ال�شعبية.
االئتالف  يف  ع�شو  وه��و  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  ح��زب  وان�شم 
اأعمال  ورج��ال  عمالية  ونقابات  احلاكم  احل��زب  من  مل�شوؤولني  احلاكم، 
كبار يف التخلي عن بوتفليقة يف االأي��ام القليلة املا�شية، بعد نحو �شهر 

من االحتجاجات ال�شعبية.
وقال املتحدث با�شم احلزب، �شديق �شهاب، لقناة البالد التلفزيونية، اإن 

تر�شح بوتفليقة لفرتة رئا�شة جديدة كان »خطاأ كبريا«.
ال��وط��ن��ي احل��اك��م يف اجل��زائ��ر ع��ن دعمه  واأع��ل��ن ح��زب جبهة التحرير 
ل�»م�شريات ال�شعب«، يف حني اأعطى اجلي�س اأقوى موؤ�شر على ناأيه بنف�شه 

عن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة.
ا���ش��ت��ج��اب��ة غ��ري م�شبوقة م��ن احل���زب احلاكم  ال��ت��ط��وران  وي��ع��د ه���ذان 
واجلي�س ملطالب ال�شارع الذي ي�شهد مظاهرات م�شتمرة منذ اأكرث من 

�شهر للمطالبة برحيل الرئي�س بوتفليقة.
وقال من�شق هيئة ت�شيري جبهة التحرير الوطني، معاذ بو�شارب، خالل 
اجتماعه مع املحافظني يف مقر احلزب باجلزائر العا�شمة، اإن »احلزب 
احلزب  قيادة  اأن  بو�شارب  واأ�شاف  ال�شعبية«.  ال�شيادة  ومع  ال�شعب  مع 
»حتيي امل�شريات ال�شعبية التي كانت �شلمية«، موؤكدا اأن احلزب كان دائما 

مع كلمة ال�شعب، وكان �شعاره دائما من ال�شعب واإىل ال�شعب.
من جانبه، قال الفريق اأحمد قايد �شالح، رئي�س االأركان اجلزائري، اإن 
اجلزائريني عربوا عن اأهداف نبيلة، يف الوقت الذي يواجه الرئي�س عبد 

العزيز بوتفليقة �شغوطا متنامية من املحتجني كي يتنحى.
اإعالم  و�شائل  نقلتها  التي  اجل��زائ��ري،  االأرك��ان  رئي�س  ت�شريحات  وتعد 
جزائرية حملية، اأقوى موؤ�شر حتى االآن على اأن اجلي�س يناأى بنف�شه عن 

الرئي�س بوتفليقة، الذي تراجع موؤخرا عن الرت�شح لوالية خام�شة.
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تختتم اليوم مب�شاركة 7000 العب من اأكرث من 190 دولة 

حممد بن را�شد يزور الأوملبياد اخلا�ش »اأبوظبي 
العاملي احلدث  مناف�شات  من  جانبا  ويتابع   »2019

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، اأن اجتماع 
اأب���وظ���ب���ي م���ن خالل  ال���ع���امل يف 
اأكرث  االأوملبياد اخلا�س مب�شاركة 
من 7000 ريا�شي من اأ�شحاب 
 190 الأك��رث من  الهمم ممثلني 
4000 من  دولة وما يزيد على 
امل���راف���ق���ني وامل����درب����ني واالأط���ق���م 
الفنية، يوؤكد املكانة املتميزة التي 
كرمز  االإم����ارات  دول��ة  بها  تتمتع 
للتعاي�س والت�شامح واالنفتاح على 
ويعلي  وثقافاته،  ال��ع��امل  �شعوب 
عامليا  رائ��دة  كوجهة  من موقعها 
الفعاليات  وا�شت�شافة  تنظيم  يف 
ال���ك���ربى. ك��م��ا اأث��ن��ى ���ش��م��وه على 
اللجنة  واأع�������ش���اء  رئ��ي�����س  ج��ه��ود 
العليا املنظمة لالأوملبياد اخلا�س 
االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، 
من  ال�شباب  املتطوعني  وجميع 

اجلن�شني.  )التفا�شيل �س19(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن را�شد يحيي الفتيات امل�شاركات يف االأوملبياد اخلا�س )وام( 

�شهدا جانبا من مناف�شات االأوملبياد اخلا�ص

حممد بن زايد ورئي�ش وزراء اإثيوبيا يبحثان 
العالقات بني البلدين والق�شايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اأح��م��د رئي�س  اآب���ي  ال��دك��ت��ور  ام�����س وم��ع��ايل  امل�شلحة 
الدميقراطية..  الفيدرالية  اأثيوبيا  وزراء جمهورية 

واإمكانات  البلدين  بني  والتعاون  ال�شداقة  عالقات 
اإىل عدد  اإ�شافة  املجاالت  تنميتها يف خمتلف  و�شبل 

من الق�شايا التي تخدم البلدين.
خالل  ال�شيف  ال����وزراء  ورئي�س  �شموه  وا�شتعر�س 

اللقاء الذي جرى يف اأبوظبي عالقات ال�شداقة.
)التفا�شيل �س19-2(

حممد بن زايد خالل حمادثاته مع رئي�س الوزراء االثيوبي  )وام(

ثالثة �شهداء بر�شا�ش الحتالل بال�شفة
•• رام اهلل-وام: 

االحتالل  قوات  مع  اندلعت  مواجهات  يف  ام�س  فجر  فل�شطينيان  �شابان  ا�شت�شهد 
بعد  �شلفيت  عملية  منفذ  ا�شت�شهاد  من  �شاعات  بعد  وذل��ك  نابل�س  يف  االإ�شرائيلي 

ا�شتباك م�شلح مع قوات االحتالل يف قرية عبوين.
واندلعت املواجهات عقب اقتحام قوات االحتالل االإ�شرائيلي حميط "قرب يو�شف" 

واملنطقة ال�شرقية من مدينة نابل�س.
باأن جنود  الغربية  ال�شفة  �شمال  اال�شتيطان يف  واأف��اد غ�شان دغل�س م�شوؤول ملف 
"قرب  وحم��ي��ط  امل��دي��ن��ة  م��ن  ال�شرقية  املنطقة  اقتحمت  ع�شكرية  وج��ي��ب��ات  م�شاة 
يو�شف".. فيما ذكرت م�شادر اأمنية فل�شطينية اأن مئات امل�شتوطنني اقتحموا قرب 

يو�شف بنابل�س حتت حرا�شة م�شدده من قبل قوات االحتالل.
واقتحم االحتالل - يف وقت �شابق من يوم اأم�س االول- قرية عبوين بقوة كبرية 
احلي  الر�شا�س  فيها  ا�شتخدم  �شبان  م��ع  م��واج��ه��ات  و���ش��ط  فيها  م��ن��زال  وحا�شر 
وزارة  واأف��ادت  �شهود عيان.  باإ�شابتني بح�شب  ت�شبب  ال�شوت ما  واملطاطي وقنابل 
فل�شطني  اإىل جممع  وال�شاق و�شل  الرقبة  ب�شظايا ر�شا�س يف  اأن م�شابا  ال�شحة 

الطبي برام اهلل.
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اأخبـار الإمـارات
»اإقامة دبي« تنظم فعاليات خمتلفة يف مراكزها وباملطارات مبنا�شبة يوم ال�شعادة العاملي

•• دبي -وام: 

بدبي  االج��ان��ب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  االإدارة  نظمت 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني يف مقرها  ف��ع��ال��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة 
لها  التابعة  املتعاملني  �شعادة  مراكز  وخمتلف  الرئي�شي 
وللم�شافرين عرب مطارات دبي الدولية وذلك تزامنا مع 
احتفاالت الدولة بيوم ال�شعادة العاملي والذي ي�شادف 20 

مار�س من كل عام.
وياأتي ذلك حتقيقا لروؤية القيادة الر�شيدة لدولة االإمارات 
العربية املتحدة والتزامها باالرتقاء بدولتنا لتكون �شمن 
اإق��ام��ة دب��ي على تعزيز  ���ش��ع��ادة و�شعيا م��ن  ال��دول��ة  اأك���رث 

مفاهيم ال�شعادة واالإيجابية وجودة احلياة لدى موظفيها 
اأحمد  ال��ل��واء حممد  �شعادة  واأك���د  ح��ي��اة.  اأ���ش��ل��وب  جلعلها 
املري مدير عام االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب 
رئي�شة  واأولوية  اأ�شا�شيا  نهجا  ال�شعادة  اتخذنا  »اإننا  بدبي 
االإمكانيات  ك��اف��ة  ت�شخري  ع��ل��ى  وع��م��ل��ن��ا  دب���ي  اإق���ام���ة  يف 
واجلهود التي حتقق ال�شعادة وجودة احلياة وذلك يف ظل 
دولة اأ�شبحت اليوم واحدة من الدول التي حتتل املراتب 
ومل  للت�شامح  عامليا  ومن��وذج��ا  ال�شعادة  موؤ�شر  يف  االأوىل 
يكن اأن يتحقق لوال حر�س قيادتنا الر�شيدة التي ت�شعى 
لرت�شيخ مفهوم ال�شعادة بني جميع اأفراد املجتمع وجعله 
ركيزة يف العمل احلكومي وتوفري اأف�شل م�شتويات العي�س 

الكرمي للمواطن واملقيم«.
من  امل���رء  يحققه  مب��ا  فقط  تقا�س  ال  ال�����ش��ع��ادة  اإن  وق���ال 
مكت�شبات بل جتاوزت كل تلك املفاهيم فال�شعادة احلقيقة 
واإن  الوطن  نه�شة  يف  وامل�شاهمة  والعطاء  االإيجابية  هي 
حتقيق ال�شعادة يف املوؤ�ش�شة ال يقت�شر على املوظفني فقط 
العديد  م��ن خ���الل  ك��ذل��ك وذل���ك  املتعاملني  ع��ل��ى  واإمن����ا 
املوظفني  ت�شعد  التي  وامل��ب��ادرات  واخلدمات  الربامج  من 
اق��ت��داًء مبقولة �شاحب  لهم  ال��راح��ة  �شبل  ك��اف��ة  وت��وف��ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراة حاكم دبي » رعاه اهلل« عامل 

موظفيك كما حتب اأن يكونوا مع متعامليك.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ش التون�شي بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل فخامة حممد  اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الباجي قايد ال�شب�شي رئي�س اجلمهورية التون�شية وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

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 االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد الباجي قايد ال�شب�شي.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل يو�شف ال�شاهد رئي�س احلكومة التون�شية .

حممد بن زايد ورئي�ش وزراء اإثيوبيا يبحثان العالقات بني البلدين والق�شايا الإقليمية والدولية 

وزارة الدفاع تنظم ور�شة عمل عن الإيجابية احتفاء بيوم ال�شعادة العاملي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بحث �شاحب 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ام�س ومعايل الدكتور اآبي اأحمد رئي�س 
ال�شداقة  عالقات  الدميقراطية..  الفيدرالية  اأثيوبيا  جمهورية  وزراء 
والتعاون بني البلدين واإمكانات و�شبل تنميتها يف خمتلف املجاالت اإ�شافة 

اإىل عدد من الق�شايا التي تخدم البلدين.
ج��رى يف  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ال�شيف  ال���وزراء  ورئي�س  �شموه  وا�شتعر�س 
اأبوظبي عالقات ال�شداقة والفر�س واملقومات املتعددة لتعزيز التعاون بني 

دولة االإمارات واإثيوبيا يف خمتلف القطاعات خا�شة التنموية واالقت�شادية 
واال�شتثمارية مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة. كما تبادل �شموه والدكتور 
اآبي اأحمد وجهات النظر ب�شاأن تطورات االأحداث والق�شايا على ال�شاحتني 
االإقليمية والدولية اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك. 
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اهتمام دولة االإمارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« بتنويع قاعدة عالقاتها وتو�شيعها مع جميع 
والتعاون  املتبادل  الثقة واالح��رتام  انطالقا من مبادئ  ال�شديقة  الدول 
ملختلف  وال�شالم  واالأم���ن  والتقدم  التنمية  جهود  يخدم  ال��ذي  امل�شرتك 

التعاون  مب�شتوى  االرت��ق��اء  اأهمية  اإىل  �شموه  اأ���ش��ار  كما  ال��ع��امل.  �شعوب 
والعمل امل�شرتك بني دولة االإمارات واإثيوبيا اإىل م�شارات جديدة متنوعة 
تعزز م�شالح البلدين و�شعبيهما ال�شديقني وتلبي تطلعاتهما اإىل التنمية 

واالزدهار.
االإمارات  دولة  بزيارة  �شعادته  اإثيوبيا عن  وزراء  رئي�س  اأع��رب  من جانبه 
االإن�شانية  وم��ب��ادرات��ه��ا  ال��دول��ة  جهود  مثمنا  وال�����ش��الم..  الت�شامح  اأر����س 
�شعوب  خمتلف  بني  والتعاون  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  تعزيز  يف  العاملية 

وثقافات العامل ودوله.
واأكد اهتمام بالده بتعزيز عالقاتها وتنويعها مع دولة االإمارات التي تعد 

تطلعات  يدعم  مبا  عامليا  و�شياحيا  وجتاريا  واقت�شاديا  ا�شتثماريا  مركزا 
البلدين اإىل حتقيق التنمية واالزدهار ل�شعبيهما ال�شديقني. ح�شر اللقاء 
لل�شوؤون اخلارجية  الدولة  اأن��ور بن حممد قرقا�س وزير  الدكتور  معايل 
وال�شناعة  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  �شهيل بن حممد  ومعايل 

و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي.
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وكان �شاحب 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف ا�شتقبال معايل الدكتور اآبي اأحمد 
و�شوله  ل��دى  الدميقراطية  الفيدرالية  اأثيوبيا  جمهورية  وزراء  رئي�س 

مطار البطني يف وقت �شابق من ام�س.

•• اأبوظبي-وام:

عدة  العاملي  ال�شعادة  ب��ي��وم  ال��دول��ة  احتفال  اإط���ار  يف  ال��دف��اع  وزارة  اأطلقت 
متطوعي  وبرنامج  لل�شعادة  ال��وزارة  جائزة  برنامج  طرح  تت�شمن  مبادرات 
الفعالة حيث  امل�شاركة  ولتعزيز  العمل  بيئة  ال�شعادة يف  وبث  لن�شر  ال�شعادة 

�شيتم تكرمي الفائزين نهاية كل عام.
كما نظمت وزارة الدفاع ام�س ور�شة عمل حتت عنوان “نب�س اإيجابي” يف 

وزارة  ومنت�شبي  ال�شباط  كبار  من  عدد  بح�شور  اأبوظبي  فريمونت  فندق 
الدفاع.

ا�شتهلت ور�شة العمل بكلمة معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�شي وزير 
الدولة ل�شوؤون الدفاع األقاها بالنيابة عنه العميد الدكتور اأحمد ال�شويدي 
“اأن احتفال الدولة  اأكد فيها  مدير مديرية املوارد الب�شرية بوزارة الدفاع 
قيم  وتر�شيخ  للمجتمع  ال�شعادة  ببث  قيادتنا  اهتمام  يعك�س  ال��ي��وم  ب��ه��ذا 
ال�شعادة  جعل  ب�شرورة  قيادتنا  ف��اإمي��ان  اأف����راده،  ب��ني  وال�شعادة  االإيجابية 

وجودة احلياة منهاج وهدف اإن�شاين يدفعنا للمزيد من العمل واالإخال�س 
باقي  مع  التكامل  اإىل  لت�شل  امل�شتويات  الأعلى  ال���وزارة  اأداء  م�شتوى  لرفع 

موؤ�ش�شات الدولة احلكومية”.
لكل فرد من  بال�شكر  كلمته  الدفاع يف  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  وتوجه معايل 
اأفراد الوزارة ممن �شارك وكان له عظيم االأثر يف ن�شر ال�شعادة وجودة احلياة 
ومنتجة  �شعيدة  عمل  بيئة  وخلق  وطنية  كثقافة  االإيجابية  قيم  وتر�شيخ 

ومتوازنة مما ي�شاهم يف رفع م�شتوى العمل وتطوره.

كما �شدد يف كلمته ملنت�شبي وزارة الدفاع على بذل املزيد من اجلهد للو�شول 
اإىل ما يطمح به قادتنا من روؤى واأه��داف وم�شتقبل م�شرق و�شعادة دائمة 

تتميز بها دولة االمارات اإقليمياً، وعاملياً.
االأمريكي  ال��ب��ورد  م��درب حم��رتف من  الهاملي  م��وزة  العمل  ور�شة  قدمت 
اخلطوات  على  التعرف  اإىل  الور�شة  وتهدف  االح��رتايف،  للتدريب  الكندي 
كما  االإيجابي.  للتفكري  ال�شبع  والو�شايا  اإيجابية  اأكرث  �شلوك  نحو  الع�شر 

حظيت الور�شة بتفاعل كبري من قبل احل�شور من منت�شبي وزارة الدفاع.

ال�شيخة فاطمة: الأم هي القدوة يف املجتمع والعن�شر الأ�شا�ش فيه
•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وجهت 
الن�شائي  االحت����اد  رئ��ي�����س  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س االأع����ل����ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
االإماراتية  ل��الأم  والتهنئة  التحية 
لبناء  ت�����ش��ع��ى  ال���ع���امل  يف  اأم  ول��ك��ل 
اأ����ش���رت���ه���ا ع���ل���ى ال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ 
االأخ���الق���ي���ة . وق���ال���ت ���ش��م��وه��ا - 
االأم���ه���ات  اإىل  وج��ه��ت��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف 
العاملي”  االأم  “يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
21 مار�س من كل  ال��ذي ي�شادف 
القدوة  االأم  نعترب  اإن��ن��ا   “  - ع���ام 
فيه  االأ�شا�س  والعن�شر  املجتمع  يف 
فهي اإن �شلحت �شلح املجتمع كله 

وم�شرية  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  اإدارة 
التنمية فيها .

ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ���ش��م��و  واأ���ش��اف��ت 
ي��وم االأم  “ نحن يف   : بنت مبارك 
وتقدير  ك��ب��ري  ب���اح���رتام  ن��ذك��ر   ..
عظيم اأم ال�شهيد ونقول لها اأنت اأم 
الفار�س الذي رحل وهو يدافع عن 
اأم���ن و�شالمة االأم���ة .. واأن���ت من 
غر�س فينا جميعا القيم االإن�شانية 
الفا�شلة  االأم  واأن�������ت  ال���رف���ي���ع���ة 
ي�شجل  اأن  ال�����ش��ه��ي��د  ع��ل��م��ت  ال��ت��ي 
�شور  اأروع  ودم���ائ���ه  ب��ت�����ش��ح��ي��ات��ه 
فتحية   .. وال�����ش��ج��اع��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
اأمهات  اإىل  وامتنان  واإكبار  اعتزاز 
ف���اأن���ن مناذج   .. ال���وط���ن  ���ش��ه��داء 

العزة والوطنية وقوة العزمية”.
واأكدت “اأم االإمارات “ اأننا نتطلع 

تعاىل  اهلل  ك��رم��ه��ا  ف��ق��د  ول���ذل���ك 
الرحمة واحلنان  اأعطاها من  باأن 
يف  ال�شعاب  حتمل  من  ميكنها  ما 
حمل وتربية اأبنائها وتن�شئة اأ�شرة 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ ال��ت��ي تربت 
عليها “. واأو�شحت �شموها اأن اهلل 
االأم بقوله  ���ش��اأن  م��ن  رف���ع  ت��ع��اىل 
تعاىل “ حملته اأمه كرها وو�شعته 
كرها “، فاالأم مدر�شة اإذا اأعددتها 
...اأع��������ددت ���ش��ع��ب��ا ط��ي��ب االأع�����راق 
،وه������ذا م���ا ن�����ش��ع��ى اإل���ي���ه يف دول���ة 
تعاليم  على  معتمدين  االإم�����ارات 
ديننا وتوجيهات املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب 
قيادتنا  م���ن  “ وب���دع���م  ث����راه  اهلل 
�شليم  ب�شكل  االأم  الإع��داد  الر�شيدة 
على  ق��ادرا  �شليما  لتن�شئ جمتمعا 

االأجيال  ���ش��ان��ع��ات  االأم���ه���ات  اإىل 
القيادة  ظ��ن  ح�شن  عند  يكن  الأن 
فا�شالت  م��رب��ي��ات  ي��ك��ن  واأن  ب��ه��ن 
الرفيع  واملثال  واأ�شرهن  الأبنائهن 
واالإجناز  الكبري  العطاء  و�شاحبة 
ال�شاحلة  وال������ق������دوة  امل�������ش���ت���م���ر 
الأبنائها وبناتها التي جت�شد القيم 

االإن�شانية واملجتمعية النبيلة .
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وقالت 
بيوم  نحتفل  واإذ  اإن��ن��ا   “ م��ب��ارك 
االأمهات  كل  اإىل  نتطلع  فاإننا  االأم 
داخل الدولة وخارجها ونقدم لهن 
ي�شلط  ال���ذي  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  التهنئة 
ال�شوء على امل�شاعب وامل�شاق التي 
تواجهها االأم يف تربية اأبنائها وهي 
�شابرة و�شعيدة الأنها تنتظر اليوم 
الذي ترى فيه اأبناءها وقد كربوا 

ا�شتطاعوا  م��ا  العلوم  م��ن  ونهلوا 
املجتمع  يف  دوره����������م  واأخ��������������ذوا 
م�شرية  يف  اإخ���وان���ه���م  ل��ي�����ش��ارك��وا 

التنمية يف بالدهم” .
- يف  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وهناأت 
ختام كلمتها - كل اأم اإماراتية وكل 
اأم يف العامل ودعتها الأن تظل تثابر 
وتكابد من اأجل رفعة �شاأن اأطفالها 
االنحراف  م��ن  عليهم  واحل��ف��اظ 
التي  ه��ي  املثالية  ف���االأم  وال�شياع 
تفني عمرها يف رعاية اأبنائها الأنها 
ال��ذات يف  هي التي تتنزه عن حب 
وت�شقى  واأطفالها  اأ�شرتها  �شبيل 
وجتوع  ليناموا  وت�شهر  لي�شعدوا 
االأم  ت�شع  ال�شفات  فبهذه  لياأكلوا 
التي  ال�شفوف  مقدمة  يف  نف�شها 

يقع عليها دور كبري يف الرتبية .

�شيف بن زايد يعزي بوفاة حرم اأحمد خليفة ال�شويدي
•• اأبوظبي-وام:

قدم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ام�����س واجب 
املهريي  �شيبان  ب��ن  ع��ب��داهلل  اآم��ن��ه  الفقيدة  يف  ال��ع��زاء 
ال�����ش��وي��دي مم��ث��ل �شاحب  اأح��م��د خليفة  م��ع��ايل  ح���رم 

ال�شمو رئي�س الدولة. واأعرب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
ال�شويدي ولعائلة  اأحمد  الداخلية ملعايل  ال��وزراء وزير 
الفقيدة واأ�شرتها اأثناء زيارة جمل�س العزاء يف اأبوظبي 
عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته.. وداعياً اهلل العلي 
ف�شيح  وي�شكنها  رحمته  ب��وا���ش��ع  يتغمدها  اأن  ال��ق��دي��ر 

جناته ويلهم ذويها ال�شرب وال�شلوان.

وزارة العدل تنظم ملتقى ال�شعادة والت�شامح
•• اأبوظبي-وام: 

احتفلت وزارة العدل باليوم العاملي لل�شعادة �شباح اأم�س باإقامة 
“ ملتقى ال�شعادة والت�شامح 2019” بح�شور �شعادة امل�شت�شار 
جا�شم �شيف بوع�شيبه مدير دائرة التفتي�س الق�شائي و�شعادة 
عبد اهلل عبد اجلبار املاجد الوكيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة 
و�شعادة عبيد �شلطان الظاهري الوكيل امل�شاعد لل�شئون الفنية 
الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  ال��دويل، وعدد كبري من  والتعاون 

ومدراء االإدارات واملوظفني.
ال�شيخ  معايل  لكلمة  االحتفالية  بداية  يف  احل�شور  وا�شتمع 
بيوم  فيها  ه��ن��اأ  الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
ال�شعادة اأكد اأهمية الت�شامح وال�شعادة التي ارتبطت با�شم دولة 

االإمارات يف �شناعة االإجنازات وامل�شتقبل.
وقال �شعادة خالد الري�شي الرئي�س التنفيذي لل�شعادة وجودة 
احلياة يف كلمة االفتتاح ان “ملتقي ال�شعادة والت�شامح” ياأتي 
تر�شيخا لكل اجلهود التي تبذل لن�شر قيم ال�شعادة والت�شامح 
واالإي��ج��اب��ي��ة م��ن االر�����س ال��ت��ي ر���ش��خ��ت وب��ح��ق ق��ي��م ال�شعادة 
املحبة  اإم�����ارات  م��ن  و���ش��وره��ا،  اأرق����ى معانيها  وال��ت�����ش��ام��ح يف 
وال�شالم، واأر�س التعاي�س واحلوار والتنوع الثقايف، من اإمارات 
ال��ع��ط��اء االإن�����ش��اين، ودار زاي���د اخل��ري م��وط��ن االأم���ن واالأم���ان 

وال�شعادة واحلياة الكرمية.
ال�شعادة  م��ف��ه��وم  م��ن  جعلت  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ان  ا���ش��اف  و 
وااليجابية اإطار عمل موؤ�ش�شي فاطلقت الدولة يف عام 2016 
برناجماً  اأ�شبح  الذي  واالإيجابية  لل�شعادة  الوطني  الربنامج 

املمار�شات  اأف�شل  مع  وتراثنا  وعاداتنا  ثقافتنا  فيه  ترابطت 
العاملية يف جمال اإ�شعاد املتعاملني واملوظفني واملجتمع، و�شواًل 

اىل الرفاهية وحتقيق م�شتويات حياة عالية للمجتمع.
اأن وزارة  واأ�شار الرئي�س التنفيذي لل�شعادة وجودة احلياة اإىل 
الرئي�س  بت�شمية  العمل  ملرحلة  ال��ت��وج��ه،  ه��ذا  ب���داأت  ال��ع��دل 
الذي  لل�شعادة  التنفيذي  الفريق  وت�شكيل  لل�شعادة،  التنفيذي 
موؤكداً  اجل��غ��رايف،  وانت�شارها  ال����وزارة  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ي�شمل 
يحر�س  العدل  ب��وزارة  احلياة  وج��ودة  ال�شعادة  فريق عمل  اأن 
القيادة  بني  التوا�شل  وتعزيز  مميزة  عمل  بيئة  تاأ�شي�س  على 
التحفيز  وب��رام��ج  �شيا�شات  فاعلية  ورف��ع  ال����وزارة،  وموظفي 
والرتابط  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  بجانب  وال��ت��ك��رمي، 

املجتمعي بني موظفي الوزارة..وغريها من املبادرات.
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اأخبـار الإمـارات
»الأمم املتحدة للمراأة« ت�شيد بالدعم الذي حتظى به الأم من القيادة الر�شيدة

•• اأبوظبي-وام:

لهيئة  االت�شال  ملكتب  التنفيذية  املديرة  ال�شحي  م��وزة  الدكتورة  اأك��دت 
بدعم  االإم����ارات حتظى  امل���راأة يف  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ل��ل��م��راأة يف  املتحدة  االأمم 
ال�شيخة  �شمو  الن�شائي  العمل  رائ���دة  وم��ن  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية التي تعمل 
ليل نهار على اعالء �شاأن االأم وتقف اإىل جانبها بثبات من اأجل النهو�س 
بها وتهيئة الفر�س لها لتنجز مهمتها يف تربية اأطفالها وت�شاهم بكفاءة 

يف ايجاد جيل قادر على قيادة م�شرية التنمية.
21 مار�س من  وقالت يف ت�شريح مبنا�شبة عيد االأم الذي ي�شادف يوم 
كل عام اإن هيئة االأمم املتحدة للمراأة تلتزم التزاما تاما بتعزيز ال�شالم 

باأمان  تعي�س  واأج��ي��ال  جمتمعات  وب��ن��اء  بالت�شامح  والنهو�س  واالأم���ن 
يف  كبرية  اأولوية  له  املو�شوع  وه��ذا  وم�شتدام  م�شتقر  م�شتقبل  ل�شمان 

جميع برامج االأمم املتحدة.
واأ�شافت الدكتورة ال�شحي اإن الهيئة تعمل على تعزيز متكني املراأة واالأم 
وامل�شاواة بني اجلن�شني حيث اأن�شئت لت�شريع التقدم يف تلبية احتياجات 
االأع�شاء يف  ال��دول  العامل فهي تدعم  اأنحاء  والفتيات يف جميع  الن�شاء 
االأمم املتحدة عند و�شعها معايري عاملية لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني 
التنمية  باأهداف  اخلا�شة  الروؤية  جعل  هو  اال�شا�شي  الهدف  اأن  موؤكدة 
امل�شتدامة حقيقة واقعة بالن�شبة للن�شاء والفتيات والوقوف بثبات وراء 

م�شاركة املراأة على قدم امل�شاواة يف جميع املجاالت.
اأبوظبي  املتحدة للمراأة يف  اأن مكتب االت�شال لهيئة االمم  اإىل  واأ�شارت 
والذي ان�شئ قبل ما يقرب من ثالث �شنوات ي�شعى اإىل مواكبة ممار�شة 

االأم حلقوقها وتقدمي امل�شورة يف كل ما يهمها �شواء جتاه تربية االأ�شرة 
او يف نطاق عملها الذي تقوده بكفاءة تامة.

وذكرت اإن املكتب يتابع حاليا تنفيذ برنامج تدريب جمموعة من الن�شاء 
العربيات تنتمي اإىل �شبع دول مبا فيها دولة االمارات والذي رعته هيئة 
االمم املتحدة للمراأة بالتعاون مع االحتاد الن�شائي العام ووزارة الدفاع 
بهدف تخريج �شابطات يدرن عمليات حفظ ال�شالم واالمن وهو برنامج 
يجري تنفيذه مبدر�شة خولة بنت االزور الع�شكرية وي�شري �شريا ح�شنا 

ويحقق اهدافه.
كونه  االأهمية  البالغ  باليوم  االأم  عيد  ال�شحي  م��وزة  الدكتورة  و�شفت 
ي�شلط ال�شوء على دورها يف تربية االأ�شرة واملعاناة التي تلقاها يف رعاية 

ابنائها و�شربها على تن�شئة اجيال ت�شاهم يف رقي املجتمع.
واأو�شحت ان احلديث عن االأم ال ينف�شل عن احلديث عن امل��راأة ب�شكل 

عام ولكن لالأم دور كبري يف كل املجاالت التي تعمل بها كما ان م�شاهماتها 
يف بناء املجتمعات وامل�شاركة يف م�شرية التنمية يف بلدانها ا�شبح معروفا 
هذا  يف  الفعالة  م�شاركتها  من  ملزيد  ملحة  حاجة  وهناك  اجلميع  لدى 
املجال ولكن اال�شا�س ان تتهياأ لالأم الفر�شة باأن تعتني باأطفالها وتبني 

اأ�شرتها على اأ�ش�س �شليمة.
وهناأت املديرة التنفيذية ملكتب االت�شال لهيئة االمم املتحدة للمراأة يف 
اأبوظبي �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك »اأم االمارات« وكل اأم اإماراتية 
العامل  دول  فيه  ت�شارك  عامليا  يوما  باتت  التي  املنا�شبة  بهذه  وعربية 
االأبناء والتعبري عن  االأم يف تربية  ال�شوء على جهود  اأجل ت�شليط  من 
النظري  منقطع  و�شرب  م�شاق  م��ن  تتحمله  مل��ا  لها  وال��ع��رف��ان  التقدير 
التي  االأمومة  م�شرية  يف  ت�شادفها  التي  وال�شعوبات  املعوقات  وتخطي 

تبني بها اأ�شرتها لتنطلق نحو امل�شتقبل بثقة واقتدار.

برئا�شة من�شور بن زايد : 

»الوزاري للتنمية« يناق�ش ت�شكيل جلنة عليا خلدمات اأ�شحاب الهمم يف الدولة
- ربط بيانات املوارد الب�شرية والرواتب �شمن »منظومة اإلكرتونية« لدعم اأداء اجلهات االحتادية يف جمال املوارد الب�شرية

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتعر�س املجل�س الوزاري للتنمية 
خالل اجتماعه الذي عقد اأم�س يف 
برئا�شة  باأبوظبي  الرئا�شة  ق�شر 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ع����ددا من 
املوا�شيع املدرجة يف جدول اأعماله 
اأداء  وتطوير  احلكومي  ال�شاأن  يف 

املوؤ�ش�شات.
واأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة على 
يف  الهمم  الأ�شحاب  الفعال  ال��دور 
بالروح  �شعادته  عن  معربا  الدولة 
االإيجابية التي يتمتع بها اأ�شحاب 
الهمم ودوره��م الفعال يف خمتلف 

القطاعات.
االإمارات  ت�شت�شيف   « �شموه  وقال 
اإن�شاين  اأك���رب ح���دث  ه���ذه ال��ف��رتة 
الهمم، ي�شارك  وريا�شي الأ�شحاب 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  اأب��ن��اوؤن��ا  فيه 
وال�����ذي�����ن اأث����ب����ت����وا ل���ل���ع���امل اأن���ه���م 
اإرادة  وذو  ع��ال��ي��ة،  ه��م��ة  اأ���ش��ح��اب 
بدعمهم  م�شتمرون  ونحن  قوية، 
واإمكانياتهم  بقدراتهم  الإمي��ان��ن��ا 
التنموية  العملية  يف  للم�شاهمة 

لدولة االإمارات«.
االإمارات  قطعت   « �شموه  واأ���ش��اف 
اأ���ش��واط��ا ط��وي��ل��ة يف دم���ج ومتكني 
ومن  املجتمع،  يف  الهمم  اأ�شحاب 

موؤ�شرات  قيا�س  على  ي�شاعد  مما 
وممكنات املوارد الب�شرية والتدقيق 
اجل���ه���ات االحت���ادي���ة يف  اأداء  ع��ل��ى 

جمال املوارد الب�شرية.
دعم  يف  البيانات  ه��ذه  ت�شهل  كما 
احلكومة  وم������ب������ادرات  م�������ش���اري���ع 
االحتادية ويبنى عليها عدد كبري 
م��ن ال��درا���ش��ات ال��ت��ي ت��دع��م �شناع 
ال�شيا�شات  ت���ط���وي���ر  يف  ال�����ق�����رار 
وا�شرتاتيجية  روؤي����ة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
حكومة دول��ة االم���ارات وتعزز من 

تناف�شيتها عامليا.
الإ�شدار  مقرتحا  املجل�س  وناق�س 
للقانون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���الئ���ح���ة 
االحت����ادي اخل��ا���س ب��ت��داول املواد 
تداولها  تنظيم  بهدف  البرتولية، 
وو�شع �شوابط واإجراءات ل�شمان 
�شالمة واأمن االأ�شخا�س واملمتلكات 
العالقة،  ذات  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م���ن اأي 
الوعي  ورف����ع  ي�شببها،  ق��د  ت��ل��وث 
لدى ال�شركات حول التعامل معها، 
بيانات  ق��اع��دة  اإن�����ش��اء  ج��ان��ب  اإىل 
احت��ادي��ة ع��ن اجل��ه��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
البرتولية.  امل�����واد  ت�����داول  ق��ط��اع 
قرار  م�����ش��روع  املجل�س  ناق�س  كما 
الالئحة  الإ�شدار  ال��وزراء  جمل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون االحت�����ادي 
والتي  الطبية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ب�����ش��اأن 
التي  وال�����ش��روط  ال�شوابط  حت��دد 
ال�شحية  اخل��دم��ات  تقدمي  تنظم 
عن بعد، و حتديد معايري اخلطاأ 

واملعايري  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  احل��وك��م��ة 
واالإج��راءات واعتمادها من خالل 

جمل�س الوزراء.
جل�شته  خالل  املجل�س  وا�شتعر�س 
تكامل  م�شروع  م�شتجدات  كذلك، 
املنظومة االحتادية لبيانات املوارد 
بياناتي   « وال�����روات�����ب  ال��ب�����ش��ري��ة 
الهيئة  ع��ل��ي��ه  ت�����ش��رف  وال������ذي   ،«
الب�شرية  ل����ل����م����وارد  االحت�����ادي�����ة 
توفري  اإىل  وال���ه���ادف  احل��ك��وم��ي��ة، 
موحدة  اإلكرتونية  بيانات  قاعدة 
يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ي��ت��م من 
املوارد  خاللها توفري كافة بيانات 
ال��ب�����ش��ري��ة ب�������ش���ورة ح���ي���ة واآن����ي����ة، 

احل���ايل وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
اأ�شحاب الهمم يف جميع اجلوانب 
وال�شحية  والتاأهيلية  التعليمية 
والتوظيف وغريها،  واالجتماعية 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  واق���رتاح 
حقوق  بحماية  الكفيلة  واملبادرات 
متتعهم  و�شمان  الهمم،  اأ�شحاب 
مبقت�شى  امل�����ق�����ررة  ب���ح���ق���وق���ه���م 
جانب  اإىل  ال�����ش��اري��ة،  الت�شريعات 
ومبادرات  خ��ط��ط  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
ال�شيا�شة الوطنية لتمكني اأ�شحاب 
خطة  اعتماد  طريق  وع��ن  الهمم، 
اجلهات  ب����ني  م�����ش��رتك��ة  ���ش��ن��وي��ة 
امل��ع��ن��ي��ة م��رت��ب��ط��ة مب��وؤ���ش��ر وطني 

���ش��ي��ا���ش��ات وبرامج  ت��ط��وي��ر  خ���الل 
املحيطة  البيئة  لتاأهيل  ومبادرات 
بهم، ومبا يتيح لهم التمتع بكافة 
ا�شتفادتهم  و����ش���م���ان  اخل����دم����ات 
هذا  على  اال�شتمرار  وعلينا  منها، 
ال��ن��ه��ج احل��ث��ي��ث ل��ت��ك��ون االإم�����ارات 

االأوىل عاملياً يف هذا املجال«.
ه����ذا  امل���ج���ل�������س يف  وا�����ش����ت����ع����ر�����س 
عليا  جل����ن����ة  ت�������ش���ك���ي���ل  ال���������ش����ي����اق 
خل��دم��ات اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، بهدف 
وت��وح��ي��د اجلهود  دع��م��ه��م وط��ن��ي��اً 
وتوفري  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  وال����ط����اق����ات 
اأف�شل الفر�س لهم، حيث تخت�س 
الواقع  ودرا����ش���ة  بتقييم  ال��ل��ج��ن��ة 

ومتابعة  الهمم،  باأ�شحاب  خا�س 
بخ�شو�س  ال��دول��ة  تقرير  تنفيذ 
الفئة،  لهذه  الدولية  االتفاقيات 
واحتياجات  م�شتقبل  وا�شت�شراف 
اال����ش���خ���ا����س اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م يف 
امل�شبقة  احل��ل��ول  واإي���ج���اد  ال��دول��ة 
ل�������ش���م���ان ����ش���م���ول���ي���ة اخل����دم����ات 

وتوفرها بال�شكل املطلوب.
امل��ج��ل�����س مذكرة  ا���ش��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الآلية  م��ق��رتح  ح���ول  امل��ال��ي��ة  وزارة 
ال�شناديق  الع���ت���م���اد  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
واجلهات  ال���وزارات  ل��دى  اخلا�شة 
االحت���ادي���ة، وذل���ك ب��ه��دف تنظيم 
اأ�ش�س  ���ش��م��ن  واإدارت����ه����ا  اإن�����ش��ائ��ه��ا 

جانب  اإىل  اجل�������ش���ي���م،  ال���ط���ب���ي 
حلماية  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال�������ش���واب���ط 
مزاول  ح��ق  وك��ذل��ك  املت�شرر  ح��ق 
ناق�س  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  امل��ه��ن��ة، ويف 
كذلك املجل�س اإ�شدار قرار جمل�س 
التنفيذية  الالئحة  ب�شاأن  ال��وزراء 
لتنظيم  احتادي  بقانون  للمر�شوم 
واالأن�شجة  االأع�����ش��اء  وزراع���ة  نقل 
توفري  اإىل  ال����ه����ادف  ال���ب�������ش���ري���ة، 
االأر�شية املنا�شبة لتطوير خدمات 
واالأن�شجة  االأع�����ش��اء  وزراع���ة  نقل 
ال���ب�������ش���ري���ة يف ال�����دول�����ة، واإي����ج����اد 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��وف��ري مثل 
هذه اخلدمات �شواء على م�شتوى 
املهن  م��زاويل  اأو  ال�شحية  املن�شاآت 
االآليات  اإي��ج��اد  وك��ذل��ك  ال�شحية 
التنظيمي  امل�شتوى  على  الالزمة 

اأو االإجرائي.
ويف ال�شوؤون احلكومية والتنظيمية، 
املجل�س  تو�شيات  املجل�س  ناق�س 
الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع 
الب�شرية  امل������وارد  وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة 

والتوطني، و�شيا�شة وزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع، اإىل جانب مقرتح 
ملديري  مدر�شية  اإدارة  ب��دل  منح 
ال��ه��م��م يف وزارة  اأ���ش��ح��اب  م��راك��ز 

تنمية املجتمع.
جل�شته  خ��الل  املجل�س  اط��ل��ع  كما 
على عدد من التقارير احلكومية، 
م�شروع  م�شتجدات  ت��ق��ري��ر  منها 
ال���ت���اأم���ني ال�����ش��ح��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
وم�شتجدات  االحت��ادي��ة،  احلكومة 
م�������ش���روع ����ش���م���ان ت���ك���ام���ل االأم�����ن 
ال��غ��ذائ��ي وامل���ائ���ي، ون��ت��ائ��ج عملية 
ا�شتعرا�س تنفيذ الدولة التفاقية 
الف�شاد  مل��ك��اف��ح��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
االأوىل  اال���ش��ت��ع��را���س  دورة  خ���الل 
جانب  اإىل   ،2015-2010
ب�شاأن  امل��ح��ا���ش��ب��ة  دي������وان  ت��ق��ري��ر 
احل�شاب اخلتامي جلهاز االإمارات 
املالية  ال�����ش�����ن��ة  ع���ن  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
من  ل���ع���دد  ب���االإ����ش���اف���ة   ،2017
املوا�شيع واملقرتحات املدرجة على 

جدول االأعمال.

الرتبية تقرر 7 اإبريل بدء امتحانات نهاية العام الإمارات ت�شارك العامل اليوم احتفاله بـ»يوم الأم«
لطلبة التعليم امل�شتمر من الـ 7 – 12 وتتوا�شل لـ 24 •• اأبوظبي -وام:

“ الذي  العاملي  االأم  “يوم  ب�  احتفاله  اليوم  العامل  االإم���ارات  دول��ة  ت�شارك 
اقرتحته االأمم املتحدة يف 21 مار�س من كل عام ليكون منا�شبة �شنوية يتم 
من خاللها ت�شليط ال�شوء على االأم وتكرميها واالعرتاف بدورها الكبري 
بناء  يف  االأ�شا�س  اللبنة  تعد  التي  املثالية  االأ�شرة  وبناء  االأطفال  تن�شئة  يف 

املجتمع.
وتقيم جهات عدة يف الدولة مبا فيها الوزارات واجلهات املحلية واملوؤ�ش�شات 
غري احلكومية، اليوم اخلمي�س فعاليات ومنا�شط متنوعة لالحتفاء بهذه 
املنا�شبة والتعبري عن التقدير الكبري للدور الذي لعبته االأم االإماراتية يف 

املجتمع وم�شرية التنمية والعطاء.
وحتل املنا�شبة هذا العام وقد حققت املراأة واالأم االإماراتية اإجنازات كبرية 
على ال�شعد كافة بف�شل دعم وثقة القيادة الر�شيدة التي عملت على متكني 
االأم كامراأة عاملة و�شخرت لها كل االإمكانيات التي �شاعدتها على التفوق 

والنجاح يف جميع املجاالت.
ب��ك��ل االإج���الل  ال�����ش��ع��ب االإم���ارات���ي  21 م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام ي�شتذكر  ويف 
واالحرتام جهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س االحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�س  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  العام 
التنمية االأ�شرية “ اأم االإمارات” يف دعم ومتكني املراأة االإماراتية وتكرميها 

لالأمهات االإماراتيات وتقدير ت�شحياتهم.
وتويل القيادة الر�شيدة يف دولة االإمارات اهتماماً كبرياً لالأمومة والطفولة، 
ملمار�شة  اأمامها  الطريق  فاحتة  امل��ج��االت،  جميع  يف  ال��دع��م  لهما  مقّدمة 
احلقوق كافة التي ت�شتند اإىل قيم العدالة وامل�شاواة واملواطنة، يف ا�شتكمال 
لنهج الوالد املوؤ�ش�س، املغفور له، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، حتى غدت املراأة االإماراتية حا�شرة وفاعلة يف م�شاّف الن�شاء الالتي 

حققن النجاح والتميز يف العلم والعمل.
اأمام  م�شاريعها  على  التميز  اأب��واب  وفتح  االإب���داع،  دع��م  مل�شرية  وا�شتكمااًل 
الن�شاء، اأطلقت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، “جائزة ال�شيخة فاطمة 
قادرات  في�شبحن  باأبنائهن،  االأمهات  اإ�شعاد  بهدف  والطفولة”  لالأمومة 
على تربيتهم وتن�شئتهم ب�شكل �شليم يوؤهلهم للم�شتقبل، فالهدف اأن تتحقق 
امل�شلحة والفائدة لالأم واأطفالها، ب�شكل يربز اهتمام دولة االإمارات العربية 

اخلدمات  وت��وف��ري  وع��امل��ي��اً،  اإقليمياً  والطفولة،  االأم��وم��ة  بق�شايا  املتحدة 
قادرة  االأم  جتعل  وتدابري،  اآليات  واإيجاد  واأطفالها،  ب��االأم  للعناية  الالزمة 

على التوفيق بني دورها يف االأ�شرة، ودورها يف احلياة العامة.
وال تغفل “ جائزة ال�شيخة فاطمة لالأمومة والطفولة” عن ت�شليط ال�شوء 
على متطلبات الرعاية لالأمهات واالأطفال من “اأ�شحاب الهمم”، وحتفيز 
فيها،  والتميز  الت�شاركية  االأن�شطة  يف  االندماج  على  وت�شجيعهم  االأطفال 
اإجراء  االإم���ارات وخارجها على  دول��ة  داخ��ل  الباحثني  اجل��ائ��زة  ت�شجع  كما 
الدرا�شات واالأبحاث يف كل ما يرثي املكتبة االإماراتية يف هذا املجال، فهي 
من اأهم املحاور التي يجب االهتمام بها، لكون االأم والطفل، من اأهم الفئات 

بل للعي�س بظروف طيبة وبيئة �شليمة. التي حتتاج اإىل تي�شري ال�ُشّ
باإعداد  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ���ش��م��و  وج��ه��ت   2018 م��ار���س  ويف 
التي   ،“ واليافعني  واالأط��ف��ال  لالأمهات  �شديقة  “ االإم���ارات  ا�شرتاتيجية 
النظر عن  الدولة بغ�س  ت�شتهدف جميع االأطفال واليافعني واالأمهات يف 
اجلن�شية والعرق واللغة والديانة وت�شعى لتعزيز حق االأطفال واالأمهات يف 
رعاية �شاملة �شمن بيئة �شحية م�شتدامة وتعزيز حق االأطفال واليافعني 
يف فر�س تعّلم جيد النوعية ينمي �شخ�شياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، 
املجاالت  ك��ل  وال��ي��اف��ع��ني يف  ل��الأط��ف��ال  الفعالة  امل�����ش��ارك��ة  اإىل دع��م  اإ���ش��اف��ة 
ومعلومات  اأدل��ة  على  مبنية  تكون  بحيث  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات  وتخطيط 

دقيقة تكفل حقوق الطفل.
تعزيز  اإىل  والطفولة، حتتاج  االأم��وم��ة  رع��اي��ة  اأن  االإم����ارات  دول��ة  واأدرك���ت 
من  اإط���ار  يف  وتعليمية،  واجتماعية  و�شحية  ثقافية  منظومة  وت��ط��وي��ر 
وتفعيل  ل��دي��ه��م،  ال��ك��ب��رية  الطموحات  ودع���م  الر�شيد،  والتوجيه  العناية 
العالقات االإن�شانية وتقويتها، بهدف تعزيز التنمية امل�شتدامة املن�شودة، يف 
دولة متتلك �شجاًل نا�شعاً يف اأخذ زمام املبادرة، وتوفري ال�شبل واالآليات كافة 

الالزمة حلماية ورعاية الن�شاء واالأطفال.
ووفرت قيادة دولة االإمارات الر�شيدة كل ما حتتاج اإليه االأم واملراأة االإماراتية 
من تعليم وعمل وفر�س للتدريب والتعلم وعملت على حتقيق التوازن بني 
املراأة والرجل ومتكني املراأة يف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 
دولة  ت�شدرت  كما  امل�شتدامة،  التنمية  وم��وؤ���ش��رات  امل��ج��االت  م��ن  وغ��ريه��ا 
والتقدم  واال�شتقرار  والر�شا  ال�شعادة  ملوؤ�شرات  الدولية  التقارير  االإم��ارات 

االجتماعي بني �شعوب العامل.

•• دبي – حم�شن را�شد 

قررت وزارة الرتبية والتعليم اإجراء 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ام��ت��ح��ان��ات 
ال�شف  امل�شتمر من  التعليم  لطلبة 
ال�������ش���اب���ع وح���ت���ى ال����ث����اين ع�����ش��ر يف 
الفرتة من 7 اإىل 24 اأبريل املقبل  
ال���وزارة يف تعميم وجهته  واأك���دت   ،
»الفجر«  وح�شلت  النطاق  ملديري 
االمتحانات  اأن  م��ن��ه  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى 
الفرتة  يف  اإل���ك���رتون���ي���ة  ���ش��ت��ج��رى 
امل�شائية من ال�شاعة الرابعة وحتى 
، واأرفقت الوزارة  الثامنة والن�شف 
جلنة   61 باأ�شماء  تف�شيلياً  ك�شفاً 
ت��ق��رر اإج������راء االم��ت��ح��ان��ات ب��ه��ا يف 
اإىل  الفتة  ال�شمالية،  واملناطق  دبي 
جت��ه��ي��ز ك��اف��ة ال��ل��ج��ان ع���ن طريق 

اإدارة تقنيات املعلومات.
ووفقاً للك�شف املرفق حددت الوزارة 
الأداء االمتحانات بها يف  جلنة   15
و12  ال�شارقة  يف  جلنة  و11  دب��ي 
اأم  يف   3 اإىل  اإ����ش���اف���ة  ع��ج��م��ان،  يف 
القيوين و9 يف راأ���س اخليمة و11 
ال�شرقية  وال�����ش��ارق��ة  ال��ف��ج��رية  يف 
ب��اأن االمتحانات  ال����وزارة  واأف����ادت   ،
االأوىل  ف����رتت����ني  ع���ل���ى  ����ش���ت���ج���رى 
خالل الفرتة من 7 اإىل 15 اأبريل 

لطلبة ال�شفوف من ال�شابع وحتى 
الرابعة  ال�شاعة  من  ع�شر  احل��ادي 
وحتى ال�شاد�شة م�شاء ، ومن املقرر 
اإجراء الفرتة الثانية يف الفرتة من 
ابريل لطلبة ال�شف   24 اإىل   16
تقرر  اإذ  ع�����ش��ر،  ال���ث���اين  و  ال��ع��ا���ش��ر 
ال�شف  لطلبة  االمتحانات  اإج���راء 
الرابعة  ال�شاعة  م��ن  ع�شر  ال��ث��اين 
وحتى ال�شاد�شة ، ولفتت الوزارة اإىل 
اإجراء امتحانات ال�شف العا�شر من 

وحتى  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
ال��ث��ام��ن��ة وال���ن�������ش���ف، م�����ش��رية اإىل 
املن�شقني  توفري روؤو���ش��اء جل��ان مع 

للعمل باملكافاأة.
وزارة  اع��ت��م��دت  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
ال�����رتب�����ي�����ة وال����ت����ع����ل����ي����م م�����ق�����ررات 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ام��ت��ح��ان��ات 
املتكامل   امل�شتمر  التعليم  لطلبة 
 . ع��ام  م�شار  ع�شر  ال��ث��اين  بال�شف 
واأو�شحت اأن امتحان اللغة العربية 

در�شها  ال��ت��ي  التعلم  ن���واجت  يغطي 
الطالب يف منهاج الف�شل الدرا�شي 
االأول والثاين عدا مهارة اال�شتماع 

واملحادثة والكتابة.
امتحان  ب�������اأن  ال����������وزارة  واأف����������ادت 
الدرا�شات االجتماعية يغطي جميع 
االأول  ال��ف�����ش��ل��ني  درو������س  م���ه���ارات 
وال��ث��اين ال����واردة يف ك��ت��اب الطالب 
 ، املعتمدة  ال��درا���ش��ي��ة  للخطة  وف��ق 
وذكرت اأن مقررات مادة الريا�شيات 
درو�س  االأول  الف�شل  يف  تت�شمن 
الثانية  ال�����وح�����دة  م�����ن  خم�����ت�����ارة 
ت�شمنت  بينما  وال��راب��ع��ة،  والثالثة 
الثاين درو���س من  الف�شل  مقررات 

الوحدة ال�شاد�شة وال�شابعة.
وح������ددت ال��������وزارة م����ق����ررات م���ادة 
والتي  االأول  الف�شل  يف  ال��ف��ي��زي��اء 
�شملت الكهرباء ال�شاكنة من الوحدة 
من  الكهربائية  وامل��ج��االت  االوىل 
الكهربائي  والتيار  الثانية  الوحدة 
و�شملت   ، ال���ث���ال���ث���ة  ال����وح����دة  م����ن 
م����ق����ررات ال��ف�����ش��ل ال���ث���اين دوائ����ر 
الوحدة  م���ن  وال�����ت�����وازي  ال����ت����وايل 
املغنطي�شية من  واملجاالت  الرابعة، 
الوحدة اخلام�شة، اإ�شافة اإىل احلث 
الوحدة  م���ن  ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ش��ي 

ال�شاد�شة.

باملكافاأة جلان  روؤ�شاء  •توفري 
االمتحانات الإجراء  جمهزة  جلنة   61•

»الهالل« يقف على �شري العمل يف اإن�شاء م�شت�شفى »ال�شيخة فاطمة لالأمومة والطفولة« بنواك�شوط
•• نواك�شوط -وام:

اإن�شاء  العمل يف  االإماراتي على �شري  وقفت هيئة الهالل االأحمر 
العا�شمة  يف  والطفولة«  لالأمومة  فاطمة  ال�شيخة  م�شت�شفى   «
ال�شيخة  �شمو  بدعم من  تنفيذه  يتم  الذي  نواك�شوط  املوريتانية 
املجل�س  رئي�س  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
بقيمة  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  للهالل  الفخرية  الرئي�س  االأ���ش��ري��ة 
م��ل��ي��وين دره�����م. واط���ل���ع وف���د م���ن ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر - زار 
موريتانيا موؤخرا الفتتاح عدد من امل�شاريع التنموية هناك برئا�شة 
فهد عبد الرحمن بن �شلطان نائب االأمني العام للتنمية والتعاون 
الرعاية  ي��وف��ر  ال���ذي  امل�����ش��روع  االإجن����از يف  ن�شبة  - على  ال���دويل 
وي�شم  ويتكون من طابقني  ال��والدة  لالأمهات وحديثي  ال�شحية 
والتخدير  العمليات  املتمثلة يف غرف  ال�شحية  املرافق  عددا من 

العنابر  جانب  اإىل  الطارئة  للحاالت  ا�شتقبال  ومركز  والتعقيم 
التي ت�شتوعب 20 �شريرا.

و�شي�شاهم  حالة   50 يوميا  امل�شت�شفى  ي�شتقبل  اأن  املتوقع  وم��ن 
يف خف�س ن�شبة وفيات حديثي الوالدة واالأمهات احلوامل والتي 

تعترب مرتفعة ن�شبيا يف موريتانيا.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام لهيئة الهالل 
جمال  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ج��ه��ود  اأن  االأح��م��ر 
واالأطفال  لالأمهات  الالزمة  الرعاية  توفر  والطفولة  االأم��وم��ة 
من  ال��ن��وع  لهذا  تفتقر  التي  وال�شاحات  االأق��ال��ي��م  م��ن  الكثري  يف 

اخلدمات ال�شرورية.
وقال اإن مبادرات �شموها عرب الهالل االأحمر تعزز قدرات الهيئة يف 
تبني امل�شاريع التي تفي باأغرا�س التنمية واالإعمار يف الدول التي 
تواجه حتديات اإن�شانية وتنموية عديدة وتعاين �شعوبها من وطاأة 
الفقر والعوز. واأ�شاف » �شمو ال�شيخة فاطمة كانت وال تزال �شندا 

قويا وداعما اأ�شا�شا الأن�شطة الهالل االأحمر وخدماته املتميزة يف 
�شاحات العطاء االإن�شاين«.. م�شددا على اأن رعاية �شموها للهيئات 
اخلريية واملنظمات االإن�شانية تدل على القيم واملعاين التي ت�شعى 
التناف�س  على  املجتمع وحفزها  �شموها لرت�شيخها بني قطاعات 

والبذل من اأجل االآخرين.
يكون  اأن  على  حر�شت  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  اإن  الفالحي  وق��ال 
وم�شتداما  مبا�شرا  اأث��را  موريتانا  يف  فاطمة  ال�شيخة  مل�شت�شفى 
لتح�شني حياة االأمهات، موؤكدا حر�س الهيئة على اأجناز امل�شروع 
ال�شحية  اأغ��را���ش��ه  حتقيق  يف  ي�شاهم  حتى  املطلوبة  بال�شرعة 
واالإن�شانية. يذكر اأن الظروف االإن�شانية التي مرت بها موريتانيا 
واالأطفال  الن�شاء  م��ع��ان��اة  م��ن  فاقمت  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ��الل 
فرتات  ب�شبب  داخليا  والنازحني  املجاورة  ال��دول  من  والالجئني 
يف  موريتانيا  م��ن  وا�شعة  اأج���زاء  �شربت  التي  واجل��ف��اف  القحط 

فرتات متتالية.
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي : يوم ال�شعادة فر�شة لنحتفل بفرق عملنا املتميزة وباإجنازاتها

بح�شور ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان 

جمعية »البيت متوحد« حتتفي باإجنازاتها على مدى 7 �شنوات باإطالق هويتها اجلديدة

•• عجمان- وام:

املجل�س  النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  اأكد 
التنفيذي اأن ال�شعادة نعي�شها يف دولة االمارات كل يوم بف�شل قيادة ر�شمت 

ا�شرتاتيجية وطنية متكاملة لت�شنع �شعادة اجلميع.
جاء ذلك خالل تواجد �شموه مع فريق عمله يف حكومة عجمان يف لقاء ودي 
حتاور معهم فيه عن ال�شعادة م�شريا اإىل االإ�شادات اجلميلة التي ت�شله عنهم 
يف خمتلف فرق العمل التي كانوا جزءا منها والتي تعك�س جهودهم الكبرية 

واإجنازاتهم التي تزيده فخرا بهم.
املتميزة  عملنا  بفرق  لنحتفل  فر�شة  العاملي  ال�شعادة  ي��وم  اإن  �شموه  وق��ال 
هم م�شاهمني رئي�شني يف ال�شعادة التي يعي�شها كل  وباإجنازاتهم الكبرية بعدِّ
اأر�س االإم��ارات. جمع اللقاء موظفي املجل�س التنفيذي واجلهات  فرد على 
واالإدارة  املالية  ال��رق��اب��ة  ودائ���رة  الرقمية  احلكومة  وموظفي  ل��ه  التابعة 

املركزية لل�شوؤون القانونية يف فندق عجمان �شراي.
واأطلق �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي خالل اللقاء مبادرة » االجتماعات 
الدورية ملركز تنفيذي حكومة عجمان » والتي �شتحظى باإ�شراف مبا�شر من 
والكفاءة  احلوكمة  مبادئ  لتحقيق  عجمان  حكومة  مركز  اأداء  على  �شموه 

والفعالية يف ممار�شات و�شيا�شات االإدارة العامة.
و�شت�شارك يف هذه االجتماعات التي �شتعقد ب�شكل ربع �شنوي اإدارات االأمانة 
العامة للمجل�س التنفيذي واحلكومة الرقمية ومركز االإح�شاء والتناف�شية 
وامل���وارد  القانونية  ل��ل�����ش��وؤون  امل��رك��زي��ة  واالإدارة  للتميز  عجمان  وب��رن��ام��ج 
الب�شرية املركزية ودائرة املالية. وتناق�س تلك االجتماعات عددا من املحاور 
موؤ�شرات حمور حكومة  نتائج  2021 منها  لروؤية عجمان  اال�شرتاتيجية 
وحتديات  احلكومي  واالأداء  التنفيذية  العمل  وخ��ط��ط  وامل��وازن��ة  متميزة 
وال�شيا�شات  وامل�شروعات  االحتادية  احلكومة  مع  ال�شراكة  وجماالت  العمل 
امل�شرتكة. ويف لقاء اآخر جمع �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي مع املدراء 

التنفيذيني ومدراء االإدارات يف اجلهات املحلية اأكد �شموه اأن حكومة عجمان 
القيادة  راية  لتحمل  اختارتها  التي  بالنخبة  �شعيدة  العاملي  ال�شعادة  يوم  يف 
نرجوه  ال��ذي  التغيري  اإح���داث  على  ق���ادرون  باأنهم  ثقة  وان��ه على  احلديثة 
�شتمنح  التي  احلديثة  االإداري���ة  للقيادة  جديدة  مفاهيم  وا�شتحداث  منهم 

اإمارة عجمان وجمتمعها ال�شعادة التى ي�شتحقونها.
اإط��الق مبادرة  لقائه مع قيادات م�شتقبل عجمان عن  �شموه خالل  واأعلن 
اإ�شراك  اإىل  يهدف  ال��ذي  عجمان«  م�شتقبل  لقيادات  التنفيذي  املنتدى   «
العامة  ال�شيا�شات  �شنع  عملية  يف  ال�شباب  فئة  م��ن  احلكومية  ال��ق��ي��ادات 
وتنفيذ امل�شروعات اال�شرتاتيجية وخلق بيئة عمل حمفزة ومعا�شرة قادرة 

على مواكبة التغريات املت�شارعة.
الدوائر  يف  االإدارات  وم����دراء  التنفيذيون  امل����دراء  امل��ن��ت��دى  يف  و�شي�شارك 
وذوو  احلكومة  اململوكة من  اخلا�شة  واجلهات  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
بامل�شاركة ال�شتعرا�س ومناق�شة  الراغبني  ال�شباب  فئة  وال��راأي من  اخلربة 

اال�شتثمارات  وجلب  االقت�شادي  التحفيز  مثل  احليوية  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد 
واإدارة مدن   2021 التنمية  وم�شتهدفات  العامة  تقدمي اخلدمات  وجودة 

امل�شتقبل.
ويف نهاية اللقاء اأعرب �شموه عن فخره بلقاء قيادات م�شتقبل عجمان الذين 
يجد فيهم الطاقة واحلما�شة موؤكداً اأنهم الرهان االأكرب يف م�شرية االإمارة 
نحو امل�شتقبل الواعد. من جانبهم اأ�شاد املوظفون باللقاء الذي جمعهم مع 
�شمو ويل عهد عجمان يف يوم ال�شعادة واأكدوا اأن املوظف يف حكومة االإمارات 
والكوادر  الوطنية  القدرات  بقادة ملهمني حري�شني على متكني  حمظوظ 

احلكومية وخلق بيئة عمل �شعيدة حتفز االإنتاجية والعطاء.
العاملي وكلماته الطيبة تعد حافزا  ال�شعادة  اأن لقاء �شمّوه يف يوم  واأ�شافوا 
العقبات والتحديات لتحقيق  التاألق والنجاح وتخطي  جديدا لهم ملوا�شلة 
اأهداف االأجندة الوطنية وجعل اإمارة عجمان من اأكرث مواطن ال�شعادة يف 

العامل.

•• اأبوظبي-الفجر:  

اأطلقت جمعية »البيت متوحد« هويتها اجلديدة خالل حفل خا�س اقامته 
ومبادراتها  واإجنازاتها  مب�شاهماتها  واحتفت  ابوظبي،  عهد  ويل  دي��وان  يف 
التنمية  اأ�شهمت خالله يف دعم م�شرية  تاأ�شي�شها  7 �شنوات منذ  على مدى 

وحتقيق اأثر اإيجابي يف حت�شني جودة حياة العديد من اأفراد املجتمع.
ح�شر حفل االإطالق ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان، املدير 
التنفيذي ملكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي، و�شعادة جرب 
الرئي�س  اأبوظبي نائب  دي��وان ويل عهد  ال�شويدي، مدير عام  حممد غامن 
الفخري جلمعية البيت متوحد، و�شعادة �شيف علي القبي�شي، رئي�س جمل�س 
رئي�س  نائب  الرميثي،  غ��امن  علي  �شعادة  و  متوحد«،  »البيت  جمعية  اإدارة 

جمل�س االإدارة جلمعية البيت متوحد، وحممد النعيمي، مدير مكتب �شوؤون 
البيت  جلمعية  االإدارة  جمل�س  وع�شو  اأبوظبي  العهد  ويل  بديوان  التعليم 

متوحد، وعبداهلل النيادي ع�شو جمل�س االإدارة جلمعية البيت متوحد
ومنذ تاأ�شي�شها اأطلقت جمعية البيت متوحد جمموعة متنوعة من املبادرات 
4 ركائز رئي�شية هي: احلياة ال�شحية،  والربامج املتخ�ش�شة ا�شتندت على 
ال��ف��ئ��ات االجتماعية.  ال��وط��ن��ي��ة، واالب��ت��ك��ار وال��ع��ل��وم، وم�����ش��ان��دة  وال���وح���دة 
وا�شتعر�شت اجلمعية خالل احلفل اأهم اإجنازاتها وبراجمها املتنوعة والتي 
التحتية  والبنية  وال�شحة  والتعليم  والعلوم  االجتماعية  املجاالت  �شملت 
تطوير  يف  اال�شتمرار  وبهدف  املجاالت..  من  وغريها  التدريبية  وال��دورات 
روؤية  على  ترتكز  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  هويتها  اجلمعية  ك�شفت  اجلمعية  اأداء 

تطويريه للم�شتقبل تخدم اأهدافها وتعزز من تواجدها.

 وقال �شعادة �شيف علي القبي�شي، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البيت متوحد 
»منذ تاأ�شي�س اجلمعية �شعينا دائماً لتوفري من�شة مبتكرة للمجتمع املحلي 
اأنحاء دولة االإم��ارات العربية املتحدة للم�شاهمة يف تنمية املجتمع  يف كافة 
اإطالق وتنفيذ جمموعة متنوعة  اأفرادها، من خالل  وحت�شني جودة حياة 
من املبادرات احليوية التي و�شل عددها اإىل 30 مبادرة حققت نتائج على 

ار�س الواقع وات�شفت باال�شتمرارية.«
�شاب من   1500 اأك��رث من  بتدريب  بان اجلمعية قامت  �شعادته  واأو�شح    
خالل مبادرة »النجوم ال�شاعدة« لتبني منط حياة �شحية، وتقدمي الدعم 
القطاع اخلا�س من خالل مبادرة  للعمل يف وظائف  اإماراتياً   50 لو�شول 
ج�شور، واإجراء اأكرث من 285 �شاعة من ور�س العمل يف مركز االبتكار بدعم 
من �شركة غوغل العاملية. واأ�شاف ان اجلمعية وخالل فرتة زمنية ب�شيطة 

ا�شتطاعت ان تنمو وحتقق نتائج طيبة واليوم لديها 30  �شريكاً و 21 راعاً 
ي�شاهمون من خالل مبادراتها على حت�شني جودة حياة االآالف من النا�س 
يف جميع اأنحاء االإمارات، م�شريا اىل ان مرحلة جديدة من العمل وال�شعي 
نحو حتقيق اهداف جمعية البيت متوحد تنظر اأع�شاء اجلمعية وباأذن اهلل 

�شتت�شاعف اجلهود وتتنوع املبادرات مع انطالق الهوية اجلديدة. 
لتعزيز ممار�شات ومعايري  تكر�س جهودها  البيت متوحد  اأن جمعية  يذكر 
املجتمعات  ومتكني  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  وتعليم  ال�شحية  احلياة 
املحلية. وت�شمل اأحدث مبادراتها »رحلة االحتاد« و »حديقة البيت متوحد« 
امل�شتقبل  و«جن��وم  ال�شاعدة«  »النجوم  وم��ب��ادرة  امل�شتقبل«  »علماء  وم��ب��ادرة 
الطبي« و »اأخالقي هويتي« و »ج�شور« و »مركز االبتكار« بدعم من غوغل  

و«منط احلياة ال�شحية«.

بناء على دعوة �شرطة ال�شارقة

�شرطة راأ�ش ت�شهد تخريج طلبة اأكادميية العلوم ال�شرطية الدفعة »19«
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

العميد عبد اهلل خمي�س  ا�شتقبل 
�شرطة  ع������ام  ق����ائ����د  احل�����دي�����دي 
بح�شور  ب��االإن��اب��ة،  اخليمة  راأ����س 
امل���ق���دم ق�����ش��ي��ب ال��زع��اب��ي مدير 
العامة  والعالقات  االإع��الم  اإدارة 
ب����االإن����اب����ة، امل����ق����دم دك����ت����ور عبد 
رئي�س  النقبي  حم��م��د  ال��رح��م��ن 
ق�����ش��م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وال���ت���دري���ب 

باجلهود االأكادميية املتميزة التي 
تبذلها االأكادميية لتاأهيل الطلبة 
لتمكينهم  وت��دري��ب��ه��م  ال�����ش��ب��اط 
من االن�شمام اىل جهاز ال�شرطة 
وتنفيذ واجبهم الوطني مبنتهى 
ال������والء واالأم����ان����ة واالخ����ال�����س، 
ح����ف����اظ����اً ع����ل����ى اأم���������ن ال�����دول�����ة 
مكت�شباتها،  وحماية  وا�شتتقراها 
دوام  اخلريجني  للطلبة  متمنياً 

التوفيق والنجاح.

ال�شرطية  ال���ع���ل���وم  اأك����ادمي����ي����ة 
الذين  ال����زائ����ري����ن،  ب���ال�������ش���ارق���ة 
نقلوا له دعوة مقدمة من اللواء 
ال�شام�شي  ال����ّزري  حم��م��د  �شيف 
ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة – 
االأكادميية،  جمل�س  رئي�س  نائب 
حل�������ش���ور ف���ع���ال���ي���ات االح���ت���ف���ال 
من   «  19  « ال��دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج 
ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  طلبة 
ب��ال�����ش��ارق��ة، ال����ذي ���ش��ي��ق��ام حتت 

العلوم  ب����اأك����ادمي����ي����ة  امل�����ي�����داين 
يرافقه  ب��ال�����ش��ارق��ة،  ال�����ش��رط��ي��ة 
املقدم ثاين را�شد املهريي رئي�س 
باأكادميية  امل�������ش���ت���ودع���ات  ق�����ش��م 
بال�شارقة،  ال�����ش��رط��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
املر�شحني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  وع�����دد 
مبكتبه  وذل������ك  ب����االأك����ادمي����ي����ة، 

مببنى القيادة العامة.
ح��ي��ث رّح�����ب  ق��ائ��د ع����ام �شرطة 
مبمثلي  ب��االإن��اب��ة،  اخليمة  راأ����س 

ال�����ش��م��و  ال�شيخ  رع���اي���ة ���ش��اح��ب 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
القا�شمي حاكم ال�شارقة – رئي�س 
جمل�س اأكادميية العلوم ال�شرطية 
االأربعاء  يوم  وذلك يف  بال�شارقة، 
املوافق 27-03-2019م مبقر 

االأكادميية باملدينة اجلامعية.
عبد  العميد  اأب���دى  جانبه،  وم��ن 
اهلل احلديدي، �شروره وا�شتعداده 
م�شيداً  الكرمية،  الدعوة  لتلبية 

الإمارات للتنمية الجتماعية تنظم 
»البتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل«

•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

االبتكار   « بعنوان  دورة  االجتماعية   للتنمية  االإم����ارات  جمعية  نظمت   
ومدرب  م�شت�شار  رواجبة  حممد  امل�شت�شار  قدمها   ،» امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
 ، امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف   »4G« امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��م��ي��ز  االب��ت��ك��ار  يف  معتمد 

وح�شرها 32 متدرباً ومتدربة.
ت�شعى  التي  احلكومية  للتوجهات  مواكبة  ل��ل��دورة   اجلمعية  تنظيم  ياأتي 
اإىل تعزيز مكانة الدولة كوجهة للم�شتقبل، كما اأ�شبح ا�شت�شراف امل�شتقبل 

جزءاً مهّماً من كل القطاعات احليوية يف املجتمع.
وتناولت هذه الدورة  العديد من املحاور املهمة، منها: مدخل اإىل االإبداع 
اإىل املفهوم العلمي  واالبتكار، واأن��واع االبتكار والنماذج العاملية، ثم تطرق 
وذكر  اال�شرتاتيجي،  التخطيط  وبني  بينه  والفرق  امل�شتقبل،  ال�شت�شراف 
االبتدائية،  ال�شروط  وه��ي:  امل�شتقبل،  �شيناريو  لبناء  الثالثة  العنا�شر 
التنبوؤ  تقنيات  اإىل  ت��ط��رق  كما  امل�شتقبلي،  وال��و���ش��ع  امل�شتقبلي،  وامل�����ش��ار 

العك�شي، واالأدوات امل�شتخدمة يف عملية ا�شت�شراف امل�شتقبل 
قال مدير عام جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية خلف �شامل بن عنرب 
اإال  وال�����ش��ع��ادة  وال��ت��ق��دم  للتطور  جم��ال  ب���اأاّل  اجلمعية  هتمام  منطلق  م��ن 
ملا  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  االبتكار  وم��ه��ارات  ثقافة  تطبيق  نحو  ب��االجت��اه 
االإبداع  الع�شر وحتدياته، ومتغرياته. وعامل  له من دور مهم يف مواكبة 
واالبتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل لي�س مقت�شراً على الفرد، بل على املوؤ�ش�شات 
واحلكومات، وا�شتثمار الكفاءات والكوادر الب�شرية هو راأ�س املال احلقيقي.

اأطلقتها وكالة االإمارات للف�شاء وكليات التقنية العليا يف دبي

طالب جامعة نيويورك اأبوظبي يفوزون باملركز الأول يف م�شابقة جتارب يف املدار
•• اأبوظبي-الفجر: 

جامعة  ط������الب  م����ن  ف����ري����ق  ف������از 
مب�شابقة  اأب����وظ����ب����ي  ن����ي����وي����ورك 
قامت  والتي  املدار”،  يف  “جتارب 
خمتلف  م�������ن  ط���������الب  ب�������دع�������وة 
اإىل تقدمي  ال��دول��ة  اجل��ام��ع��ات يف 
بحثية  وتطبيقات  وجت���ارب  اأف��ك��ار 
»احلياة  علمية مبتكرة يف جم��ايليَ 
يف الف�شاء« و»الطاقة يف الف�شاء«.
م���ن وكالة  ك���ل  امل�����ش��اب��ق��ة  ون���ظ���م 
التقنية  وكليات  للف�شاء  االإم��ارات 
االإع���الن  مت  حيث  دب���ي،  يف  العليا 
ع���ن ال���ف���رق ال���ف���ائ���زة ت���زام���ن���اً مع 
العاملي،  الف�شاء  م��وؤمت��ر  ان��ط��الق 
الثالثاء  فعالياته  انطلقت  ال��ذي 
اجتماع  اأك���رب  وي��ع��دُّ  م��ار���س،   19
الف�شاء  قطاع  لقادة  ا�شرتاتيجي 

يف العامل.

طالب  �شتة  الفائز  الفريق  و�شمل 
من دفعة عام 2021 من جامعة 
اأوماجن  اأب��وظ��ب��ي، وه��م  ن��ي��وي��ورك 
الفيزياء،  يف  املتخ�ش�س  م��ي�����ش��را 
يف  املتخ�ش�شة  ج��اي��ن  و���ش��ان��ت��ان��و 
الفيزياء وعلوم احلا�شوب، وروميل 
الهند�شة  يف  املتخ�ش�س  م��ي��م��ون 
عبا�شي  وم����اج����د  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
املتخ�ش�س يف الهند�شة امليكانيكية، 
و�شيون هاو املتخ�ش�س يف االأحياء، 
يف  املتخ�ش�س  اهلل  ن�����ش��ر  واأح���م���د 

الهند�شة الكهربائية.
بامل�شابقة، قال  الفوز  على  وتعليقاً 
هذه  “اإن  ه����او:  ���ش��ي��ون  ال��ط��ال��ب 
لنا،  بالن�شبة  للغاية  مميزة  حلظة 
العمل مع  لنا فر�شة  �شتتاح  حيث 
�شركة  اأول  راك�س”،  “نانو  �شركة 
العامل،  يف  جت��اري��ة  ف�شاء  ملحطة 
ووكالة االإمارات للف�شاء، واملن�شة 

يهدف  ح��ي��ث  بامل�شابقة،  اأب��وظ��ب��ي 
الكامنة  االأ�شباب  عن  الك�شف  اإىل 
اال�شتجابة  يف  االن��خ��ف��ا���س  وراء 
ال���ف�������ش���اء عند  ل��������رواد  امل���ن���اع���ي���ة 

ال�شيتوكني  “تفاعل  م�شروع  وف��از 
مع اخلاليا اجلذعية املكونة للدم 
يف بيئة اجلاذبية ال�شغرى” الذي 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ط����الب  ق���دم���ه 

اأو  ال�شغرى  للجاذبية  التعر�س 
ظروف املعي�شة بالف�شاء، وبالتايل 
�شوف ي�شهم يف حت�شني �شحة رواد 

الف�شاء يف امل�شتقبل.

التعليمية الأبحاث الف�شاء “درمي 
النانو  خمترب  لبناء  وذل���ك  اأب”، 
به.  جتربتنا  تطبيق  �شيتم  ال���ذي 
حتظى  ب���اأن  للغاية  �شعداء  ون��ح��ن 
جت��رب��ت��ن��ا ب��ف��ر���ش��ة اإط���الق���ه���ا اإىل 
حم���ط���ة ال���ف�������ش���اء ال���دول���ي���ة عام 
الواليات  اإىل  وبذهابنا   ،2020
املتحدة لن�شهد هذا احلدث، االأمر 
بالن�شبة  هائلة  الذي ميثل خطوة 

لنا”.
وت��ع��د م�����ش��اب��ق��ة جت����ارب يف امل����دار 
التعليمية  امل�����ب�����ادرات  اأب�������رز  م����ن 
ال�شباب  اإ���ش��راك  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
وت�شجيعهم  اجل���ام���ع���ات،  وط��ل��ب��ة 
جماالت  يف  الفاعلة  امل�شاركة  على 
علوم الف�شاء. وقد تلقت امل�شابقة 
اجلامعات  ط��الب  م��ن  طلباً   70
االإمارات  دول��ة  اأنحاء  من خمتلف 

للم�شاركة بها.
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اأخبـار الإمـارات
منتدى الت�شال احلكومي .. بناء الإن�شان ج�شر العبور للتنمية امل�شتدامة

•• ال�شارقة -وام:

اأم�س  اأعماله  الذي انطلقت  الدويل لالت�شال احلكومي  املنتدى  يحمل 
اإن�شان” جمموعة من  “تغيري �شلوك .. تطوير  ال�شارقة حتت �شعار  يف 
الر�شائل املهمة التي توؤكد اأهمية بناء االإن�شان لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
ال��دويل يف ت�شريحات لوكالة  يف املجتمعات. واأك��د م�شاركون يف املنتدى 
اأنباء االإمارات “وام” عظم الدور امللقى على عاتق االت�شال احلكومي يف 
متكني االإن�شان وتنمية راأ�س املال الب�شري باعتباره ركيزة حتقيق التنمية 
والتقدم يف خمتلف املجتمعات ..م�شريين اإىل اأن دولة االإمارات حر�شت 
باملهارات  الب�شري وتزويده  املال  راأ�س  الزمن على تهيئة  منذ عقود من 
والعلوم احلديثة كافة ما مكنها من حتقيق التطور والتقدم يف العديد 

من القطاعات واحتالل مراكز متقدمة يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية.

امللهم  واملتحدث   ”Ea “برين�س  لقب  �شاحب  ويليامز  ريت�شارد  وق��ال 
قطاع  تطوير  اإن  االجتماعية  الق�شايا  يف  والنا�شط  االأف����الم  و���ش��ان��ع 
واحدة  لعملة  وجهني  االآن  اأ�شبحا  االإن�شان  وبناء  احلكومي  االت�شال 
فاالت�شال احلكومي اأ�شبح عليه االآن دور يف التاأكيد على اأهمية م�شاركة 
الفرد الفاعلة يف اخلطط والربامج احلكومية كافة التي تعود نتائجها 

عليه ب�شكل مبا�شر من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة يف املجتمع.
واأ�شاف اأن جتربة دولة االإمارات يف بناء االن�شان تعد منوذجا يحتذى به 
.. م�شريا اإىل اأن الدولة اآمنت باأهمية العن�شر الب�شري لتحقيق التطوير 
املن�شود يف خمتلف قطاعاتها ومتكنت بالفعل بف�شل هذه الروؤية الثاقبة 

يف تبووؤ مكانة رائدة على خمتلف االأ�شعدة.
احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  يف  بامل�شاركة  �شعادته  عن  واأع���رب 
بال�شارقة الذي ي�شكل من�شة رائدة للتعرف على واقع وحتديات االت�شال 

احلكومي. من جانبه قال اندور كني الكاتب واملتحدث الدويل اإن حمور 
ال��دويل لالت�شال احلكومي يف دورت��ه احلالية الذي يركز على  املنتدى 
االإن�شان يكت�شب اأهمية كبرية خالل الفرتة احلالية .. الفتا اإىل اأن قطاع 
اأنه  على  التاأكيد  يف  كبرية  م�شوؤولية  عليه  اأ�شحى  احلكومي  االت�شال 

حمور وغاية ال�شيا�شيات والربامج احلكومية كافة.
اأهمية  م��وؤك��دا   .. ال�شبة  امل�شري حممد  االإع��الم��ي  ذل��ك  واتفق معه يف 
احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  عليه  يركز  ال��ذي  االإن�شان  حم��ور 
خالل الدورة احلالية ..م�شريا اإىل اأن اأي م�شرية بناء وتنمية وتقدم يف 

املجتمعات تعتمد بالدرجة االأوىل على راأ�س املال الب�شري.
االإم��ارات ترتكز  التي تقوم بها دولة  املبادرات واخلطط  اإن جميع  وقال 
له  والتميز  النجاح  عنا�شر  توفري  وكيفية  االإن�شان  على  االأول  املقام  يف 
2019 عاما للت�شامح  ب��اإع��الن ع��ام  .. م�شيدا مب��ب��ادرة دول��ة االإم���ارات 

وحر�شها على ن�شر قيم الت�شامح يف املجتمعات لي�س على ال�شعيد املحلي 
وح�شب واإمنا على ال�شعيد العاملي.

ي�شار اإىل اأن املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي جنح على مدار االأعوام 
اإن�شاء  منها  املهمة  االإجن����ازات  م��ن  العديد  حتقيق  يف  املا�شية  ال�شبعة 
اللجنة االأكادميية للمنتدى الدويل لالت�شال احلكومي واإطالق جائزة 

ال�شارقة لالت�شال احلكومي.
االت�شال  يف  العاملية  احل��االت  لدرا�شات  موثوقا  مرجعا  املنتدى  واأ�شبح 
احل��ك��وم��ي ك��م��ا ���ش��اه��م دع���م ج��ه��ود اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ت��ط��وي��ر فكر 
االت�����ش��ال احل��ك��وم��ي وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ح��دي��ات ب��االإ���ش��اف��ة اإىل اإع����داده 
املعنية يف  للجهات  دوليني  املختلفة من قبل خرباء  التدريبية  للربامج 
على  اجلامعيني  الطالب  وت�شجيع  ال�شارقة  باإمارة  احلكومي  االت�شال 

التخ�ش�س يف املجاالت املرتبطة باالت�شال احلكومي.

حاكم ال�شارقة يفتتح الدورة الثامنة من املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي
•• ال�شارقة - الفجر:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د   
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة على اأهمية ر�شالة املنتدى الدويل لالت�شال 
احلكومي يف مناق�شة تطوير اأداء املوؤ�ش�شات احلكومية من خالل خدماتها 
والبنى التحتية التي توفرها والت�شريعات املالئمة التي تقرها ومبادراتها 

اال�شرتاتيجية، مبا ي�شهم يف حتقيق ريادة اخلدمات احلكومية.
اأم�س االأربعاء بح�شور  األقاها �شموه، �شباح  جاء ذلك خالل الكلمة التي 
حفل  يف  ال�شارقة،  حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
التي  احل��ك��وم��ي،  لالت�شال  ال���دويل  املنتدى  م��ن  الثامنة  ال���دورة  افتتاح 
االإعالمي  للمكتب  التابع  احلكومي،  لالت�شال  ال���دويل  امل��رك��ز  ينظمها 
حلكومة ال�شارقة، على مدار يومني، يف مركز اإك�شبو ال�شارقة، حتت �شعار 
اإن�شان«، مب�شاركة نخبة من اخلرباء وممار�شي  .. تطوير  �شلوك  »تغيري 

االت�شال احلكومي الدوليني.
النظم  وتطبيق  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  تنمية  ف��ك��رة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
بع�س  يف  حم�شورة  كانت  اأنها  اإال  احلديثة  بالفكرة  لي�شت  التكنولوجية 
الدول واأ�شبحت يف ال�شنوات االأخرية اأحد املو�شوعات املثرية للنقا�س من 
حيث كيفية تطبيقها واال�شتفادة منها يف منطقتنا. واأو�شح �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة اأنه عند بداية تطبيق النظم احلديثة �شعياً لتطوير العمل 
احلكومي حدثت اأخطاء كثرية ب�شبب التطور ال�شريع للتكنولوجيا وتنوع 

طرق التوا�شل فيها وقلة املتخ�ش�شني والعارفني بها.

املوؤ�ش�شات واملجتمع
واأو�شح �شموه الرتابط بني املوؤ�ش�شات احلكومية واأفراد املجتمع يف عالقة 
متبادلة، حيث اأن املوظف فيها هو جزء من املجتمع، وخدمات املوؤ�ش�شات 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  تطور  اأن  اإىل  �شموه  م�شرياً  املجتمع،  الأف��راد  تقدم 
التقنيات  مع  التعامل  يجيدون  الذين  موظفيها  بتطور  ياأتي  وخدماتها 

احلديثة.

النظم احلديثة وقيادة امل�شتقبل
املتحدة هو جمتمع  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن جمتمع  اإىل  �شموه  ولفت 
التخ�ش�شات، م�شرياً  املتعلمني اجلامعيني يف خمتلف  �شاب، معظمه من 
اإىل اأن هذه العلوم هي التي ت�شهم يف اإدارة التكنولوجيا والنظم احلديثة 

وتطويرها خلدمة املجتمع والقدرة على اي�شالها لكافة فئات املجتمع.
العاملني  اال�شتمرار يف تطوير مهارات وخربات  اإىل �شرورة  �شموه  ونوه 
الوظائف  اإىل  و�شوال  الوظيفية  امل�شوؤوليات  يف  وتدرجهم  املوؤ�ش�شات  يف 
تنفذها  التي  ال�شاملة  القيادة  برامج  يف  اإحلاقهم  �شرورة  مع  القيادية، 
والإدراج  احلاجة  حالة  يف  اخلارجية  الكفاءات  ا�شتقطاب  مع  املوؤ�ش�شات، 

اأفكار وو�شائل جديدة.

هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة مثال
وتطرق �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اإىل اأهمية قدرة قيادة املوؤ�ش�شات يف 
العملية احلديثة على مواكبة النظم التكنولوجية واملعرفة بها مت�شائاًل 

�شموه هل تكون القيادة من خارج املوؤ�ش�شة اأم من داخلها؟
الفتاً �شموه اإىل التجربة الناجحة لهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة ومن خالل 
واالإدارية  الوظيفية  امل�شتويات  من  تغيري  اإح���داث  يف  اجل��دي��دة،  قيادتها 
خدماتها  تطوير  بعد  الهيئة  وا�شتطاعت  اأعالها،  اإىل  ال�شغرية  والفنية 
اأف��راد املجتمع وم�شاركتهم ب�شكل فعلي للتعرف على  من متكني خمتلف 

هذه اخلدمات وطرق ا�شتخدمها.
ودعا �شموه اإىل �شرورة اأن تعمم هذه التجربة التي حققتها هيئة كهرباء 

ومياه ال�شارقة على كافة املوؤ�ش�شات والهيئات املحلية احلكومية.
وانطلق حفل االفتتاح بعر�س فيلم �شلط ال�شوء على روؤية ور�شالة املنتدى 
يف دورته لهذا العام، واأهميته يف ظل متغريات الع�شر الراهن، واأثره على 
داخل  االأف��راد  م�شلكيات  يف  والتحول  املجتمعية،  التنمية  �شيا�شات  حتول 

بلدانهم.
جمل�س  رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  األقى  احلفل  وخ��الل 
ال�شارقة لالإعالم، كلمة اأ�شار فيها اإىل اأن اإمارة ال�شارقة حتت�شن يف يومني 

العمل  وور���س  واجلل�شات  احل���وارات  �شل�شلة من  العامل عرب  ع��ام  كل  من 
اال�شتثنائية امل�شاحبة لفعاليات املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي، الذي 
يفتح يف كل عام االأبواب على اآفاق جديدة لالت�شال احلكومي يف املنطقة 
يعلم  اجلميع  اأن  اإىل  القا�شمي،  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ولفت  والعامل. 
وذلك  احلكومي،  للعمل  الناب�س  القلب  بات  احلكومي  االت�شال  اأن  كيف 
نظراً للتطور يف طريقة التوا�شل الب�شري، كما اأنه بات معياراً من معايري 
اأن هناك عدد من املوؤ�ش�شات الدولية بداأت  جناح العمل احلكومي، مبيناً 

ربط جناح احلكومات بجودة وقوة توا�شلها مع كافة اأفراد جمهورها.
واأ�شاف ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي: اأقف اليوم الأحتدث عن عامل 
اأكرث،  برتكيز  يحظى  اأن  يجب  احلكومي،  االت�شال  جهود  جن��اح  يف  مهم 
اأمناط  تغيري  على  وق��ادر  للتطوير،  اإن�شان متحفز  فبدون  االإن�شان،  وهو 
ب��الده، لن  مل�شتقبل  دافعة  تفكريه لتواكب ع�شره، وجاهز الأن يكون قوة 
اخلطط  كل  تنفعنا  ولن  معه،  التوا�شل  يف  املتطورة  التقنيات  كل  تنفعنا 

التنموية لتطوير حياته وتاأمني م�شتقبله .
وحول عدة ت�شاوؤالت وردت حول �شعار املنتدى لهذا العام »تغيري �شلوك .. 
تطوير اإن�شان«، قال ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي عندما نقول )تغيري 
ال�شلوك( فاإننا حتماً ال نق�شد التدخل يف حياة النا�س، اأو اإ�شدار االأحكام 
ونطمح  نق�شده  ال���ذي  ال�شلوك  فتغيري  حياتهم،  طريقة  على  امل�شبقة 
لتحقيقه من خالل برامج االت�شال احلكومي يكمن يف ثالثة خطوات هي 
�شلوكه  وتاأثري حميطه على  االإن�شان ونف�شيته وعقليته  العمل على فهم 
املتاحة  ال�شلوكية  باخليارات  االإن�شان  وتوعية  مدرو�شة،  علمية  بطريقة 
املجتمع  فيها ويف  وتوؤثر  التي تعرت�س حياته  امل�شائل،  اأمامه يف خمتلف 
الداعم  ال�شلوك  الختيار  واإل��ه��ام��ه  االإن�����ش��ان  ه��ذا  لتحفيز  وال�شعي  ككل، 

مل�شلحته وم�شلحة جمتمعه .
جانباً  لي�س  ال�شلوك  تغيري  علم  لالإعالم:  ال�شارقة  رئي�س جمل�س  وتابع 
االت�شال  ق��ل��ُب  ح��ال��ي��اً  يعد  فهو  فح�شب،  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  م��ن  مهماً 
عاملني  دائماً  �شيظالن  و�شلوكه  االإن�شان  عقلية  الأن  الع�شري  احلكومي 
و�شلوكه  االإن�����ش��ان  عقلية  والأن  ت��اأخ��ره��ا،  اأو  املجتمعات  رق��ي  يف  اأ�شا�شيني 
يوؤثران بطريقة اإيجابية اأو �شلبية على جناح الربامج وامل�شاريع التنموية 

التي تطرحها احلكومات .
املنتدى  الثامنة من  ال��دورة  اأن  القا�شمي،  اأحمد  �شلطان بن  ال�شيخ  واأك��د 
�شت�شعى لالإجابة على عدد من االأ�شئلة حول الذي ميكن اأن يفعله االت�شال 
احلكومي لفهم االإن�شان ب�شكل اأعمق، ولتحفيزه من الداخل على امل�شاهمة 
يف  اال�شتثمار  اأن  الفتاً  املجاالت،  كافة  يف  امل�شتقبل  لتحديات  الت�شدي  يف 
االإن�شان الناجح املتقدم هو هدٌف �شاٍم ت�شعى اإليه كل احلكومات املخل�شة 
ل�شعوبها. وتوقف ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، عند اهتمام القيادة يف 
دولة االإمارات واإمارة ال�شارقة باالإن�شان، الذي ت�شعه اأواًل، وتعتربه ثروة 
املجتمعات احلقيقية، وقال: اإن ا�شتثمار �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف 
وتزكيٌة  الفرد،  اأخالق  تهذيب  ا�شتثماٌر يف  هو  والقراءة،  والكتاب  الثقافة 
ال�شيخة  �شمو  �شموه،  قرينة  وا�شتثمار  لفكره،  وتطويٌر  و�شلوكه  لنف�شه 
االأ�شرة،  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
واملبتكرين، هو  القادة  ربع قرن ل�شناعة  والوقت الإن�شاء موؤ�ش�شة  اجلهد 
ا�شتثماٌر يف تطويِر مهارة الفرد، ومنِحه االأدوات العلمية والعملية لتاأدية 

دور اإيجابي يف املجتمع يف امل�شتقبل.
واأكد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، اأن قراءة متاأنية مل�شتقبلنا تو�شح 
ال�شارقة �شتواكب  باأن  اإىل تغيريات ِجذرية، قاطعاً  اأن حياتنا يف طريقها 
هذه التغيريات، ومبيناً يف الوقت نف�شه اأنه ال ميكن حتقيق هذه املواكبة 
مب��ع��زل ع��ن ت��ط��وي��ر اأمن����اط ال��ت��ف��ك��ري، واك��ت�����ش��اب ���ش��ل��وك��ي��ات ت��ت��واف��ق مع 

تطلعاتنا.
الري  االأم��ريك��ي،  ل��الإع��الم��ي  ت�شجيلي  فيديو  عر�س  احلفل  تخلل  كما 
كينج، امللقب ب�«�شيد امليكروفون«، ا�شتعر�س خالله جتربته املتعلقة بدور 
وخربته  االإن�شان،  عند  االإيجابي  التغيري  اإح��داث  يف  احلكومي  االت�شال 
اآالف  م��ع  تعامله  وكيفية  ع��م��وم��اً،  اجل��م��اه��ريي  واالإع�����الم  االت�����ش��ال  يف 
ال�شخ�شيات التي حاورها، ونظرته اإىل التاأثري الكبري الذي حتدثه و�شائل 

التوا�شل االجتماعي يف �شلوكيات االأفراد واجلماعات واملوؤ�ش�شات.
وركز كينج يف حديثه على االأدوار التي اأ�شبحت تلعبها من�شات التوا�شل 
االأ�شخا�س  ت�شاعد  باتت  اأنها  م��وؤك��داً  االإع��الم��ي،  الف�شاء  يف  االجتماعي 

واالأخبار  ال�شائعات  الإط��الق  من�شة  اأي�شاً  وباتت  اآرائ��ه��م،  عن  التعبري  يف 
واأن���ه عاي�س  اللحظة  ول��ي��دة  لي�شت  ال��زائ��ف��ة  االأخ��ب��ار  اأن  ال��زائ��ف��ة، الف��ت��اً 
الكثري م��ن النماذج الأخ��ب��ار زائ��ف��ة خ��الل ف��رتة احل��رب ال��ب��اردة، واأو�شح 
�شرعة  تفوق  وب�شرعة  واالنت�شار  الت�شاعد  يف  اآخ���ذة  الظاهرة  ه��ذه  ب��اأن 
اأنها �شتظل  ال�شوء وذلك ب�شبب التقنيات احلديثة، مبيناً يف الوقت ذاته 
موجودة يف امل�شتقبل، ودعا كينج احلكومات ملزيد من التوا�شل وال�شفافية 
مع مواطنيها وتوجيههم نحو االأفعال البناءة حتى يت�شنى لها الت�شدي 

للتحديات التي تفرزها االأخبار الزائفة.
و�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، اجلل�شة 
النا�شط  اأقيمت �شمن فعاليات حفل االفتتاح، والتي قدمها  التي  امللهمة 
املجتمعي و�شانع االأفالم ريت�شارد ويليامز امللقب ب� »برين�س Ea«، والتي 
ع��ن جوانب  اع��ت��ق��دن��ا«، وحت���دث فيها ويليامز  مل��ا  ع��ن��وان »خ��الف��اً  حملت 
اإىل  ا�شتناداً  االإن�����ش��ان،  تطور  يف  ال�شلوك  تغيري  ب��دور  مرتبطة  خمتلفة 
جتربته يف �شناعة املحتوى واالأف��الم التحفيزية، التي تركز على ق�شايا 
بني  وال��ت��وازن  العرقية  والق�شايا  البيئة  على  احلفاظ  مثل  متخ�ش�شة 
العمل واحلياة. كما �شهد �شموه جل�شة »االإن�شان امل�شوؤول: مفتاح احللول 
�شعود  بن  �شلطان  ال�شيخ  من  كٌل  فيها  حتدث  التي  امل�شتقبل«،  لتحديات 
القا�شمي املحا�شر والباحث يف ال�شوؤون االجتماعية وال�شيا�شية والثقافية 
لقناتي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اخلطيب  نبيل  وال��دك��ت��ور  العربية،  اخلليج  دول  يف 
القيادة  يف  واخلبري  العاملي  املتحدث  ك��اراي��ول  ورينيه  واحل���دث،  العربية 
اأهم  اإح���دى  »ذك����رى«  م��ب��ادرة  زري��ق��ات موؤ�ش�س  وال��ث��ق��اف��ة، ورب��ي��ع  امللهمة 
املبادرات يف العمل املجتمعي الت�شاركي يف االأردن، واأدارت االإعالمية زينة 
يازجي. و�شّلطت اجلل�شة ال�شوء على ما يعنيه اأن يكون االإن�شان م�شوؤواًل، 
اأن  املواطن  على  اأن��ه  اإىل  القا�شمي،  �شعود  بن  �شلطان  ال�شيخ  اأ�شار  حيث 
التي  احلقيقية  و�شماتها  وهويته،  مواطنته،  حقيقة  ويعي  اإيجابياً  يكون 
غر�شها االأجداد واالآباء املوؤ�ش�شني، الفتاً اإىل اأن منظومة القيم واملرتكزات 
نتاج جهد طويل  االإماراتية هي  املجتمعية  الهوية  ت�شّكل  التي  االأ�شا�شية 

ومرتاكم طيلة عقود من الزمن.
الذي  اجليل  لنا  تركها  التي  والِعرب  ال��دور  ن�شتفيد من  اأن  علينا  وتابع: 
�شبقنا، فهو جيل ناجح ا�شتطاع اأن يوؤ�ش�س دولة، ويقوم باحتاد قوي دولة 
خيارات  م��ن  تقدمه  مل��ا  فيها  للعي�س  العربي  ال�شباب  م��ن  الكثري  يطمح 
تنموية على ال�شعيدين االقت�شادي واملعريف، واإذا اأردنا اأن ن�شل اإىل اإن�شان 
م�شوؤول وموؤمن بهويته وجمتمع وبالده يجب اأن ننتبه للطفل، علينا اأن 
منذ  املواطن  فتمكني  ثانوي،  ب�شكل  معهم  نتحدث  واأال  االأطفال  نحرتم 
الن�شاأة غاية يف االأهمية، كون الدور قد جاء ليكون الفرد منا مواطناً واعياً 
تلقى  عادياً  ف��رداً  بل  م�شوؤواًل يخدم وطنه لي�س يف كونه موظفاً حكومياً 

على عاتقه م�شوؤولية كبرية جداً، وعلى اجلميع اأن يثق بقدراته .
ولفت ال�شيخ �شلطان بن �شعود القا�شمي اإىل اأن العامل االفرتا�شي ومن�شات 
التوا�شل االجتماعية �شمحت باإيجاد �شلوكيات مغايرة عما يفعله االن�شان 
على اأر�س الواقع �شواء من خالل ما ين�شره عن يومياته اأو ما يت�شرف 
به ويعرّب من خالله عن اآراءه، منّبهاً يف الوقت نف�شه اإىل �شرورة روؤية كل 
تلك الت�شرفات بدون وجود عوائق، ليتمكن االإن�شان من التعبري عن ذاته 

ب�شكل وا�شح من دون وجود الأي و�شائط بينه وبني االآخرين.
العربية  لقنوات  العام  املدير  اخلطيب  نبيل  الدكتور  حتدث  جانبه  ومن 
اإىل  اأ�شار  اإن�شان عربي م�شوؤول، حيث  بناء  االإع��الم يف  واحل��دث، عن دور 
اختالفهم  على  االأط���راف  جميع  فيه  يتفاعل  حيوي  جم��ال  االإع���الم  اأن 

للو�شول �شوية اإىل هدف اأو توجه ما.
وعن الدور الذي يلعبه االإعالم يف تعزيز الهوية العربية، تطرق اخلطيب 
العربية  باللغة  ناطقة  اإخبارية متخ�ش�شة  قناة   16 للحديث عن وجود 
للعرب  مملوكة  فقط  منها   4 اأن  مو�شحاً  العربي،  اجلمهور  ت�شتهدف 
اإىل اأن تلك اجلهات تلعب دوراً يف مترير  والباقي جلهات خارجية، الفتاً 

براجمها وروؤيتها وهذا عامل يوؤثر على الهوية الثقافية العربية.
واأ�شاف اخلطيب: اإذا مل تكن املوؤ�ش�شة م�شدراً مقنعاً لالأخبار فهناك بدائل 
كثرية �شيتوجه لها اجلمهور الذي يبحث عن اإثراء معارفه وثقافته، لذا 
الذي  للفرد  يت�شنى  بحيث  القنوات  لتلك  طوعية  بدائل  ن�شنع  اأن  علينا 
ي�شعر بالفخر بثقافته اأن يرى تعبرياً عنها واأنا ال اأ�شتطيع اأن اأرّوج ب�شكل 
جّذاب للفنانني الت�شكيليني العرب على �شبيل املثال، وهذا يعك�س �شعف 

ح�شورهم وقلة �شهرتهم، بينما يف املقابل هناك من رّوج لفنانيه ومبدعيه 
ب�شكل اأكرب واأكرث كفاءة.

امللهمة  القيادة  يف  وخبري  ع��امل��ي،  متحدث  ك��اراي��ول  رينيه  تطرق  ب���دوره 
والثقافة يف مداخلته للحديث عن احلكومات والنخب واالإعالم واملوؤثرين 
يف  وفاعاًل  م�شوؤواًل  ف��رداً  ليكون  وتوجيهه  االإن�شان  بناء  يف  �شركاء  كلهم 

املجتمع.
 وتابع: على من يقوم بعمليات االت�شال اأن يراعي الفروقات الدميوغرافية 
يوجد  ال  اإذ  معهم،  يتفاعل  واأن  واخ��ت��الف��ات��ه��م  االآخ��ري��ن  �شعور  وي��ق��در 
ب��ارع يف  اأح��د  اأن��ه ال يوجد  اإن��ك��ار  مقيا�س واح��د لالأ�شخا�س، وال ميكنني 
عملية االت�شال من طرفني، اإذ يجب على املوؤثرين واالإعالم واحلكومات 
اأن يعززوا من ثقافة االت�شال الثنائي بني االأفراد، وتنويع الر�شائل اإذ ال 
ميكن اإر�شال ر�شالة واحدة لتتنا�شب مع جميع اأفراد املجتمع بل يجب على 
احلكومات اأن تكون ذكية يف اأ�شاليب اختيارها لنوعية الر�شالة التي تريد 

اأن توجهها للجمهور.
من جانبه قال ربيع زريقات موؤ�ش�س مبادرة »ذكرى« اإن جميع ما نبحث عنه 
يف عملية االت�شال والتنمية وبناء االإن�شان هي مفاهيم تقليدية موجودة يف 
املجتمع ومتاأ�شلة فيه �شواء على �شعيد اال�شتدامة اأو االإنتاجية والريادة 
وغريها، الفتاً اإىل اأن هذا ما مل�شه من خالل جوالته الكثرية يف االأرياف 

والقرى، والتي اأدت لتاأ�شي�س املبادرة .
وتابع زريقات: منذ اآالف ال�شنوات تعّلم النا�س املفاهيم التنموية ب�شكلها 
اال�شتدامة  عن  ناهيك  تلقائي،  ب�شكل  تاأتي  كانت  فاالإنتاجية  االأ�شيل، 
وبيئتهم هذا  واال�شتفادة من جميع ما يحيط مبجتمعهم  امل��واد  وتدوير 
يح�شل  كما  واقعهم  عن  من�شلخني  ال  مرتابطني  كانوا  الأنهم  يعود  كله 
لنا االآن، وهناك الكثري من القيم من حولنا، علينا اأن نحب اأنف�شنا ونثق 
بها، ليتعّزز االنتماء لدينا �شواء على �شعيد البيئة اأو الثقافة اأو املجتمع 

باأكمله .
وجتول �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
اأروقة  يف  االفتتاح  حفل  بعد  واحل�شور  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
�شموه جانباً  تابع  امل�شاحبة، حيث  الفعاليات  �شموه على  املنتدى، مطلعاً 
من بع�س الور�س التدريبية واجلل�شات التفاعلية، وتفقد اأجنحة عدد من 
مف�شل  �شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع  امل�شاركة،  والدوائر  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
حول  تتمحور  واأن�شطة  فعاليات  من  واالأجنحة  املن�شات  ت�شمه  ما  حول 

اأهداف املنتدى.
من  ك��ٌل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  جانب  اإىل  االفتتاح  حفل  ح�شر 
ال�شيخ خالد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك، 
وال�شيخ  املدين،  الطريان  دائرة  رئي�س  القا�شمي  بن ع�شام  وال�شيخ خالد 
�شامل بن عبدالرحمن القا�شمي رئي�س مكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ فاهم 
بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة العالقات احلكومية، وال�شيخ حممد بن 
حميد القا�شمي مدير دائرة االح�شاء والتنمية املجتمعية، ال�شيخ في�شل 
بن �شعود القا�شمي مدير هيئة مطار ال�شارقة الدويل، وال�شيخ ماجد بن 

عبد اهلل القا�شمي مدير دائرة العالقات احلكومية.
وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  اأي�شا  احلفل  ح�شر  كما 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  املال  عبدالرحمن  و�شعادة خولة  دولة، 
ال�شارقة، و�شعادة �شامل علي املهريي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة، 
واللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة، وروؤ�شاء ومدراء 
الدوائر واملوؤ�ش�شات االحتادية واملحلية، و�شعادة طارق �شعيد عالي مدير 
املكتب االإعالمي حلكومة ال�شارقة، وجواهر النقبي مدير املركز الدويل 
املوؤ�ش�شات  يف  التحرير  وروؤ���ش��اء  املنتدى  و�شيوف  احل��ك��وم��ي،  لالت�شال 

االإعالمية.
ويقام املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي هذا العام بال�شراكة مع عدد من 
ال�شارقة،  اأبرزها غرفة جتارة و�شناعة  املوؤ�ش�شات الوطنية والدولية  اأهم 
ومدينة ال�شارقة لالإعالم »�شم�س«، وهيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، 
وهيئة االإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة، وموؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة 
القادة واملبتكرين، ودائرة احلكومة االإلكرتونية بال�شارقة، وموؤ�ش�شة مناء 
لالرتقاء باملراأة، وقناة »�شكاي نيوز« اأ�شرتاليا، و«نيويورك تاميز« اأمريكا، 
اأنباء االإم��ارات، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، وموؤ�ش�شة  وقناة العربية، ووكالة 

اأبوظبي لالإعالم، ودار اخلليج لل�شحافة والن�شر.

وفد اإماراتي يزور م�شجدي مدينة كراي�شت�شري�ش النيوزيلندية ويلتقي اأهايل ال�شهداء
•• اأبوظبي -وام:

معايل  برئا�شة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وف��د من  زار 
كراي�شت�شري�س  م��دي��ن��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي،  را����ش���د  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور 
النيوزيلندية التي �شهدت هجوما اإرهابيا داميا على م�شجدين 

اأثناء �شالة اجلمعة املا�شية اأودى بحياة الع�شرات.
وتاأتي الزيارة تعبريا عن الت�شامن الكامل الذي اأعلنته دولة 
وحكومة  �شعب  م��ع  و�شعبا  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
اإج���راءات  ك��ل م��ا تتخذه م��ن  نيوزلندا وال��وق��وف معها جت��اه 
اأرا�شيها،  على  املقيمني  و�شالمة  وا�شتقرارها  اأمنها  حلفظ 
النيوزلندية ممثلة  بذلتها احلكومة  التي  م�شيدين باجلهود 

مبعايل جا�شندا اأرديرن رئي�شة الوزراء.
واطلع الوفد - الذي رافقه �شعادة �شالح اأحمد �شامل الزرمي 

ال�����ش��وي��دي ���ش��ف��ري ال���دول���ة ل���دى ن��ي��وزي��ل��ن��دا - خ���الل جولة 
اأهايل  ب��ع�����س  ول��ق��اء  امل�����ش��ج��دي��ن  �شملت  ب��امل��دي��ن��ة  ت�شامنية 
اأدم��ى م�شاعر املاليني حول  ال�شهداء و�شحايا احل��ادث الذي 

العامل.
م�شجدي  يف  النعيمي  را���ش��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وال��ت��ق��ى 
الغادر  االإره��اب��ي  الهجوم  بها  وق��ع  اللذين  و«لينوود«  »ال��ن��ور« 
اآخر امل�شتجدات املتعلقة  اإمامي امل�شجدين واطلع منهما على 
بالهجوم االإرهابي واأو�شاع امل�شابني وعائالتهم وذلك برفقة 

املفت�س راكي�س نايدو من �شرطة نيوزلندا.
وحر�س معايل النعيمي على زيارة اأ�شر ال�شهداء لتقدمي واجب 
التقى  كما  معهم..  الكامل  الت�شامن  على  والتاأكيد  ال��ع��زاء 
اأرم�شرتوجن  ليندا  ال�شهيدة  جنلة  له  املرافق  والوفد  معاليه 
اأن متوت  اختارت  التي  والت�شحية  للفداء  التي �شربت مثاال 

وهي حتمي بج�شدها �شيدة اأ�شيبت بدورها يف الهجوم وجنت. 
 2010 يف  حديثا  االإ���ش��الم  دخلت  التي  ارم�شرتوجن  وليندا 
اأداء فري�شة  لي�شت بغريبة على االإم��ارات واأهلها حيث متنت 
احلج، اأعظم فرائ�س الدين االإ�شالمي احلنيف، وكان لها ما 
طلبت يف 2017 حيث �شاعدتها موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل 

نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية.
وكانت اأرم�شرتوجن �شمن وفد �شم األف حاج يف عام 2017 
ي�شمل 98 دولة اأجنبية اأتوا من »كل فج عميق« �شمن برنامج 
داخل  ���ش��واء  املجتمع  خ��دم��ة  يف  االإن�شانية  للموؤ�ش�شة  دوري 
املواطنني  من  بعدد  الوفد  التقى  كما  خارجها.  اأو  االإم���ارات 
النيوزيلنديني من االأديان والطوائف االأخرى الذين تواجدوا 
ل�شحايا  ودعمهم  ت�شامنهم  ع��ن  للتعبري  احل���ادث  موقع  يف 

احلادث االإرهابي.
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اأخبـار الإمـارات
دبي لرعاية الن�شاء والأطفال تطلق خطتها ال�شرتاتيجية 2021-2019

•• دبي -وام:

اال�شرتاتيجية  خطتها  واالأط���ف���ال  الن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
والهيكل التنظيمي اجلديد 2019-2021 مبا يتما�شى مع روؤية القيادة 
عقدته  ال��ذي  ال�شنوي  احلفل  خ��الل  وذل��ك   2021 دب��ي  وخطة  الر�شيدة 

املوؤ�ش�شة اأم�س يف فندق انرتكونتيننتال يف دبي.
الذي  احلفل  خ��الل  اجلديدة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  تفا�شيل  عر�س  ومت 
عقد بح�شور �شعادة اأحمد بن دروي�س املهريي رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وكافة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الب�شطي  عفراء  و�شعادة 
 3 على  للموؤ�ش�شة  اجل��دي��دة  اال�شرتاتيجية  وت�شتند  املوؤ�ش�شة.  وموظفي 
اأوال الوقاية وثانيا الرعاية والتاأهيل والتمكني وثالثا  حماور رئي�شية هي 

اأه���داف ا�شرتاتيجية  اأرب��ع��ة  ال��ق��درات واالب��ت��ك��ار حيث ح��ددت م��ن خاللها 
والعنف �شد  االإ�شاءة  اأ�شرار  للحد من  الوقاية  امل�شاهمة يف  للموؤ�ش�شة هي 
الن�شاء واالأطفال وتقدمي خدمات منوذجية ورائدة مبا يتفق مع القوانني 
وتعزيز  املجتمع  يف  بدجمهم  والنجاح  ال�شحايا  وتاأهيل  الدولية  واملعايري 

فعالية وكفاءة االأداء الداخلي يف املوؤ�ش�شة.
يف  تتلخ�س  املوؤ�ش�شة  روؤي���ة  ف���اإن  اجل��دي��دة  اال�شرتاتيجية  للخطة  ووف��ق��ا 
جمتمع خاٍل من العنف �شد الن�شاء واالأطفال يف اإمارة دبي وتتمثل ر�شالة 
م��ن خالل  واالأط��ف��ال  الن�شاء  والعنف �شد  االإ���ش��اءة  م��ن  احل��د  املوؤ�ش�شة يف 
تفعيل دور الوقاية وتوفري امللجاأ االآمن وخدمات الرعاية واإع��ادة التاأهيل 
وفق اأف�شل املعايري الدولية املتعارف عليها. وقال �شعادة اأحمد بن دروي�س 
املهريي اأن املوؤ�ش�شة حر�شت خالل و�شع اخلطة اال�شرتاتيجية اجلديدة اأن 

االإب��داع واالبتكار  تعزيز مفاهيم  املرحلة من خالل  تتما�شى مع متطلبات 
والتميز مبا يتما�شى مع روؤية القيادة الر�شيدة وخطة حكومة دبي 2021 
.. م�شيدا يف هذا االإطار بالدعم غري املحدود الذي يقدمه �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�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
واأ�شاف  ال��دول��ة.  وخ��ارج  داخ��ل  واملجتمعي  االإن�شاين  للعمل  دب��ي  ويل عهد 
وجميع  واالأط��ف��ال  الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  اإن  املهريي 
لهذه  املمكنة  الدعم  �شبل  كل  تقدمي  موا�شلة  على  العزم  عقدوا  اأع�شائه 
العمل  فريق  من  يتجزاأ  ال  ج��زء  املجل�س  ك��ون  املوظفني  واأبنائها  املوؤ�ش�شة 
اإىل  تت�شمن  والتي  الكيان  لهذا  املوؤ�ش�شية  القيم  وتنفيذ  وقائم على رعاية 
جانب املهنية وامل�شوؤولية قيم هامة اأخرى مثل الت�شاركية والتكاملية وهي 

القيم التي يجب اأن نحر�س جميعاً على اأن تكون جزء ال يتجزاأ من عملنا 
اليومي يف هذه املوؤ�ش�شة. من جهتها اأكدت �شعادة عفراء الب�شطي اأن املوؤ�ش�شة 
تفتخر باأنها قدمت امل�شاعدة منذ اإن�شائها وحتى نهاية العام 2018 اإىل 7 
اآالف و383 حالة من �شحايا العنف واالإجتار بالب�شر واحلاالت االإن�شانية 
امل�شاعدة/  خ��ط  تلقى  كما  ال��رج��ال  وحتى  واالأط��ف��ال  الن�شاء  م��ن  املختلفة 
/التابع للموؤ�ش�شة 28 األف و350 ات�شاال منذ اإن�شاء اخلط.   800111
على  تعتمد  اجل��دي��دة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  الب�شطي  واأ����ش���ارت 
موؤ�شرات ا�شرتاتيجية وا�شحة ت�شمن حتقيق االأهداف امل�شتقبلية املن�شودة 
ب�شكل �شليم حمكومة باإطار من القيم املوؤ�ش�شية الثابتة التي جتمع جميع 
العاملني يف املوؤ�ش�شة بروح الفريق الواحد خلدمة جمتمعهم ووطنهم ورفع 

ا�شمه عاليا يف جمال العمل االإن�شاين واملجتمعي.

�شلطان اجلابر: املجل�ش الوطني لالإعالم يقوم بدور داعم لالت�شال احلكومي
•• ال�شارقة - وام:

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم اأن 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  ال���ث���ورة 
العامل يف خمتلف املجاالت تتطلب 
تطوير  احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن 
الداخلية  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ث��ق��اف��ت��ه��ا 
واآليات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وحت�����ش��ني 

ويحفزها  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
لتطوير ا�شرتاتيجياتها وتقنياتها 
املوؤ�ش�شي  وال��ت��وا���ش��ل  ل��الت�����ش��ال 
التوا�شل  فعالية  ت�شمن  بحيث 
امل�شتهدفة..  ال��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  م���ع 
التي  املوؤهلة  الكوادر  ب��اأن  �شك  وال 
متتلكها هذه املوؤ�ش�شات قادرة على 
تلبية هذه املتطلبات بال�شراكة مع 
و�شائل  وبا�شتخدام  االإع��الم  قطاع 
واأو�شح  االج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���ش��ل 

ال�����ش��ارق��ة - » ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ، 
لالت�شال  ال��دويل  »املنتدى  ي�شكل 
احلكومي«، فر�شة مثالية للخرباء 
بالقطاع  وامل��ع��ن��ي��ني  وامل��خ��ت�����ش��ني 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى اآخ������ر ال���ت���ط���ورات 
واال�شرتاتيجيات  ال���و����ش���ائ���ل  يف 
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة ع���امل���ي���اً، مبا 

امل��ج��ت��م��ع نحو  اأف�������راد  يف حت��ف��ي��ز 
 « االإيجابي. وقال معاليه  التغيري 
اأثبت االإعالم االإماراتي اأنه �شريك 
ل��ط��ريف م��ع��ادل��ة االت�شال  م��وث��وق 
احلكومية  اجل���ه���ات  ت�����ش��م  ال���ت���ي 
واأف����راده من  م��ن ج��ه��ة، واملجتمع 
ج��ه��ة اأخ�������رى، وذل�����ك م���ن خالل 
يت�شم  ب���ّن���اء  ت��ف��اع��ل��ي  ح�����واٍر  اإدارة 
وي�شهم  وال�شفافية،  بامل�شداقية 
يف االرتقاء امل�شتمر بجودة ونوعية 

يعد  مل  اإذ  املجتمع،  م��ع  التوا�شل 
من املمكن اأن تكتفي هذه املوؤ�ش�شات 
ب���اأن ت��ك��ون م�����ش��دراً ل��الأخ��ب��ار، بل 
توفر  اأن  ال�������ش���روري  م���ن  اأ���ش��ب��ح 
قادرة  تفاعلية  ح���واري���ة  م��ن�����ش��ات 

على اإحداث التطوير املن�شود.
وقال معاليه - يف ت�شريح مبنا�شبة 
للمنتدى  الثامنة  ال���دورة  انعقاد 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال���������دويل 
اإك�شبو  م��رك��ز  يف  ام�����س   2019

ال�شراكة  خ���الل  م��ن  ان���ه  م��ع��ال��ي��ه 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  الوثيقة 
الوطني  املجل�س  يقوم  واملجتمع، 
لالإعالم بدوٍر داعٍم لفرق االت�شال 
ت�����ش��ج��ي��ع تطوير  ع���رب  احل��ك��وم��ي 
اإي�شال  على  ق��ادر  مبتكر  حمتوى 
وكفاءة  ك��ب��رية  بفعالية  ال��ر���ش��ائ��ل 
ا�شتعرا�س  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ع��ال��ي��ة، 
ق�ش�س النجاح التي من �شاأنها اأن 
ت�شاهم  اإيجابية  انطباعات  تن�شئ 

قدراتهم  حت�����ش��ني  م���ن  مي��ّك��ن��ه��م 
ومواكبة ما ت�شهده الدولة والعامل 
م��ت�����ش��ارع يف خمتلف  ت���ط���ور  م���ن 
املجاالت، وت�شاعدهم على امل�شاهمة 
يف متكني الفرد كخطوة اأوىل نحو 
ككل«.  امل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة  مت��ك��ني 
به  يزخر  ال��ذي  التنوع  اإن  واأ�شاف 
واملكّون  االإم������ارات،  دول���ة  جمتمع 
يزيد  ال�����ش��ب��اب،  فئة  م��ن  مبعظمه 
عاتق  على  امللقاة  امل�شوؤوليات  من 

االقت�شادي  ال��ن��م��و  ودع���م  احل��ي��اة 
واالجتماعي والفكري والثقايف«.

�شرطة راأ�ش اخليمة حتتفل بيوم » ال�شعادة العاملي « لتعزيز الإيجابية يف العمل
•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

اأكد  العميد غامن اأحمد غامن مدير عام العمليات ال�شرطية ب�شرطة راأ�س 
اأن القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، ت�شع تعزيز قيم ال�شعادة  اخليمة، 
واالإيجابية يف مقدمة اأهدافها واأولوياتها من خالل تقدمي اأف�شل اخلدمات 
نفو�س منت�شبيها  متاأ�شلة يف  ثقافة  واالإيجابية  ال�شعادة  والعمل على جعل 

ومتعامليها، واأ�شلوب حياة.
جاء ذلك خالل كلمة �شعادته يف احتفال �شرطة راأ�س اخليمة، بيوم » ال�شعادة 

العاملي » املوافق 20 مار�س من كل عام، بح�شور �شعادة العميد عادل عبد اهلل 
النعيمي نائب مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة - رئي�س فريق ال�شعادة 
واالإيجابية ب�شرطة راأ�س اخليمة، واأع�شاء فريق ال�شعادة واالإيجابية ب�شرطة 
راأ�س اخليمة، وعدد من ممثلي اجلهات املجتمعية، وعدد من �شباط وموظفي 
احلمرا.  هيلتون  بفندق  املوؤمترات  بقاعة  وذلك  املدار�س،  وطلبة  ال�شرطة، 
حيث اأكد العميد عادل النعيمي، اأن فريق ال�شعادة واالإيجابية ب�شرطة راأ�س 
ال�شرطة من خالل  ال�شعادة يف وجوه منت�شبي  ر�شم  اخليمة، يحر�س على 
اإطالق العديد من املبادرات التي تدخل البهجة وال�شرور م�شيداً مبا حققته 

دولة االإمارات العربية املتحدة من اإجنازات �شاملة يف م�شرية اخلري والعطاء 
موؤكداً  جمتمعنا،  يف  ون�شره  ال�شعادة  مفهوم  لتعزيز  امل�شتمرة  وج��ه��وده��ا 
الوطني يف احلفاظ  الواجب  �شرورة احلر�س على م�شاعفة اجلهود الأداء 

على االأمن واالأمان ون�شر الطماأنينة يف املجتمع.
وتنوعت فقرات احلفل التي بداأت بال�شالم الوطني، والقران الكرمي، وعر�س 
األقى ال�شاعر علي املزروعي ق�شيدة �شعرية اإحتفاًء  مو�شيقى ال�شرطة، كما 
بيوم ال�شعادة، فيما مت تقدمي حما�شرتني حول ال�شعادة من تقدمي الدكتور 
�شرح  خاللهما  متناولني  البلو�شي،  ليلى  وال��دك��ت��ورة  ال��ك��رمي،  عبد  حممد 

االإنتاجية  وحت�شني  العمل  يف  االإيجابية  ن�شر  يف  واأهميتها  ال�شعادة  مفهوم 
ن�شر  يحقق  ال��ذي  االأم��ر  العاملني  واإ�شعاد  الداخلية  العمل  بيئة  وتطوير 
ال�شرطية،  العمليات  ع��ام  مدير  وك��رم  املوؤ�ش�شي.  العمل  يف  ب��ني  االإيجابية 
ورئي�س فريق ال�شعادة واالإيجابية موظفي �شرطة راأ�س اخليمة، االإيجابيني 
االإيجابيني  املوظفني  اإ�شعاد  على  اخليمة  راأ���س  �شرطة  حر�س  على  تاأكيداً 
الذين يحفزون الر�شاء الوظيفي امل�شاهمني يف خلق بيئة عمل حتفز على 
توزيع  مت  كما  واالإيجابية،  ال�شعادة  من  جو  يف  واالبتكار  والعطاء  االإب���داع 

الهدايا والورود على موظفي ال�شرطة وجميع امل�شاركني يف احلفل.

بالتعاون مع االإمارات للتطوير الرتبوي

الأر�شيف الوطني يحا�شر يف الت�شامح وينظم ور�شًا قرائية يف خليفة .. رحلة اإىل امل�شتقبل
•• اأبوظبي-الفجر:

احتفاء ب�شهر القراءة، وبعام الت�شامح، نظم االأر�شيف الوطني 
بالتن�شيق مع كلية االإمارات للتطوير الرتبوي وبع�س املدار�س 
يف اأبوظبي حما�شرة بعنوان: “الت�شامح من اإرث زايد” وور�شاً 
عن  امل�شتقبل” ال�شادر  اإىل  رحلة   .. “خليفة  كتاب  يف  قرائية 

االأر�شيف الوطني.
ومن جانبه فقد تابع اجلهاز االإداري لكلية االإمارات للتطوير 
الرتبوي وطلبتها حما�شرة متحورت حول الت�شامح، قدمتها 
ال�شيدة هند الزعابي اأخ�شائي الربامج التعليمية يف االأر�شيف 
الوطني، وتناولت فيها اأهمية اأن جتعل االإمارات عام 2019 
عاماً للت�شامح، مو�شحة جوانب من دور ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان يف ن�شر ثقافة الت�شامح التي اأر�شى دعائمها، وقد جعل 

اأكرث  ي�شت�شيف  -ال��ذي  االإماراتي  املجتمع  ن  قيماً حت�شّ منها 
من مئتي جن�شية على اأر�شه- من اأمرا�س التع�شب.

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شمو  �شاحب  كلمة  املحا�شرة  واأوردت 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة، رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء، حاكم 
دبي رعاه اهلل: »نريد لدولة االإم��ارات اأن تكون املرجع العاملي 
وممار�شاته«،  وقوانينه  و�شيا�شاته  الت�شامح  ثقافة  يف  الرئي�س 
جمتمعاً  وير�شخ  ومنعة،  قوة  يزيدنا  »الت�شامح  �شموه:  وق��ول 

اإماراتياً عاملياً واإن�شانياً«. 
املجتمع،  يف  الت�شامح  روح  ب��ث  اأهمية  اإىل  املحا�شرة  واأ���ش��ارت 
اأن  واإىل  الت�شامح،  يف  كنموذج  االإم����ارات  دول��ة  مكانة  وتعزيز 
االإن�شان املت�شامح ينعُم بال�شعادة وال�شكينة، الأنه اإن�شان مت�شالح 
مع نف�شه ومع االآخرين، موؤكدة اأن للمعلم الدور االأهم يف دفع 

الطلبة ملمار�شة الت�شامح.

تعزيز  القراءة يف  �شهر  باأهمية  الوطني  االأر�شيف  من  واإمياناً 
ها اأحد اأهم عنا�شر بناء الفرد  فر�شة االرتباط بالقراءة، بعدِّ
وتنمية املعرفة، فقد نظم االأر�شيف الوطني بالتن�شيق مع كلية 
االإمارات للتطوير الرتبوي وبع�س املدار�س، ور�شتي قراءة يف 
االأر�شيف  عن  ال�شادر  امل�شتقبل”  اإىل  رحلة   .. “خليفة  كتاب 

الوطني.
وعّرفت ور�س القراءة بجوانب من حياة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
– حفظه اهلل- مثل:  اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
التطوير  يف  �شموه  وج��ه��ود  وال��ن�����ش��اأة،  والتعليم  �شموه،  مولد 
قائد  عظمة  على  �شهادة  من  ما  اأن  وتوؤكد  والبناء،  والتمكني 
اأبلغ من هذا االإطراء الالحمدود والوالء املطلق لرئي�س دولة 
ب�شوت  �شعبه  عنهما  عرب  اللذين  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

واحد: “كلنا خليفة”.  

النائب العام للدولة: الإمارات اأر�ش 
ال�شعادة والأحالم

•• اأبوظبي-وام:
اأكد �شعادة امل�شت�شار د. حمد �شيف 
اأن  العام للدولة  النائب  ال�شام�شي 
ال�شعادة  العاملي  باليوم  االحتفال 
االإن�شان  ب��اأن  التذكري  اإىل  يهدف 
اأي���اً م��ا ك��ان��ت االأر�����س ال��ت��ي يعي�س 
ُخلق  ال��ع��امل  ب��ق��اع  �شتى  يف  عليها 
ليكون �شعيداً ..ويف دولة االمارات 
مرادفاً  معنى  ال�����ش��ع��ادة  اأ���ش��ب��ح��ت 
على  حت��ر���س  ال��دول��ة  الأن  للحياة 
اأن يكون املعنى واقعاً يعي�شه النا�س 
وممار�شاتهم  حياتهم  ج��وان��ب  يف 
فكان حر�شها على توفري ال�شعادة 
على  واملقيمني  ل�شعبها  وال��رخ��اء 
ه��ذا احلر�س  داف��ع��اً جلعل  اأر�شها 
هدفاً هاماً من اأهدافها ت�شهر عليه 
لل�شعادة  وزي���رة  فعينت  حكومتها 
واعتمدت برناجماً وطنياً لل�شعادة 
واالإي��ج��اب��ي��ة واأث��م��ر ذل���ك التوجه 
حقائق على االأر�س ال تعني �شوى 
مزيداً من رفاه االأن�شان و�شعادته.

وق�����ال ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ل���ل���دول���ة يف 
ال�شعادة  ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت�����ش��ري��ح 
ح����ني ي�������ش���ري االأن���������ش����ان اآم�����ن�����اً يف 

ال��ط��ري��ق ، وي���ن���ام اآم���ن���اً يف ب��ي��ت��ه ، 
املوا�شالت  و�شيلة  اآم��ن��اً  وي�شتقل 
االم���ارات  يف  ال�شعادة  ه��ي  فتلك   ،
الدولة يف  اأبناء  وحني يتعامل مع 
بيئة عمل، اأو مركز �شرطة اأو مقر 
اأو جهة حكومية بكل الرقي  نيابة 
االإن�شاين  وال��ت��ح�����ش��ر  االأخ���الق���ي 
وحني  االإم����ارات،  يف  ال�شعادة  فهي 
عمله  م��ق��اب��ل  اأج����ره  ع��ل��ى  يح�شل 
اإن�شانية  ح��ي��اة  ع��ل��ي��ه  ي��ح��ف��ظ  مب��ا 
االإمارات،  يف  ال�شعادة  فهي  كرمية 
فت�شتجيب  احل����ق  ي��ط��ل��ب  وح����ني 

اأج����ه����زة ال���ع���دال���ة ب��ح��ي��اد وجت���رد 
وحني  االإم����ارات،  يف  ال�شعادة  فهي 
يطلب عالجاً عند اعتالل �شحته 
فيح�شل عليه بكرامة وكفاءة فهي 
ال�شعادة يف االإمارات ، وحني يعمل 
يف بيئة ترفع من طاقته االإيجابية 
، وت��رف��ع م��ن درج��ت��ه املهنية بقدر 
كفاءته فهي ال�شعادة يف االإمارات.. 
اإن دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ال�شعادة  اأر�س  – �شارت  – وبحق 
واالأحالم وملتقى طموح النا�س يف 

اأنحاء العامل.

كلّية الإمارات للتكنولوجيا تطلق برنامج ال�شعادة املبتكر لدعم قطاع التعليم
•• اأبوظبي-الفجر: 

للتكنولوجيا،  االإمارات  وقعت كلية 
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  اأق�����دم  اإح�����دى 
واأكرثها عراقة يف  املعتمدة  العايل 
املنطقة، مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة 
اإنرتنا�شيونال‘،  كالورز   ’هابين�س 
تعليم  ب��رن��ام��ج  اإط���الق  ع��ن  معلنة 
نوعه،  م����ن  االأول  ه����و  ت���ن���ف���ي���ذي 
م�����ش��م��م خ�����ش��ي�����ش��اً ل��ل�����ش��ع��ادة حتت 
هذا  وي��اأت��ي  ال�شعادة‘.  ’�شّناع  ا�شم 
مظلة  حتت  يندرج  ال��ذي  التعاون، 
التابع  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  للكلية، 
لل�شعادة املوافق 20 مار�س وانتقال 
م��ب��ن��ًى ج��دي��د يف قلب  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة 

اأهداف كلية االإمارات للتكنولوجيا 
الرامية لتعزيز االأهداف التعليمية 
من خالل توظيف اأحدث التقنيات، 
اأع��ل��ن��ت ال��ك��ل��ي��ة اأي�����ش��اً ع��ن اإط���الق 
اإطار  حت��ت  ت��ن��درج  اإ�شافية  ب��رام��ج 
تن�شجم  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة  امل����ب����ادرات 
االقت�شادي  التحفيز  ب��رن��ام��ج  م��ع 
حلول  وت���ع���ت���رب   .”21 “غداً 
ال�شاملة  الطلب”  عند  “التدريب 
العرو�س  ل���ه���ذه  ام����ت����داد  مب��ث��اب��ة 
امل�������ش���م���م���ة ل���ت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��رئ��ي�����ش��ة، مب��ا يف ذلك 
خ���دم���ات اال����ش���ت�������ش���ارات االإداري�������ة 
واإدارة  و”ابتكار  ال�شنوية  والعقود 
االأفكار الت�شويقية اخلا�شة بقطاع 
الرتفيه” للم�شاريع �شبه اخلا�شة؛ 

لتح�شد   1994 ع�����ام  ُط����رح����ت 
امل�شروع  يعمل  ن��وب��ل؛  ج��وائ��ز  ع��دة 
روابط  تعزيز  على  اأي�شاً  امل�شرتك 
�شمن  للتكنولوجيا  االإم��ارات  كلية 
االإم�����ارة م��ن خ���الل اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ب���رام���ج ت���ع���زز االب���ت���ك���ار واالإب�������داع 
متميزة  تعليمية  جت��رب��ة  ل��ت��ق��دمي 

و�شل�شة.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، 
قال الدكتور عبدالرحيم �شابوين، 
للتكنولوجيا  االإم��ارات  كلية  رئي�س 
املبادرة  ه���ذه  “ت�شاهم  ب���االإن���اب���ة: 
اجل���دي���دة يف اإح�����داث ت��غ��ي��ري كبري 
باالإمارة،  العايل  التعليم  قطاع  يف 
لتقدم العديد من الفوائد املحتملة 
ل��ل��ط��الب. وه���ذه ه��ي امل���رة االأوىل 

العا�شمة اأبوظبي.
توجيه  يف  ال�شراكة  ه��ذه  وت�شاهم 
وتاأتي  االإيجابي،  التغيري  وحتفيز 
اال�شرتاتيجي  العمل  اإط���ار  �شمن 
ال�������ذي و����ش���ع���ت���ه ك���ل���ي���ة االإم���������ارات 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل���ط���رح م����ب����ادرات 
تن�شجم مع روؤية اأبوظبي 2030؛ 
وتوفري خدمات متكاملة يف جمايل 
اال���ش��ت�����ش��ارات وال��ت��دري��ب م��ن اأجل 
يف  لل�شعادة  م�شتدامة  اأنظمة  بناء 
القطاعني احلكومي واخلا�س على 

حد �شواء.
 وباالعتماد على تطبيق م�شفوفة 
ح�شب  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  “اخلدمات 
م�شتوى  ع��ل��ى  االأح����دث  الطلب”؛ 
والتي  العاملية  االألعاب”  “نظرية 

االإم�����ارات  دول���ة  فيها  ت�شهد  ال��ت��ي 
ت�����ش��م��ي��م ب��رن��ام��ج ت��ع��ل��ي��م��ي بهدف 
املنا�شبة  التعليمية  البيئة  ت��وف��ري 
على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  للطالب 
كقيمة  وال�شعادة  االإيجابية  غر�س 
اأ�شا�س متكنهم من حتقيق اأهدافهم 
خالل  م��ن  ون��ه��دف  وطموحاتهم. 
الفريدة، اىل حتقيق  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
م�شاعي  وت�شجيع  العلمي  التميز 
والك�شف  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املنا�شبة  واملنهجيات  االأدوات  ع��ن 
اأهمية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �شتعمل  ال��ت��ي 
واإبداعية،  فعالة  ب�شورة  موؤ�ش�شتنا 
م�شتويات  ت��ع��زي��ز  ال��وق��ت  ذات  ويف 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  ال��ن��ج��اح��ات 
دعم  اإط�����ار  ويف  الطالب”.   ع��ن��د 

اخلدمات  وح��زم  املتكاملة  احل��ل��ول 
ال�شاملة يف تعزيز التقدم التعليمي 
قائم  مل�شتقبل  ا�شتعداداً  االإم��ارة  يف 
وال�شعادة،  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى 

اململوكة من قبل موؤ�ش�شات حكومية 
كربى وموؤ�ش�شات عائلية.

حديثه  �شابوين  الدكتور  واختتم 
هذه  اإط�����الق  “�شي�شاهم  ق���ائ���اًل: 

وخا�شًة مع انطالق كلية االإمارات 
نحو  امل�شرية  ه��ذه  يف  للتكنولوجيا 
ح�������دود ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج����دي����دة وغ���ري 

م�شبوقة”.
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اأخبـار الإمـارات

•• بوين�س اآير�س-وام: 

ا���ش��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة م��اوري�����ش��ي��و م��اك��ري رئ��ي�����س جمهورية 
وزراء  رئي�س  بينيا  م��ارك��وين  معايل  بح�شور  االأرجنتني 
االأرجنتني .. �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
التي  الزيارة  اإط��ار  وذل��ك يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

يقوم بها �شموه اإىل االأرجنتني.
دولة  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
االإمارات واالأرجنتني و�شبل تعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك 

بني البلدين ال�شديقني يف املجاالت كافة ومنها ال�شيا�شية 
واالأمن  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  واالجتماعية  واالقت�شادية 
الغذائي. ونقل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف 
م�شتهل اللقاء اإىل فخامته حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

ومتنياتهم لالأرجنتني مزيداً من التقدم والنماء.
م���ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ف��خ��ام��ة م��اوري�����ش��ي��و م���اك���ري �شموه 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته 
نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ومتنياته 

لدولة االإمارات املزيد من التطور واالزدهار.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على العالقات 
ال��وط��ي��دة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني دول���ة االإم�����ارات واالأرجنتني 
التعاون  اأوج��ه  وتطوير  تعزيزها  على  امل�شتمر  واحلر�س 

امل�شرتك يف العديد من املجاالت.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب ف��خ��ام��ة م��اوري�����ش��ي��و م���اك���ري رئي�س 
 .. نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ب�شمو  االأرج��ن��ت��ني 
م���وؤك���داً احل��ر���س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل�شرتك 
م�شيداً   .. االإم���ارات  دول��ة  مع  الثنائية  العالقات  وتعزيز 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن االإقليمي  ال���رائ���دة ع��ل��ى  مب��ك��ان��ة االإم������ارات 

والدويل.
ح�شر اللقاء �شعادة �شعيد را�شد عبيد �شيف الزعابي �شفري 

فوق العادة ومفو�س للدولة لدى جمهورية االأرجنتني.

•• دبي-وام:

اأكد �شرار بالهول الفال�شي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة وطني االإمارات اأن جناح 
جتربة  هي  االأجيال  واإ�شعاد  االإم��ارات��ي  املواطن  متكني  يف  املحلية  التجربة 
العاملية  املوؤ�شرات  كل  اأن  اإىل  م�شريا  عليها..  ال�شوء  ت�شليط  ت�شتحق  عاملية 
مكانة  االإم���ارات  دول��ة  فيها  حققت  وال�شعادة  واال�شتقرار  بالر�شا  اخلا�شة 
وحتقيق  العمل  فر�س  وت��وف��ري  الت�شامح  مل��وؤ���ش��رات  اإ�شافة  مرموقة  عاملية 
العدل. واأ�شدرت املوؤ�ش�شة مبنا�شبة “ يوم ال�شعادة العاملي “ - الذي ي�شادف 
تقريرا يعر�س م�شارات اإ�شعاد الفرد وهي جممل   - عام  كل  من  مار�س   20
املايل  اال�شتقرار  وحتقيق  �شيا�شياً  االإم��ارات��ي  املواطن  م�شاركة  دعم  ق��رارات 

للفرد و توفري االأمن والعدل و�شمان �شعادة االأجيال.

ال�شعادة واحرتام  ال�شيا�شية بتحقيق  وتناول التقرير �شرح ارتباط التوعية 
احلقوق عند املواطنني يف جميع دول العامل لذلك كفل د�شتور دولة االإمارات 
حرية  واح����رتام  ال��دول��ة  م��واط��ن��ني  ب��ني  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة  ثقافة  تعزيز 
االقت�شادية  الكفاءات  بناء  االإم��ارات  توا�شل حكومة  الهادفة حيث  التعبري 
واالجتماعية وال�شيا�شية وحتديث املوؤ�ش�شات وتطوير املمار�شات التي حتقق 
ط��م��وح��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف احل��ف��اظ على ال��ع��دل وال��ق��ان��ون والنزاهة 
لالأفراد. و لدولة االإمارات جتربة ت�شتحق التعميم والدرا�شة وهي” متكني 
واأ�شكال م�شاركته” اإذ حر�شت الدولة على متكني املواطن  املواطن �شيا�شياً 
التمكني  برنامج  اعالن  منذ  وذلك  ال�شيا�شية  امل�شاركة  جانب  يف  االإماراتي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال���ذي  ال�شيا�شي 
انتخابات  تنظيم  ت�شمن  وال���ذي   2005 اهلل” يف  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 

لن�شف اأع�شاء املجل�س وم�شاركة املراأة ناخبة وع�شوة وزيادة اأعداد الهيئات 
االنتخابية من 7 اآالف يف 2006 اإىل 224 األف ناخب يف 2015.

وحتى 2018 عند �شدور قرار خا�س و بتوجيه من �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة برفع ن�شبة متثيل املراأة االإماراتية يف املجل�س الوطني االإحتادي اإىل 
االنتخابية املقبلة اإذ يعك�س هذا القرار الرئا�شي  الدورة  من  ابتداًء   50%
التطويري  دوره��ا  اأهمية  والتاأكيد على  �شيا�شياً  امل��راأة  بدعم  الدولة  اهتمام 
والبنائي والذي يرفع من موؤ�شرات الر�شا وال�شعادة عند الن�شاء االإماراتيات. 
وتهتم دولة االإمارات بتحقيق اال�شتقرار املايل ل�شمان ارتفاع موؤ�شر الر�شا 
املوؤ�شر  ه��ذا  يف  عاملياً  الثانية  ال��دول��ة  تعد  حيث  االقت�شادية  االأو���ش��اع  ع��ن 
وح�شب تقرير م�شرف االإمارات املركزي “ حول اال�شتقرار املايل يف الدولة 
يف 2017 ر�شد ارتفاع ن�شبة كفاية راأ�س املال وتعزيز قدرة  �شدر  “ الذي 

املوؤ�شر  “نتائج  وت�شري  املالية.  االأزم��ات  اأم��ام  ال�شمود  على  امل�شريف  القطاع 
 15 اأف�شل  االإم��ارات على مركز متقدم �شمن  الوطني” اإىل ح�شول دول��ة 
دولة عاملية يف حماور �شهولة دفع ال�شرائب وحماية امل�شتثمرين كما ت�شري 
اأن ن�شيب الفرد يف دولة االإم��ارات من الناجت  “ البنك الدويل” اإىل  نتائج 
القومي االإجمايل بلغ 70 األفا و580 دوالرا وتعدُّ العا�شرة عاملياً والثالثة 
عربياً متفوقة على الواليات املتحدة وبريطانيا. كما تناول التقرير حمور 
العدل واالأمن و اأن ال�شعادة ال تكتمل اإال بهما وبح�شول الفرد على احلقوق 
املدنية وهذا ما وفرته حكومة الدولة للمواطن االإماراتي اإذ تعترب الدولة 
االأوىل عربياً وخليجياً و�شرق اأو�شطياً يف موؤ�شر �شيادة و�شفافية القانون ملا 
يتميز به الق�شاء يف االإمارات باال�شتقاللية وغياب الف�شاد واحرتام احلقوق 

والت�شريعات ح�شب ما ورد يف تقرير” امل�شروع العاملي للعدالة« .

»وطني الإمارات« تر�شد التجربة الإماراتية يف متكني املواطن واإ�شعاد الأجيال

رئي�ش الأرجنتني ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

•• بوين�س اآير�س-وام: 

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال�������دويل م���ع���ايل خ����ورخ����ي ف����وري 
وزير العالقات اخلارجية واالأديان 

االأرجنتيني يف بوين�س اآير�س.
اللقاء  وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان - خ���الل 
اإط����ار زي����ارة �شموه  ال����ذي ع��ق��د يف 
وجهات   - االأرجنتني  اإىل  الر�شمية 
االأو�شاع  م�شتجدات  ح��ول  النظر 
الق�شايا  م���ن  وع�����دد  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

امل�شرتك.
واأك��د �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
- على  ال��ل��ق��اء  خ���الل   - ن��ه��ي��ان  اآل 
م���ا ت�����ش��ه��ده ال���ع���الق���ات ب���ني دول���ة 

االإم������ارات واالأرج��ن��ت��ني م��ن تطور 
ومنو واحلر�س امل�شتمر على تعزيز 

التعاون بينهما يف املجاالت كافة.
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب وزي���ر العالقات 

االأرجنتيني  واالأدي������ان  اخل��ارج��ي��ة 
ب���زي���ارة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
زايد اآل نهيان .. م�شيدا بالعالقات 
واملكانة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

ال����رائ����دة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة 
االإمارات على ال�شعيدين االإقليمي 

والدويل.
ال�شيخ  ���ش��م��و  وق����ع  ال��ل��ق��اء  وع���ق���ب 

نهيان ومعايل  اآل  زايد  عبداهلل بن 
اتفاقية  ع���ل���ى  ف��������وري  خ�����ورخ�����ي 
ال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي بني  ال�����ت�����دري�����ب 
ومعايل  �شموه  �شهد  كما  البلدين. 

وزير العالقات اخلارجية واالأديان 
مذكرة  على  التوقيع  االأرجنتيني 
اأن��ب��اء االإم����ارات  تفاهم ب��ني وك��ال��ة 
االأرجنتني  اأن��ب��اء  ووك��ال��ة  وام”   “

“تيالم«.
كما ت�شلم �شموه من معايل خورخي 
ف���وري ر���ش��ال��ة خطية م��وج��ه��ه من 
م��اوري�����ش��ي��و ماكري  ف��خ��ام��ة  ق��ب��ل 

رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة االأرج��ن��ت��ني اإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
امل�������ش���ل���ح���ة ي����دع����وه ف���ي���ه���ا ل����زي����ارة 
�شياق  ويف  االأرج��ن��ت��ني.  ج��م��ه��وري��ة 
فوري  خورخي  معايل  اأق��ام  مت�شل 
وزير العالقات اخلارجية واالأديان 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��اأدب��ة غ���داء تكرميا 
�شعادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر  ل�����ش��م��وه. 
الزعابي  �شيف  عبيد  را���ش��د  �شعيد 
����ش���ف���ري ف�������وق ال������ع������ادة وم���ف���و����س 
جمهورية  ل���دى  االإم������ارات  ل��دول��ة 
االأرجنتني. كما ح�شر من اجلانب 
فريناندو  ����ش���ع���ادة  االأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
جمهورية  �شفري  مارتينيز  رام���ون 

االأرجنتني لدى الدولة.

•• دبي-الفجر:

موظفيها  دب������ي  حم����اك����م  اأ�����ش����ع����دت 
لل�شعادة  العاملي  ي��وم  يف  ومتعامليها 
ال����ذي ي�����ش��ادف 20 م���ار����س م���ن كل 
عام، وذلك بتقدمي خمتلف اخلدمات 
ال�شعادة  م��ف��ه��وم  ل��ت��ع��زي��ز  وال���ه���داي���ا، 
وجت�شيده على اأر�س الواقع واالهتمام 
ب��ال��ف��رد ك��ون��ه حم��ور اه��ت��م��ام القيادة 

وتوفري �شبل ال�شعادة والرفاهية له.
املن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة  وق���ال 
مفهوم  “اأن  دب��ي،  حماكم  ع��ام  مدير 
اأب��ه��ى ���ش��وره يف  ال�����ش��ع��ادة يتجلى يف 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
اأولوية  امل���واط���ن  ���ش��ع��ادة  اأن  يف  اهلل، 
وتوجيهات  م�شتدام  وه���دف  ق�شوى 
اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »رع���اه 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
حكام االإم��ارات يف اأن كافة ال�شيا�شات 
والربامج واخلدمات احلكومية ال بد 
اإيجابي  جمتمع  �شناعة  يف  ت�شهم  اأن 
املنا�شبة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ع��ي��د 
واملوظفني  واالأ���ش��ر  االأف����راد  ل�شعادة 
وتر�شيخ االإيجابية كقيمة اأ�شا�شية يف 
�شعادته  واأ���ش��اف  االإم����ارات.«  جمتمع 
املوظفني  اإ�شعاد  دبي  حماكم  “ت�شع 

وغاية  ق�شوى  ك��اأول��وي��ة  واملتعاملني 
وطنية،  وم�����ش��وؤول��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
متا�شياً مع التوجه الوطني نحو جعل 
حياة  واأ�شلوب  اإن�شانية  قيمة  ال�شعادة 
لكل اأفراد جمتمع االإمارات، وي�شعدنا 
احلثيثة  ج���ه���ودن���ا  ع��ن��ه  اأث����م����رت  م���ا 
�شاملة  حمفظة  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر  يف 
ومتكاملة من املبادرات املوجهة لن�شر 
القيادات  وتطوير  االإيجابية  الطاقة 
الن�شائية،  الكفاءات  وتعزيز  الواعدة 
التميز  ت���ك���رمي  ب���رام���ج  ج���ان���ب  اإىل 

وحتفيز االبتكار وبرامج تطوير امل�شار 
الب�شرية،”  امل��وارد  واإ�شعاد  الوظيفي 
دبي  “اأن حم��اك��م  ���ش��ع��ادت��ه،  ووا����ش���ل 
كاأ�شلوب  ال�����ش��ع��ادة  ت��ب��ّن��ي  يف  ���ش��ّب��اق��ة 
الراحة  �شبل  كافة  توفر  حيث  حياة، 
من  ومتعامليها  ملوظفيها  وال�شعادة 
ت���وف���ري اخل���دم���ات ذات ج���ودة  ح��ي��ث 
واأ�شار  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م.«  ت��ل��ب��ي  ع��ال��ي��ة 
باليوم  دبي  حماكم  “وفرت  �شعادته، 
الطباعة  خ��دم��ة  ل��ل�����ش��ع��ادة،  ال��ع��امل��ي 
جمتمعية  خ���دم���ة  وه�����ي  امل���ج���ان���ّي���ة، 
ت��ق��دم��ه��ا حم��اك��م دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
“الع�شيد”  املعتمدة  اخلدمة  مراكز 
م���ن خ����الل ت��ق��دمي خ���دم���ات طباعة 
الدعاوى  ط��ل��ب��ات  وت���ق���دمي  ال��ل��وائ��ح 
جماناً وباأ�شعار خمف�شة، وذلك �شعياً 
اإ���ش��ع��اد مرتادي  م��ن حم��اك��م دب���ي يف 
�شعادته،  واك��م��ل  ال��ع�����ش��ي��د.«  م��راك��ز 
العديد  الع�شيد  مراكز  تقدم  “حيث 
الطلبات  تقدمي  مثل  اخل��دم��ات  م��ن 
االإل����ك����رتون����ي����ة ل��ق��ي��د ج��م��ي��ع اأن������واع 

الدعاوى ومتابعتها، واال�شتف�شار عن 
وتقدمي  الدعاوى،  وتفا�شيل  بيانات 
الق�شايا ومتابعتها، وخدمات  طلبات 
وخدمات  اخل���ا����س،  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب 
ال���ت���وث���ي���ق���ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب������االأح������وال 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة )االإ������ش�����ه�����اد ال����ذك����ي(، 
وخ��دم��ات ال���زواج – امل���اأذون ال�شرعي 
الت�شرفات  ع��ن  اال���ش��ت��ع��الم  وخ��دم��ة 
حماكم  ع��ام  مدير  وق��ال  العقارية.«. 
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  “وبالتزامن  دب���ي، 
لل�شعادة، مت توزيع ال�شيكات لربنامج 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  اخلري”  “حماكم 
الدعم  خدمات  رئي�س  خ��وري  مو�شى 
االإ�شالمي،  دب���ي  ب��ن��ك  يف  املجتمعية 
ملف   41 ل  م��ل��ي��ون   3.6 وب��ق��ي��م��ة 
متعرث، وذلك بدعم ورعاية من بنك 
م��ن حماكم  االإ���ش��الم��ي، حر�شاً  دب��ي 
دب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات الداعمة 
تعرثوا  من  م�شاعدة  على  واملتعاونة، 
م�شتحقات  �شداد  يف  تاأخروا  اأو  مالياً 
م���ال���ي���ة م����ن ال����غ����ارم����ني وامل���دي���ن���ني، 

االأعمال  يف  امل�شاهمة  اإىل  باالإ�شافة 
اخلريية واملجتمعية واالإن�شانية التي 
ي��رت��ئ��ي��ه��ا اجل��ان��ب��ان وي��ت��ع��اون��ان على 
“حر�شنا  �شعادته،  واأ�شار  تنفيذها.« 
يف  املتعرثين  على  املبالغ  توزيع  على 
الفرح  لن�شر  لل�شعادة،  العاملي  ال��ي��وم 
وفتح  املتعرثين  قلوب  على  وال�شعادة 
نافذة االأمل لهم، حيث ت�شعى مبادرة 
تنمية  حتقيق  اخلري” اإىل  “حماكم 
وتقوية  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��ك��اف��ل  روح 
اأوا���ش��ر ال��ت��ع��اون ب��ني اأف���راد املجتمع، 
االجتماعي، وجت�شري  العون  وتقدمي 

ال��ف��ج��وة ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وذلك 
املعي�شية،  ب��ح��ي��ات��ه��م  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
اأفراد  لكافة  الكرمي  العي�س  وحتقيق 
امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث اأن���ن���ا ب���ه���ذه امل���ب���ادرة 
ع�����اٍل م���ن تنفيذ  ح��ق��ق��ن��ا مب�����ش��ت��وى 
امل�شرتكة،  اال�شرتاتيجية  االأه����داف 
تهدف  جمتمعية  ���ش��راك��ة  وت��اأ���ش��ي�����س 
وحتقيق  به  والرقي  املجتمع  خلدمة 
م�����ش��احل��ه، وال���ع���م���ل ع��ل��ى االأع���م���ال 
املجتمع  ت����خ����دم  ال����ت����ي  اخل������ريي������ة  
املعوقات  جت�����اوز  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��ده��م 
االأ�شري  ا���ش��ت��ق��راره��م  ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي 

“وال  واالجتماعي.« واأ�شاف �شعادته، 
“حماكم اخلري”  نن�شى جهود فريق 
الذي عمل خالل فرتة ق�شرية بجمع 
10 ماليني درهم، بدعم ورعاية من 
ال�شوؤون  االإم��ارات االإ�شالمي، ودائ��رة 
وبنك  اخل���ريي،  والعمل  االإ���ش��الم��ي��ة 
دبي االإ�شالمي، حيث مت �شداد 122 
ملف، وكل هذا ي�شب يف كون احلملة 
من  انطالقاً  املجتمعي،  ال��دور  ُتفّعل 
امل��ن��ه��ج االإ���ش��الم��ي ال����ذي ي��ح��ث على 
على  و�شعياً  �شاأنها،  ويعلي  ال�شدقات 

تفريج كربهم واإ�شعادهم.«.

موظفو دار زايد للثقافة الإ�شالمية 
يحتفلون باليوم العاملي لل�شعادة

•• العني - الفجر:

ال�شعادة  حتقيق  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  واالأن�����ش��ط��ة  امل��م��ي��زة  ال��ف��ق��رات  م��ن  بالعديد 
للموظفني واملتعاملني والطالب احتفلت دار زايد للثقافة االإ�شالمية مبركزها 
لل�شعادة  العاملي  باليوم  وعجمان  اأبوظبي  يف  واأفرعها  العني  مبدينة  الرئي�س 
وذلك �شمن جهودها لرفع م�شتوى ال�شعادة والر�شا عن الدار. بداأت فعاليات 
احللويات  لتوزيع  املوظفني  على  ال�شعادة”  “عربة  مب��رور  الرئي�شي  امل��رك��ز 
ال�شعادة  م�شتوى  لرفع  وامل��ح��ف��زة  االإيجابية  ال��ع��ب��ارات  م��ن  ع��دد  م��ع  وال����ورود 
ال�شعادة” الذي  “دوالب  بامل�شاركة يف ن�شاط  لديهم وتلى ذلك قيام املوظفني 
ق�شم  قدمها  التي  املادية  واجلوائز  الهدايا  من  عدد  على  احل�شول  لهم  يتيح 
العالقات العامة واالإعالم ملوظفي الدار، كما ودعت الدار موظفيها بن�شر عدد 
الرئي�شي  املركز  نظم  وقد  مركباتهم،  على  واملحفزة  االإيجابية  الر�شائل  من 
لل�شعادة  العاملي  باليوم  للتعريف  اليوم ور�شة للمهتدين  تزامناً مع هذا  اأي�شاً 
فرع  يف  اأم��ا  ف��وائ��د.  من  عليها  يرتتب  وم��ا  االإن�شان  حياة  يف  ال�شعادة  واأهمية 
اأبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ا�شتقبل الفرع املوظفني 
واإدخال  وجههم  على  الب�شمة  لر�شم  الهدايا  من  بعدد  والطالب  واملتعاملني 
باإقامة ماأدبة غداء تزامناً مع هذا  اأي�شاً  الفرع  اإىل قلوبهم، كما قام  ال�شعادة 
اليوم ال�شعيد. ويف فرع عجمان نظم ق�شم اخلدمات امل�شاندة حما�شرة بعنوان 
الثقافية  ال�شوؤون  ق�شم  مع  بالتعاون  الفرع  لطالب  العطاء”  يف  “ال�شعادة 
اإليها،  الو�شول  وط��رق  ال�شعادة  مفاهيم  املحا�شرة  وا�شتعر�شت  والتعليمية 
االأعمال  من  العائد  االأث��ر  يعر�س  ق�شري  فيديو  بعر�س  املحا�شرة  واختتمت 
التطوعية على �شعادة االإن�شان. وقالت د. ن�شال الطنيجي – مدير عام الدار 
مبنا�شبة هذا اليوم : اإن احتفالنا باليوم العاملي لل�شعادة ينبثق من روؤية قيادتنا 
ال�شعيدة  العمل  بيئة  واأن  �شيما  حياة” ال  “اأ�شلوب  ال�شعادة  جعل  يف  الر�شيدة 
اإيجاباً على م�شرية  تتميز باالإتقان يف االإجناز واجلودة يف العمل مما ينعك�س 

تقدم دولة االإمارات العربية املتحدة. 

•• بوين�س اآير�س-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
خالل   - وج��رى  االأرجنتني.  يف  النواب  جمل�س  رئي�س  مونزو  اإمييليو  ال�شيد 
اللقاء الذي عقد يف اإطار زيارة �شموه الر�شمية اإىل االأرجنتني - بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين ال�شديقني وال�شبل الكفيلة بتعزيز التعاون امل�شرتك يف 
العديد من املجاالت. واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان حر�س دولة 
االإمارات على تعزيز عالقاتها مع االأرجنتني وتطوير اأوجه التعاون امل�شرتك يف 
املجاالت كافة. من جانبه رحب رئي�س جمل�س النواب يف االأرجنتني بزيارة �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان .. موؤكدا اأهميتها يف تعزيز وتطوير عالقات 
الزعابي  �شيف  عبيد  را�شد  �شعيد  �شعادة  اللقاء  ح�شر  البلدين.  بني  التعاون 

�شفري فوق العادة ومفو�س لدولة االإمارات لدى جمهورية االأرجنتني.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ش جمل�ش النواب الأرجنتيني

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير العالقات اخلارجية والأديان الأرجنتيني

حماكم دبي ت�شعد موظفيها ومتعامليها يف يوم ال�شعادة العاملي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

نبع  االأم هي  اأن  العام  الن�شائي  ال�شويدي مديرة االحت��اد  �شعادة نورة  اأك��دت 
بكثري  اأك��رث  واأ�شرتها  الأبنائها  تعطي  فهي  ين�شب  ال  ال��ذي  والقيم  العطاء 
مما تاأخذ. وقالت �شعادتها - يف كلمة لها مبنا�شبة “ يوم االأم العاملي” اإننا 
بهذه املنا�شبة العظيمة نرفع تهانينا اإىل قدوتنا ومثلنا يف هذا الوطن �شمو 
املجل�س  رئي�س  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
 “ االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى 
االأم  ���ش��اأن  الإع���الء  وبالتوجيه  بالدعم  علينا  تبخل  مل  التي  االإمارات”  اأم 
كل  لها  وتقدم  واأ�شرتها  اأبناءها  لها لرتعى  الفر�س  كل  وتوفري  االإماراتية 

هي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأن  واأك���دت  ال�شاأن.  بهذا  ماحتتاجه 
وبهذه  االإماراتية  لالأم  االأعلى  واملثل  الدولة  الن�شائي يف  العمل  رائدة  بحق 
املنا�شبة نعرب عن فخرنا واعتزازنا بها وتقديرنا ل�شموها ملا قدمته من دعم 
و�شع  واإ�شراكها يف  لتمكينها  اإطالقها  التي مت  واملبادرات  االإماراتية  للمراأة 
الرجل  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  لتقف  امل��ج��االت  خمتلف  يف  التنموية  اخل��ط��ط 
و�شمان  املجتمع  رفعة  لتحقيق  واق��ت��دار  بكفاءة  ال��وط��ن  موؤ�ش�شات  بناء  يف 
االأبرز  كان  ل�شموها  الرائد  ال��دور  اأن  واأ�شافت   . ا�شتدامة ورفاهية اجلميع 
اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  روؤي��ة  يف جت�شيد 
اإقليميا وعامليا ويف �شتى املجاالت كما  “ لي�س فقط وطنيا فح�شب بل  ثراه 
ر�شخت �شموها التوجيهات ال�شديدة للقيادة الر�شيدة برئا�شة �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 االأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
االإماراتية  واالأم  امل��راأة  الذين جعلوا  االإم��ارات  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء 
منوذجا يلعب دورا فاعال يف بناء االإن�شان و�شناعة ورفعة الوطن واحلفاظ 
االحتاد  اأن  ال�شويدي  ن���ورة  �شعادة  واأو���ش��ح��ت  واإجن���ازات���ه.  مكت�شباته  على 
اإىل  و�شل  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  بتوجيهات  العام  الن�شائي 
م�شتويات متقدمة من العمل اجلاد يف �شبيل رفع �شاأن املراأة واالأم االإماراتية 
ع�شرات  ون��ف��ذ  عينيه  ن�شب  ل��ل��م��راأة  الوطنية  اال�شرتاتيجية  و���ش��ع  حيث 

ال��دورات وور�س العمل التوعوية للمراأة واالأم لتوعيتها بكل  الربامج واأقام 
ما يدور حولها وتزيد من ثقافتها املجتمعية لبناء اأ�شرتها ال�شغرية يف بيئة 
االعلى  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�شارت   . للمجتمع  االأوىل  اللبنة  تعد  �شليمة حيث 
لالأمومة والطفولة الذي اأمر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ 
طيب اهلل ثراه “ باإن�شائه عام 2003 يتوىل و�شع اخلطط والربامج التي 
تدعم االأم يف بناء االأ�شرة االإماراتية املثالية وفق توجيهات القيادة الر�شيدة 
التي ال تاأل جهدا لتوفري فر�س النجاح لها . وهناأت مديرة االحتاد الن�شائي 
العام - يف ختام كلمتها - االأم االإماراتية واالأم يف كل مكان بهذا اليوم العاملي 
الذي يهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على دور االأم يف حياة املجتمعات والتي تعد 

االأ�شا�س الذي يعتمد عليه يف بنائها ب�شورة مثالية .

نورة ال�شويدي: الأم هي نبع العطاء والقيم الذي ل ين�شب

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  ارت��ق��ى 
م��ت��ق��دم��ة يف و���ش��ع اخل��ط��ط والربامج  م�����ش��ت��وي��ات 
اخل��ا���ش��ة ب����االأم وال��ط��ف��ل وال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى اإيجاد 
واالأطفال وحتقق  االأمهات  بيئة تظهر فيها قدرات 
ال��رف��اه��ي��ة امل��ن�����ش��ودة ل��ه��م يف امل��ج��االت ك��اف��ة خا�شة 
واالإجتماعية  وال�����ش��ح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والنف�شية والرتبوية.
ال��ق��رار يف  االأ���ش��ا���س ل�شانعي  امل��رج��ع  وي��ع��ّد املجل�س 
جمال االأمومة والطفولة يف دولة االإمارات ويعمل 
الثقافات  ون�شر  واالأب��ح��اث  الدرا�شات  ت�شجيع  على 
االإنتاج  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��ل��ط��ف��ول��ة واالأم����وم����ة  ال�����ش��ام��ل��ة 
الفني واالأدبي لالأطفال واالأمهات وتوجيه الهيئات 
م�����ش��روع��ات تعمل  اإق��ام��ة  ن��ح��و  املهنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
على رعاية االأمومة والطفولة من جميع النواحي 
ت���ق���دم لالأطفال  ب���رام���ج خ��ا���ش��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  واق������رتاح 

واالأمهات.
املوؤمترات  االإم�������ارات يف  دول����ة  امل��ج��ل�����س  ك��م��ا مي��ث��ل 
وال������ن������دوات واالج����ت����م����اع����ات ال���ع���رب���ي���ة وال���دول���ي���ة 
االأمومة  ب�����ش��وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ويف 

والطفولة.
والطفل  ل��الأم  الوطنية  اال�شرتاتيجات  خالل  ومن 
�شمو  بها  والتي وجهت  الدولة  اإق��راره��ا يف  التي مت 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س االحتاد الن�شائي 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  ال��ع��ام 
ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة .. 
تلك  لينفذ  وخ��ط��ط��ه  ب��راجم��ه  يف  املجل�س  ينطلق 
امل�شتطاع  ق��در  منها  واالإ���ش��ت��ف��ادة  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

ل�شالح االأم واأطفالها.
الطفل  ع��ن  اأب����دا  ينف�شل  ال  االأم  ع��ن  احل��دي��ث  اإن 
يرتبى  التي  االأ���ش��رة  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زءا  باعتباره 
االأ�شا�س  هي  ف��االأم   .. اأجنبته  التي  االأم  وم��ن  فيها 
وبالتايل  الطفل  فيها  يعي�س  التي  املثالية  والبيئة 
فاإن و�شع ا�شرتاتيجية ل�شالح االأم ال ميكن اأن يتم 

اإال اإذا ارتبطت بطفلها .
ويف هذا املجال وجهت “اأم االإمارات “ العام املا�شي 
بو�شع ا�شرتاتيجية وطنية جتعل من دولة االإمارات 
من  تنطلق  وال��ت��ي  واليافع  والطفل  ل��الأم  �شديقة 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ومبادئ  نهج 
نهيان “ طّيب اهلل ثراه “ باالهتمام باالإن�شان وجعله 
الركيزة واملحور االأ�شا�س يف التنمية واهتمام القيادة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و���ش��اح��ب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
العن�شر  ب��اال���ش��ت��ث��م��ار يف  االإم�������ارات  ح��ك��ام  االأع���ل���ى 
عاملياً  االإم���ارات من��وذج��اً  وال��ذي جعل من  الب�شري 
ف��ري��داً يف جم��ال تطوير ق���درات االإن�����ش��ان ومتكينه 
واملقيمني  املواطنني  واإ���ش��ع��اد  كافة  امل�شتويات  على 

على حد �شواء.
والطفل  االأم  ح��ق��وق  ت�شمني  على  امل��ب��ادرة  وتعمل 
وا�شرتاتيجيات  توجهات  يف  اأ�شا�س  كمكون  واليافع 
التنمية واأهدافها و�شيا�شاتها ومبادراتها وم�شاريعها 
ال���دع���م وف���ر����س ال��رع��اي��ة ال�شحية  وع��ل��ى ت��ق��دمي 
االأماكن  املنا�شبة لهن يف  البيئات  لالأمهات وتوفري 
العامة ومواقع عمل �شديقة لالأم والطفل وحت�شني 
لالأطفال  واالأم�����ان  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�����ش��ت��وي��ات 

وتوفري فر�س النمو لهم.
وق��د ت��زام��ن االإع���الن ع��ن ه��ذه امل��ب��ادرة م��ع احتفال 
“الذي  االأول  االإم���ارات���ي  ال��ط��ف��ل  “ ب��ي��وم  ال���دول���ة 
يهدف اإىل توعية املجتمع بحقوق الطفل كما ين�س 

عليها قانون “ودمية ».
وق����ب����ل ه������ذه اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة اأق��������رت ال�����دول�����ة “ 
وكان  والطفل”  ل����الأم  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��و���ش��وع��ه��ا ي��ن�����ش��ب ع��ل��ى االأم���ه���ات ودع��م��ه��ن بكل 
الو�شائل  باأف�شل  الطفل  برتبية  ليقمن  الو�شائل 
واعيا  متعلما  جيال  منهم  ت�شنع  التي  واالأ�شاليب 

حلا�شره وم�شتقبله .

لقد اأولت الدولة االأم االإماراتية املزيد من االهتمام 
املجاالت وعملت على  والدعم يف خمتلف  والرعاية 
اإعطائها املجال للعمل ورعاية اأبنائها وتكوين اأ�شرة 
امل�شتقبل  م�شوؤوليات  حتمل  على  ق���ادرة  منوذجية 
وقد اأثبتت بفعل هذا الدعم اأنها جديرة باالإحرتام 
ال��ع��م��ل وتربية  ب��ني  م���واءم���ة  ع��ل��ى حتقيق  وق�����ادرة 
االأ�شرة وحققت اإجنازات كبرية يف املجاالت املختلفة 

.
“ اإن  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  قالت  وق��د 
– امل��راأة يف  ال��دور املحوري للمراأة يف تربيِة الطفل 
كلِّ مكان مِبا لديها من طاقة وقدرة هي قوٌة ُكربيَى 
االأمر  واق���ِع  يف  ه��ي  واالأم  للجميع   ِ اخل���ريرْ لتحقيِق 

م�شدر التحفيِز واالإلهام ِلالأجياِل اجلديدة« .
ب���دوِر االأم وب��ق��درات��ه��ا على  “ اإّن اإمي���اين  واأ���ش��اف��ت 
التاأكيد على  اإىل  االإ�شهام يف تقدم املجتمع يدفعني 
اأن اإ�شهاماتها وعطاءها �شيظل دائماً واأبدا �شروريا 
لالأطفال  ال�����ش��احل��ة  ال��رتب��ي��ة  لتحقيق  وم��ط��ل��وب��ا 
ول العامل . ومن  ولنجاِح وازدهار املجتمعات كافة حيَ
هنا ال بد من االلتزام التام مب�شاعدة ودعم االأمهات 
�شحية  رع��اي��ة  على  احل�����ش��ول  اإىل  بحاجة  ال��الت��ي 
وحياة  حياتهن  اإن��ق��اذ  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  و  ج��ي��دة 

اأطفالهن اأينما كانوا«.
واأكدت �شموها اأن تاأ�شي�س املجل�س االأعلى لالأمومة 
االإرت����ق����اء  ب���ه���دف  ج����اء   2003 وال���ط���ف���ول���ة ع����ام 

ل�شوؤون  وامل��ت��اب��ع��ة  وال��ع��ن��اي��ة  ال���رع���اي���ة  مب�����ش��ت��وى 
االأمومة والطفولة وتقدمي الدعم لذلك يف جميع 
والثقافية وال�شحية  التعليمية  املجاالت وخ�شو�شا 
اأمن  وحتقيق  وال��رتب��وي��ة  والنف�شية  واالجتماعية 
وت��ق��ي��ي��م خطط  وم��ت��اب��ع��ة  واالأم  ال��ط��ف��ل  و���ش��الم��ة 
املن�شودة  ال��رف��اه��ي��ة  لتحقيق  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
الثقافات  ون�شر  واالأب��ح��اث  ال��درا���ش��ات  ت�شجيع  م��ع 

ال�شاملة للطفولة واالأمومة.
على  املجل�س  ه��ذا  ان�شاء  ال��دول��ة منذ  وق��د حر�شت 
االإقليمية  املنظمات  م��ع  وامل�شاركة  التعاون  تعزيز 
ومنظمة  لالأ�شرة  العاملية  املنظمة  ومنها  والدولية 
ومنظمة  اليوني�شيف”   “ للطفولة  املتحدة  االأمم 
لبلورة  ال��ع��رب��ي��ة  االأ����ش���رة  ومنظمة  ال��ع��رب��ي��ة  امل����راأة 
روؤية م�شرتكة وا�شرتاتيجيات متقدمة لدعم املراأة 
املعايري  الأرق����ى  وف��ق��ا  حقوقهما  وح��م��اي��ة  وال��ط��ف��ل 
العاملية. وهناك العديد من الربامج االأخ��رى التي 
نفذها املجل�س بخ�شو�س االأم واأطفالها .. والهدف 
من ذلك هو تكري�س دور االأم يف املجتمع كما تراها 

القيادة الر�شيدة و�شمو “ اأم االإمارات » .
االأع����ل����ى لالأمومة  امل��ج��ل�����س  اأجن�����ز  ال���ع���ام  وخ�����الل 
والطفولة العديد من اخلطط والربامج التي تعود 
اأب��رز ما حتقق  وك��ان من  االأم وطفلها  اإىل  فائدتها 
اإىل  اإ�شافة  لالأطفال  ا�شت�شاري  جمل�س  ان�شاء  هو 
اإن�شاء جمعية اأمهات اأ�شحاب الهمم ومن ثم تكرمي 

لالأمومة  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ج��ائ��زة  ب�”  ال��ف��ائ��زي��ن 
والطفولة “ التي القت ا�شتجابة كبرية من اجلهات 
املهتمة باالأمومة والطفولة مما دفع �شمو ال�شيخة 
عاملية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اإىل جعل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
لت�شارك اجلهات االأخرى باأبحاثها ودرا�شاتها الإثراء 

املكتبة مبواد بحثية لفائدة االأم وطفلها.
وال يقت�شر دور �شمو ال�شيخة فاطمة واملجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة على دعم االأم االإماراتية فح�شب 
“ ي�شارك  “ اأم االإم�����ارات  ول��ك��ن��ه وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن 
باالأمومة  املتعلقة  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف  املجل�س 
والطفل وي�شعى اإىل االإ�شتفادة من اخلربات العاملية 
يف هذا املجال وكذلك تقدمي التجربة االإماراتية يف 
ما  لكي تطلع على  االأخ��رى  للدول  االأمومة  رعاية 

تقوم به دولة االإمارات يف هذا املجال .
عن  انبثقت  التي  العاملية  االإن�شانية  امل��ب��ادرات  وتعد 
اأطلقته  وال���ذي  للتطوع  فاطمة  ال�شيخة  ب��رن��ام��ج 
���ش��م��وه��ا ق��ب��ل اأك�����رث م���ن ع���ام���ني اأك�����رب دل���ي���ل على 
اأي��ن��م��ا ك��ان��ت ح��ي��ث ت��ق��وم باإن�شاء  ب����االأم  اه��ت��م��ام��ه��ا 
يف  االأم���ه���ات  ل�����ش��ال��ح  ط��ب��ي��ة  وع���ي���ادات  م�شت�شفيات 

الدول االأخرى.
و ام��ت��دت ه��ذه امل��ب��ادرات اإىل اأك��رث م��ن 12 بلدا يف 
16 مليون  االآن نحو  واآ�شيا وعاجلت حتى  اأفريقيا 
ام��راأة وطفل ومن كبار ال�شن وقدمت لهم كل هذه 

اخلدمات االإن�شانية جمانا.

»الأعلى لالأمومة والطفولة«.. برامج وا�شرتاتيجيات لتكري�ش دور الأم يف املجتمع 

•• اأبوظبي-وام:

من�شاأة  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��رق  م�شت�شفى  ف���از 
�شحية خالل مناف�شات جوائز ال�شحة ال�شنوية 
يف دبي التي �شارك يف مناف�شاتها 550 م�شارك 
من�شاأة  اأف�شل  فئة  �شمنها  فئة من   24 �شمن 

 3 ف��از  فيما  بجدارة  امل�شت�شفى  ا�شتحقها  التي 
فئات   3 دبي عن  بجوائز  امل�شت�شفى  اأطباء من 

خمتلفة.
التنفيذي يف  امل��دي��ر  امل���زروع���ي،  ���ش��امل  واع����رب 
بهذا  امل�شت�شفى  ف��خ��ر  ع��ن  امل��ف��رق  م�شت�شفى 
للم�شي قدما  دافعا قويا  ال��ذي ميثل  االجن��از 

يف ت��ق��دمي اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة وفق 
م�شريا  واجل��ودة  ال�شالمة  يف  املعتمدة  املعايري 
امل�شت�شفى  يف  امل��ت��داول��ة  املميزة  املمار�شات  اىل 
واآليات الت�شغيل واملمار�شات املطبقة التي جعلت 
لتقدمي  الوجهات  اأب���رز  اإح���دى  امل�شت�شفى  م��ن 

الرعاية ال�شحية لالأفراد واملجتمع.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����دت ال���رمي ع��ب��داهلل ال��ف��ال���ش��ي االأم��ي��ن��ة العامة 
“ يوم  اأن  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  للمجل�س 
دور  على  ال�شوء  لت�شليط  منا�شبة   “ العاملي  االأم 
ال�شعاب  وحتمل  الن�سء  تربية  يف  وجهودها  االأم 
لبناء اأ�شرة متما�شكة متعلمة وقوية . وقالت الرمي 
الفال�شي - يف كلمة لها مبنا�شبة “ يوم االأم العاملي 
“ - اإن مثلي االأعلى هي �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�س االحتاد الن�شائي العام رئي�س املجل�س 
ال��رئ��ي�����س االأعلى  ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة  االأع���ل���ى 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية “ اأم االإمارات “ .. موجهة 
واالحرتام  التقدير  وعميق  املحبة  �شادق  ل�شموها 
االأمارات  دول��ة  يف  والطفل  للمراأة  قدمته  ما  على 
ولن�شاء العامل اأي�شا. واأو�شحت اأن “ اأم االإمارات “ 
�شاحبة  املثالية  ل��الأم  بالفعل  الرفيع  النموذج  هي 
وال��ك��ب��ري وهي  امل�شتمر  ال��ك��ب��ري واالإجن�����از  ال��ع��ط��اء 
اأنها  كما  وامل�شلمة  العربية  ل��الأم  ال�شاحلة  القدوة 
بالفكر  جت�شد  التي  احلنون  ل��الأم  والنموذج  املثال 

والعمل القيم االإن�شانية واملجتمعية النبيلة كافة.
اأن�������ش���ط���ة �شموها  ب���ك���ل  اع����ت����زازه����ا  ع����ن  واأع�����رب�����ت 

عليه  حتر�س  ومب��ا  والعاملية  الوطنية  ومبادراتها 
من ن�شر اخلري واملحبة يف كل مكان وملا تقوم به من 
ون�شر  الوطن  وبنات  اأب��ن��اء  خدمة  يف  كبرية  جهود 
ال�شالم والرخاء يف كل مكان. واأ�شافت اأننا نالحظ 
ذلك بو�شوح يف اإ�شهاماتها القيمة يف جميع جماالت 
اأو  ال�شحة  اأو  التعليم  يف  �شواء  املجتمعية  التنمية 
اأو  والطفولة  االأمومة  اأو رعاية  الن�شائية  النه�شة 
العمل التطوعي واالإن�شاين داخل وخارج االإمارات 
.. الفتة اإىل اأن امل�شت�شفيات والعيادات الطبية التي 
لعالج  واآ�شيا  اأفريقيا  يف  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  تقام 
دليل  ال�شن  وك��ب��ار  واالأط��ف��ال  الن�شاء  م��ن  املر�شى 
على عطاء “اأم االإمارات” وحر�شها على م�شاعدة 
االآخرين الذين يعانون املر�س واجلوع . واأو�شحت 
لالأمومة  االأع����ل����ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة  االأم���ي���ن���ة 
والطفولة اأن اإجنازات “ اأم االإمارات” قد بداأت مع 
م�شرية املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وظلت وما زالت م�شتمرة 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج ال���ذي حت��ر���س ف��ي��ه ع��ل��ى تقدمي 
اإماراتية وهو  اإماراتية وغري  العون لكل امراأة واأم 
املجتمع  خ��دم��ة  على  ح��ر���س  م��ن  فينا  اأ�ش�شته  م��ا 
ومن حب للوطن والتزام بتمكني املراأة و�شعيها الأن 

تكون اأما مثالية ب�شكل خا�س ومنوذجا يف الرحمة 
والعطاء واأن تقوم بدورها املهم يف تن�شئة االأجيال 
القيم  وتنمية  غ��ر���س  يف  م�شوؤولياتها  ت���وؤدي  واأن 
االإن�شانية وال�شلوك احلميد واأن ت�شهم بفعالية يف 
تطوير املجتمع وحتقيق الرخاء وال�شعادة للجميع. 
واأ�شارت اإىل اأن “ اأم االإمارات “ توجه دائما املجل�س 
الربامج  ب��و���ش��ع  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة  االأع���ل���ى 
لال�شرتاتيجيات  التنفيذية  واخل��ط��ط  وال����دورات 
وت�شعى  وال��ط��ف��ول��ة  ب��االأم��وم��ة  اخل��ا���ش��ة  الوطنية 
القيام  مل�شاعدتها على  الدعم لالأم  اإىل تقدمي كل 

بدورها االأ�شا�شي يف تربية اأطفالها وبناء اأ�شرتها .
واأكدت الرمي الفال�شي اأن املجل�س االأعلى لالأمومة 
والطفولة نفذ توجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
وت�شعى  االأم  تفيد  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  وي��ن��ف��ذ  م��ب��ارك 
ل��ت��ط��وي��ر وم��ت��اب��ع��ة اه��ت��م��ام��ات��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ة االأج����واء 
املنا�شبة للنهو�س بها يف كل املجاالت . وقالت - يف 
ختام كلمتها - “نحن يف عيد االأم.. نهنئ اأنف�شنا يف 
االإم��ارات مبا حتظى به �شمو “ اأم االإم��ارات “ من 
ال�شعوب  تقدير  اإىل  اإ�شافة  مرموقة  عاملية  مكانة 
كل  يف  الناجحة  التنموية  مل��ب��ادرات��ه��ا  ك��ان��وا  اأي��ن��م��ا 

مكان ».

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار فعاليات الدورة الثامنة من 
املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي، 
االإع����الم����ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  ���م  ن���ظيَ
متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور����ش���ة  ال�����ش��ارق��ة 
ح��ول م��ه��ارات االت�����ش��ال احلكومي، 
ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن اأب������رز اخل����رباء 
“كانتار”  موؤ�ش�شة  يف  واملتخ�ش�شني 
التابعة  وامل��ع��ل��وم��ات  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات 
العاملية،  بي”  ب��ي  “دبليو  ملجموعة 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  بح�شور 

باالإمارة.
الركينز،  �شون  من  كل  الور�شة  ق��دم 
ل�موؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
وف�����وؤاد  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات،  “كانتار” 
امل�شاعد  امل����دي����ر  ح����اي����ك،  ج����وزي����ف 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  “كانتار”  ل����� 
االأو������ش�����ط، ح���ي���ث رك������زت ع���ل���ى دور 
وتنفيذ  تبني  يف  احلكومي  االت�شال 
ال�شيا�شات االأكرث فعالية يف التوا�شل 
الور�شة  وح�������ش���ر  اجل����م����ه����ور،  م����ع 
القا�شمي،  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
لالإعالم،  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
و���ش��ع��ادة ط��ارق �شعيد ع��الي، مدير 
ال�شارقة،  االإعالمي حلكومة  املكتب 
املركز  م���دي���ر  ال���ن���ق���ب���ي،  وج�����واه�����ر 

الدويل لالت�شال احلكومي.
الق�شايا  اإىل  امل��ت��ح��دث��ون  وت���ط���رق 
امل��ل��ح��ة ال��ت��ي ت���واج���ه احل��ك��وم��ات يف 
ال��ع��امل، وك��ي��ف ميكن  اأن��ح��اء  جميع 
اأف�شل  تتبنى  اأن  احل��ك��وم��ات  ل��ه��ذه 
قنوات  لتعزيز  االت�����ش��ال  مم��ار���ش��ات 
وبناء  م���واط���ن���ي���ه���ا  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل 
الثقة  على  مبنية  وط��ي��دة  ع��الق��ات 
���ش��ي��م��ا يف ظ���ل ما  وامل�������ش���داق���ي���ة، ال 
ي�����ش��ه��ده ال���ع���امل م���ن ت���دف���ق هائل 
من�شات  اخ����رتاق  ع��رب  للمعلومات 
من  وغ��ريه��ا  االجتماعي  التوا�شل 
والقنوات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ل 
التاأثري  ب��ه��دف  االأخ�����رى  ال��رق��م��ي��ة 

على الراأي العام.
اأم�شيا  ال����ل����ذان  اخل����ب����ريان  واأك�������د 
احلكومة  خ���دم���ة  يف  ����ش���ن���وات  ع����دة 
احلكومي  االت�شال  اأن  الربيطانية، 
منعطفاً  ات�����خ�����ذ  اجل����م����ه����ور  م�����ع 

االآون��������ة  ح����������اداً يف  ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����اً 
على  ك���اف���ي���اً  ي���ع���د  ومل  االأخ�����������رية، 
باإ�شدار  القيام  احلكومية  اجل��ه��ات 
حمالت  اإط���الق  اأو  �شحفية  بيانات 
اأو م����ب����ادرات جم��ت��م��ع��ي��ة، ال  ع���ام���ة 
من  العامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  �شيما 
جمال  يف  ه��ائ��ل��ة  تكنولوجية  ث���ورة 

املعلومات واالت�شاالت.
الركينز  اأ�شار  العمل،  ور�شة  وخ��الل 
املجتمع  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  اأن  وح��اي��ك 
االإع���الم���ي اال���ش��ت��ه��الك��ي ت��ع��ن��ي اأنه 
اأن  احل��ك��وم��ات  اأم���ام  ممكناً  يعد  مل 
تعمل يف دائرة من الفراغ، واأن على 
احلكومات االعرتاف باأنه ال ميكنهم 
اإي�شال الر�شائل املتعلقة بال�شيا�شات 
لالت�شال  قنوات  خلق  بدون  العامة 

الفعال مع اجلمهور.
“ من  ق��ال الركينز:  ال�شدد  وب��ه��ذا 
خ�����الل ال���ع���م���ل م����ع اأك������رث م����ن 70 
العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ح��ك��وم��ة 
والدرا�شات  ال��ب��ح��وث  خ���الل  وم���ن 
امل�����ش��ت��ف��ي�����ش��ة ال���ت���ي اأج���ري���ن���اه���ا وما 
تو�شلت له من نتائج واإثباتات، لقد 
ال  اأن���ه  را�شخة  حقيقة  اإىل  تو�شلنا 
ميكن تغيري �شلوك النا�س لالأف�شل، 
اأجل  اأو من  اأنف�شهم  اأج��ل  �شواء من 
امل���ج���ت���م���ع، م����ن خ������الل ت���زوي���ده���م 
باملعلومات فقط، وهو ما يحتم على 
احلكومات العمل ب�شكل اأكرث فعالية 
�شعوبها  االت�شال مع  قنوات  لتعزيز 
معهم،  اأوث��ق  عالقات  بناء  وبالتايل 
االأم�����ر ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب اإدخ������ال علم 
ال�شلوك الب�شري يف برامج االت�شال 
فعالية  حت�����ش��ني  ب��غ��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
العامة”،  اخل��دم��ات  اإي�شال  وك��ف��اءة 
الفتاً اإىل اأن بناء الثقة بني احلكومة 
ال�شرعية  ي�شفي  م��ا  ه��و  وال�����ش��ع��ب 

على احلكومات. 
�شليَط ج��وزي��ف حايك  وم��ن ج��ان��ب��ه، 
الرئي�شية  النتائج  اأه��م  على  ال�شوء 
القادة..  “تقرير  اإليها  تو�شل  التي 
م�شتقبل االت�شال احلكومي”، الذي 
االت�شال  يف  عاملية  درا���ش��ة  اأول  يعُد 
بي  “دبليو  مل��ج��م��وع��ة  احل���ك���وم���ي 
التقرير  �شمل  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة  بي” 
لال�شتجابة  حماولة  يف  دول��ة،   40

قادة  ق��ب��ل  م��ن  املتنامية  ل��ل��م��خ��اوف 
جاهدين  يحاولون  الذين  االت�شال 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات يف 
احلادي  القرن  يف  التوا�شل  و�شائل 
وال��ع�����ش��ري��ن، واإي���ج���اد احل��ل��ول الأهم 
ال��ت��ي تواجه  امل���خ���اوف وال��ت��ح��دي��ات 

هذا القطاع.
ال�شوء  من  مزيداً  حايك  األقى  كما 
التقرير  يف  ال������واردة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
املرتبة  االإم������ارات  “ ت���ب���واأت  وق����ال: 
الرابعة عاملياً من حيث ثقة ال�شعب 
باحلكومة، بن�شبة %71، حيث عربيَ 
�شيكونون  ب��اأ���ش��ره��م  ب���اأن  امل��واط��ن��ون 
خم�س  غ�������ش���ون  يف  ح�������ااًل  اأف�������ش���ل 
���ش��ن��وات. واأ����ش���اف ح��اي��ك اأي�����ش��ا اأن 
املوؤ�ش�شات احلكومية  ال�شعب يف  ثقة 
العام  % خالل   24 ارتفعت بن�شبة 
اإطالق  بف�شل   ،”2018“ املا�شي 
مثل  الوطنية  امل��ب��ادرات  من  العديد 
التي  زايد”  و”عام  اخلري”  “عام 
ارتفاع  يف  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  اأ���ش��ه��م��ت 
ه����ذه ال��ن�����ش��ب��ة، ف�����ش��اًل ع���ن توحد 
هدف  وراء  املجتمع  اأط��ي��اف  جميع 
احلملتني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  م�شرتك. 
جمتمع  يف  وا����ش���ع���اً  �����ش����دًى  الق���ت���ا 
و�شلت فيه ن�شبة م�شتخدمي و�شائل 
 ،99% اإىل  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
امل�شتخدمني  م����ن   92% م��ن��ه��م 

الن�شطني«.
متو�شط  “يبلغ  ح��اي��ك:  وا���ش��ت��ط��رد 
املواطنون  مي�����ش��ي��ه  ال�����ذي  ال���وق���ت 
مواقع  ا���ش��ت��خ��دام  يف  االإم���ارات���ي���ون 
�شاعتني  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
ال�شباب  ون�شف يومياً، فيما يق�شي 
الذي ترتاوح اأعمارهم من 21-18 
يف  يوميا  �شاعات  خم�س  نحو  ع��ام��اً 
االجتماعي  التوا�شل  قنوات  متابعة 
واحل�شول  االأخ��ب��ار  على  ل��الط��الع 
وا�شت�شقاء  املعلوماتي  املحتوى  على 
االإعالم  و�شائل  عن  بعيداً  االأخ��ب��ار، 
التغري  اإىل  ي�����ش��ري  م���ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
يتعامل  التي  الطريقة  يف  اجل���ذري 
االإعالم،  و�شائل  م��ع  امل��واط��ن��ون  بها 
التوا�شل  م���واق���ع  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ي��ث 
بيد  ج�����دي�����دة  ق�������وة  االج����ت����م����اع����ي 

اجلمهور«.

وت�شاءل حايك: “ماذا يعني التطور 
و�شائل  يف  وال�������ش���ري���ع  امل���ت���وا����ش���ل 
بالن�شبة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ل���ق���ط���اع االت���������ش����ال احل����ك����وم����ي يف 
االإم������ارات ويف ال�����ش��ارق��ة، م��ن حيث 
من  املتزايدة  للتوقعات  اال�شتجابة 
القرار  و����ش���ن���اع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  ق��ب��ل 
وال�شيا�شات، ومن اأفراد املجتمع على 

وجه اخل�شو�س؟«
هذه  اأن  اإىل  وحايك  الركينز  واأ���ش��ار 
اأف�شل؛  ح��ي��اة  اإىل  اأدت  ال��ت��ح��والت 
ال�شارقة  حكومتي  ب��ج��ه��ود  واأ����ش���ادا 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ودول����ة 
ب���اع���ت���ب���اره���م من  امل����ج����ال،  يف ه�����ذا 
اأف�����ش��ل احل���ك���وم���ات يف ال���ع���امل من 
ح��ي��ث ت��وا���ش��ل��ه��ا وارت��ب��اط��ه��ا القوي 
قلة  اأن  اإىل  الف���ت���ني  مب��واط��ن��ي��ه��ا، 
قنوات  وت���ع���دد  اجل���م���ه���ور،  اه��ت��م��ام 
وانت�شار  ال����ت����وا�����ش����ل،  وم���ن�������ش���ات 
تعترب  امل��واق��ع  ه��ذه  على  ال�شخرية 
ت��ع��ي��ق تنفيذ  ال���ت���ي  م���ن احل����واج����ز 

ال�شيا�شات.
املتحدثان  �شدد  ال��ور���ش��ة،  ختام  ويف 
اإىل  ب���ح���اج���ة  احل���ك���وم���ات  اأن  ع���ل���ى 
العمل ب�شكل جدي لتعزيز التوا�شل 
مع املواطنني، وبناء الثقة من خالل 
على  واالإن�شاين  العاطفي  التوا�شل 
يفعل  كما  متاماً  �شخ�شي،  امل�شتوى 
املقربون،  االأ�شخا�س  اأو  االأ���ش��دق��اء 
... تطوير  �شلوك  “تغيري  اأج��ل  من 
الثامنة  ال��دورة  �شعار  وهو  اإن�شان”، 
لالت�شال  ال��������دويل  امل���ن���ت���دى  م����ن 

احلكومي 2019.

الرمي الفال�شي: » يوم الأ م« منا�شبة لت�شليط ال�شوء على جهودها يف تربية الن�شء
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•• دبي –الفجر:

ب��دي��وان��ه��ا بدبي،  ال������وزارة  ���ش��ارك��ت 
وخم����ت����ل����ف م����ن����اط����ق ال�������دول�������ة، يف 
العاملي  ب��ال��ي��وم  ال���دول���ة  اح��ت��ف��االت 
ل��ل�����ش��ع��ادة، ال���ذي ي�����ش��ادف ي���وم 20 
م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام، ع��رب تنظيمها 
حتت  متنوعة  وف��ع��ال��ي��ات  م���ب���ادرات 
�شعار “ كن �شعيداً” وهو ما يعك�س 
القيم  ت��ع��زي��ز  يف  ال�������وزارة  اه��ت��م��ام 
املوظفني  بني  وال�شعادة  االإيجابية 
وح�شر   . وامل��ت��ع��ام��ل��ني  وامل��ج��ت��م��ع 
اأط���ل���ق خاللها  ال���ت���ي  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
�شعادة  النوعية  امل��ب��ادرات  ع��ددا من 
جمعة  حم���م���د  ح�������ش���ن  امل���ه���ن���د����س 

ال�����وزارة، و�شعادة  امل��ن�����ش��وري وك��ي��ل 
الوكيل  م�����ش��ل��م  ن����ادي����ة  امل��ه��ن��د���ش��ة 
امل�شاندة،  اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد 
وجودة  لل�شعادة  التنفيذي  الرئي�س 
اإبراهيم  املهند�س  و�شعادة  احل��ي��اة، 
امل�����ش��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال��وه��اب��ي 
املهند�س  و���ش��ع��ادة  امل�����ش��اري��ع،  تنفيذ 
حممد امليل الوكيل امل�شاعد لقطاع 
و�شعادة  ال���ه���ن���د����ش���ي���ة،  اخل����دم����ات 
الوكيل  امل���دف���ع  ع��ائ�����ش��ة  امل��ه��ن��د���س 
البنية  ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د 
التحتية، وت�شمل “ �شيارة ال�شعادة” 
اأم  اإم���ارة  ال���وزارة يف  والتي نظمتها 
-20-19 اأي���ام  وت�شتمر  القيوين 
ال�شاعة  م��ن   2019 -21مار�س 

التا�شعة، وت�شتهدف متليك امل�شاكن 
احلكومية للمواطنني واإ�شدار قرار 
احلاجة  دون  فوري  ب�شكل  التمليك 
يوماً،   120 اخلدمة  مدة  النتظار 
ما ي�شاهم يف تعزيز �شعاد املواطنني، 
ال��وزارة غايتها االأ�شمى يف  وحتقيق 
اإجراءات  اإ�شعاد متعامليها وت�شهيل 
احل�������ش���ول ع���ل���ى اخل�����دم�����ات.  كما 
بور�شة  م���ب���ادرة  ال�������وزارة  اأط��ل��ق��ت 
قيا�س  ت�شتهدف  وال��ت��ي  ال�����ش��ع��ادة، 
املوظفني  ل���دى  ال�����ش��ع��ادة  م�����ش��ت��وى 
اأجهزة  م���ن خ����الل  ي���وم���ي،  ب�����ش��ك��ل 
ذك��ي��ة ، متكن اأ���ش��ح��اب ال��ق��رار من 
متابعة موؤ�شر ال�شعادة ب�شكل فوري 
وتلقائي.  لفت �شعادة وكيل الوزارة، 

اإىل اأن نتائج بور�شة ال�شعادة متكن 
متخذي القرار من اإطالق املبادرات 
املتكاملة،  التح�شينية  واخل���ط���ط 
امل�شتوى  حتقيق  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي 
املن�شود يف اإ�شعاد املوظفني، وحتقيق 
رغ��ب��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة، االأم����ر الذي 
واالنتماء  ال�����والء  م�����ش��ت��وى  ي��رف��ع 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة، ك��م��ا ي�����ش��اه��م يف زي���ادة 
ك��ل يف  امل��وظ��ف��ني  اإنتاجية  م��ع��دالت 
الوزارة مبادرة  اأطلقت  موقعه. كما 
تنظمها  وال��ت��ي  ال�شعادة”  بيت   “
وت�شتهدف  القيوين،  اأم  يف  ال���وزارة 
ت��وع��ي��ة وث��ق��ي��ف امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
امل�������ش���اك���ن احل���ك���وم���ي���ة، ع����ن اآل���ي���ة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ش��اك��ن��ه��م وط���رق 

ي�شاهم يف  ال��ذي  ال��دوري��ة  ال�شيانة 
تثقيفهم  جانب  اإىل  عمرها،  اإطالة 
امل�شاحة اخل�شراء  زيادة  اأهمية  عن 
مثل  املبادرات  من  وغريها  باملنزل، 
ح�����ش��اد ال��ع��ق��ول وور����ش���ة ال��ت��اأم��ل . 
وهي  امل�شري”  “مبادرة  ج��ان��ب  اإىل 
مبادرة مبادرة وطنية على م�شتوى 
الدولة بعمل اأطوال مما�شي ل�شكان 
على  ال�����ش��ك��ن��ي��ة   امل��ج��م��ع��ات  زوار  و 
بالتعاون  االم�����ارات  دول���ة  م�شتوى 
تعزيز  اإىل  وت��ه��دف   ، ال�شركاء   م��ع 
م���ف���ه���وم ال��ت��خ��ط��ي��ط امل�������ش���ت���دام يف 
ملدن  للو�شول  ال�شكنية  املجمعات 
امل�شي  م�����ش��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم 
للمحافظة  ال��وع��ي  م�شتوى  ل��رف��ع 

وا�شتخدام  واللياقة  ال�شحة  على 
م����وارد م�����ش��ت��دام��ة وم�����ش��ادر طاقة 
ال�شعادة  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  م��ت��ج��ددة 

وجودة احلياة.
االأمن”  ال��ت��ن��ق��ل  “لعبة  وم���ب���ادرة 

م�شتوى  رف����ع  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي 
الوعي عن اإجنازات م�شاريع البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ال�������وزارة، 
االإجن��ازات، ف�شال  والت�شويق لتلك 
وتهدف  اأ�شرتيح”  “مبادرة  ع���ن 

م�شتخدمي  ����ش���ع���ادة  ن�����ش��ب��ة  ل���رف���ع 
الطريق وامل�شاهمة يف رفع م�شتوى 
ال�شالمة املرورية، اأخرى ت�شتهدف 
وزي���ادة  امل��ع��ريف  بامل�شتوى  االرت��ق��اء 

االإنتاجية لدى املوظفني.

•• اأبوظبي-وام:

رفعت معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
االحتادي، با�شم اأبناء وبنات االمارات 
“عيد  ال��ت��ه��اين مب��ن��ا���ش��ب��ة  خ��ال�����س 
االأم” اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
االإم������ارات«.  “اأم  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
وقالت معاليها يف ت�شريح لها بهذه 
املنا�شبة “ با�شم اأبناء وبنات االمارات، 
نرفع يف هذا اليوم االأغر كل معاين 
علينا  تبخل  مل  الأم  وال��وف��اء  احل��ب 
يف  جهداً  تدخر  ومل  بالعطاء،  يوماً 
اأن ت��رى بنت االم���ارات حتقق  �شبيل 

واأ�شبح  نتمناه،  حلماً  يوما  ك��ان  م��ا 
اأم  وال�شعوب،  االأمم  به  نفاخر  واقعاً 
الأمة...  اأم  بل  االأم��ه��ات،  ككل  لي�شت 
رجاال  وب�شريتها  بفكرها  �شنعت  اأم 
يقودون االم��ارات اإىل ما فوق �شقف 
نفاخر  اإننا  والتطلعات،  الطموحات 
لالإمارات  اهلل  ه��ب��ة  ه��ي  ب����اأم  ال��ي��وم 
و�شعبها، وكفى بها هبة، فهي �شريكة 
قائد عظيم اأ�ش�س لنا البناء، وملهمة 
لكل امراأة اإماراتية اب�شر عقلها اآفاق 
النجاح من خالل روؤي��ة ر�شمتها لنا 
ال�شيخة  �شمو  االم����ارات،  اأم  جميعاً 
االحتاد  رئي�شة  مبارك،  بنت  فاطمة 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�س االأعلى 
، التي  ال��ت��ن��م��ي��ة االأ���ش��ري��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
نتمنى اأن ن�شتطيع رد جزء، ولو قليل 

من ف�شائلها علينا، وجهودها معنا، 
وت�����ش��ح��ي��ات��ه��ا م��ن اأج��ل��ن��ا، ول��ك��ل ما 
قدمته وتقدمه،- اطال اهلل يف عمر 
�شموها وبارك فيه-، لكل �شيدة على 
دعم  م��ن  امل��ع��ط��اءة،  الطيبة  اأر���ش��ن��ا 
وعربت  واهتمام«.  ورعاية  وت�شجيع 
م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ن ع��م��ي��ق احل���ب وامل����ودة 
ل�شمو  واالج��الل  والوفاء  والتقدير 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، وقالت 
الأم  نرفعها  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى   “
غر�شت عظيم القيم واملبادئ ومعاين 
وبنات  اأبناء  قلوب  والوفاء يف  احلب 
جت�شد  الأم  ك���اف���ة،  االم������ارات  ���ش��ع��ب 
يعطي  من��وذج��اً  جميعاً  لنا  بالن�شبة 
وي��غ��دق م��ن دون ق��ي��ود، وي��وج��ه بكل 
ومبادئها  وقيمها  االأم��وم��ة،  معاين 
جهودها،  اأث����م����رت  ح��ت��ى  ال���راق���ي���ة، 

-اأط�����ال اهلل يف ع��م��ره��ا و���ش��دد على 
دروب اخلري والعطاء خطاها- كل ما 
نراه من جناحات واإجنازات حتققها 
جماالت  خمتلف  يف  االم�����ارات  ب��ن��ت 
العمل يف وطننا الغايل«. واأ�شافت “ 
�شكراً من قلب كل امراأة اإماراتية، بل 
من قلب كل امراأة خليجية وعربية، 
للقدوة والنموذج امللهم واملثل االأعلى 
غر�شك  جميعاً  فنحن  جميعاً،  لنا 
ونحن  االأ�شيلة،  واملبادئ  القيم  من 
العناية  على  �شهرت  ال��ذي  ح�شادك 
الالتي  بناتك  ونحن  به،  واالهتمام 
وعنايتك،  ب��ح��ب��ك  اح��ط��ت��ه��ن  ط��امل��ا 
ون����ح����ن ج���م���ي���ع���اً ب����ن����ات االم���������ارات، 
وكرمك  النبيلة  اأخ��الق��ك  �شفريات 
ون�شرف  االأ�شيل،  وعطائك  اجلزيل 
ب��اأن نكون ج��زءا من عطائك ومراآة 

ل��ن��ج��اح��ك وت���رج���م���ة الإجن�����ازات�����ك، 
على  حري�شني  خ��ط��اك  م�شتلهمني 
بها  يليق  م��ا  ب��ك��ل  االم�����ارات  متثيل 
من اأ�شيل القيم والعادات، ف�شموكم 
اأم ن��ب��اه��ي ب��ه��ا ال��ع��امل ون��ف��اخ��ر بها 
االأمم، بكل ما غر�شت يف اأبناء وبنات 
االأ�شيلة،  الت�شامح  قيم  من  �شعبك 
اأبناء  بها  يعرف  اأي��ق��ون��ة  باتت  التي 
االمارات من بني كل �شعوب العامل«. 
وق���ال���ت “ اإن���ن���ا ح���ني ن��ت��ح��دث عن 
قيمنا االأ�شرية واملجتمعية االأ�شيلة، 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ن��ا  دول��ت��ن��ا  وجن����اح 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب   ، اهلل” 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االأ�شالة  بني  امل��زاوج��ة  يف   ، امل�شلحة 
وقيمنا  ه��وي��ت��ن��ا  وب���ني  وامل��ع��ا���ش��رة، 
التناف�شية  م��رات��ب  اإىل  واالرت���ق���اء 
موؤ�شرات  خمتلف  يف  االأوىل  العاملية 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ق��دم وال���ت���ط���ور، اإمنا 
وقوتها  اجل���ذور  ث��ب��ات  ع��ن  نتحدث 
واأ�شالة القيم التي حر�شت �شمو اأم 
االأ�شرة  ل��دى  االم���ارات على غر�شها 
م�شريتنا  ب���داي���ة  م��ن��ذ  االإم���ارات���ي���ة 
دولتنا  اأن  اهلل  ون��ح��م��د  االحت���ادي���ة، 
م����ن جناحات  ح���ق���ق���ت  م����ا  ح���ق���ق���ت 
اأ�شري  ك��ي��ان  وج���ود  ظ��ل  يف  تنموية 
العربية  القيم  متما�شك يت�شلح بكل 

وقدمت  االأ����ش���ي���ل���ة«.  واالإ����ش���الم���ي���ة 
معايل امل القبي�شي خال�س التهاين 
اإىل  والتقدير  والتحية  والتربيكات 
مبنا�شبة  جميعاً،  االم����ارات  اأم��ه��ات 
عطاءهن  اأن  م��وؤك��دة  االأم”،  “عيد 
قد بات مثااًل يحتذى به يف العطاء 
اأن  اإىل  وم�����ش��رية  االأج����ي����ال،  وب���ن���اء 
ال�����ش��ه��داء حت���دي���داً ميثلن  اأم���ه���ات 
بها  ونعتز  نفخر  ا�شتثنائية  من���اذج 
الوطني  ع���ط���اءه���ن  واأن  ج���م���ي���ع���اً، 
وت��رب��ي��ت��ه��ن ل�����ش��ه��داء اأب���ط���ال ج���ادوا 
باأرواحهم دفاعاً عن م�شالح الوطن، 
اإمنا �شيبقى نربا�شاً الأجيالنا املقبلة، 
وغر�س  االأب����ن����اء  ت��رب��ي��ة  يف  وق������دوة 
ال��والء واالنتماء يف قلوبهم.  معاين 
اإن  القبي�شي:  اأم��ل  معايل  واأ�شافت 
ماأ�ش�شة  يف  االم���ارات  اأم  �شمو  جهود 

ب��ن��اء االأ����ش���رة ع��رب امل��ج��ل�����س االأعلى 
منوذجاً  متثل  والطفولة  لالأمومة 
عاملياً يحتذى به يف ت�شافر اجلهود 
بني الدول ومنظمات املجتمع املدين 
للحفاظ على الكيان االأ�شري و�شونه 
�شلبية  ت���اأث���ريات  اأي  م��ن  وح��م��اي��ت��ه 

حمتملة، وغر�س قيم الت�شامح.

•• اأبوظبي-الفجر:

عبد  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  ا�شتقبلت 
اهلل القبي�شي، رئي�س املجل�س الوطني 
نائب  بني”،  يل  معايل”  االحت�����ادي، 
ع�شر  الثالث  الوطني  املجل�س  رئي�س 
للموؤمتر اال�شت�شاري ال�شيني والوفد 
املرافق لها، الذي يقوم بزيارة ر�شمية 
االألعاب  دورة  حل�����ش��ور  ال���دول���ة  اإىل 
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التي ت�شت�شيفها العا�شمة اأبوظبي. 
ومت خ�����الل ال���ل���ق���اء، ال������ذي ع���ق���د يف 
م��ق��ر امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي يف 
وتعزيز  تطوير  �شبل  بحث  ظبي،  اأب��و 
دولة  بني  القائمة  الثنائية  العالقات 
املتحدة وجمهورية  العربية  االإم��ارات 

ال�شني ال�شعبية يف كافة املجاالت. 
اللقاء رحبت معايل رئي�س  ويف بداية 
املجل�س الوطني االحتادي مبعايل يل 
بني   والوفد املرافق لها وثمنت عالياً 
حفل  حل�شور  الدعوة  معاليها  قبول 
اف��ت��ت��اح االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س، مو�شحة 
اأن ا���ش��ت�����ش��اف��ة ه���ذا احل����دث ال���دويل 
ع��امل��ي��اً وحدثاً  اإجن����ازاً  ال��ك��ب��ري  يعترب 
ا�شتثنائياً يعك�س االهتمام البالغ الذي 
توليه قيادة وحكومة و�شعب االإمارات 
على  تاأكيدا  وي��اأت��ي  الهمم،  الأ�شحاب 
املكانة الدولية املوؤثرة التي تتمتع بها 
دول��ة االإم���ارات وثقة املجتمع الدويل 
املتميزة لدولة  التنظيمية  القدرة   يف 
عاملياً  ت��ق��دي��راً  ي��ع��ك�����س  االم������ارات م���ا 
للدولة نفتخر ونعتز به.يف  ا�شت�شافة 
الفاعليات الكربى ملا متتلكه من بنية 

اإجناح  على  وقدرتها  متطورة  حتتية 
العاملي  الطابع  ذات  االأن�شطة  خمتلف 

يف خمتلف املجاالت
واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
على عمق العالقات املتنامية بني دولة 
املتحدة وجمهورية  العربية  االإم��ارات 
ال�������ش���ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة واحل����ر�����س على 
تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات 
اأ�شا�س  على  البلدين  و�شعبي  قيادتي 
ال�شداقة واالحرتام املتبادل وامل�شالح 
فخامة  زي���ارة  اإىل  م�شرية  امل�شرتكة، 
رئي�س جمهورية ال�شني �شي جني بينغ 
التاريخية اإىل دولة االإمارات يف يوليو 
املا�شي، والتي مت من خاللها التاأكيد 
على م�شارات التعاون بني البلدين يف 
�شعبي  على  يعود  مب��ا  امل��ج��االت،  كافة 
البلدين مناء وتطورا وازده��ارا حيث 
عن  التاريخية  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأث��م��رت 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  تاأ�شي�س 

بني البلدين.
اأن م��ا مت اإجن���ازه على �شعيد  واأك���دت 
الراهنة  االق���ت�������ش���ادي���ة  ال����ع����الق����ات 
ومتابعة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  وامل�شتقبلية 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  زي������ارة  خم���رج���ات 
وم�شاركة  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�شيني 
احلزام  م��ب��ادرة  م�شاريع  يف  االإم����ارات 
وال��ط��ري��ق، ي��ع��د م��ن اأه���م االإجن����ازات 
اإىل  بني البلدين ال�شديقني. م�شرية 
اأن زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبو ظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اإىل ال�شني كان لها الف�شل الكبري يف 
توطيد العالقات االإماراتية ال�شينية، 

و�شاهمت يف تطويرها ب�شكل الفت.
القبي�شي  عن  اأم��ل  كما عربت معايل 
امتنانها البالغ وتقديرها الكبري لكل 
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  م��ن 
ال�شعب  ل���ن���واب  ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
ال�����ش��ي��ن��ي، ومل��ع��ايل وان����غ ي��ان��غ رئي�س 
للموؤمتر   13 ال�����  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
اال�شت�شاري ال�شيا�شي لل�شعب ال�شيني 
علي  الرتحيب الكبري الذي �شهدناه 
التاريخية  على  راأ�س  خالل زيارتنا  
وفد كبري من  اأع�شاء املجل�س الوطني 
ال�شني  ج���م���ه���وري���ة  اإىل  االحت��������ادي 
والذي  املا�شي،   نوفمرب  يف  ال�شعبية 
الذي  واالح���رتام  التقدير  على  يوؤكد 
تكنه القيادة ال�شينية ل�شعب االإمارات 
واميانهم الكبري باأن هذه ال�شراكة هي 
ون�شتطيع  املنطقة  يف  االأه��م  ال�شراكة 
من خاللها حتقيق كل ما فيه م�شالح 

�شعوبنا.
واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
كبرية  نتائج  لها  كان  الزيارة  تلك  اأن 
امل�شتوي  ع��ل��ى  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  يف 
البلدين  ب���ني  وال��ر���ش��م��ي  ال���ربمل���اين 
ال�شديقني، ال�شيما انها �شهدت توقيع 
م��ذك��رة ت��ع��اون وت��ف��اه��م، ه��ي االأوىل 
التي  العاملي  امل�شتوى  على  نوعها  من 
برملان  م��ع  ال�شيني  ال��ربمل��ان  يوقعها 

دولة، 
واأعربت  معايل الدكتورة امل القبي�شي  
ال�شني  جل���م���ه���وري���ة  ����ش���ك���ره���ا  ع�����ن 
ال�شعبية على مواقفها الداعمة لدولة 
االإمارات والق�شايا التي تتبناها �شواء 
ال�شعيد  على  اأو  املنطقة  �شعيد  على 

ال���دويل االأم���ر ال��ذي يعزز م��ن القيم 
امل�شرتكة التي تربط البلدين والروؤية 
الأبنائنا،  وال��ت�����ش��ارك��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الوطني االحتادي  املجل�س  اأن  م�شرية 
اال�شرتاتيجية  االأه����������داف  ي���ح���ق���ق 
ال���ع���الق���ات مع  ت���وط���ي���د  ل���ل���دول���ة يف 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني وعلى راأ�شها 
املجل�س  اأن  موؤكدة  ال�شني،  جمهورية 
الوطني االحتادي اأن�شاأ جلنة امل�شتقبل 
امل�شتقبلية يف  الدولة  ملواكبة توجهات 
عالقاتها مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 

الدوليني. 
وح������ول م���و����ش���وع ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة 
 ،2019 االإم��ارات لالأوملبياد اخلا�س 
القبي�شي  اأمل  الدكتورة  معايل  اأك��دت 
ينظر  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأن 
اإىل هذه البطولة باهتمام كبري بحكم 
�شدارة اأ�شحاب الهمم �شمن اأولويات 
واملجل�س  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اه��ت��م��ام 
الوطني االحتادي، كون هذا االهتمام 
ا�شرتاتيجية  م����ن  ي���ت���ج���زاأ  ال  ج�����زء 
والتي  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��م��ك��ني 
 ... املجتمعية،  ال�شرائح  جميع  ت�شمل 
قد  املجل�س  اأن  اإىل  معاليها  م�شرية 
ناق�س يف �شهر فرباير املا�شي �شيا�شة 
وزارة تنمية املجتمع يف �شاأن اخلدمات 
املقدمة اأ�شحاب الهمم �شمن مو�شوع 
عام، مت خالله عر�س نتائج وتو�شيات 
ال�����ش��وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة والعمل  جل��ن��ة 
وال�����ش��ك��ان وامل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة، وحظي 
امل��و���ش��وع ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن اللجنة 
ملناق�شته  اج��ت��م��اع��ات   7 ع��ق��دت  ال��ت��ي 
نقا�شية،  ح��ل��ق��ات   5 ك��ذل��ك  ون��ظ��م��ت 

ملراكز  م��ي��دان��ي��ة  زي�����ارات  ب�5  وق��ام��ت 
ال��ه��م��م يف خمتلف  اأ����ش���ح���اب  رع���اي���ة 
املجل�س  اأو�شى  ال��دول��ة، حيث  اإم���ارات 
لتتوائم  القائمة  الت�شريعات  بتطوير 
لتمكني  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ة  م����ع 
املتعلقة  وال���ق���رارات  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
ب���ه���م،   واأك�����د اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى اأهمية 
فر�شة  متثل  حيث  الثنائية  اللقاءات 
والتعاون  احل�������وار  مل���وا����ش���ل���ة  م��ه��م��ة 
الفرتة  خ��الل  حتقق  ما  على  والبناء 
املا�شية على �شعيد تطوير العالقات 
واالقت�شادية  وال�شيا�شية  الربملانية 
والثقافية  والتعليمية  واال�شتثمارية 
البلدين  ب����ني  ال���ع���الق���ات  اإن  ح���ي���ث 
يحتاج  م��ا  كبري  ب�شكل  ت��ط��ورا  ت�شهد 
ب�شكل  التباحث  اإىل  الربملانيني  معه 
قيادتي  تطلعات  يحقق  مب��ا  م�شتمر 
اأعربت  جانبها  من  البلدين.  و�شعبي 
املجل�س  رئي�س  ب��ني-ن��ائ��ب  يل  م��ع��ايل 
اال�شت�شاري  ل��ل��م��وؤمت��ر   13 ال��وط��ن��ي 
�شعادتها  ع���ن  ال�����ش��ي��ن��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
لزيارة دولة االإمارات، حل�شور افتتاح 
 ،2019 اأبوظبي  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد 
رائعاً  كان  باأنه  االفتتاح  حفل  وا�شفة 
واأن  والتميز،  باحلما�س  ات�شم  وب��اأن��ه 
املناف�شات  يف  اي�شارك  ال�شيني  الوفد 
اإعجابه  ل��ه��ا  ف�����رداً-اأب�����دى  -ب�170 
ا�شتعدادهم  ع���ن  م��ع��ربي��ن  ب��احل��ف��ل، 
الريا�شي  والتناف�س  ال�شعادة  لتقا�شم 
ال�شريف مع بقية املنتخبات على اأر�س 
االإمارات.  كما اأو�شحت معايل يل بني 
اأن���ه���ا ت����درك اه��ت��م��ام دول����ة االإم�����ارات 
ب��اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م و����ش���رورة دجمهم 

يف امل��ج��ت��م��ع، واأن��ه��ا حققت ال��ك��ث��ري يف 
ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادة  واأن  امل��ج��ال،  ه��ذا 
ت�شارك  االأخ����������رى  ه����ي  ال�������ش���ني  يف 
ال�شريحة  االإم��ارات يف االهتمام بهذه 
يف املجتمع، الأن احلديث عن جمتمع 
بالدها  ل��ه��ا  ال��ت��ي تخطط  ال��رف��اه��ي��ة 
يكتمل  ال   2020 يف  اإل��ي��ه  للو�شول 
املهمة،  ال�شريحة  بهذه  باالهتمام  اإال 
م�شرية اأن ال�شني لديها ا�شرتاتيجية 
ت�شمل  امل����و�����ش����وع،  ه�����ذا  يف  وا����ش���ح���ة 
والتوظيف  والتعليم  ال�شحة  ق��ط��اع 
اأي�����ش��ا. وق���د اأع���رب���ت م��ع��ايل يل يني 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ن 
ب��ني االإم�����ارات وال�����ش��ني ال��ت��ي توجت 
ال�شيني  للرئي�س  التاريخية  بالزيارة 
ال�شني  اأن  م��و���ش��ح��ة  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
 35 ال��ق��ادم على م���رور  ال��ع��ام  حتتفل 
العالقات  اإق�����ام�����ة  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ����ش���ن���ة 
واالإمارات  ال�شني  بني  الدبلوما�شية 
ال��ت��ي اأ���ش�����ش��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه- ب����اإذن اهلل 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ   -
بهذه  اأن���ه  مو�شحة  ال��دول��ة  م��وؤ���ش�����س 
املنا�شبة �شيقوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي، رعاه اهلل، بزيارة ال�شني وافتتاح 
املنا�شبة.  لهذه  ينظم  خا�س  منتدى 
وقالت معايل يل يني اإن لدى بالدها 
ال��ع��الق��ات بني  ب��ال��غ بتطوير  اه��ت��م��ام 
ا���ش��ت��ع��داد بالدها  م��ب��دي��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
التعاون  جم��ال  يف  اجل��ه��ود  مل�شاعفة 
والف�شاء  الطاقة  الثنائي يف جماالت 
والذكاء ال�شناعي، وهي املجاالت التي 
تركز عليها دول��ة االم��ارات، مو�شحة 
اأن ب��الده��ا ع��دل��ت ك��ث��ريا م��ن قوانني 
تطرقت  كذلك  االأج��ن��ب��ي،  اال�شتثمار 
العالقات  تعميق  اأهمية  اإىل  معاليها 
تعليم  جم����ال  يف  خ��ا���ش��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ال��ل��غ��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف دول����ة االم�����ارات.  
بزيارة معايل  واأ�شادت معايل يل يني 
والوفد  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  اأم�����ل  ال���دك���ت���ورة 
ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  ل��ه��ا  امل���راف���ق 
لل�شخ�شيات  وم��ق��اب��ل��ت��ه��ا  ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
الربملاين  املجال  البارزة يف  ال�شيا�شية 
وال�شيا�شي واالقت�شادي. م�شددة على 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة 

اجلوانب..  خمتلف  يف  البلدين  ب��ني 
وتطرقت معايل يل يني اإىل احلديث 
امل��ت��م��ي��ز ع���ن مدينة  ان��ط��ب��اع��ه��ا  ع���ن 
اأبوظبي رغم ق�شر مدة زيارتها حيث 
الوطنية  امل���ع���امل  م���ن  ال��ع��دي��د  زارت 
الذي  العمل  على  ���ش��اه��دا  تقف  ال��ت��ي 
تطوير  يف  ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادة  تبذله 
�شبيل  ع���ل���ى  م��ن��ه��ا  ب����الده����ا  وت��ن��م��ي��ة 
املثال: ق�شر الوطن الذي مت افتتاحه 
للجمهور، م�شرية اإىل اأنه ميتاز ببناء 
بني  يل  و�شفت  وق��د  جميل.  هند�شي 
و�شل”  “همزة  باأنها  االإم����ارات  دول��ة 
واحل�شارة  ال�شرقية  احل�����ش��ارة  ب��ني 
االإن�شاين  التوا�شل  تعزيز  يف  الغربية 
وال��ت��ب��ادل االق��ت�����ش��ادي وال��ث��ق��ايف. كما 
الت�شاورية  للطريقة  اإعجابها  اأب���دت 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  يتبعها  ال��ت��ي 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد االأعلى للقوات  اأبو ظبي نائب 
اأثناء  وذل���ك  امل��واط��ن��ني  م��ع  امل�شلحة، 
ذلك  ب��ع��ّد   ���ش��م��وه،  جمل�س  ح�شورها 
ال�شعب  بني  للتوا�شل  مثالياً  منوذجاً 

وقيادته.

•• دبي-وام:

احتفلت جائزة ال�شيخة لطيفة بنت حممد الإبداعات الطفولة بالتعاون 
الطفل  ب��ي��وم   - اخل��وان��ي��ج  ف��رع   - ب��دب��ي  الن�شائي  النه�شة  جمعية  م��ع 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  رع��اي��ة ح��رم  وذل��ك حت��ت  االأم  االإم��ارات��ي وعيد 
ال�شيخة لطيفة بنت  ال�شرقي ويل عهد الفجرية �شمو  حمد بن حممد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم راعية اجلائزة. ح�شر االحتفال �شعادة اأمينة 
الدبو�س ال�شويدي املدير التنفيذي جلائزة ال�شيخة لطيفة بنت حممد 
الإبداعات الطفولة وفاطمة العبد اهلل مديرة جمعية النه�شة الن�شائية 
فرع اخلوانيج كما �شاركت يف االحتفالية �شعاد اأمل بن جر�س ال�شويدي 
االإعالمي  امل�شت�شار  بكر ح�شني  ابو  والدكتور  واأ�شرية  نف�شية  ا�شت�شارية 
الطالبات  اأمهات  من  ونخبة  بدبي  الن�شائية  النه�شة  وجمعية  للجائزة 

وم�شرفات  وطالبات  الغرير  جامعة  وطالبات  الب�شاتني  رو�شة  واأطفال 
ورحبت  ال�شارقة.  يف  اخلا�شة  االمريكية  وت��رمي  اال�شتقالل  مدر�شتي 
�شعادة اأمينة الدبو�س باحل�شور وامل�شاركني ..ورفعت اأ�شمى اآيات التهاين 
والتربيكات بهذين املنا�شبتني للمقام ال�شامي �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك 
االإمارات”  “اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
الطفولة واالأ�شرة  الرائدة يف ف�شاءات  معززين وداعمني جهود �شموها 
بن جمعة  بنت مكتوم  ال�شيخة هند  �شمو  الأم اجلود  والتهنئة مو�شولة 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم حرم �شاحب 
اهلل” رئي�شة  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
قدمت  وال��ت��ي  الطفولة  الإب��داع��ات  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  ج��ائ��زة 
والطفولة...  واالأم���ه���ات  الن�شائية  ال��ق��ط��اع��ات  دع���م  يف  رائ����دا  من��وذج��ا 

اأمينة بنت حميد الطاير رئي�شة جمعية  وتهنئة خال�شة ل�شمو ال�شيخة 
االأمان  املثمرة يف ف�شاءات  منا بجهودها  يقينا  بدبي  الن�شائية  النه�شة 
االإماراتي  الطفل  بيوم  اليوم  احتفاالت  اإن  ال�شويدي  وقالت  االأ���ش��ري. 
هو احتفاء بااللتزام القومي يف االإمارات برعاية الطفل وتنمية قدراته 
اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  جائزة  اأن  �شك  وال  ومواهبه 
الزمن /20 عاما/ من  الطفولة وخالل عقدين من  الإبداعات  مكتوم 
قدراتهم  وتفجري  الطفولة  الإب��داع��ات  احل�شاري  الرافد  متثل  العطاء 
بخري  االإم���ارات  وطفولة  ع��ام  كل  مهاراتهم  ملكات  وتنمية  واإبداعاتهم 
وك��ل ع��ام واأم��ه��ات االإم���ارات باألف خ��ري. وق��دم اأط��ف��ال رو�شة الب�شاتني 
التابعة لفرع اخلوانيج رق�شات طفولية نالت ر�شاء وا�شتح�شان احل�شور 
كما رحبت �شعادة فاطمة العبد اهلل مديرة جمعية النه�شة فرع اخلوانيج 
باحل�شور من خالل كلمة معربة ج�شدت قيمة االحتفاالت بيوم الطفل 

اأف�شل  ال��ري��ادي يف تقدمي  ال��دول��ة  اأب��ه��ى ���ش��ورة.. م��وؤك��دة دور  واالأم يف 
بالدولة.  واالأ���ش��رة  والن�شاء  واالأط��ف��ال  لالأمهات  احل�شارية  اخل��دم��ات 
االإمارات”  يف  “الطفولة  كتاب  با�شتعرا�س  احلوارية  اجلل�شة  واختتمت 
ابو  الدكتور  ا�شتعر�س  �شابقة حيث  ف��رتة  اجلائزة يف  �شدر عن  وال��ذي 
بكر ح�شني امل�شت�شار االعالمي للجائزة اق�شام و�شفحات االإ�شدار. كما 
قدمت الدكتورة اأمل بن جر�س ال�شويدي حوارات بناءة من وحي املنا�شبة 
واالأمهات حيث طرحت  واالأطفال  الطالبات  فيها احل�شور من  �شاركت 
الت�شاوؤالت واحل��وارات يف ف�شاءات االأ�شرة والطفولة والرب  العديد من 
بالوالدين وخا�شة االأمهات وحدث حراك ثقايف وتربوي مفعم باملحبة 

والتوا�شل والتاآخي.
�شعادة  العبد اهلل ومبعيتها  �شعادة فاطمة  مل�شة وفاء خال�شة كرمت  ويف 

اأمينة الدبو�س نخبة من االأمهات يف مل�شة اإن�شانية خال�شة.

جائزة لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة و»ن�شائية دبي« حتتفالن بيوم الطفل الإماراتي وعيد الأم

اأمل القبي�شي: ال�شيخة فاطمة غر�شت قيما ومبادئ نبيلة يف قلوب اأمهات المارات

اأمل القبي�شي ت�شتقبل نائب رئي�ش املجل�ش الوطني ال�شت�شاري ال�شيني وتوؤكد على عمق العالقات بني البلدين

ح�شن املن�شوري: وزارة تطوير البنية التحتية تواكب توجه القيادة الر�شيدة بال�شعادة

•• ال�شارقة -الفجر

القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شهد 
رئي�س نادي االإمارات الثقايف الريا�شي 
نظمه  الذي  ال�شعادة  مهرجان  احتفال 
النادي تزامناً مع يوم ال�شعادة العاملي، 
تعزيزاً لقيم االإيجابية وال�شعادة وذلك 
يف مركز املنار مول. ح�شر االحتفالية 
رئي�س  ال���ع���و����ش���ي  ا���ش��م��اع��ي��ل  حم���م���د 
جمل�س اإدارة �شركة نادي االإمارات لكرة 
النادي  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  ال��ق��دم 
الهيئات  م���ن مم��ث��ل��ي  ع����دد  مب�����ش��ارك��ة 
مركز  وزوار  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال����دوائ����ر 
املنار. بداأ املهرجان بو�شول �شمو راعي 
االح��ت��ف��ال��ي��ة ح��ي��ث ق���ام يف ج��ول��ة على 
فاطمة  وا�شتعر�شت  امل�شاركة  اجلهات 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  امل��ع��م��ري 

امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ه��رج��ان خالل 
اجل��ول��ة ع��ل��ى ال�����ش��رك��اء وه����م  جمعية 
االمارات للتنمية االجتماعية و جمعية 
�شفراء جمل�س االمارات واحت��اد كت����اب 

االحتادية  واملوؤ�ش�شة  االم����ارات  واأدب����اء 
بن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ  وم��وؤ���ش�����ش��ة  لل�شباب 
�شقر لبحوث ال�شيا�شة العامة و دائرة 
اخلدمات العامة ووزارة الثقافة وتنمية 

راأ�س  ل�شرطة  العامة  والقيادة  املعرفة 
اخلا�شة  املهام  اإدارة  يف  ممثلة  اخليمة 
واإذاع�����ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وه��ي��ئ��ة الهالل 
املنا�شبة  بهذه  فعالياتهم  اأب��رز  االأحمر 

وبراجمهم التي قدموها بهدف ال�شعادة 
اأحمد  ال�شيخ  واأ�شاد  اجلمهور.  واإ�شعاد 
بن �شقر بدعم القيادة الر�شيدة مل�شرية 
اخلري والعطاء التي ت�شهدها االإمارات 
والذي  واال�شتقرار  االأم��ن  �شعيد  على 
ال�شعادة  ن�شر مفهوم  يف  اإيجاباً  انعك�س 
يف ك��اف��ة اأرج����اء ال��دول��ة يف ظ��ل رعاية 
االإن�شان.  حقوق  ملبادئ  ودائمة  �شاملة 
بيوم  االحتفالية  خالل  �شموه  واأو�شح 
ال�شعادة  وراء  ال�شعي  �شعار  اأن  ال�شعادة 
م�شرًيا  لالإن�شان،  االأ�شا�شي  الهدف  هو 
املرتبة  على  االإم����ارات  ح�شول  اأن  اإىل 
الع�شرين على م�شتوى العامل واالأوىل 
موؤ�شر  يف  العربي  العامل  م�شتوى  على 
ريادتها  م���ن  ي���ع���زز  االأخ�����ري  ال�����ش��ع��ادة 
ال���ع���امل���ي���ة. م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ش����اد حممد 
ا���ش��م��اع��ي��ل ال��ع��و���ش��ي  ب��اجل��ه��ود التي 

اإىل  الفتاً  املهرجان،  اإجن��اح  يف  �شاهمت 
ال���ت���ط���ورات االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حتققت 
ال��ن��ه�����ش��ة وال��ت��ط��وي��ر التي  يف م�����ش��رية 
النادي  ب��اأن  �شهدتها االإم���ارات، م��وؤك��داً 
املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  على  دائ��م��اً  يعمل 
التي  املنا�شبات  خمتلف  م��ع  والتفاعل 
وتدخل  واالي���ج���اب���ي���ة  ال�����ش��ع��ادة  ت���ع���زز 
ال��ب��ه��ج��ة ع��ل��ى اجل���م���ي���ع. ب��ع��ده��ا كرم 

اجلهات  جميع  القا�شمي  اأحمد  ال�شيخ 
امل�شاهمني  ال���رع���اة  واأي�������ش���اً  امل�����ش��ارك��ة 
يف امل���ه���رج���ان وه����م راك�����ز وم���ن���ار مول 
ا�شتملت  ك���م���ا  وان����اب����ي����ال  وت������راي������دوم 
الفقرات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  الفعاليات 
ا�شتح�شان  ن���ال���ت  ال���ت���ي  وامل�������ش���اب���ق���ات 
اجل��م��ي��ع واحل�������ش���ور، ووزع�����ت ال����ورود 
ال�شعادة  ب��ي��وم  ابتهاجاً  اجلمهور  على 

على  املعمري،  فاطمة  واأك���دت  العاملي. 
لدى  وال�شعادة  االإيجابية  قيم  تعزيز 
املجتمع، وتعميق التوا�شل معهم �شمن 
خالل  من  املجتمعية،  امل�شوؤولية  نطاق 
الفعاليات املختلفة، ومنها يوم ال�شعادة 
دولة  اأولويات  يعد �شمن  الذي  العاملي 
اإيجابية  نتائج  حققت  ال��ت��ي  االإم����ارات 

على �شعيد املوؤ�شر العاملي.

اأحمد بن �شقر ي�شهد احتفالية مهرجان ال�شعادة لنادي الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

ممثلة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأطلقت 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب������اإدارة 
وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  ج����ائ����زة  ر����ش���م���ي���اً 
العاملة يف قطاع  للكيانات  وال�شالمة 
اأبوظبي  مب��دي��ن��ة  واالإن�������ش���اء  ال��ب��ن��اء 
الذهبية”، يف خطوة تهدف  “اخلوذة 
املمار�شات  ت��ع��زي��ز  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وال�شحة  ال�شالمة  جم��ال  يف  االآم��ن��ة 
البناء  ق���ط���اع  يف  وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ه���ن���ي���ة 

واالإن�شاء.
بلدية  ح��ر���س  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�س 
بتعزيز  االلتزام  على  اأبوظبي  مدينة 
معايري  تطبيق  يف  ال��رائ��دة  مكانتها 
قطاع  يف  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 
ال��ب��ن��اء واالإن�����ش��اء م��ن خ���الل ت�شجيع 
ال��ع��ام��ل��ة يف هذا  ال��ك��ي��ان��ات  وحت��ف��ي��ز 
القطاع لالرتقاء مبمار�شات ال�شالمة 
وال�شحة املهنية والبيئة اإىل م�شتويات 

متقدمة.
من جانبه اأكد �شعادة املهند�س خلفان 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
لقطاع تخطيط املدن يف بلدية مدينة 
االفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي 
يف امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��د يف 
هذه  اأن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  البلدية  مقر 
تاأتي  وال�����ش��ّب��اق��ة  ال����رائ����دة  اخل���ط���وة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى ح���ر����س 
اأف�شل املمار�شات  اأبوظبي على توفري 
واملعايري اخلا�شة بال�شالمة وال�شحة 
املواقع  يف  العاملني  جلميع  والبيئة 
اإىل حتفيز  ت��ه��دف  ك��م��ا  االإن�����ش��ائ��ي��ة، 
ال�������ش���رك���ات وامل���ق���اول���ني ع��ل��ى تقدمي 
بالقوانني  االل���ت���زام  درج�����ات  اأق�����ش��ى 

اآمنة  عمل  بيئة  تر�شخ  التي  واللوائح 
ومطمئنة جلميع العاملني، مبا يتفق 
مع الروؤية احلكيمة حلكومة اأبوظبي 
جميع  و�شالمة  حياة  على  وحر�شها 
يف  ال��ع��م��ال  وخ�شو�شا  املجتمع  ف��ئ��ات 

املواقع االإن�شائية.
مدينة  ب��ل��دي��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي:  واأ�����ش����اف 
اأنها �شاحبة الريادة  اأبوظبي تت�شرف 
اجلائزة،  ه��ذه  اإط���الق  يف  واالأ�شبقية 
وه����ذا ن��اب��ع م��ن قيمها ور���ش��ال��ت��ه��ا يف 
التي  املعايري  واإر���ش��اء  املجتمع  خدمة 
ت���ويل ال��ع��ن��اي��ة وال��رع��اي��ة ل��ل��ع��م��ال يف 
جادة  حماولة  وه��ذه   ، عملهم  مواقع 
خلف�س ن�شب كافة احل��وادث، وتعزيز 
االحتياطات  وتوفري  العمال،  �شالمة 
ت�������ش���م���ن لهم  ال����ت����ي  وال���������ش����م����ان����ات 
ما  املهنية، وهذا  �شالمتهم و�شحتهم 
لالإمارات،  االإن�شانية  القيم  عن  يعرب 
كافة  رعاية  جم��ال  يف  عامليا  وريادتها 
تكون هذه  اأن  ون��اأم��ل  املجتمع.  اأف���راد 
�شنتني” دافعا  “كل  الدورية  اجلائزة 
املعنيني  جل��م��ي��ع  اإي��ج��اب��ي��ا  وحم���ف���زا 
االإن�شائية  امل���واق���ع  ع��ن  وامل�����ش��وؤول��ني 
ال�شبل  اأف�شل  واتباع  اأدائهم،  لتطوير 
العمال،  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
واملتعارف  ال�شليمة  املعايري  وتطبيق 
يف  والبيئة  وال�شحة  لل�شالمة  عليها 

كافة امل�شاريع. 
الدكتورة  اأو�شحت  ذاته  ال�شعيد  على 
البيئة  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��امل��ي  ه����دى 
مدينة  بلدية  يف  وال�شالمة  وال�شحة 
الذهبية  اخل���وذة  ج��ائ��زة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
ع����ب����ارة ع����ن م�����ش��اب��ق��ة ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف 
املهنية  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��الم��ة  جم����ال 
واالإن�شاء،  ال��ب��ن��اء  ل��ق��ط��اع  وال��ب��ي��ئ��ة  

واالإ�شراف  واإدارت��ه��ا  بتنظيمها  تقوم 
ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  عليها 
وال�شالمة،  وال�����ش��ح��ة  البيئة  ب�����اإدارة 
لهذه  امل�شتهدفة  الفئة  ت��ك��ون  بحيث 
اجل��ائ��زة ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع 
من  اأبوظبي  مبدينة  واالإن�شاء  البناء 
النطاق  �شمن  وا�شت�شاريني  مقاولني 
اجلغرايف لعمل بلدية مدينة اأبوظبي، 
اإىل فئتني  حيث تنق�شم هذه اجلائزة 
باأداء  تتعلق  االأوىل  الفئة  رئي�شتني: 
ال�شالمة وال�شحة املهنية للكيان وهذا 
اخلطورة  ع��ال��ي��ة  ب��ال��ك��ي��ان��ات  يخت�س 
متطلبات  ح�شب  االأن��ظ��م��ة  واملعتمدة 
للجائزة  الثانية  والفئة  “االأو�شاد”، 
يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  بتطبيق  تتعلق 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  جم���ال 

وت�شمل جميع الكيانات. 
واأ�شافت ال�شاملي: تهدف هذه اجلائزة 

اإىل حت�شني وتطوير معايري ال�شالمة 
امل��ه��ن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف قطاع  وال�����ش��ح��ة 
احلد  اإىل  ي��وؤدي  مما  واالإن�شاء  البناء 
املهنية،  واالإ����ش���اب���ات  احل������وادث  م���ن 
وال�شحة  ال�����ش��الم��ة  ث��ق��اف��ة  وت��ق��وي��ة 
املهنية والبيئة بني فئات العاملني يف 

هذا القطاع. 
اإىل خلق  ه����ذه اجل���ائ���زة  ت��رم��ي  ك��م��ا 
قطاع  كيانات  بني  للتناف�س  جم��االت 
البناء واالإن�شاء مما ي�شاعد يف التميز 
يف جماالت ال�شالمة وال�شحة املهنية 
القطاع  مع  ال�شراكة  وتقوية  والبيئة 
اخل�����ا������س.   وت�����ش��ت��ن��د اجل����ائ����زة اإىل 
جمموعة من املعايري العامة واملعايري 
الفنية التي ت�شتخدمها بلدية مدينة 
وتقييم  وحتليل  مراجعة  يف  اأبوظبي 
الطلبات املقدمة لال�شرتاك والتناف�س 
على اجلائزة، و�شيتم اختيار الفائزين 

تقييم  يف  متخ�ش�شة  جلنة  قبل  م��ن 
طلبات الكيانات املتقدمة اإىل اجلائزة 

يف خمتلف فئاتها.
للجائزة  الزمني  العمل  اإط��ار  وب�شاأن 
اأك����دت ال�����ش��امل��ي اأن ال��رب��ع ال��راب��ع من 
اإع����داد  ���ش��م��ل   2018 امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
داخليا،  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  امل�����ش��اب��ق��ة  وث��ائ��ق 
ال��ع��ام احلايل  م��ن  االأول  ال��رب��ع  اأم����ا 
امل�شابقة  اإط����الق  فت�شمن   2019
ال��ع��م��ل ل�شرح  ر���ش��م��ي��ا وع���ق���د ور������س 
والثاين  االأول  والربع  اجلائزة،  اأبعاد 
ال��ع��ام احل��ايل يخ�ش�س ال�شتالم  م��ن 
ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دمي وال��رت���ش��ح م��ن قبل 
ال��ك��ي��ان��ات ع���رب امل���وق���ع االإل����ك����رتوين 
الربع  اأم���ا  ال��غ��ر���س.  ل��ه��ذا  املخ�ش�س 
ال��ث��ال��ث وال����راب����ع م���ن ال���ع���ام احلايل 
الطلبات  وتقييم  ف��رز  ب��داي��ة  في�شمل 
ثم   ، م�شبقاً  امل��ح��ددة  للمعايري  وف��ق��اً 

االإعالن عن الفائزين والنتائج خالل 
حفل التكرمي.

وح������ول �����ش����روط وم���ع���اي���ري اجل���ائ���زة 
االأوىل  ال��ف��ئ��ة  اأن  ال�����ش��امل��ي  اأ�����ش����ارت 
ال�شالمة  اإدارة  ن��ظ��ام  ب������اأداء  ت��ت��ع��ل��ق 
وال�شحة املهنية للكيان، ومن �شروط 
نظام  ال��ك��ي��ان يف  ت�شجيل  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
امل��ه��ن��ي��ة لقطاع  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��الم��ة 
البناء واالإن�شاء “االأداء – االأو�شاد” ، 
ووجود نظام الإدارة ال�شالمة وال�شحة 

املهنية معتمد من االأو�شاد.

الفئة  لهذه  الفنية  املعايري  اأم��ا 
فت�شم:

وي�شمل  التدقيق  حم��ور   1-
ع���دد ح����االت ع���دم االم��ت��ث��ال الكربى 
�شنويني  تدقيقني  اآخ��ر  يف  وال�شغرى 
خارجي،  ث��ال��ث  ط���رف  م��ن  �شابقتني 

 »F« وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى رف���ع ال��ن��م��وذج
ال�شنتني  خ������الل  دوري���������ة  ب���������ش����ورة 

املا�شيتني من خالل نظام االأداء.
بعدد  وُي��ع��ن��ى  التفتي�س:  حم��ور   2-
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  خمالفات 
خالل  البلدية  من  ال�شادرة  والبيئة 
م�شاريع  جلميع  ال�شابقني  ال��ع��ام��ني 

الكيان.
عدد  وي�����ش��م��ل  احل������وادث:  -3حمور 
البليغة  االإ�شابات  اأو  الوفيات  حوادث 
الوقائع  اأو  امل��ه��ن��ي��ة،  االأم���را����س  اأو   ،
على  واملحافظة  الكيان،  يف  اخلطرية 
االإطار  �شمن   G1وG النماذج  رف��ع 
الزمني املحدد . -4 حمور تقارير اأداء 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  اإدارة  نظام 
ال��رب��ع ال�����ش��ن��وي��ة: وي��ه��ت��م ه���ذا املحور 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى رف���ع ت��ق��اري��ر االأداء 
ال�شنتني  خ����الل   E ل��ل��ن��م��وذج  وف��ق��ا 

ال�شابقتني .
العاملة  الب�شرية  امل����وارد  -5حمور 
املهنية:  وال�شحة  ال�شالمة  جمال  يف 
ممار�شي  واعتماد  ت�شجيل  ويت�شمن 
الكيان  يف  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 
ملركز  ال��ت��اب��ع  “قدرات”  ب��رن��ام��ج  يف 
املهنية،  ال�شحة  لل�شالمة  اأب��وظ��ب��ي 
ووج��ود �شخ�س واح��د على االأق��ل من 
“قدرات”  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن  امل��م��ار���ش��ني 
من يحمل درجة A  كممار�س عام يف 
جمال اأنظمة اإدارة ال�شالمة وال�شحة 

املهنية �شمن برنامج “قدرات«. 
واأ�شافت ال�شاملي اأن الفئة الثانية من 
ممار�شات  باأف�شل  واملتعلقة  اجل��ائ��زة 
الكيان  يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
����ش���روط ع���ام���ة واأخ������رى فنية،  ف��ل��ه��ا 
رخ�شة  وج��ود  العامة  �شروطها  وم��ن 

جتارية – مهنية �شاحلة حتتوي على 
واالإن�شاء.  بالبناء  ع��الق��ة  ل��ه  ن�شاط 
تكون  اأن  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ش��روط  وت�����ش��م��ل 
املمار�شة عن اأف�شل االآليات املطبقة يف 
ال�شركة بحيث مل ي�شبق تطبيق هذه 
حتتوي  واأن  اآخ���ر،  م��ك��ان  يف  املمار�شة 
االبتكاري  املمار�شة على اجلانب  هذه 
ت�شنيف  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى  واالإب����داع����ي. 
الدكتورة  اأك���دت  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين 
مراكز  ثالثة  هناك  اأن  ال�شاملي  هدى 
اإدارة  ن���ظ���ام  “اأداء  االأوىل  ل��ل��ف��ئ��ة 
للكيان”  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 
من  يحقق  اأن  ويجب  االأول  الفائز   :
 %  -100  90 ن�شبة  التقييم  خالل 
، والفائز الثاين من 80 – 89 %، 
وال��ف��ائ��ز ال��ث��ال��ث م��ن 75 79- % ، 
على  الفائزون  ه��وؤالء  يح�شل  و�شوف 
جوائز تكرميية مقدمة من البلدية.  
الثانية  للفئة  الفائزين  ت�شنيف  اأم��ا 
وال�شحة  البيئة  مم��ار���ش��ات  “اأف�شل 
وال�شالمة يف الكيان” ، فالفائز االأول 
ترتاوح  تقييم  ن�شبة  يحقق  اأن  يجب 
من  وال���ث���اين   ،%  -100  90 ب���ني 
 –  75 والثالث من   ،%  89 –  80
تكرمي  يتم  �شوف  اأي�شا  كما   ،%  79
من  مقدمة  بجوائز  الفائزين  ه��وؤالء 
البلدية.  واختتمت ال�شاملي موؤكدة اأن 
النتائج  باالإعالن عن  �شتقوم  البلدية 
م��ن خ��الل حفل تنظمه يف خ��ت��ام كل 
تكرمي  خالله  من  يتم  للجائزة  دورة 
الكيانات - ال�شركات الفائزة والكيانات 
تكرمي  اأي�شاً  يتم  �شوف  امل�شاركة، كما 
واملوؤ�ش�شات  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
وال�شحة  ال�شالمة  جمال  يف  الفعالة 

املهنية والبيئة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

القبي�شي  ب���در  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
اأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
اأر����ش���ت اأرك�����ان ال�����ش��ع��ادة م��ن��ذ عهد 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س 
وما  ث���راه(  اهلل  طيب   ( نهيان  اآل 
ذاته،  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى  م�شتمرة  ت���زال 
ال�شعادة  اأرك��ان  تعزيز  اإىل  وت�شعى 
العهد  ظ����ل  يف  وا���ش��ت��ح��ق��اق��ات��ه��ا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  امل��ي��م��ون 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة “رعاه اهلل” وحكام 
االإمارات الذين ال يدخرون جهدا 
متطلبات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  �شبيل  يف 
املواطنني  جلميع  الكرمية  احلياة 

واملقيمني على اأر�س االإمارات.
ج��اء ذل��ك يف ال��وق��ت ال���ذي نظمت 
ال��ب��ل��دي��ة حم��ا���ش��رة مبنا�شبة  ف��ي��ه 
عنوان  حت��ت  العاملي  ال�شعادة  ي��وم 
قدمتها   “ ال�����ش��ع��ادة  يف  “حديث 
النعيمي”  “ر�شل  ال�����دك�����ت�����ورة 
تناولت فيها اأهم مقومات ال�شعادة 
ومقدماتها ، حيث �شهد املحا�شرة 
التنفيذيني  امل���دي���ري���ن  م���ن  ع����دد 

واملوظفني.
واأ�������ش������اف �����ش����ع����ادة امل����دي����ر ال���ع���ام 
�شعب  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 
املحظوظة  ال�شعوب  من  االإم���ارات 
ك���ون���ه���ا حت���ظ���ى ب����رع����اي����ة ق���ي���ادة 

ال�شعب  اأم���ن  ع��ل��ى  ت�شهر  حكيمة 
وا�����ش����ت����ق����راره، وت���ع���م���ل م����ن اأج����ل 

وتعزيز  االأج���ي���ال،  م�شتقبل  ب��ن��اء 
ال�شعد،  كافة  على  التنمية  اأرك��ان 

بكل  احلكيمة  قيادتنا  ت�شعى  كما 
اإقرار  اأج��ل  واإخ��ال���س م��ن  مثابرة 

واملمار�شات  والقوانني  الت�شريعات 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا جعل 
�شمات  من  اأ�شا�شية  �شمة  ال�شعادة 
�شعب االإمارات وكل من يقيم على 

اأر�شها.
واأ�شار �شعادته اأن احلكمة ال�شيا�شية 
التي تنتهجها قيادة االإمارات تقوم 
للتنمية  حم��ورا  االإن�شان  ع��ّد  على 
واالزده������ار وال��ب��ن��اء، وت��ع��م��ل على 
واحلياة  ال�������ش���ع���ادة  ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ 
ول����ه����ذا ترتبع  ل����دي����ه،  ال���ك���رمي���ة 
موؤ�شر  قمة  على  عربيا  االإم����ارات 
توا�شل  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  ال�شعادة 
االإم���ارات تقدمها وارت��ق��اءه��ا على 
العاملي، وذلك �شمن  ال�شعادة  �شلم 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ع��ام��ة  منهجيتها 
الو�شول اإىل الرقم واحد يف جميع 
املن�شود  ، وحتقيق هدفها  املجاالت 
بو�شفها من بني  يف العام 2021 

العامل  ���ش��ع��وب يف  خ��م�����ش��ة  اأ���ش��ع��د 
على  ق�����ادرة  �شتبقى  واالإم�������ارات   ،
حكمة  بف�شل  الهدف  ه��ذا  حتقيق 
وحنكة قيادتها واإميانها وحر�شها 
ع���ل���ى اإ�����ش����ع����اد ����ش���ع���ب االإم����������ارات 

ورفاهيته وحياته الكرمية.
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك�����د 
ال�شعادة  ق���ي���م  جت�����ش��د  اأب���وظ���ب���ي 
احلكيمة  ال����ق����ي����ادة  وت���وج���ي���ه���ات 
م�شارين  ان��ت��ه��اج��ه��ا  خ�����الل  م����ن 
متالزمني االأول يركز على اأهمية 
اإ�شعاد املتعاملني، والثاين  واأولوية 
ي��ه��ت��م ب��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل مثالية 
���ش��اأن��ه��ا حتفيزهم  م���ن  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
مما  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على 
البلدية  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م 
متقدمة،  خ���دم���ي���ة  ك���م���وؤ����ش�������ش���ة 
وكذلك من خالل االرتقاء امل�شتمر 
ال�شعادة  وحت��ق��ي��ق  اخل����دم����ات  يف 

جميع  داعياً  االأداء،  يف  واالإيجابية 
م�شتوياتهم  جميع  ويف  املوظفني 
لل�شعادة  م���������ش����دراً  ي���ك���ون���وا  اأن 
بالن�شبة  واالإي��ج��اب��ي��ة  وال���ت���ف���اوؤل 
وامل�شتفيدين  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جلميع 

من خدمات البلدية. 
فعالية  و�شمن  ذات��ه  ال�شعيد  على 
الدكتورة ر�شل  ال�شعادة وّقعت  يوم 
كتابها  البلدية  مقر  يف  النعيمي 
“دكتورة  وال��ذي ج��اء حتت عنوان 
موظفي  ح�شور  و�شط  ال�شعادة” 

البلدية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
ال��ظ��ف��رة ب��ق�����ش��ر ال��ن��خ��ي��ل وف����دا من 
بلدية منطقة الظفرة برئا�شة �شعادة 
حم��م��د ع��ل��ى امل��ن�����ش��وري م��دي��ر عام 

البلدية باالإنابة.
وا�شتمع �شموه من املن�شوري اإىل �شرح 
بالبلدية  العمل  �شري  ح��ول  مف�شل 
وامل�شاريع التي مت اجنازها وامل�شاريع 
من  اإن��ط��الق��ا  وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة 
امل�شوؤولية املجتمعية للبلدية وروؤيتها 

حياة  بتوفري  ال��دول��ة  نهج  تنفيذ  يف 
كرمية الأفراد املجتمع.

كما اطلع �شموه على مقرتح م�شروع 
الذي  االآيل  ال��ن��ب��ات��ات  م�شتل  اإن�����ش��اء 
املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  اإك���ث���ار  اإىل  ي��ه��دف 
وزراعتها واملحافظة عليها من خالل 
التجميل  ع��م��ل��ي��ات  يف  اإ���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
زراعتها.  على  والت�شجيع  الطبيعي 
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وثمن 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
“ ودعم  “ حفظه اهلل  رئي�س الدولة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ومتابعة �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
اأعلى  حتقيق  ب�شاأن  اأبوظبي  الإم���ارة 
وتلبية  امل��واط��ن��ني  ر���ش��ا  م�����ش��ت��وي��ات 
كافة احتياجاتهم وحت�شني اخلدمات 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م وج��ع��ل��ه��ا اأك����رث مرونة 

و�شهولة.
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 
الكرمية  احلياة  توفري  على  حتر�س 
اأجل  م��ن  ال���دائ���م  و�شعيها  الأب��ن��ائ��ه��ا 
وتاأمني  اآمالهم وطموحاتهم  حتقيق 

الوطن  اأب��ن��اء  ت��وؤه��ل  م�شتقرة  ح��ي��اة 
للم�شاركة فى بناء الدولة.

امل�شاريع  اأه���م���ي���ة  اىل  ���ش��م��وه  ون�����وه 
الكبرية التي يتم تنفيذها يف منطقة 
احلكومية  اجلهات  قبل  من  الظفرة 
يف  ت�شهم  كونها  اخل��ا���س  القطاع  اأو 
الذي  وال��ت��ط��ور  التنمية  عجلة  دف��ع 
م�شتويات  وحت��ق��ق  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده 
خمتلف  يف  ال���رف���اه���ي���ة  م����ن  ع���ال���ي���ة 

اجلوانب االجتماعية والعمرانية.
قنوات  فتح  اأه��م��ي��ة  اىل  �شموه  ودع���ا 
املواطنني  م��ع  واالإت�����ش��ال  ال��ت��وا���ش��ل 
متطلباتهم  على  للوقوف  واملجتمع 

اإه��ت��م��ام ورعاية  ب��ك��ل  واإح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وم���وا����ش���ل���ة االإرت������ق������اء ب���اخل���دم���ات 
اأف�شل  وت��ط��ب��ي��ق  وحت�����ش��ني ج��ودت��ه��ا 

املمار�شات املقدمة للعمالء.
و�شدد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآِل 
نهيان على �شرورة االإهتمام باملظهر 
الظفرة  منطقة  م���دن  ل��ك��اف��ة  ال��ع��ام 
املقاومة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  وزراع�����ة 
ت�شمن  وال���ت���ي  امل��ن��اخ��ي��ة  ل��ل��ع��وام��ل 
التقليل من اإ�شتخدام املياه باالإ�شافة 
ل�شيانتها  احل��اج��ة  م��ن  التقليل  اإىل 
وت�شميتها  م�شتمر  ب�شكل  ورعايتها 
اجلديد  اجل��ي��ل  عليها  يتعرف  حتى 

من اأبنائنا.
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وثمن 
اآل نهيان جهود الكوادر الوطنية التي 
تعمل يف املواقع االإدارية وامليدانية يف 
اأهمية  الظفرة موؤكدا  بلدية منطقة 
ال���ت���وط���ني واال���ش��ت��ث��م��ار يف ال���ك���وادر 
الوطن  �شباب  راأ�شها  وعلى  الوطنية 
الذين ميثلون ركيزة التنمية الراهنة 

وامل�شتقبلية.
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وح��ث 
تقدمي  ع���ل���ى  امل���وظ���ف���ني  ن���ه���ي���ان  اآل 
االأفكار واالإقرتاحات التي من �شاأنها 
تعزيز العمل وتطويرة والعمل بروح 

املتميز  وال���ع���ط���اء  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق 
وبذل املزيد من االهتمام باملتعاملني 
املتوا�شل لتطوير اخلدمات  وال�شعي 
وال��ت�����ش��ه��ي��الت ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
احل�شاري  ال���وج���ه  ع��ك�����س  يف  ت�����ش��ه��م 

ملنطقة الظفرة.
من جانبه اأعرب مدير عام وموظفو 
�شعادتهم  عن  الظفرة  منطقة  بلدية 
حديثه  اإىل  واال�شتماع  �شموه  بلقاء 
معاهدين �شموه على بذل املزيد من 
اأف�����ش��ل اخلدمات  وت��ق��دمي  اجل��ه��ود 

ملنطقة الظفرة و�شكانها.
اأق�شى  ل��ب��ذل  ا���ش��ت��ع��داده��م  واأك������دوا 

اجل����ه����ود ل���ت���ق���دمي اأف�������ش���ل االأف����ك����ار 
وتلبي  الوطن  تخدم  التي  واخلطط 
حاجاته يف احلا�شر وامل�شتقبل لتعزيز 
م�شرية اخلري والنماء التي ت�شهدها 

االإمارات على كافة ال�شعد.
خلفان  �شلطان  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
احلاكم  ممثل  دي��وان  وكيل  الرميثي 
عي�شى  و���ش��ع��ادة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب  حمد 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
الظاهري مدير  اأحمد مطر  و�شعادة 
مكتب �شمو ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة.

حمدان بن زايد ي�شتقبل وفدا من بلدية الظفرة ويوؤكد اأهمية تقدمي 
اخلدمات املتميزة للمواطنني

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفل بيوم ال�شعادة من خالل حما�شرة »حديث يف ال�شعادة«

 �شيف بدر القبي�شي : الإمارات اأر�شت اأ�ش�ش ال�شعادة منذ عهد التاأ�شي�ش وما�شية قدما يف تعزيز احلياة الكرمية

خالل موؤمتر �شحفي يف مقر البلدية 

بلديـــة مدينـــــة اأبوظبـــــي تطلــق جائـــــزة »اخلـــوذة الذهبيــة« تعزيزا للممار�شات املثالية يف حفظ حياة العاملني و�شالمتهم يف املواقع الإن�شائية  
خلفان النعيمي: اجلائزة جت�شد القيم االإن�شانية لالإمارات وريادتها عامليا يف جمال رعاية كافة اأفراد املجتمع وخ�شو�شا العمال
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نفى املكتب الرئا�شي الكوري اجلنوبي تقريراً اإعالمياً عن اقرتاح 
والواليات  الكوريتني  ت�شم  ثالثية  قمة  عقد  اجلنوبية،  ك��وري��ا 
ال�شهر  يانغفي  وبيونغ  وا�شنطن  بني  القمة  انهيار  بعد  املتحدة، 
“كيه.بي.اإ�س.وورلد”  �شبكة  ذك��رت��ه  مل��ا  طبقاً  ب��ه��ان��وي،  امل��ا���ش��ي 

االإذاعية الكورية اجلنوبية االأربعاء.
كيوم  اأوي  كيم  اجلنوبية،  الكورية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
خطط  وال  االق���رتاح،  بهذا  تتقدم  مل  “�شيوؤول  اإن  لل�شحافيني 

لديها لذلك«. 
نقاًل عن م�شدر  اليوم،  ذك��رت �شباح  قد  وكانت �شحيفة حملية 
دبلوما�شي، اأن �شيوؤول اقرتحت اأخرياً على الواليات املتحدة عقد 

قمة ثالثية، لكن وا�شنطن رف�شت ذلك..
الكوري������ة اجلنوبية، كانغ  وزي������رة اخلارجي�������ة  اأن  التقرير   وذكر 
كيونغ هوا، هي التي نقلت الفك�����رة اإىل نظريه�����ا االأمريكي مايك 

بومبيو.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن م�شت�شار االأمن القومي الكوري اجلنوبي، 
ال��ن��ووي على م��راح��ل خالل  ن��زع ال�شالح  اأوي يونغ اق��رتح  ج��ون 
اأم�س  اأول  بولتون  ج��ون  االأمريكي  نظريه  مع  هاتفية  حمادثات 
�شح�������ة  تاأكي��������د  الرئا�ش������ي  املتح����دث  رف���س  ذلك  ومع  االإثنني، 
املحادثات  تفا�شيل  ك�شف  ميكنه  ال  اإن���ه  ق��ائ��اًل  ال��ت��ق��اري��ر،  ه���ذه 

الهاتفية.

���ش��رح م�����ش��وؤول ك��ب��ري ب��االحت��اد االأوروب������ي، ط��ل��ب ح��ج��ب هويته، 
ب��ري��ط��اين الإرج����اء اخلروج  اأي ط��ل��ب  ب��ع��د  ب���اأن االحت����اد مل يتلق 
من  واح���������د  ي���������وم  قب�������ل  وذل��ك  االأوروب����������ي،  االحت���������اد  م��ن 
املوع���������د املقرر اأن يبح����������ث في��������ه ق��������ادة دول االحت��������اد اأي طل�ب 

لالإرج���اء.
ر�شمي من  يوجد طلب  اللحظة ال  ه��ذه  “حتى  امل�����ش��وؤول:  وق��ال 
يف اإ�شارة اإىل  اململكة املتحدة الإرجاء املفاو�شات وفقاً للمادة 50”، 

املادة التي تنظم خروج بريطانيا من التكتل.
واأ�شاف “مرة اأخرى، يتعني علينا ال�شرب”، معرباً عن اأمله يف اأن 
يتم خالل حمادثات يوم غد، على اأق�شى تقدير، تو�شيح اإذا كانت 

بريطانيا ال تعتزم طلب االإرجاء.

بالده  اأن  اأم�����س  م��وري�����ش��ون،  �شكوت  اأ���ش��رتال��ي��ا،  وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
�شتخف�س عدد املهاجرين الذين ت�شتقبلهم �شنوياً، و�شت�شغط لنقل 

املهاجرين اجلدد من مدن كربى مكتظة اإىل بلدات ريفية.
وقال اإن “احلكومة �شتقل�س عدد املهاجرين الذين ت�شتقبلهم �شنوياً 

من 190 األف اإىل 160 األف يف ال�شنوات االأربع املقبلة«.
التاأ�شريات، جُترب  ا�شتحدث فئات جديدة من  اأن موري�شون  وُيذكر 
االأقل  على  �شنوات   3 والعمل   العي�س  على  األ��ف مهاجر ماهر   23
اإىل جانب عر�س  دائمة،  اإقامة  التقدم لطلب  قبل  ريفية  بلدات  يف 

�شفقات على الطالب الدوليني، للدرا�شة خارج املدن الكربى.

قال رمطان لعمامرة نائب رئي�س الوزراء اجلزائري اإن الرئي�س عبد 
العزيز بوتفليقة �شي�شلم ال�شلطة اإىل رئي�س منتخب دميقراطيا بعد 

اإقرار د�شتور جديد وعقد موؤمتر وطني.
الرامية للخروج من  اإن اخلطة  وق��ال يف موؤمتر �شحفي يف برلني 
هذا املوقف والتي طرحها بوتفليقة يف 11 مار�س اآذار تق�شي بعدم 
تر�شح الرئي�س يف اأي انتخابات جديدة وباأن الندوة الوطنية اجلامعة 

هي التي �شتحدد موعد هذه االنتخابات.
�شتجرى  جديد  د�شتور  وو�شع  الندوة  هذه  انعقاد  فور  اأن��ه  واأ�شاف 
انتخابات رئا�شية وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ويتم ت�شليم الرئا�شة 

ملن انتخبه ال�شعب.

عوا�شم

�سي�ؤول

لندن

�سيدين

برلني

لبنان يعتقل كندي 
بتهمة التج�ش�ش لإ�شرائيل

•• بريوت-وكاالت:

الكندية  لبناين يحمل اجلن�شية  اللبناين توقيف  العام  االأمن  اأعلن جهاز 
لال�شتباه يف عمله ل�شالح اال�شتخبارات االإ�شرائيلية.

باأنه  اع���رتف  امل��وق��وف،  ب���اأن  ال��ع��ام،  ل��الأم��ن  العامة  ب��ي��ان للمديرية  واأف���اد 
“خالل العام 2013، مت جتنيده عرب العميل الفار اللبناين )ن.ج( الذي 
العدو  كيان  ا�شتخبارات  يف   504 الوحدة  يف  �شبكة  رئي�س  من�شب  ي�شغل 

االإ�شرائيلي«. 
اأ�شخا�س  “ُكلِّف مبهام جتنيد  باأنه  كذلك اعرتف املوقوف، ح�شب البيان، 
االأمنية  املعلومات  البيئة احلا�شنة حلزب اهلل، وبجمع  لبنانيني الخرتاق 
رون  اال�شرائيلي  الطيار  ملعلومات عن  والو�شول  العدو،  ل�شالح خمابرات 
اأراد” الذي اأ�شقطت طائرته يف جنوب لبنان يف 1986 وي�شود اعتقاد اأنه 

�ُشلم حلزب اهلل.
 ولبنان واإ�شرائيل تقنياً يف حالة حرب وي�شهد اخلط االأزرق الفا�شل بني 

حدودهما مناو�شات بني احلني واالآخر.
ويف 2006 خا�س حزب اهلل واإ�شرائيل حرباً ا�شتمرت �شهراً دّمرت اأجزاء 

كبرية من لبنان.
1200 لبناين غالبيتهم من املدنيني،   واأدت احلرب اإىل مقتل اأكرث من 

ونحو 160 اإ�شرائيلياً غالبيتهم من اجلنود.
وي�شيطر حزب اهلل على املنطقة احلدودية اجلنوبية للبنان، ويتلقى متوياًل 

وت�شليحاً من اإيران.
وبني اأبريل )ني�شان( 2009 و2014 اعتقلت ال�شلطات اللبنانية اأكرث من 
100�شخ�س ب�شبهة التج�ش�س ل�شالح اإ�شرائيل، غالبيتهم من الع�شكريني 

اأو من موظفي االت�شاالت.

املجر تفتتح مكتب متثيل يف القد�ص املحتلة 

»التعليم الإ�شرائيلية« متول اإن�شاء بوؤرة ا�شتيطانية يف ال�شفة 

بوينج وهيئة الطريان االأمريكية تواجهان اأ�شئلة �شعبة

ت�شجيالت طاقم الطائرة الإثيوبية تك�شف اأ�شرارًا كثرية

•• اأدي�س اأبابا-باري�س-رويرتز:

من  على  االأخ���رية  بالدقائق  اخلا�س  التحقيق  انتقل 
االإث��ي��وب��ي��ة يف رحلتها رقم  ط��ائ��رة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
ما  اأ�شرار  يت�شمن  الذي  ال�شوتي  الت�شجيل  اإىل   302
اأنظار �شركة بوينج  دار يف قمرة القيادة يف حني تتعلق 

وقطاع الطريان العاملي امل�شدوم بالنتائج.
ياريد  الطائرة  لقائد  ال�شوتي  الت�شجيل  يك�شف  وق��د 
قاد  م��ا  حممد  ن��ور  اأح��م��د  االأول  وم�شاعده  جيتات�شيو 
اإىل حتطم الطائرة وهي من طراز بوينج 737 ماك�س 
يوم العا�شر من مار�س -اآذار والذي انطوى على اأوجه 
�شبه مقلقة مع كارثة اأخرى تتعلق بالطراز نف�شه من 
ت�شرين  اأك��ت��وب��ر-  يف  اإندوني�شيا  قبالة  بوينج  ط��ائ��رات 

االأول املا�شي.
واأودت الكارثتان معا بحياة 346 �شخ�شا.

لكن  االأ�شود يف فرن�شا  ال�شندوق  بيانات  وجرى تفريغ 
التحقيق  يقودون  اإثيوبيا  خ��رباء من  �شوى  ي�شتمع  مل 
 25“ وحم��م��د  عاما”   29“ جيتات�شيو  ب��ني  ل��ل��ح��وار 
وقالت م�شادر مطلعة على التحقيق لرويرتز  عاما”. 

اإن البيانات و�شلت اإىل اإثيوبيا اأم�س االأول الثالثاء.
اأ�شطول  اآل��ي��ا ج��دي��دا يف  ن��ظ��ام��ا  اأن  وي��ع��ت��ق��د اخل����رباء 
طائرات ماك�س التي تنتجها بوينج رمبا يكون لعب دورا 
يف احلادثتني مع عدم متكن الطيارين من التغلب عليه 

عندما هوت الطائرة مبقدمتها.
وحتطمت الطائرتان بعد دقائق من اإقالعهما بعد اأن 
اأ�شار الطيار يف احلالتني اإىل م�شاكل عند االإقالع وفقد 

احتلتها  مناطق  وه��ي  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية،  وال�شفة 
لل�شالم  اآخ��ر حم��ادث��ات  وان��ه��ارت   ،1967 اإ�شرائيل يف 

بني اجلانبني يف 2014.
ومن املتوقع على نطاق وا�شع اأن تعلن الواليات املتحدة 
االإ�شرائيلية  االن��ت��خ��اب��ات  بعد  لل�شالم  ج��دي��د  م��ق��رتح 

املقررة يف 9 اأبريل “ني�شان” املقبل.
ويقاطع الفل�شطينيون اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد 
الإ�شرائيل،  عا�شمة  بالقد�س  اع��رتاف��ه��ا  منذ  ت��رام��ب 

وفتحها �شفارة اأمريكية جديدة هناك يف العام املا�شي.
وقل�شت وا�شنطن من جانبها م�شاعدات للفل�شطينيني 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

التعليم  وزارة  اإن  االأرب��ع��اء  اأم�س  عربية  م�شادر  قالت 
اإقامة بوؤرة ا�شتيطانية قرب مدينة  االإ�شرائيلية مولت 

جنني يف �شمال ال�شفة الغربية املحتلة.
التعليم  “وزارة  اإن  “هاآرت�س”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ول��ت يف ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ماليني 
ا�شتيطانية  ب���وؤرة  بناء  لتمويل  جلمعية  “ال�شياكل”، 
حوم�س،  م�شتوطنة  اتقا�س  على  اأُقيمت  قانونية،  غري 
التي اأُخليت عماًل بخطة االنف�شال التي و�شعها اأريئيل 

�شارون«.
البوؤرة  بناء  اإع���ادة  �شهدت  املا�شية  ال�شنوات  اأن  وي�شار 
املذكورة اأكرث من مرة، ورغم اخالئها امل�شتمر من قبل 

االإدارة املدنية. 
اإىل ذل����ك، اف��ت��ت��ح��ت امل���ج���ر، م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل جت����اري يف 
اأوربان  فكتور  ال���وزراء  رئي�س  لوعد  تنفيذ  يف  القد�س، 

الإ�شرائيل يف فرباير “�شباط” املا�شي.
ورغم اأن املجر مل تنقل �شفارتها اإىل القد�س كما فعلت 
رئي�س  اأن  اإال  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو رحب باخلطوة.
بيرت  املجري  اخلارجية  وزي��ر  املكتب  افتتاح  و�شارك يف 

�شيارتو ورئي�س الوزراء االإ�شرائيلي.
اأوروبية  دبلوما�شية  بعثة  “اأول  هذه  اإن  نتانياهو  وقال 

تفتتح يف القد�س منذ عقود عدة«.
والدبلوما�شية  “للتجارة  مهمة  خطوة  باأنها  وو�شفها 
ويف امل�شاعي التي تقودها املجر حالياً لتغيري املوقف يف 

اأوروبا جتاه القد�س«.
و�شيكون املكتب فرعاً لل�شفارة املجرية يف تل اأبيب.

اإىل  ب��دع��و  جماعياً  م��وق��ف��اً  االأوروب�����ي  االحت���اد  ويتبنى 

اإ�شرائيل  بني  املفاو�شات  خ��الل  من  القد�س  و�شع  حل 
والفل�شطينيني يف اإطار اتفاق احلل النهائي.

�شوليو�س  ل��ي��ت��وان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  وال���ث���الث���اء 
���ش��ك��ف��رين��ي��ل��ي�����س، اأن����ه ���ش��ي��در���س ن��ق��ل ���ش��ف��ارة ب����الده يف 
اإ�شرائيل اإىل القد�س، يف حال فوزه يف انتخابات الرئا�شة 

يف مايو “اأيار” املقبل.
وذكر عدد من كبار ال�شيا�شيني يف كل جمهورية ت�شيكيا 
ورومانيا، الع�شوان يف االحتاد االأوروبي، اأنهم يفكرون 
يف نقل �شفارات بالدهم اإىل القد�س اإال اأنهم مل يعلنوا 

عن قرارات.
االحتالل  جي�س  اأرك����ان  رئي�س  ق��ال  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
ال���وزراء  رئي�س  مناف�شي  واأق����وى  ���ش��اب��ق��اً،  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
اإنه  غانت�س،  بيني  االن��ت��خ��اب��ات،  يف  نتانياهو  بنيامني 
اإىل  ي�شل  مل  لكنه  الفل�شطينيني  مع  لل�شالم  �شي�شعى 

حد تاأييدهم الإقامة دولة.
مع  مقابلة  ال��و���ش��ط، يف  ل��ت��ي��ار  املنتمي  غ��ان��ت�����س،  وق���ال 
حم��ط��ة ح��دا���ش��وت االإخ���ب���اري���ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، اإن على 

اإ�شرائيل التزاماً “بالن�شال من اأجل ال�شالم«.
التحدث  اأ�شتطيع  �شخ�س  اأي  مع  “�شاأحتدث  واأ���ش��اف 

معه من اأجل تعزيز التو�شل حلل دبلوما�شي«.
دولة  اإق��ام��ة  �شيكون  النهائي  الهدف  ك��ان  اإذا  وب�شوؤاله 
قوله  رغم  قاطعًة،  اإجابًة  غانت�س  يعط  مل  فل�شطينية، 
اإ���ش��رائ��ي��ل يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف االن��ف�����ش��ال عن  اإن ع��ل��ى 

الفل�شطينيني.
واأ�شاف “يف نهاية الطريق �شتكون هناك دولة يهودية 
دميقراطية اآمنة وقوية وبها غالبية قوية من اليهود، 
ملا  نتيجة  �شيكون  االآخ����ر  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  �شيحدث  وم���ا 

�شت�شفر عنه املفاو�شات«.
ال�شرقية،  القد�س  دولة يف  اإن�شاء  الفل�شطينيون  ويريد 

�شخم. ويت�شاءل امل�شرعون وخرباء ال�شالمة عن مدى 
دق���ة فح�س اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ل��ط��راز م��اك�����س ومدى 

كفاية التدريب الذي ح�شل عليه الطيارون.
اأ�شطول  ت�شغيل  الرقابية  اجلهات  اأوق��ف��ت  االآن  وحتى 
وت�شليم  300 طائرة  على  يزيد  الذي  ماك�س  طائرات 
طلبيات بنحو خم�شة اآالف طائرة تبلغ قيمتها اأكرث من 

500 مليار دوالر.

القدرة على التحكم. لكن اخلرباء يقولون اإن كل واقعة 
الب�شرية  العوامل  من  نوعها  من  فريدة  �شل�شلة  متثل 

والفنية.
وعلى املحك يف التحقيقات االآن مكانة �شركة اخلطوط 
اجل���وي���ة االإث��ي��وب��ي��ة وه����ي واح�����دة م���ن اأجن����ح �شركات 
اأكرب  وه��ي  بوينج  �شركة  و�شمعة  اأفريقيا  يف  ال��ط��ريان 
اأمريكي  وم�شدر  العامل  يف  الطائرات  ل�شناعة  �شركة 

مبئات املاليني من الدوالرات.
وب���ع���د اإع�������الن امل����دع����ي ال����ع����ام االإ����ش���رائ���ي���ل���ي يف 28 
فرباير”�شباط” املا�شي، نيته توجيه اتهام نتانياهو يف 
3 ق�شايا ف�شاد، ا�شتبعد غانت�س االن�شمام اإىل حكومة 

بقيادة نتانياهو.
ري�شيت  حم��ط��ة  اأذاع��ت��ه��ا  م�����ش��رب��ة  ت�شجيالت  يف  ل��ك��ن 
بعد  تتغري  رمب��ا  “االأمور  اإن  غانت�س  ق��ال  االإخ��ب��اري��ة 

تقدمي ترامب خطته لل�شالم«.
وح�شم غانت�س ذلك يف مقابلة الثالثاء بقوله اإنه “لن 

ين�شم اإىل حكومة نتانياهو اإذا اُتهم ر�شمياً«. 

ال�شغوط زادت  اإن  االأم��ر  وقال �شخ�شان مطلعان على 
على بوينج التي تتخذ من والية �شيكاجو مقرا لها بعد 
اأنباء عن اأن مدعني احتاديني ووزارة النقل يدققون يف 

كيفية تطوير الطراز ماك�س.
اإدارة  مراقبة  تفح�س  ال��ع��دل  وزارة  اأن  اأحدهما  وذك��ر 

الطريان االحتادية لبوينج.
ويراقب االحتاد االأوروبي التطورات بقلق.

وت��ع��ه��دت وك���ال���ة ���ش��الم��ة ال���ط���ريان ال��ت��اب��ع��ة لالحتاد 
بوينج  ب��رجم��ي��ات  حت��دي��ث  يف  بعمق  بالنظر  االأوروب����ي 
ودرا�شة كل اأمناط الق�شور يف طراز بوينج 737 ماك�س 

.
وقال باتريك كي املدير التنفيذي للوكالة “باإمكاين اأن 
الطائرات  لهذه  ن�شمح  لن  اأننا من جانبنا  لكم  اأ�شمن 
بالتحليق اإذا مل جند اإجابات مقبولة لكل ت�شاوؤالتنا يف 

هذا ال�شدد«.
بوينج  قالت  ماك�س،  طائرات  ت�شغيل  اإع��ادة  اأم��ل  وعلى 
التدريبات  وت��راج��ع  لربجميتها  حتديثا  �شتطرح  اإنها 

اخلا�شة بالطيارين.
قالت  املتحدة،  ال��والي��ات  ال��ذي جتريه  التحقيق  ورغ��م 
�شتكون  ت�شغيل طائرات ماك�س  اإن موافقتها على  كندا 

بت�شديق خا�س منها.
وقالت �شركة اخلطوط اجلوية الرنويجية اإنها �شتطالب 

بتعوي�س على وقف طائرات ماك�س عن العمل.
الطائرات  ت�شغيل  �شتوقف  اإنها  كندا  اإير  �شركة  وقالت 
على  مت��وز  يوليو  م��ن  االأول  حتى  لها  التابعة  ماك�س 

االأقل.

وا�شنطن متّدد اإعفاء العراق من العقوبات  
الع�شكري بني بالده والواليات املتحدة.

الربازيل  ف�����ش��ائ��ي��ة يف  ع���ن حم��ط��ة  ت���رام���ب  وحت����دث 
رحالت  ت�شيري  ��ر  ��تيَ��ظيَ ُي��نرْ اال���ش��ت��واء،  خ��ط  م��ن  القريبة 

ف�شائية  يف امل�شتقبل.
املنتمني  من  �شعبويان  �شيا�شيان  وبول�شونارو  وترامب 
اإىل  االث��ن��ان  وي�شعى  ال�شيا�شي،  اليميني  ال��ت��ي��ار  اإىل 
بلديهما  عالقات  واإق��ام��ة  الراهنة،  اللحظة  ا�شتغالل 

ب�شكل جديد.
الفرتة  احل��ك��م يف  اإىل  و�شلت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ات  ك��ان��ت 
للواليات  ن��اق��داً  م��وق��ف��اً  ال���ربازي���ل، تتخذ  االأخ����رية يف 

املتحدة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإمكانية  اإىل  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأمل���ح 
ان�شمام الربازيل اإىل حلف �شمال االأطل�شي، ناتو.

ويف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع نظريه الربازيلي جاير 
بول�شونارو، قال ترامب يف البيت االأبي�س الثالثاء، اإنه 
خارج  م��ن  ل��ب��الده  مهماً  حليفاً  ال��ربازي��ل  اإدراج  ينوي 
الناتو، وتابع اأن من املمكن اأن يكون ان�شمام الربازيل 
للحلف اأمراً وارداً، لكنه اأ�شاف اأن ذلك يتطلب الكثري 

من املحادثات.
اأ�شار بول�شونارو اإىل تو�شيع نطاق التعاون  من جانبه، 

على  وُي�����ش��ّج��ع  وتنميته”  اق��ت�����ش��اده  تعزيز  م��ن  ال��ع��راق  “�شُيمّكن 
ق��ي��ام “عراق م��وح��د ودمي��وق��راط��ي وم��زده��ر وم��ت��ح��رر م��ن تاأثري 
اإيران ال�شار«. واأعادت وا�شنطن فر�س عقوبات على قطاع الطاقة 
االتفاق  م��ن  ان�شحابها  بعد  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  االإي����راين 

النووي املوقع بني الدول العظمى وطهران.
وي��ع��د ن��ق�����س ال��ط��اق��ة ال����ذي غ��ال��ب��ا م��ا ي���رتك امل���ن���ازل ب��ال كهرباء 
من  اأ�شابيع  وراء  رئي�شا  عامال  اليوم،  يف  �شاعة   20 اإىل  ت�شل  ملدة 

االحتجاجات الكبرية يف العراق خالل ال�شيف.
وللتغلب على هذا النق�س، ي�شتورد العراق ما ي�شل اإىل 28 مليون 
ي�شرتي  كما  مل�شانعه،  طهران  من  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  مرت 

ب�شكل مبا�شر 1300 ميغاواط من الكهرباء االإيرانية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ُمِنح للعراق يف كانون  اإعفاًء  اأ�شهر  املتحدة لثالثة  الواليات  مددت 
اإيران الطاقة الكهربائية  اأن ي�شتورد من  االأول-دي�شمرب وُيتيح له 
التي يعتمد عليها ب�شدة، وذلك على الرغم من العقوبات االأمريكية 
اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  اأعلن  ما  وفق  طهران،  على  املفرو�شة 

االأمريكية .
م�شاعدة  اإىل  االإعفاء اجلديد  هذا  يهدف  وقت  “يف  امل�شوؤول  وق��ال 
اآثار نق�س الطاقة لديه، ُنوا�شل مع �شركائنا  العراق على تخفيف 

يف العراق مناق�شة العقوبات املتعّلقة باإيران«.
ال���واردات  م�شادر  وتنويع  االإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة  تو�شيع  اأّن  واأ���ش��اف 

ترامب ُيلمح اإىل اإمكانية ان�شمام الربازيل اإىل الناتو

الأمن التون�شي يق�شي
 على 3 عنا�شر اإرهابية 

•• تون�س-وكاالت:

اأعلن متحدث با�شم احلر�س الوطني التون�شي مقتل 3 اإرهابيني يف والية 
الق�شرين غرب البالد.

وقال املتحدث ح�شام اجلبابلي اإن “القتلى الثالثة هم عنا�شر تتبع تنظيم 
االإرهابية”،  العنا�شر  اأخطر  من  وه��م  لداع�س،  امل��وايل  اخل��الف��ة،  جند 
مكافحة  يف  املخت�شة  وال��وح��دة  الوطني  احل��ر���س  “وحدات  اأن  واأ���ش��اف 
االإره��اب نفذوا عملية ا�شتباقية بداأنا العمل عليها منذ �شهرين وهي ال 

تزال م�شتمرة«.
ويتح�شن م�شلحون يف اجلبال املحيطة بالق�شرين ويف املرتفعات القريبة 
من احلدود اجلزائرية بوالياتي الكاف وجندوبة، ويف �شيدي بوزيد، وداأب 
م�شلحون يف تلك املناطق على ال�شطو على املناطق ال�شكنية، وخطف رعاة 

ومدنيني وذبحهم، التهامهم بالتخابر �شدهم.
وُيذكر اأن داع�س ن�شر ال�شبت املا�شي فيديو تبنى فيه ذبح مواطن وقطع 
ذبح  املتطرف م�شوؤوليته عن  التنظيم  اأعلن  املغيلة، وقبله  راأ�شه يف جبل 

�شقيقني راعيي غنم يف �شيدي بوزيد.

اكت�شاف وكر لالأ�شلحة 
يف �شواحي مو�شكو

•• موكو�س-وكاالت:

ك�شف جهاز االأمن الفدرايل الرو�شي، 
اأ���ش��ل��ح��ة وم��ت��ف��ج��رات جلماعة  خم��ب��اأ 
االغتياالت  يف  متخ�ش�شة  اإجرامية 
على  واال�شتيالء  واالبتزاز  واخلطف 
العقارات باالحتيال منذ الت�شعينات.

اليوم”،  “رو�شيا  ق���ن���اة  واأوردت 
االأرب���ع���اء، اأن االأم���ن ال��رو���ش��ي �شبط 
يف املخباأ املذكور 100 قطعة �شالح، 
كيلوغراماً  و36  نا�شفتني  وعبوتني 
طلقة  و15000  امل��ت��ف��ج��رات،  م���ن 
االأ�شلحة  ومن  خمتلفة.  عيارات  من 
يدوية،  ق��ن��اب��ل  ق���اذف���ات  امل��ك��ت�����ش��ف��ة، 
�شديدة  وق��ن��اب��ل  ر���ش��ا���ش��ة،  وم���داف���ع 
االن����ف����ج����ار، و����ش���م���ام���ات، وم���داف���ع 
وكوامت  حديثة،  وم�شد�شات  ر�شا�شة، 
�شماء،  وم����داف����ع  وب����ن����ادق  �����ش����وت، 

واأجهزة توقيت تفجري كهربائية.

بريطانيا تدين رو�شيا 
ب�شبب حكم على نا�شط 

•• لندن-رويرتز:

الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  اأدان 
ج�����ريمي�����ي ه����ن����ت احل�����ك�����م ال������ذي 
اأ�شدرته حمكمة يف ال�شي�شان على 
باأنه  وو�شفه  ب��ارز  حقوقي  نا�شط 
للعمل  رو�شيا  لقمع  ب�شع  “منوذج 
امل��ه��م ال���ذي ي��وؤدي��ه امل��داف��ع��ون عن 

حقوق االإن�شان«.
وق�����ش��ت امل��ح��ك��م��ة ب�����ش��ج��ن اأوي����ب 
االثنني  ي��وم  ���ش��ن��وات  اأرب���ع  تيتيف 
ب��ع��د اإدان����ت����ه ب���ح���ي���ازة خم������درات . 
ملفقة  التهمة  اإن  اأن�شاره  ويقول 
�شيارة  يف  ُد����ش���ت  امل����خ����درات  واأن 
مركز  مكتب  ي��دي��ر  ال���ذي  تيتيف 
م��ي��م��وري��ال حل���ق���وق االإن�������ش���ان يف 

ال�شي�شان بجنوب رو�شيا.

مقتل 6 جنود باك�شتانيني يف هجوم لطالبان
•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

اقتحام  بعد  جنود   6 مقتل  االأرب��ع��اء،  ام�س  باك�شتان  يف  م�شوؤولون  اأعلن 
اإقليم  يف  ع�شكرية  �شبه  تفتي�س  نقطة  طالبان  م��ن  مت�شددين  م�شلحني 
بلو�شي�شتان، جنوب غربي البالد. وقال م�شوؤول ال�شرطة ن�شيم �شاه لوكالة 
هجومية  ببنادق  م�شلحني  كانوا  الذين  “املهاجمني  اإن  االأملانية  االأن��ب��اء 
ليلة  النائية  ل��وراالي  منطقة  يف  التفتي�س  نقطة  هاجموا  يدوية،  وقنابل 
�شبه  القوات  ال�شتة، وهم من  اأن اجلنود  �شاه  واأ�شاف  االأرب��ع��اء«.  الثالثاء 

الع�شكرية، كانوا يديرون املوقع وقتلوا فى الهجوم.
واأعلن متحدث با�شم طالبان باك�شتان امل�شوؤولية عن الهجوم، قائال اإنه كان 

انتقاماً ملقتل م�شلحني عند نقطة التفتي�س نف�شها قبل فرتة.
وقال حممد خرا�شاين املتحدث با�شم طالبان يف ر�شالة اإىل االإعالم :”هذا 

تذكرينا جلميع اأعدائنا باأننا �شننتقم الأفرادنا«.
اأن�شاأت ال�شني ميناًء يف  اأين  ل��وراالي جزء من بلو�شي�شتان،  اأن  اإىل  وي�شار 
اأعاىل البحار، يف اإطار م�شروع كلفته 62 مليار دوالر الإن�شاء طريق جتاري 
اأ�شواق ال�شرق االأو�شط، واأوروبا،  اإىل  بري وبحري عرب باك�شتان للو�شول 
واأفريقيا يف امل�شتقبل. وتراجع العنف يف باك�شتان منذ اأن �شنت قوات االأمن 
�شل�شلة من الهجمات �شد املت�شددين االإ�شالميني يف  2014، لكن اأجزاء 

من بلو�شي�شتان ال تزال م�شطربة.

التحقيق يظهر ت�شابهات مع كارثة اإندوني�شيا   املحققون يف اإثيوبيا يت�شلمون اأحاديث طاقم الطائرة
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العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

التموين ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1010914 

تعديل ن�شب ال�شركاء
فيجايا�شرى راج�س راو كي ابوكوتان ناير من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جايا�شرى ناير كي�شافا بيالى ابوكوتان

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

لكوي املالب�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1067689 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل خليفه �شامل را�شد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان م�شبح �شامل م�شبح الكعبي

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
خردة  لتجارة  ال�ش�����ادة/�شبيد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االملنيوم والنحا�س واحلديد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2729505 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شايف اهلل انور �شعيد خان %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلفان �شامل عو�س حم�شن الواحدي %51
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد نياز خان عبدالودود من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد انور �شريف عبداهلل عيدرو�س ال�شقاف

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب كال�س لت�شليح 

ادوات الكهربائية
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2715375 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ريان فوؤاد عبداهلل ح�شن جا�شم من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
ريان فوؤاد عبداهلل ح�شن جا�شم من 100% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد كرمي احلق حممد ابواحل�شني %100

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
CN باال�شم التجاري خمبز البندر  رقم:2276191 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

للتجارة العامة
رخ�شة رقم:CN 2520650  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

الكرز كافية
رخ�شة رقم:CN 2243640  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

مر�س م�شاال
رخ�شة رقم:CN 1999749  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ات�س ايه 

ات�س للعطور فرع 1 - فرع اأبوظبي 1

رخ�شة رقم:CN 2523119  تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/النجم الذهبي لت�شليح االطارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1019428 
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*6.15 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ النجم الذهبي لت�شليح االطارات
GOLDEN STAR TYRE REPARIS

اىل/النجم الذهبي لتجارة وت�شليح االطارات
GOLDEN STAR TYRES TRADING AND REPAIRING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل زيوت املركبات )4520010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة اطارات ال�شاحنات ولوازمها )4530006(

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كرياتيف باور لالعالنات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1196428 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح خمي�س حميد �شامل بل�شرم من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح خمي�س حميد �شامل بل�شرم من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ت�شوملني بارك من �شريك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ت�شوملني بارك من 49% اىل %0
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 6.70*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة كرياتيف باور لالعالنات ذ.م.م

CREATIVE POWER ADVERTISING CO LLC
اىل/كرياتيف باور لالعالنات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

Limited Liability Company - Sole Proprietorship LLC
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2242868 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليل ابراهيم عبداهلل خلف احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خمي�س �شيف الرميثي

تعديل مدير/ حذف حممد خمي�س �شيف الرميثي

تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم مينجيامو

MANGIAMO RESTAURANT

اىل/مطعم وكافيه رواق

RAWAQ RESTAURANT & CAFE

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وزير�شتان لتجارة اخلردة واملعادن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1862754 

تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ وزير�شتان لتجارة اخلردة واملعادن

WAZIRISTAN SCRAP & METAL TRADING

اىل/الفا زون للحلول التكنولوجيا

ALPHA ZONE INFORMATION TECHNOLOGY

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيبات معدات واجهزة االمن واملراقبة و�شيانتها )4321009(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات �شبكات تقنية املعلومات )6202005(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة النفايات املعدنية )4669102(

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة وزير�شتان للحداده واللحام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1742895 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فا�شل بن حمد بن حميد البادي
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 8*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ور�شة وزير�شتان للحداده واللحام
WAZIRISTAN BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP

اىل/اري�شتا لل�شيانة العامة
ARISTA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاآت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592011.1(

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تران�شكو لالأثاث والديكور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1080297 
تعديل مدير/ا�شافة وليد نثار نثار احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شمارت اي دي لالثاث والديكور ذ.م.م
Smart I D For Furnture & Decor LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هاي ليفل لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
HIGH LEVEL REPRESENTATION OF COMPANIES LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي املر علي النيادي
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ تران�شكو لالأثاث والديكور

TRANSCO FOR FURNITURE AND DECOR
اىل/تران�شكو لالأثاث والديكور ذ.م.م

TRANSCO FOR FURNITURE AND DECOR LLC
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1859452 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان ح�شن عبداهلل علي املن�شوري %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شعود حممد عبداهلل علي احلمادي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف احمد يو�شف عبداهلل املن�شوري
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ تزويد للتوظيف
TAZWEED EMPLOYMENT

اىل/تزويد للتوظيف ذ.م.م
TAZWEED EMPLOYMENT LLC

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

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

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

دومني لدارة العقارات- ذ م م
يعلن ال�شادة / القمة العاملية لتدقيق احل�شابات ، انه مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 2019/03/18 

املوثق لدى كاتب العدل يف اأبوظبي بحل وت�شفية �شركة: 
دومني الدارة العقارات - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي  بالرقم
اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  فعلى من    CN-1181647  
التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني موبايل رقم 0505915350  فاك�س  
الغيث-  برج  حمدان   �شارع  ابوظبي    3757 ب  �س    026349416
وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  واح�شار   32 رقم  مكتب   )17( طابق 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

�شركة بنيان امل�شتقبل اإف بي �شي للمقاولت العامة- ذ م م
يعلن ال�شيد/ �شعيد حممد را�شد ال�شارد –امل�شفي الق�شائي اأنه مبوجب 
حكم حمكمة ابوظبي االبتدائية بالدعوى رقم 3146 �شنة 2018 جتاري 

جزئي-اأبوظبي، ال�شادر بتاريخ 2019/03/04  بحل وت�شفية �شركة:
�شركة بنيان امل�شتقبل اإف بي �شي للمقاوالت العامة- ذ م م 

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
CN-2247419 فعلى من لدية اي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�شفى الق�شائي:  هاتف رقم 042555155 فاك�س 042555151   
دبي-القرهود-بناية الفجر لالأعمال-�شارع املطار الطابق االأول-مكتب 
رقم 119 واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما 

من تاريخ هذا االعالن.
امل�شفي الق�شائي/ �شعيد حممد را�شد ال�شارد
رقم القيد بوزارة العدل 449

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

تلي لينك التكنولوجية - ذ.م.م
اجتماع  قرار  مبوجب  انه  احل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 

اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2019/03/18 
بحل وت�شفية �شركة

تلي لينك التكنولوجية - ذ.م.م
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم

مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1245850  
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �شناعية هيلي بناء 
واإح�شار   )3( رقم  مكتب  واخرون  ال�شحي  علي  حممد  اهلل  عبد 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

التنظيف املحرتف للنظافه العامه
رخ�شة رقم:CN 1952356  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

•• ولنجتون-رويرتز:

اأ�شواأ  ال�شديد على  اأي��ام احل��زن  بعد 
يف  بالر�شا�س  جماعي  قتل  ح���ادث 
تلتفت  االأن����ظ����ار  ب�����داأت  ن��ي��وزي��ل��ن��دا 
ال�شالح  قوانني  تغيري  ���ش��رورة  اإىل 
ال�شت�شفاف  وال�������ش���ع���ي  ال����ب����الد  يف 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ح��ذي��ري��ة ال��ت��ي رمبا 
قبل  اأغفلوها  ق��د  امل�شوؤولون  يكون 
ال���ه���ج���وم ال�����ذي ���ش��ن��ه م�����ش��ل��ح على 

م�شجدين و�شقط فيه 50 قتيال.
قالت رئي�س الوزراء جا�شيندا اأرديرن 
اإن جمل�س الوزراء اتخذ قرارات من 
على  تعديالت  الإدخ���ال  امل��ب��داأ  حيث 
قوانني ال�شالح �شتعلنها يوم االثنني 
ق��د ح��ان لفر�س  ال��وق��ت  واإن  املقبل 

قيود على امتالك ال�شالح.
وقال �شاميون بريدجز زعيم احلزب 
الوطني املعار�س اإنه يريد االطالع 
ملعرفة ما  التعديالت  تفا�شيل  على 
اأن حتظى بدعم  اإذا كان من املمكن 
الربملان.  يف  الرئي�شيني  احل��زب��ني 
وي�شتمد احلزب الوطني الدعم من 
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ال��ت��ي ت����زداد فيها 

ملكية ال�شالح.
عن  اأي�شا  اأ�شفر  ق��د  الهجوم  وك���ان 
���ش��ق��وط ع�����ش��رات اجل���رح���ى خالل 

�شالة اجلمعة.

ثمانية يف وحدة العناية املركزة.
اإجراء عدة عمليات جراحية  وتعني 

للبع�س ب�شبب اإ�شاباتهم املعقدة.
وم��ع��ظ��م ال�����ش��ح��اي��ا م���ه���اج���رون اأو 
باك�شتان  م��ن��ه��ا  دول  م���ن  الج���ئ���ون 
والهند وتركيا وال�شومال والكويت 

وبنجالد�س.
العليا  الك�شمريية  املدر�شة  وفقدت 
يف كراي�شت�شري�س اثنني من طالبها 
يف الهجوم، وهما �شيد ميلن وحمزة 
حمزة  وال���د  ع��ن  ف�شال  م�شطفى، 

وطالب �شابق يدعى طارق عمر.
قاعة  يف  طالب   200 نحو  وجتمع 
االأربعاء  اأم�س  باملدر�شة  االحتفاالت 
التي  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  وا�شتمعوا 
العن�شرية  ع����ن  اإل���ي���ه���م  حت���دث���ت 
اإدخالها  �شيجري  التي  والتغيريات 
وقالت  ال�شالح.  حمل  قوانني  على 
مطلقا...  اجل��اين  ا�شم  تذكروا  “ال 

ال تذكروه ب�شبب ما فعله«.
املدر�شة،  اأردي�������رن  م���غ���ادرة  ول�����دى 
نحوها  �����ش����غ����رية  ف����ت����اة  رك���������ش����ت 
ال���وزراء  رئي�س  وبادلتها  وعانقتها 

العناق.
ويل�شون  مارك  املدر�شة  وقال مدير 
الهجوم  ه������ذا  “تاأثري  ب����ي����ان  يف 
للغاية  وق��وي��ا  قا�شيا  ك��ان  االإره��اب��ي 

على مدر�شتنا«.

والن�شاء  الرجال  من  املئات  وجتمع 
اجلثمانني،  دف��ن  م��را���ش��م  حل�شور 
وهما الأب وابنه، بعد �شالة اجلنازة 

عليهما.
ال��ذي ج��اء من  وق��ال جول�شاد علي 
اجلنازة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اأوك����الن����د 
“روؤية اجلثمان وهو يوارى الرثى 
من اللحظات املوؤثرة للغاية بالن�شبة 

يل«.
وجرت مرا�شم الدفن و�شط حرا�شة 

اأمنية م�شددة.
واأفادت ال�شرطة باأنه جرى التعرف 
ليل  ح��ت��ى  �شحية   21 ه��وي��ة  ع��ل��ى 
الثالثاء وباأنه �شيجري االإفراج عن 

جثامينها للدفن.
باالإحباط  ال�شحايا  اأق��ارب  وي�شعر 
م��ن ت��اأج��ي��ل ال��دف��ن ال���ذي ع���ادة ما 
يتم خالل 24 �شاعة وفقا لل�شريعة 

االإ�شالمية.
اأن  عليها  ال�شرطة  اإن  ب��و���س  وق���ال 
ت��ث��ب��ت ���ش��ب��ب ال���وف���اة ت��ل��ب��ي��ة لطلب 

الطب ال�شرعي والق�شاء.
القاتل  اإدان��ة  ت�شتطيع  “ال  واأ���ش��اف 
فهذه  ل���ذل���ك  ال����وف����اة.  ���ش��ب��ب  دون 
عملية �شاملة للغاية يتعني اإمتامها 

وفق اأعلى املعايري«.
يف  اأ���ش��ي��ب��وا  �شخ�شا   29 ي���زال  وال 
بينهم  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  ال���ه���ج���وم���ني 

ووج��ه��ت ي���وم ال�����ش��ب��ت ت��ه��م��ة القتل 
 28“ تارانت  برينتون  لال�شرتايل 
ممن  اأن������ه  ي�����ش��ت��ب��ه  ال������ذي  عاما” 
ي��وؤم��ن��ون ب��ت��ف��وق ال��ب��ي�����س. وق���ررت 
املحكمة ا�شتمرار حب�شه دون �شوؤاله 
عما اإذا كان مذنبا وتاأجيل املحاكمة 
ني�شان.  اأب��ري��ل-   م��ن  اخلام�س  اإىل 
اتهامات  توجيه  ال�شرطة  ورجحت 

اأخرى اإليه.
و�������ش������رح اأن�������������درو ل���ي���ت���ل ال�����وزي�����ر 
اأجهزة  على  االإ���ش��راف  عن  امل�شوؤول 
مت  باأنه  نيوزيلندا  يف  اال�شتخبارات 
اأعقاب  يف  االنرتنت  مراقبة  تكثيف 

الهجوم.
النيوزيلندي  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  وق�����ال 
“ال�شرطة جتري مقابالت مع اأفراد 

ببيانات على االنرتنت. وهذا  اأدل��وا 
التدخل  م��ن  ق��در  هناك  �شي�شتمر. 

وم�شتوى اأعلى من املراقبة«.
�شيجري  اإن حتقيقا  اأردي��رن  وقالت 
لتحري ما كانت الوكاالت احلكومية 
اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  ك���ان  م��ا  اأو  “تعرفه 
تعرفه”  اأن  ما يجب  ك��ان  اأو  تعرفه 
املمكن  ك��ان م��ن  اإذا  امل�شلح وم��ا  ع��ن 

منع الهجوم قبل وقوعه.
يف  �شرطيا   250 م��ن  اأك��رث  ويعمل 
اأف��راد من مكتب  يعاونهم  التحقيق 
االأمريكي  االحت�����ادي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

وال�شرطة االحتادية اال�شرتالية.
ويف اأع���ق���اب ال��ه��ج��وم امل�����روع ب����داأت 
االنتباه. فقد  تلفت  اأخ��رى  ح��وادث 
اأت��ى على ناد لل�شالح يف  �شب حريق 
ال�شاعات  يف  ال�شمالية  كايتايا  بلدة 
وقالت  ال��ث��الث��اء  �شباح  م��ن  االأوىل 

ال�شرطة اإنها ت�شتبه اأنه متعمد.
ك��م��ا ق��ال��ت ال�����ش��رط��ة اإن��ه��ا حت��ق��ق يف 
اأدى  ك���اذب ع��ن وج���ود قنبلة  اإن����ذار 
م�شاء  دون���دي���ن  م��ط��ار  اإغ����الق  اإىل 
يوم االأحد وت�شبب يف حتويل بع�س 

الرحالت.
فقد ترك �شخ�س ت�شلق �شور املطار 
يف  حممول  كمبيوتر  جهاز  حقيبة 
على  ال�شرطة  وع��رثت  املطار  اأر���س 
التي  احلقيبة  كتبها �شاحب  ر�شالة 

توىل اأمرها خرباء ع�شكريون.
االأربعاء  اأم�س  م�شيعون  وحمل  هذا 
هجوم  يف  �شقطا  �شحيتني  جثماين 
بنيوزيلندا  م�شجدين  على  م�شلح 
وتوجهوا  م��ف��ت��وح��ني  ن��ع�����ش��ني  يف 
ب������ارك يف  م���ي���م���وري���ال  م���ق���ربة  اإىل 
دفن  مرا�شم  اأول  يف  كراي�شت�شري�س 

50 �شخ�شا قتلوا يف الهجوم.

•• اليمن-وكاالت:

اليمنية  احل�����ك�����وم�����ة  اع������ت������ربت 
ام�����س االأرب���ع���اء، اأن م��ا ���ش��در من 
القيادات  ع��ن  م��وؤخ��راً  ت�شريحات 
اتفاق  ع��ن  تن�شل  “هو  احل��وث��ي��ة 

احلديدة واإعالن حرب«.
احلكومة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق�����ال 
اجتماع  بعد  ب��ادي،  راج��ح  اليمنية 
م���ع ال�����ش��ف��ري ال���رو����ش���ي ل��ل��ي��م��ن يف 
عدن، اإن “احلوثيني اأعلنوا ر�شميا 
من  ال�����ش��وي��د  ات��ف��اق  ع��ن  تخليهم 
و�شن  الع�شكرية  التعزيزات  خالل 
متفرقة  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  احل������روب 

واحل�شاء  ح��ج��ة(  )يف  ح��ج��ور  مثل 
)�شمال ال�شالع(«. ودعت احلكومة 
واملجتمع  املتحدة  االأمم  اليمنية 
احلوثيني  على  لل�شغط  ال���دويل 
“حتى ال تنفجر املعارك جمددا يف 

احلديدة«.
“مل  ب��ادي:  ويف ه��ذا ال�شياق، ق��ال 
ت�شلنا حتى اللحظة اأية اأفكار من 
االنت�شار يف  ب�شاأن  االأممي  املبعوث 
احلديدة«. من جهته، قال ال�شفري 
دعم  ل��ع��دن  “زيارتنا  اإن  ال��رو���ش��ي 
لفتح  ون�شعى  ال�شرعية  للحكومة 

قن�شلية يف عدن«.
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احلوثي  ودم������رت  ه����ذا 

معلماً   63 م��ن  اأك��رث  االنقالبية، 
نهبها  بعد  تاريخية،  وم��دن  اأث��ري��اً 
يف حمافظة اجلوف �شمال اليمن، 
وفق ما ك�شفه تقرير ملكتب حقوق 

االإن�شان باملحافظة.
ميلي�شيات  ب�����اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأف������اد 
االأث���ار،  اإىل نهب  احل��وث��ي ع��م��دت 
من حتف واأحجار منقو�شة، ف�شاًل 
اأثرياً  م��ع��ل��م��اً   63 ت��دم��ريه��ا  ع��ن 
اأ���ش��ب��ح��ت �شبه  ت��اري��خ��ي��ة  وم�����دن 

مهدمة كلياً.
وت�������ش���ت���ه���ر اجل���������وف ب����ج����ذوره����ا 
التي كانت  املدن  التاريخية وبقايا 
ع��وا���ش��م ل��ع��دة دوي����الت ق��ام��ت يف 

املحافظة، اأبرزها مملكة معني.
اأب������رز امل�����دن وامل����ع����امل التي  وم����ن 
ت��ع��ر���ش��ت ل��ل��دم��ار وال��ت��خ��ري��ب يف 
اجلوف مدن ن�شاأن، وكمنة، وهرم، 
املدن  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  ون�����ش��ق،  واإن���ب���ا، 
كرباق�س،  وامل���ع���روف���ة  ال�����ش��ه��رية 
البي�شاء  واخل������رب������ة  وق������رن������او، 

واخلربة ال�شوداء.
م��ك��ت��ب حقوق  ت���ق���ري���ر  واأو������ش�����ح 
ميلي�شيات  اأن  ب��اجل��وف  االإن�����ش��ان 
احل�����وث�����ي وخ��������الل ال�����ف�����رتة من 
2015 اإىل 2018 اأقدمت اأي�شا 
 1722 وت����دم����ري  ت��ف��ج��ري  ع���ل���ى 

ممتلكاً خا�شاً ومن�شاأة عامة.

املمتلكات  ب��ني  م��ن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ودمروها  احلوثيون  فجرها  التي 
�شكنياً،  م��ن��زاًل   32 ك��ام��ل  ب�شكل 
جت����اري����اً،  وحم������اًل  م����رك����زاً  و57 
مباين  و10  ح��زب��ي��ة،  م��ق��رات  و3 

ومن�شاآت حكومية.
مرافق   6 امليلي�شيات  دم���رت  كما 
�شحية يف املحافظة، و35 مدر�شة 
اأو  كاماًل  وجممع تعليمي تدمرياً 
 10 تعطيلها  اإىل  اإ�شافة  جزئياً، 

اآبار للمياه، بح�شب التقرير.
احلوثيني  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���اف 
1500 مزرعة يف  دمروا وعطلوا 

عموم مديريات املحافظة.

من�شف  غ�����ري  وه�������و  واخل�������������ارج، 
اإطالقاً«.

واأعلن بيرتز الثالثاء اأّنه �شيتوّجه 
اإىل تركيا هذا االأ�شبوع بدعوة من 
ا�شطنبول، حل�شور اجتماع خا�س 

ملنظمة التعاون االإ�شالمي.
املجزرة  يف  اأت������راك  ث��الث��ة  وج����رح 
امل�شلني  م��ن   50 فيها  ُق��ت��ل  ال��ت��ي 
كراي�شت  مدينة  يف  م�شجدين  يف 
ت���������ش����ري�����س ج�����ن�����وب ن���ي���وزي���ل���ن���دا 

اجلمعة.
وق����ام امل�����ش��ل��ح، وه���و اأ����ش���رتايل من 
االأبي�س،  ال��ع��رق  ب��ت��ف��ّوق  امل��ن��ادي��ن 
ب�شكل  ون��ق��ل��ه  ال��ه��ج��وم  ب��ت�����ش��وي��ر 
مبا�شر ون�شر بياناً من 72 �شفحة 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على 
قال فيه اإّنه �شربة موّجهة “للغزاة 

امل�شلمني«.

“االعتذارات” التي مت تقدميها.
االأ�شرتالية  احلكومة  رئي�س  وقال 
تو�شيح  طلبُت  وق��د  اأن��ت��ظ��ر،  “اأنا 

هذه الت�شريحات و�شحبها«.
�شيكون  ما  الأرى  “�شاأنتظر  وتابع 
الرتكية،  احلكومة  فعل  رد  عليه 

•• �شيدين-اأ ف ب:

االأ�شرتايل  ال����وزراء  ع��دَّ رئي�س      
�شكوت موري�شون اأم�س ت�شريحات 
ال����رتك����ي رج�����ب طيب  ال���رئ���ي�������س 
ال��ذي �شنه  اإردوغ���ان بعد االعتداء 
اأ�شرتايل على م�شجدين  متطرف 
بنيوزيلندا  ت�شري�س  كراي�شت  يف 
و”م�شينة”  “متهورة”  ب���اأن���ه���ا 

و”م�شيئة«.
وك��ان اإردوغ���ان ال��ذي يقوم بحملة 
ال�شهر،  ه��ذا  املحلية  لالنتخابات 
ق�����ّدم االع����ت����داء ال�����ذي ح�����ش��ل يف 
بنيوزيلندا  ت�����ش��ري���س  ك��راي�����ش��ت 
بو�شفه جزءا من هجوم اأكرب على 
ت��رك��ي��ا واالإ����ش���الم. وه���و ك���ان حذر 
االأ�شرتاليني  اأن  من  خا�س  ب�شكل 
ال������ذي������ن �����ش����ي����ك����ون����ون م����ع����ادي����ن 

اجلنود  م�شري  �شيلقون  لالإ�شالم 
ُقتلوا  ال��ذي��ن  نف�شه  االأ���ش��رتال��ي��ني 
باأيدي القوات العثمانية يف معركة 
العاملية  احل���رب  خ��الل  غاليبويل 

االأوىل.
الرئي�س  “اأدىل  م��وري�����ش��ون  وق���ال 
ت  الرتكي اإردوغان بت�شريحات ُعدَّ
لالأ�شرتاليني  للغاية  م�شيئة  اأنها 
البيئة احل�شا�شة  ومتهورة جدا يف 

للغاية التي نحن فيها«.
االأ�شرتايل  ال��وزراء  رئي�س  وو�شف 
بها  اأدىل  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ب�”امل�شينة” 
فعل  ردود  ح��ول  ال��رتك��ي  الرئي�س 
اأ�شرتاليا ونيوزيلندا بعد االعتداء 

الذي وقع يف كراي�شت ت�شري�س.
واأدىل موري�شون بهذه الت�شريحات 
بعد ا�شتدعاء ال�شفري الرتكي على 
راف�شا  اإردوغ����ان،  تعليقات  خلفية 

•• اأ�شتانا -اأ ف ب:

فور  اأم�����س  توكاييف  ق��ا���ش��م-ج��وم��ارت  اجل��دي��د  كازاخ�شتان  رئي�س  اق���رتح 
تن�شيبه اإطالق ا�شم الرئي�س ال�شابق نور �شلطان نزارباييف على العا�شمة 
اأ�شتانا غداة اال�شتقالة املفاجئة للرئي�س الذي حكم البالد على مدى ثالثة 
عقود. وقال توكاييف الذي ن�شب رئي�شا انتقاليا للبالد “اقرتح تغيري ا�شم 
وكان  �شلطان«.  “نور  وت�شميتها  رئي�س”  الأول  تكرميا  اأ�شتانا  العا�شمة 
نزارباييف اأعلن ا�شتقالته ب�شكل مفاجىء الثالثاء بعد توليه ال�شلطة على 
مدى ثالثني عاما تقريبا ما اأثار �شدمة يف هذه الدولة الواقعة يف اآ�شيا 
الو�شطى والغنية باملوارد الطبيعية، لكنها تواجه تذمرا اجتماعيا متزايدا. 
جومارت  قا�شم  الكازاخ�شتاين  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  ت��وىل  ذل��ك  واأث���ر 
للفرتة  الرئا�شة  ال�شلطة،  ترتيب  يف  الثاين  وهو  عاما”،   65“ توكاييف 
مار�س  اآذار-  يف  رئا�شية  انتخابات  و�شتنظم  نزارباييف.  والية  املتبقية من 

ب�����ش��اأن تدابري  ات���خ���اذ ق�����رار  ق��ب��ل 
اأخرى. ولكن ميكنني اأن اأقول لكم 

اأن كل اخليارات مطروحة«.
اإىل  امل�شافرين  االأ�شرتاليني  ودع��ا 
ت���وخ���ي احل�����ذر وق���ال  اإىل  ت��رك��ي��ا 
تراجع  االأ���ش��رتال��ي��ة  ال�شلطات  اإن 

ن�شائح ال�شفر اإىل تلك البالد.
ال���رتك���ي غ�شب  ال��رئ��ي�����س  واأث�������ار 
با�شتخدامه  االث��ن��ني  ن��ي��وزي��ل��ن��دا 
للجدل  م���ث���رياً  ف��ي��دي��و  ت�����ش��ج��ي��ل 
امل�شجدين  جم���زرة  م��ن��ّف��ذ  ���ش��ّوره 
يف كراي�شت ت�شري�س، خالل حملٍة 

انتخابية يف تركيا.
واح�����ت�����ّج ن���ائ���ب رئ���ي�������ش���ة ال�������وزراء 
بيرتز  وي��ن�����ش��ت��ون  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
ت�شيي�س  اأّن  م��ن  حم����ّذراً  االث��ن��ني 
املجزرة “يعّر�س للخطر م�شتقبل 
نيوزيلندا  يف  ال�����ش��ع��ب  و���ش��الم��ة 

الثالثاء  متلفز  خطاب  يف  عاما”   78“ نزارباييف  وق��ال  املقبلة.  ال�شنة 
ال�شنة  ه��ذه  و�شتكون  الرئا�شية.  ال��والي��ة  عن  التخلي  ق��رار  اتخذت  “لقد 
مع  �شيبقى  اأنه  اإال  الدولة«.  رئي�س  اإىل من�شب  لو�شويل  الثالثني  ال�شنة 
ذلك مم�شكا ب�شلطات وا�شعة بعد ا�شتقالته، بف�شل قانون اأقر يف اأيار-مايو 
2018 مينح و�شعا د�شتوريا للمجل�س االأمني الذي كانت تو�شياته حتى 
وفاته.  املجل�س حتى  تروؤ�س هذا  لنزارباييف  ويتيح  ا�شت�شارية فقط،  االآن 
و�شيبقى اأي�شا رئي�شا للحزب احلاكم نور اأوتان. من جهتها عربت الواليات 
كازاخ�شتان  العالقات متينة مع  ت�شتمر  اأن  الثالثاء يف  املتحدة عن ثقتها 
بعد اال�شتقالة املفاجئة لنزارباييف. وقال متحدث با�شم وزارة اخلارجية 
كازاخ�شتان  مع  العمل  “ملوا�شلة  تتطلع  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  االمريكية 
حول خمتلف املوا�شيع” م�شيفا اأن “الواليات املتحدة وكازاخ�شتان تقيمان 
عالقة ثنائية قوية كما تبني من خالل اجتماع الرئي�س ترامب التاريخي 

مع الرئي�س نزارباييف ال�شنة املا�شية، ونتوقع اأن ي�شتمر هذا الزخم«.

بدء دفن �شحايا حادث اإطالق النار 

نيوزيلندا تتطلع اإىل الدرو�ش امل�شتفادة من املذبحة

اأ�شرتاليا تنتقد ت�شريحات اإردوغان بعد جمزرة امل�شجدين

ترامب: »كل اخليارات« قائمة ب�شاأن فنزويال 
واأكد متحدث با�شم وزارة اخلارجية االأمريكية “اإنه تطور 
مرحب به يف عالقاتنا الثنائية مع فنزويال .. اإن �شيا�شة 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف فنزويال  املتحدة ه��ي دع��م  ال��والي��ات 
والرئي�س االنتقايل غوايدو واجلمعية الوطنية التي هي 
املوؤ�ش�شة الوحيدة املنتخبة دميوقراطيا يف البالد«. ومن 
اقت�شادية  ال�شغط، تفر�س وا�شنطن عقوبات  زيادة  اأجل 
على فنزويال. وقد فر�شت اأي�شاً حظًرا على النفط الذي 
ُيعدُّ ت�شديره مهًما القت�شاد فنزويال، وهو حظر يدخل 
حيز التنفيذ يف 28 ني�شان-اأبريل. واأعلنت وزارة اخلزانة 
الثالثاء  �شباح  ج��دي��دة  عقوبات  ف��ر���س  ع��ن  االأم��ريك��ي��ة 
ت�شتهدف �شركة التعدين احلكومية الفنزويلية مينريفني 
ورئي�شها على خلفية دعم “النظام غري ال�شرعي للرئي�س 
ا  اأي�شً االأبي�س  البيت  واأعلن  م��ادورو«.  نيكوال�س  ال�شابق 
اأن ترامب �شيناق�س االأزمة الفنزويلية مع قادة  يف امل�شاء 
العديد من بلدان الكاريبي - جزر البهاما�س وجمهورية 
- اجلمعة  لو�شيا  و�شانت  الدومينيكان وهايتي وجامايكا 

يف مقر اإقامته اخلا�س يف ماراالغو بفلوريدا.
 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

تبقى  “كّل اخليارات”  اإّن  القول  الرئي�س االأمريكي  كّرر 
مادورو  نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  ل��دف��ع  مطروحة 
ا�شتقباله  خالل  ترامب  وق��ال  ال�شلطة.  عن  التخّلي  اإىل 
تبقى  اخليارات  “كّل  بول�شونارو  جاير  الربازيلي  نظريه 
واأ�شاف “ما يحدث يف فنزويال معيب”،  على الطاولة”. 
اإىل “الديون والدمار واجلوع«. وا�شتقبل ترامب  م�شرياً 
ال�شغط  اأّيد حملة  الذي  بول�شونارو  البي�شوي  املكتب  يف 
االأمريكية على مادورو. واعرتفت الواليات املتحدة واأكرث 
من 50 دولة اأخرى، مبا فيها الربازيل بزعيم املعار�شة 
خوان غوايدو رئي�س الربملان الفنزويلي رئي�شاً بالوكالة يف 
فنزويال. وكان ممثل غوايدو يف وا�شنطن اأعلن االثنني اأنه 
توىل ال�شيطرة على ثالثة مواقع دبلوما�شية فنزويلية يف 
الواليات املتحدة. وو�شفت احلكومة الفنزويلية اخلطوة 
“باالنتهاك اخلطري جدا لاللتزامات الدولية للحكومة 
وهددت باتخاذ خطوات مماثلة يف فنزويال  االأمريكية” 

»العفو« تتهم وا�شنطن بقتل مدنيني يف ال�شومال 
اأن  للتثبت من  املنا�شبة  التدابري  لها مل يتخذوا  الذين خططوا  اأن  اأو 
اإلغائها  اإىل  يعمدوا  مل  نفذوها  الذين  اأواأن  مدنية،  تكن  مل  االأه��داف 
غري  اأنها  اأو  اخلطاأ  االأ�شخا�س  ت�شتهدف  اأنها  تبني  عندما  اأوتاأجيلها 
متنا�شبة«. وي�شتند التقرير اإىل 150 مقابلة مع �شهود واأقرباء قتلى 
اإفاداتهم من خالل �شور عرب االأقمار  اأمنيني، مت التثبت من  وخرباء 
�شواريخ  و�شظايا  االنفجارات  اأحدثتها  عميقة  حفر  و�شور  ال�شناعية 
جمعت يف املواقع امل�شتهدفة. من جهته اأعلن اجلي�س االأمريكي اأنه نفذ 
110 �شربات جوية يف ال�شومال منذ حزيران-يونيو 2017، ت�شببت 
ب�شقوط 800 قتيل، لكنه ي�شدد على اأن جميع االأهداف كانت م�شروعة 
واأن القتلى من عنا�شر تنظيم ال�شباب، موؤكدا اأن تقرير منظمة العفو 

غري �شحيح.
اتهامات  قاطع  ب�شكل  “اأفريكوم”  الإفريقيا  االأمريكية  القيادة  ونفت 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

يف  مدنيني  بقتل  االأم��ريك��ي  اجلي�س  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  اتهمت 
ال�شربات التي ينفذها �شد مقاتلي حركة ال�شباب يف ال�شومال، ما قد 

يرقى براأيها اإىل جرائم حرب، وهو ما تنفيه وا�شنطن ب�شدة.
وذكرت منظمة العفو يف تقرير بعنوان “حرب الواليات املتحدة اخلفية 
اأن القوات االأمريكية نفذت اأكرث من مئة غارة بوا�شطة  يف ال�شومال”، 
طائرات حربية وطائرات بدون طيار خالل العامني املا�شيني، ما يزيد 
عن عدد ال�شربات اجلوية االأمريكية يف اليمن وليبيا معا خالل الفرتة 
انتهاكا  يظهر  ما  على  ت�شكل  “ال�شربات  اأن  التقرير  يف  وج��اء  ذات��ه��ا. 

للقانون الدويل االإن�شاين، وبع�شها قد يرتقي اإىل جرائم حرب«.
كانون  و9   2017 االأول-اك��ت��وب��ر  ت�شرين   16 بني  ال�شربات  ونفذت 
االأول-دي�شمرب 2018 يف �شابيل ال�شفلى بجنوب غرب البالد، اإحدى 

املناطق التي ت�شيطر عليها حركة ال�شباب التابعة لتنظيم القاعدة.
مدنيني،  ا�شتهدفت  ال�شربات  هذه  اأن  “اإما  اأن��ه  اإىل  التحقيق  وخل�س 

منظمة العفو، موؤكدة عدم �شقوط اأي مدين يف ال�شربات التي نفذتها 
بيان  يف  القيادة  واأعلنت   .2017 حزيران-يونيو  منذ  ال�شومال  يف 
“نفذت اأفريكوم منذ حزيران-يونيو 2017 اأّن 110 �شربات جوية يف 
ال�شومال، وق�شت على اأكرث من 800 اإرهابي” م�شيفة “خل�شنا اإىل 
اأن اأيا من �شربات اأفريكوم مل يت�شبب ب�شقوط اأي قتلى اأو جرحى من 
املدنيني«. واأ�شافت القيادة اأن “من م�شلحة جماعة ال�شباب االإرهابية 

االدعاء ب�شكل خطاأ �شقوط �شحايا مدنيني«.
اأدت  اأنها  اأك��دت  ورك��زت املنظمة احلقوقية على خم�س �شربات حتديدا 
“ح�شيلة  ب���اأن  حم���ذرة  ب��ج��روح  �شبعة  واإ���ش��اب��ة  مدنيا   14 مقتل  اإىل 
ال�شحايا املدنيني قد تكون اأعلى بكثري«. وقال اخلبري الع�شكري لدى 
منظمة العفو براين كا�شرن اإن “ح�شيلة القتلى املدنيني التي تبينت لنا 
جراء عدد �شئيل فقط من ال�شربات توحي باأن ال�شرية املحيطة بالدور 

االأم��ريك��ي يف ح��رب ال�����ش��وم��ال ت�شكل يف ال��واق��ع ���ش��ت��ارا ل��الإف��الت من 
العدالة«. واأ�شاف “ا�شتنتاجاتنا تتعار�س مبا�شرة مع تاأكيدات اجلي�س 
ال�شومال«.  يف  مدنية  اإ�شابات  اأي  وقوع  عدم  ب�شاأن  املتكررة  االأمريكي 
االأمريكية الإفريقيا على  القوات  قيادة  اأطلعت  اأنها  املنظمة  واأو�شحت 
وينفي  مدنيني.  اأي  مقتل  نفى  االأم��ريك��ي  اجلي�س  لكن  ا�شتنتاجاتها، 
اجلي�س االأمريكي حتديدا اأن يكون نفذ اإحدى ال�شربات اخلم�س التي 
تن�شبها منظمة العفو اإليه، وهي غارة جرت يف 6 كانون االأول-دي�شمرب 
2017 واأوقعت خم�شة قتلى مدنيني بح�شب املنظمة. واأقرت القيادة 
 11 يف  اإمن��ا  ذاتها،  املنطقة  نفذت �شربة يف  باأنها  الإفريقيا  االأمريكية 
اأما  امل��ح��دد.  امل��وق��ع  30 كلم م��ن  االأول-دي�����ش��م��رب على م�شافة  ك��ان��ون 
بالن�شبة ل�شحايا ال�شربات االأربع االأخرى الواردة يف التقرير، فيوؤكد 

اجلي�س االأمريكي اأنهم كانوا جميعهم من عنا�شر ال�شباب.
وقال م�شوؤول يف وزارة الدفاع االأمريكية -البنتاغون- طالبا عدم ذكر 
ا�شمه “خل�شنا اإىل اأن جميع املزاعم والظروف املذكورة ال ت�شكل مزاعم 

ذات م�شداقية بوقوع �شحايا مدنيني«.

رئي�ش كازاخ�شتان اجلديد يقرتح تغيري ا�شم العا�شمة 

ميلي�شيا احلوثي تدمر 63 معلمًا اأثريًا بعد نهبها يف اجلوف

احلكومة اليمنية: احلوثيون يتخّلون ر�شميا عن اتفاق ال�شويد

الأمم املتحدة تطلق اأدوات 
جديدة مل�شاعدة الدول على 

مكافحة املخدرات ال�شطناعية
•• فيينا-وام:

املعني  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب  اأط���ل���ق 
مب����ك����اف����ح����ة امل��������خ��������درات واجل�����رمي�����ة 
ملكافحة  ج���دي���دة  اأدوات  ،جم���م���وع���ة 
من�شة  ت�شمل  اال�شطناعية،  املخدرات 
وجمموعة  االإن�����رتن�����ت،  ���ش��ب��ك��ة  ع���ل���ى 
امل���وارد االإل��ك��رتون��ي��ة، التي  وا�شعة م��ن 
تو�شح  وعملية  مبتكرة  اأدوات  ت��ق��دم 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات ذات 
اال�شطناعية  ب����امل����خ����درات  ال�������ش���ل���ة 
وم����ادة االف��ي��ون امل���خ���درة. واأك����د يوري 
املتحدة  فيدوتوف، مدير مكتب االأمم 
بيان  واجل��رمي��ة، يف  ب��امل��خ��درات  املعني 
�شدر عن مقر املكتب بالعا�شمة فيينا 
واملن�شقة  امل�شتمرة  اال�شتجابة  “اأهمية 
يف  التخ�ش�شات  وم��ت��ع��ددة  وال�����ش��ام��ل��ة 
مواجهة م�شكلة املخدرات«. واأو�شح اأن 
جزءا  تعد  اجلديدة  االأدوات  جمموعة 
م��ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ك��ت��ب، ال���ذي يعد 
اأمانة االأمم املتحدة الرئي�شية يف تقدمي 
امل�����ش��اع��دات اإىل ال�����دول االأع�������ش���اء يف 
معاجلة م�شكلة املخدرات على م�شتوى 
االأدوات  االإع�����الن ع��ن  ال���ع���امل. وج����اء 
اجل��دي��دة خ��الل اأع��م��ال ال���دورة ال�62 
واأو�شحت  فيينا،  يف  امل��خ��درات  للجنة 
اأنه  االأع�����ش��اء،  ال���دول  وف��ود  م�شاركات 
لت�شبح  اجل��دي��دة،  االأدوات  تطوير  مت 
و�شيلة تفاعلية �شهلة اال�شتخدام ت�شمح 
ومعاجلة  بتحديد  االأع�����ش��اء،  ل��ل��دول 

التحديات ذات ال�شلة.
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العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

جرجري
رخ�شة رقم:CN 1496948  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

ديزايرن العمال الديكور
رخ�شة رقم:CN 2514614  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

ال�شكل العمال البالط
رخ�شة رقم:CN 1131211  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتوديو �شويحان

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1107721 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل ن�شيب عتيق عبيد ال�شبو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط ملكة �شويحان  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1762698 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علياء ن�شيب عتيق عبيد ال�شبو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبيد ن�شيب عتيق عبيد ال�شبو�شي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21 

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

العامه ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2527734 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فاطمه حممد عبيد الزعابي %51

تعديل ن�شب ال�شركاء
عادل خمتار حممود عمي�س من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد حممد عبداهلل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه حممد عبيد الزعابي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/7996 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/25 االثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده �شركة بيكا�ص لال�شتثمار ذ م م او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
الو�شف     �شعر التقييم     

اغرا�ص متنوعة        5,800    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/8505 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/03/25 االثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده مامو�شو لتجارة الزهور او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 11,582 ادوات حمل زهور      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585  دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  21  مار�ض 2019 العدد 12585 

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
 اعالن حم�شر حجز بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2018/713 تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �شده/1- انكور ا�شوك كومار كابور 2- اناند موحان مي�شرا 
الليت موهان مي�شرا جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود وميثله / احمد ح�شن 
رم�شان اآل علي - نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي 
ا�شم   - ار���س 156  برقم   - ب��ربج خليفة  الكائنة  ال��وح��دات  عبارة عن 
املبنى : 22 - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف  الدعوى 2018/564 مدين كلي 

اىل املدعي عليه /1- باميال ماري بنكر ب�شفتها ارملة املتوفى دونالد هاري بنكر ، 2- �شتيفن ديفيد 
املتوفى  ابن  ب�شفته  بونكر  ريان  ويليام  توما�س   -3  ، بنكر  دونالد هاري  املتوفى  ابن  ب�شفته  بونكر 
، 5- كري�شتي  املتوفى دونالد هاري بنكر  ابن  ، 4- كينيث دونالد بونكر ب�شفته  دونالد هاري بنكر 
ان اودونك ب�شفتها ابنه املتوفى دونالد هاري بنكر ، جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   ، زجن��اين  مرت�شى  بابك  مديرها   - وميثلها   - ليمتد  افيي�شن  �شورينت 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )19.477.500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
التام  ال�شداد  وحتى   2011/8/15 يف  اال�شتحقاق  تاريخ  من   % القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم االأحد املوافق 2019/3/24 ال�شاعة 
9.30 �شباحا بالقاعة ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2515   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- بي دي اي انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شو�شيتي بيك �س ا وميثله 
/ �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )1125281.12(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/726  جتاري جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-غ���ادة ط��وين جري�شاتي جمهول حمل  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  الكندي  �شامل  �شلطان  وميثله:علي  للتمويل  /م���وارد  املدعي 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )93017.15(  الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية وقدرها 9% وحتى 
ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رق��م:2865/2018.وح��ددت لها جل�شة 
  ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2019/4/1  االثنني  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

املقاتلني  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ال��ع��م��الء  ت��وج��ي��ه  مهمتي  “كانت  وق����ال: 
االأجانب يف تركيا”، م�شرياً اإىل اأن �شبكة من االأ�شخا�س ممولني 
من قبل داع�س �شّهلوا �شفر االأجانب من اإ�شطنبول اإىل املناطق 
واأن��ط��اك��ي��ا، و�شانلي  ���ش��وري��ا، مثل غ��ازي عنتاب،  احل��دودي��ة م��ع 
الذين  االأت���راك  امل�شوؤولني  اأن  اإىل  اأب��و من�شور  واأ���ش��ار  اأورف���ة«. 
اإ�شافًة  الرتكية،  امل��خ��اب��رات  اإىل  خا�شًة  ينتمون  معهم  تعامل 
اإىل معظم االجتماعات  اإىل قيادات يف اجلي�س الرتكي، ُم�شرياً 
يف تركيا كانت ُتعقد يف مواقع ع�شكرية قريبة من احلدود مع 
اجتمعوا  اأنقرة  يف  حكوميني  “م�شوؤولني  اأن  اإىل  ولفت  �شوريا. 
االأكرث  املو�شوع  كانت  امل�شرتكة”  “امل�شالح  اأن  مو�شحاً  به”، 

اأهمية يف اجتماعاتهم.

اإىل الرئي�س  املغربي  للداع�شي  “الدبلوما�شي”  التمثيل  وامتد 
موؤكداً  ق��ول��ه،  ح�شب  �شخ�شياً،  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي، 
اأحد �شباط  وقال  اأفعل”،  “كنت على و�شك مقابلته لكنني مل 
لكن هذا  اأن يراك على انفراد”،  “اأردوغان يريد  اإن  املخابرات 

مل يحدث«.
لعبًة  لعب  تركيا  لعبت   ،2014 يف  اأنه  املغربي  املهند�س  واأ�شار 
مزدوجة مع الغرب، بال�شماح للمقاتلني االأجانب بالدخول اإىل 
�شوريا، يف الوقت الذي ُتعطي فيه الغرب االنطباع مبحاولتها 
القانونية  العبور  ب��واب��ات  بع�س  تركيا  وفتحت  لهم،  الت�شدي 
داع�س  اأع�شاء  لي�شتخدمها  الرتكية  اال�شتخبارات  اأع��ني  حتت 

للدخول واخلروج من واإىل �شوريا.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�شفت جملة “هوم الند �شيكيوريتي توداي” االأمريكية وجود 
االإرهابي، وم�شوؤولني كبار يف  ات�شاالت بني عنا�شر من داع�س 
مقابلة  بف�شل  االأمريكية  املجلة  وجنحت  الرتكية.  احلكومة 
داع�س  اإىل  ان�شم  ال��ذي  املغربي  اأب��و من�شور  يدعى  مع مغربي 
ات�شاالت داع�س  2013 احل�شول على تفا�شيل  يف �شوريا عام 
“زمان”  �شحيفة  نقلت  م��ا  وف���ق  االأت�����راك،  امل�����ش��وؤول��ني  ب��ك��ب��ار 

الرتكية اأم�س االأربعاء.
تركيا  “�شفرياً” لداع�س يف  يعمل  ك��ان  اأن��ه  اإىل  املغربي  واأ���ش��ار 

والتقى م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف جميع الفروع االأمنية.

عدد قتلى اإع�شار موزامبيق جتاوز 200 جملة اأمريكية: �شالت بني داع�ش وحكوميني اأتراك
 •• مابوتو -رويرتز:

التي  والفي�شانات  ال��ق��وي  اإي���داي  االإع�����ش��ار  قتلى  ع��دد  اإن  نيو�شي  فيليب  موزامبيق  رئي�س  ق��ال 
اجتاحت البالد يف االآونة االأخرية جتاوز 200. جاءت ت�شريحات الرئي�س عقب اجتماع للحكومة 
اأن و�شل  بعد  املجاورتني  وم��االوي  اإي��داي موزامبيق وزميبابوي  االإع�شار  االأزم��ة. و�شرب  ب�شاأن 
وكانت اللجنة  اإىل الياب�شة االأ�شبوع املا�شي خملفا دمارا. وبلغ العدد املوؤكد ال�شابق للقتلى 84. 
جراء  موزامبيق  يف  كبري  ب�شكل  القتلى  ع��دد  يزيد  اأن  ال��ي��وم  رجحت  االأح��م��ر  لل�شليب  الدولية 
العوا�شف القوية والفي�شانات التي ت�شرب اأنحاء جنوب �شرق القارة االأفريقية. وقال م�شوؤولون 
ت�شرب  بالطق�س  مرتبطة  كارثة  اأ�شواأ  يكون  رمبا  اإي��داي  االإع�شار  اإن  الثالثاء  املتحدة  االأمم  يف 
ن�شف الكرة اجلنوبي على االطالق، وذكروا اأن 1.7 مليون �شخ�س يعي�شون يف م�شار االإع�شار يف 
موزامبيق باالإ�شافة اإىل 920 األف �شخ�س ت�شرروا ب�شببه يف ماالوي. وال تزال فرق االإنقاذ تكافح 
من اأجل تقييم الدمار الذي خلفه اإيداي الذي اجتاح الياب�شة قادما من املحيط الهندي يف اأواخر 

االأ�شبوع املا�شي م�شحوبا برياح ت�شل �شرعتها اإىل 170 كيلومرتا يف ال�شاعة.

امل�شتحيلة  االأم�����ور  م��ن  واإي������ران 
طرف  اإىل  ي���ح���ت���اج���ان  ول����ذل����ك 
ثالث موثوق، وال م�شلحة له يف 

الت�شعيد بينهما. 

رو�شيا ... اخليار الوحيد
ويرى الباحثان اأنه ال خياراً متاح 
�شوى رو�شيا املنخرطة بالفعل يف 
���ش��وري��ا واحل��ري�����ش��ة على تقدمي 
القادر  ال��وح��ي��د  ال��الع��ب  نف�شها 
التحديات  رغ���م  ال��و���ش��اط��ة  ع��ل��ى 
ال����ت����ي ت����واج����ه ه������ذا االأم���������ر، اإذ 
جيداً  واإي���ران  اإ�ش�������رائيل  ت��درك 
يف  خا�ش�ة  اأجن�������دة  لرو�شيا  اأن 
ال�شلطة  يف  وط��م��وح��ات  ���ش��وري��ا، 
تتوفر  ال  ول����ذل����ك  ب���امل���ن���ط���ق���ة. 
الكاملة،  الثقة  واإ�شرائيل  الإيران 
للتو�شط  رو�����ش����ي����ا  ن���زاه�����������ة  يف 

بينهما. 
اإىل  “هاآرت�س”  م��ق��ال  ويخل�س 
اأنهما  رغ��م  واإ�شرائيل،  اإي���ران  اأن 
بالو�شاطة  بحما�شة  ت��رح��ب��ان  ال 
باالأمان  ت�شعران  وال  ال��رو���ش��ي��ة، 
القومي  االأم����ن  م�شالح  ل��و���ش��ع 
الكرملني،  اأي�����دي  يف  احل��ا���ش��م��ة 
رو�شيا ميكن  اأح��د غري  ال  اأن  اإال 
و�شاطة  اأن  وم��ع  عليه.   املوافقة 
فاإنها  م��ث��ال��ي��ة،  ت��ب��دو  ال  ب��وت��ني 
اأف�شل من ال �شيء على االإطالق، 
واإن  الت�شعيد،  خف�س  اآل��ي��ة  الأن 
اأف�شل  ���ش��ت��ك��ون  م��ع��ي��ب��ة،  ك���ان���ت 
خطري،  ت�����ش��ع��ي��د  ان���������دالع  م�����ن 
باخلطاأ،  اأو  م��ت��ع��م��داً  ك���ان  ���ش��واء 
على  ك��ربى  تداعيات  اإىل  وي��ق��ود 
املنطقة  وعلى  واإ�شرائيل،  اإي���ران 

باأ�شرها. 

لتحقيق  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����وج�����ودة 
االأهداف. 

الدعم االأمريكي الإ�شرائيل 
وحت�س اإ�شرائيل الواليات املتحدة 
جناحها  ل�شمان  م�شاعدتها  على 
اإيران،  مع  املتزايدة  مواجهتها  يف 
حيث اإن هذا االأمر يخدم م�شالح 
الواليات املتحدة وحلفائها، وذلك 
اإ�شرائيل  من خالل تعزيز قدرات 
واإم�����داده�����ا ب���اجل���زء االأك������رب من 
االأمريكية  الع�شكرية  امل�شاعدات 
البالغ قدرها 38 مليار دوالر بداًل 
من تقدميها على فرتات متباعدة 
على مدار ال�شنوات الع�شر املقبلة، 
اإىل جانب حت�شني تبادل املعلومات 
واإ�شرائيل  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني 
االأمريكية  ال���ذخ���ائ���ر  وحت���دي���ث 
اإ�شرائيل والتي ميكن  املوجودة يف 
احلاالت  يف  ا�شتخدامها  لالأخرية 

الطارئة. 
وي�����ش��ي��ف ك��ات��ب امل��ق��ال اأن���ه ميكن 
موقفها  تعزيز  املتحدة  ال��والي��ات 
وال������ردع االإ���ش��رائ��ي��ل��ي م���ن خالل 
ال�شاروخية  الدفاع  مدمرات  نقل 
“اإيغي�س”  ط���راز  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإىل ميناء حيفا يف اإ�شرائيل، ولكن 
على اإ�شرائيل اأوال معاجلة م�شكلة 
ال�����ش��ني، وع��ل��ى ال��والي��ات املتحدة 
اأي�شاً اأن تو�شح لرو�شيا اأنها توؤيد 
متاماً ال�شربات االإ�شرائيلية داخل 

�شوريا. 
وي��خ��ت��ت��م امل��ق��ال اأن����ه م��ن االأج����در 
بالواليات املتحدة اأن تدعم جهود 
لتقوي�س  ����ش���وري���ا  يف  اإ����ش���رائ���ي���ل 
التو�شع اخلطري للنفوذ االإيراين، 
للمواجهة  اال����ش���ت���ع���داد  وك���ذل���ك 

االأكرب مع اإيران. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�شتاين  ���ش��م��ع��ون  ال��ب��اح��ث��ان  راأى 
درا�شات  مب��ع��ه��د  ب����روم  و���ش��ل��وم��و 
االأمن القومي بجامعة تل اأبيب، 
تثقان  ال  واإي������ران  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن 
تتورعا  ل���ن  واأن���ه���م���ا  رو����ش���ي���ا،  يف 
االأمنية  م�شاحلهما  و���ش��ع  ع��ن 
اأي�����دي  ال���ق���وم���ي���ة احل���ا����ش���م���ة يف 
حتتاجان  ول��ك��ن��ه��م��ا  ال��ك��رم��ل��ني، 
ال�شراع  لتهدئة  ثالث  اإىل طرف 
ال  اأن  وي��ب��دو  ���ش��وري��ا،  يف  بينهما 

خيار اآخر �شوى رو�شيا. 
مقال  يف  ال����ب����اح����ث����ان،  وُي�������ش���ري 
ب�شحيفة “هاآرت�س” االإ�شرائيلية، 
اإىل اأن الثورة التي �شهدتها اإيران 
نقطة  مب��ث��اب��ة  ك��ان��ت   1979 يف 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  حت����ول 
اإ���ش��رائ��ي��ل خا�شًة،  االإي��ران��ي��ة م��ع 
على  الإ���ش��رائ��ي��ل  ال��ع��داء  وجت�شد 
مر ال�شنني يف ت�شريحات ماليل 

طهران بوجوب تدمريها. 

االتفاق النووي 
اإي������ران  اأن  ال���ب���اح���ث���ان  وي���و����ش���ح 
امل���واج���ه���ة  جت���ن���ب  اإىل  ع����م����دت 
اإ�شرائيل،  مع  املبا�شرة  الع�شكرية 
قدمت  نف�شه  ال��وق��ت  يف  ولكنها 
و�شيا�شياً  ومالياً  ع�شكرياً  دع��م��اً 
واجلماعات  اهلل  حزب  اإىل  كبرياً 
�شد  عمليات  لتنفيذ  االإره��اب��ي��ة 
اإ�شرائيل واليهود خلدمة امل�شالح 

االإيرانية. 
تطوير  يف  اإي���ران  ا�شتمرار  ولكن 
برناجمها النووي، وهو ما يعتربه 
تهديداً  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  ال��ك��ث��ريون 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اليهودي  امل���ع���ه���د  رئ���ي�������س  ح�������س 
ل�����الأم�����ن ال����ق����وم����ي االأم����ري����ك����ي 
البنتاغون  يف  ال�����ش��اب��ق  وامل�����ش��وؤول 
م���اي���ك���ل م��اك��وف�����ش��ك��ي، ال����والي����ات 
ا�شرتاتيجية  تبني  على  امل��ت��ح��دة 
جديدة الإخ��راج اإي��ران من �شوريا، 
ي��ت��م��ث��ل ج����ان����ب م���ن���ه���ا يف زي������ادة 
ال�شوري  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ال�شغط 
اإي����ران يف  ح��ت��ى ي�شعر ب���اأن وج���ود 
���ش��وري��ا ي��ه��دد ب��ق��اء ن��ظ��ام��ه. اأما 
اجلانب االآخر من اال�شرتاتيجية، 
يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  م�شاعدة  يف  فيتمثل 

جهودها لطرد اإيران من �شوريا.
 وعدَّ الكاتب اأن هذه اال�شرتاتيجية 
دون  تنفيذها من  اجلديدة ميكن 
الع�شكرية  ال���ق���وات  اأع�����داد  زي����ادة 

الربية االأمريكية يف �شوريا.
مقال  يف  م��اك��وف�����ش��ك��ي،  وي�������ش���ري 
اإكزاميرن”  “وا�شنطن  ب�شحيفة 
الرئي�س  ق��رار  اأن  اإىل  االأمريكية، 
اإبقاء  ت��رام��ب  االأم��ري��ك��ي دون��ال��د 
االأمريكيني  اجل���ن���ود  م���ن  م���ئ���ات 
هذه  ولكن  �شائباً،  ك��ان  �شوريا  يف 
القوات �شتظل يف حالة دفاعية اإىل 
حد كبري، ملنع الو�شع من التدهور 
اإىل االأ�شواأ، اأي عودة تنظيم داع�س 
ت��رك��ي��ا على  اأو ه��ج��وم  االإره���اب���ي، 
االأكراد “حلفاء الواليات املتحدة” 
ب�شكل  االإي����راين  النفوذ  تو�شع  اأو 

اأكرب. 

ا�شرتاتيجية جديدة
اإ�شرائيل  �شرعت  امل��ق��ال،  وبح�شب 
لطرد  ج���دي���دة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
ت�شن منذ  اإذ  ���ش��وري��ا؛  م��ن  اإي����ران 
لتقوي�س  مكثفة  ح��م��ل��ة  ���ش��ن��وات 

اهلل  ح��زب  تهديد  ظل  يف  �شوريا، 
املتنامي يف لبنان، وهو ما ي�شكل 

تهديداً خطرياً الإ�شرائيل. 

جتنب الت�شعيد اخلطري 
الطرفان  ي��ت��ج��ن��ب  ذل����ك،  ورغ����م 
املواجهة املبا�شرة بينهما، ويت�شح 
اإ�شرائيل  تبني  خ���الل  م��ن  ذل���ك 
متوا�شعة  اإع���الم���ي���ة  ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
يف م��ع��ظ��م االأوق�����������ات، وال�������ردود 
االإيرانية املحدودة على الهجمات 
فر�شة  ذلك  ويتيح  االإ�شرائيلية، 
ال�شراع  ه����ذا  الإدارة  حم��ت��م��ل��ة 
البلدين،  بني  املحدود  الع�شكري 
بطريقة متنع الت�شعيد اخلطري، 
وب���ال���ط���ب���ع يف ه�����ذه احل����ال����ة لن 
طموحاته،  ك��ل  ط��رف  اأي  يحقق 
ول��ك��ن ال��و���ش��ع ال���راه���ن اجلديد 

�شيكون حمتماًل للجانبني. 
الطرق  اأح��د  اأن  الباحثان  وي��رى 
بني  خطري  ت�شعيد  ملنع  الفاعلة 
اآلية  اإن�����ش��اء  يف  يتمثل  ال��ط��رف��ني 
ملنع االأزمات تتيح تبادل الر�شائل 
التحذيرات  ل��ت��و���ش��ي��ح  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
واخل��ط��وط احل��م��راء، وه��ي اآلية 
على  ق��ب��ل  م��ن  فاعليتها  اأث��ب��ت��ت 
واالإقليمي،  ال��ع��امل��ي  ال�شعيدين 
مبا يف ذلك االأزم��ة االأخ��رية بني 

الهند وباك�شتان.
ولكن احلوار املبا�شر بني اإ�شرائيل 

االأ�شد،  ب�شار  ال�����ش��وري  بالرئي�س 
باملخاطر  حمفوفة  م��ن��اورة  وه��ي 
اأن  وبخا�شة  بالتاأكيد،  ال�شديدة 
تغيري  خماطر  اختربت  اإ�شرائيل 
ن��ظ��ام احل��ك��م يف ح���رب ل��ب��ن��ان عام 

 .1982
يذكر املقال اأن اإ�شرائيل مل تطالب 
اندلعت  ع��ن��دم��ا  االأ����ش���د  ب��اإط��اح��ة 
احل�����رب االأه���ل���ي���ة ال�������ش���وري���ة عام 
ال�شورية  احل����دود  الأن  2011؛ 
ظلت هادئة طوال اأربعة عقود من 
حكم عائلة االأ�شد، ولكن اإ�شرائيل 
���ش��ع��رت ب��ال��ق��ل��ق وال���ت���ه���دي���د، الأن 
ال�شوري  الرئي�س  نظام  بقاء  ثمن 
الوجود  تر�شيخ  ك��ان  ال�شلطة  يف 
ال�شراع  ج���ع���ل  مم����ا  االإي�����������راين، 
االإي�����������راين االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي اأك�����رث 
اأن  وق��ت ال�شيما  اأي  م��ن  اح��ت��م��ااًل 
برناجمها  تطوير  توا�شل  اإي���ران 
اإ�شرائيل  ت�شعى  ول��ذل��ك  ال��ن��ووي، 
االآن اإىل تدمري انت�شار طهران يف 

تاأمني بقاء نظام االأ�شد. 
وي�شري مقال ال�شحيفة االأمريكية 
اإ�شرائيل ال ترهن حملتها  اأن  اإىل 
حزب  اأو  االأ�����ش����د  اأو  اإي�������ران  ���ش��د 
الع�شكرية  ال����ق����وات  ب���ب���ق���اء  اهلل 
ال�شيا�شة  �شانعي  الأن  االأمريكية، 
النقا�س  اأن  يعتربون  االأمريكيني 
حول ن�شر القوات االأمريكية لي�س 

يف حمله..
الرتكيز  ينبغي  ذل��ك  م��ن  وب���داًل   
االأ�شول  ج��م��ي��ع  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

املواجهة  احتمال  يجعل  وجودياً، 
اأمراً  بينهما  املبا�شرة  الع�شكرية 
اأن يحدث  امل��رج��ح  مم��ك��ن��اً، وم���ن 
ع�شكرية  ���ش��رب��ة  ن��ت��ي��ج��ة  ذل����ك 
التحتية  البنية  �شد  اإ�شرائيلية 
النووية الإي��ران، ملنع طهران من 
النووية  ال��ق��درات  على  احل�شول 
ال�شيناريو  هذا  ولكن  الع�شكرية، 
بف�شل  م����ط����روح  غ����ري  ي������زال  ال 

االتفاق النووي االإيراين. 
اأن���ه حتى  اإىل  ال��ب��اح��ث��ان  وي��ل��ف��ت 
االأمريكي  الرئي�س  ان�شحاب  مع 
دونالد ترامب من �شفقة النووي 
مع اإيران، وهي خطوة رحبت بها 
احلكومة االإ�شرائيلية، فاإن اإيران 
التي  بال�شروط  االلتزام  توا�شل 
ال��دول الكربى  وافقت عليها مع 
الواليات  ال�شفقة،  على  املوقعة 
وال�شني،  ورو�����ش����ي����ا،  امل����ت����ح����دة، 
واأملانيا،  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  وف��رن�����ش��ا، 
وط����امل����ا ا����ش���ت���م���رت ال���ق���ي���ود على 
فاإن  االإي���راين  ال��ن��ووي  الربنامج 
اإيران  �شد  ع�شكرية  �شربة  �شن 

لن ي�شب يف م�شلحة اإ�شرائيل. 

النفوذ االإيراين يف �شوريا
احتمااًل  االأك���رث  ال�شبب  اأن  بيد 
ال��دول��ت��ني يف  ب��ني  ل��ل��ن��زاع امل�شلح 
االنت�شار  يف  يتمثل  املرحلة،  هذه 
االإيراين اال�شرتاتيجي يف �شوريا 

اأه��������داف ط����ه����ران ال���ط���م���وح���ة يف 
كفاءة  زي����ادة  يف  واملتمثلة  ���ش��وري��ا 
الرت�شانة الع�شكرية مليلي�شيا حزب 
قاعدة  واإن�����ش��اء  ك��ب��ري  ب�شكل  اهلل 
اإ�شرائيل  وعمدت  عمليات �شدها. 
اجلوية  ال���غ���ارات  م��ئ��ات  ���ش��ن  اإىل 
االأ�شلحة  ق��واف��ل  ���ش��د  ���ش��وري��ا  يف 
والدفاعات  وال��ق��واع��د  االإي��ران��ي��ة 
ال�شواريخ  وم�شانع  ال�شاروخية 

الدقيقة وحتى االأفراد. 
وم���ع ذل����ك، ث��م��ة ح����دود مل���ا ميكن 
يف  �شك  وال  اإ���ش��رائ��ي��ل،  حتققه  اأن 
اأن االأخ�����رية ح��رم��ت ط��ه��ران من 
حتقيق بع�س االأه��داف، ولكنها ال 
الوجود  اإن��ه��اء  مبفردها  ت�شتطيع 

االإيراين بالكامل من �شوريا.
 وينقل كاتب املقال عن م�شوؤولني 
رفيعي  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني  اأم����ن����ي����ني 
اأخرياً  تبنت  اإ�شرائيل  اأن  امل�شتوى 
ن��ه��ج��اً ج���دي���داً ل��ط��رد اإي�����ران من 
اال�شتمرار  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ���ش��وري��ا 
االإيرانية  االأ���ش��ول  ا���ش��ت��ه��داف  يف 
الرئي�س  على  وال�شغط  مبا�شرة 
اإيران  لطرد  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري 

من �شوريا. 

تقوي�ص النفوذ االإيراين 
االأ�شد  باإمكان  اأنه  اإ�شرائيل  وترى 
اإج���ب���ار اإي������ران ع��ل��ى اخل�����روج من 
لن  وج��وده��ا  اأن  اقتنع  اإذا  ���ش��وري��ا 
تراهن  ك���م���ا  م�������ش���احل���ه.  ي���خ���دم 
اإ�شرائيل على رغبة االأ�شد يف اإنهاء 

يف  واإي����ران  الإ���ش��رائ��ي��ل  املت�شاربة 
�شوريا، اإذ من امل�ش���تبعد اأن تتخلى 
اإي��ران عن احل�شور الع�شكري يف 
���ش��وري��ا الأن���ه ج��زء مهم م��ن خط 

الدفاع االأول �شد اإ�شرائيل. 
�شتبذل  اأخ��������رى  ن���اح���ي���ة  وم������ن 
اإ���ش��رائ��ي��ل ق�����ش��ارى ج��ه��ده��ا ملنع 
اإي�����ران م��ن ت��ر���ش��ي��خ ب��ن��ي��ة حتتية 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة االأم�����د يف 

قرب احلدود ال�شمالية الإ�شرائيل، 
االإي��راين رغم  وا�شتمرار الوجود 
ال�شورية  االأهلية  احل��رب  تراجع 
اأن وجود  بفوز نظام االأ�شد يعني 
ال���ق���وات االإي��ران��ي��ة ووك��الئ��ه��ا ال 
ي��ت��ع��ل��ق ف��ق��ط ب���دع���م ب���ق���اء نظام 
االأ�شد، ولكنه اأي�شاً برت�شيخ نفوذ 
اإي����راين ط��وي��ل االأم���د يف �شوريا، 
الهيمنة  يف  طموحاتها  لتحقيق 

من  اإ�شرائيل  وتهديد  االإقليمية 
جبهتني، �شوريا ولبنان. 

قاطع  ب�شكل  اإ�شرائيل  واأو�شحت 
الإي���ران برت�شيخ  ت�شمح  ل��ن  اأن��ه��ا 
�شوريا،  يف  االأم����د  ط��وي��ل  وج����ود 
وح�����دث�����ت ب���ال���ف���ع���ل م���واج���ه���ات 
امل�شتوى بني  ع�شكرية منخف�شة 
االأرا�شي  على  واإي����ران  اإ�شرائيل 

ال�شورية. 

تفوقها  اإ���ش��رائ��ي��ل  وا���ش��ت��خ��دم��ت 
ال���ع�������ش���ك���ري ل�������ش���رب االأه��������داف 
�شوريا،  يف  االإي��ران��ي��ة  الع�شكرية 
ال������رد، ولكن  وح����اول����ت ط���ه���ران 
و�شعيفة،  فا�شلة  ك��ان��ت  ردوده����ا 
ول���ذل���ك مل ي��ت��ط��ور امل���وق���ف اإىل 

ت�شعيد خطري. 
وح�شب الباحثني، ي�شعب حتقيق 
امل�شالح  ب��ني  وال��ت��وازن  التوفيق 

واملعابر  ال����ع����راق  يف  االأم����ري����ك����ي 
احلدودية اإىل �شوريا حول قاعدة 

التنف.

مناورة خطرية
اأن �شغط  اإىل  املقال  كاتب  ويلفت 
االأ�شد  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  اإ����ش���رائ���ي���ل 
اأي�شاً  ال�شغط  زي����ادة  اإىل  ي����وؤدي 
ا�شتقرار  ت��ع��دُّ  ال��ت��ي  رو���ش��ي��ا  ع��ل��ى 
م�شلحتها.  م��ن  ال�����ش��وري  النظام 
االإطاحة  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  وت�����ش��ع��ى 

ال�شرعية  واإ���ش��ف��اء  ال�����ش��راع  ه���ذا 
وجذب  ودولياً  داخلياً  حكمه  على 
واال�شتثمار  االق��ت�����ش��ادي  ال��دع��م 
تر�شيخ  بات  واإذا  للبالد،  االأجنبي 
عقبة  �شوريا  االإي���راين يف  الوجود 
اأمام ا�شتقرار النظام ال�شوري، فاإن 
االأ�شد �شيكون على ا�شتعداد لطرد 

اإيران مب�شاعدة رو�شيا.
تتو�شع  ذل�������ك،  م����ن  وان����ط����الق����اً 
تدريجياً  اإ���ش��رائ��ي��ل  ا�شرتاتيجية 
االأ�شد،  ن��ظ��ام  اأ���ش��ول  ال���ش��ت��ه��داف 

“كانون  ي��ن��اي��ر  ه��اج��م��ت يف  ح��ي��ث 
م�شتودعات  امل���ا����ش���ي  الثاين” 
االأ���ش��ل��ح��ة االإي��ران��ي��ة ق���رب مطار 
ال�شربة  ه���ذه  واأ���ش��ف��رت  دم�����ش��ق، 
االأ�شلحة،  تلك  على  الق�شاء  ع��ن 
كانت  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  ول��ك��ن��ه��ا يف 
ل��الأ���ش��د ع��ن حجم  مبثابة ر���ش��ال��ة 
يلحق  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي  ال����دم����ار 
ب�شبب  ال�شورية  اليومية  باحلياة 
احلملة االإ�شرائيلية �شد االأهداف 

االإيرانية يف �شوريا. 

وي����ع����ت����ق����د ب����ع���������س امل���������ش����وؤول����ني 
ه������ذه  اأن  االإ�������ش������رائ������ي������ل������ي������ني 
اال�شرتاتيجية بداأت بالفعل توؤتي 
ثمارها؛ اإذ اأجربت اإيران على نقل 
مركز اإمدادات االأ�شلحة من مطار 
معزولة  جوية  قاعدة  اإىل  دم�شق 
وع�������الوة على  ����ش���وري���ا.  ع���م���ق  يف 
االإيراين  القد�س  فيلق  نقل  ذلك، 
من  كبري  حد  اإىل  عملياته  مركز 
ال���ع���راق، وه����ذا يربر  اإىل  ���ش��وري��ا 
اأهمية ا�شتمرار الوجود الع�شكري 

رو�شيا اخليار الوحيد لتجنب الت�شعيد اخلطري

بوتني.. الوحيد القادر على منع حرب بني اإ�شرائيل واإيران

كيف ميكن للواليات املتحدة تعزيز موقعها؟ 

ا�شرتاتيجية اأمريكية جديدة لإخراج اإيران من �شوريا

بومبيو يف ال�شرق الأو�شط لتعزيز اجلهود �شد اإيران 
•• الكويت-اأ ف ب:

الكويت  يف  بومبيو  مايك  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  يبداأ 
جولة جديدة يف ال�شرق االأو�شط يف حماولة لتعزيز اجلهود 
االأمريكية �شد اإيران، قبل التوجه اإىل القد�س للقاء رئي�س 
الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو يف خ�شم حملة الإعادة 

انتخابه.
“احلوار  يف  حم����ادث����ات����ه  ع���ل���ى  اإي���������ران  م���ل���ف  و���ش��ي��ط��غ��ى 
مع  االأم��ريك��ي  ال��وزي��ر  �ش������يجريه  ال���ذي  اال�شرتاتيجي” 
ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت ���ش��ريك��ز ع��ل��ى اأم����ر وا���ش��ح و���ش��ي��ت��م اأي�شا 

التطرق اإليه يف اإ�شرائيل ولبنان خالل جولته.
اأنه  جولته  يف  يرافقونه  الذين  لل�شحافيني  بومبيو  واأك��د 

�شريكز على “اخلطر الذي متثله اجلمهورية االيرانية«.

بينما  ال����ث����الث����اء،  م�������ش���اء  ال���ك���وي���ت  اإىل  ال����وزي����ر  وو�����ش����ل 
االأو�شط  ال�شرق  “حتال���������ف  الإن�ش�����اء  وا�ش�������نطن  ت�شعى 
اال�شرتاتيجي” اأو”الناتو العرب����ي” جلمع حلفائها العرب 

�شد اإيران.
وجعلت اإدارة ترامب من الت�شدي ل�”نفوذ “اإيران” املزعزع 
وهي  املنطقة  يف  ل�شيا�شتها  الرئي�شي  املحور  لال�شتقرار” 

ت�شاعف حتركاتها لتحقيق هذا الهدف.
االأو�شط  ال�شرق  اإىل  برحلة  بومبيو  ق��ام  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ال�شف”  “وحدة  اإىل  خاللها  دع��ا  الثاين-يناير  كانون  يف 

مبواجهة اإيران..
�شعيا  بولندا  يف  �ش�����باط-فرباي����������ر  يف  م��وؤمت��را  نظم  ث��م   
يف  ينجح  اأن  غ��ري  م��ن  ط��ه��ران،  �شد  “التحالف”  لتو�شيع 

ذلك.

ولكن اللقاء االأهم �شيكون بعد ظهر االأربعاء يف القد�س مع 
بنيامني نتانياهو يف خ�شم حملته االنتخابية.

واأكد بومبيو “اأنا ذاهب اإىل اإ�شرائيل ب�شبب العالقة الهامة 
ا�شرتاتيجية  “ق�شايا  �شيبحث  اأن��ه  موؤكدا  جتمعنا”  التي 

نعمل عليها معا«.
الوقت،  مب�������رور  البلدي����ن  يف  الق������ادة  “�ش������يتغري  واأ�شاف 
هم  م��ن  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  مهم�����ة  العالق���������ة  وه��������ذه 

الق����ادة«.
واإن كانت وا�شنطن تنفي اأي تدخل لها يف ال�شيا�شة الداخلية 
االإ�شرائيلية، اإال اأن الزيارة �شتعطي نتانياهو دعما ثمينا يف 
خماطر  رغ��م  ال�شلطة  يف  البقاء  اأج���ل  م��ن  معركته  و���ش��ط 
االنتخابات  و�شتجري  ف�شاد.  اإليه يف ق�شايا  التهمة  توجيه 

يف 9 ني�شان-اإبريل املقبل.
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حمكمة دبي – ادارة  التنفيذ

تعلن حمكمة دبي – ادارة  التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م  وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو 
بزيارة املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ص مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�شمي.

#     
1TOYOTAYARIS96653N2016(    )     29 10 18
2TOYOTAPREVIA74637O2014         05 10 18
3HYUNDAISONATA13089G2016. . .      31 08 18
4NISSANPATROL45141N2016. . .      27 07 18
5NISSANMAXIMA51412G2016. . .      20 07 18
6HYUNDAIACCENT32130E2015. . .     01 07 18
7HYUNDAISANTA FE51487G2016. . .      20 12 17
8NISSANALTIMA58241N2016. . .      19 12 17
9NISSANMICRA10471P2016. . .      18 12 17
10TOYOTACAMRY17329G2011  10 05 17
11NISSANJUKE63941R2016. . .     02 05 17
12HYUNDAIACCENT33586E2015. . .     22 04 17
13NISSANSUNNY37449E2016. . .       03 02 17
14NISSANSUNNY79758I2016. . .       10 12 16
15NISSANMICRA82263P2015. . .       06 10 16
16NISSANX TRAIL11429H2015(    )    28 02 16
17CHEVROLETOPTRA58383A2008    
18NISSANALTIMA13172O2014        15 05 17
19NISSANTIIDA14211G2012    02 04 18
20KIACERATO43086E2015            12 01 17
21CHEVROLETTAHOE17862O2015. . .     12 10 16
22TOYOTAYARIS69055L2011         10 09 18
23SAICMG 35021228T2016(    )       19 08 18
24HYUNDAIACCENT85134M2016. . .      01 07 18
25CADILLACESCALADE17011O2016      01 04 18
26MITSUBISHILANCER29566S2016        13 03 18
27HYUNDAIH197740H2015        25 01 18
28VOLKSWAGENTOUAREG39077R2016(    )     22 01 18
29TOYOTALAND CRUISER75709M2013 (    )      09 01 18
30KIARIO75249H2016. . .       13 12 17
31TOYOTAYARIS79156K2014            16 11 17
32LEXUSIS 3005342M2011    30 08 17
33INFINITIQX5677029P2013     28 05 17
34NISSANTIIDA39269F2008    02 05 17
35TOYOTAHIACE54657O2013     11 02 17
36HYUNDAIELANTRA69334O2014       26 09 16
37TOYOTACOROLLA56010M2013     11 09 14
38MITSUBISHICANTER11983 2009. . .         04 08 14
39KIACERATO88026G2012     24 06 13
40CHEVROLETEPICA43015H2007    06 08 12
41MITSUBISHIL20013006K2008         18 04 12
42TOYOTAYARIS83402J2006    06 04 12
43KIAPICANTO75328G2006     25 06 11
44DAIHATSUSIRION65512C2006      
45MERCEDESE28087821A2007     
46RENAULTLOGAN25899D2011( )       
47MITSUBISHIMIRAGE95020O2014       
48HYUNDAIACCENT48136R2016. . .      01 02 19
49MITSUBISHILANCER19481Q2015. . .       24 08 18
50HYUNDAIACCENT84371C2015. . .       24 08 18
51HYUNDAIACCENT48135R2016. . .      19 06 18
52KIAOPTIMA46248C2015. . .       22 05 18
53KIACADENZA85145C2015             15 05 18
54KIACERATO28971N2015. . .      13 05 18
55HYUNDAIACCENT14091Q2015. . .        12 04 18
56HYUNDAIELANTRA48142R2016. . .      25 01 18
57CHEVROLETTAHOE66016C2009      17 08 17
58HYUNDAIELANTRA47201G2015. . .        11 05 17
59HYUNDAIACCENT14095Q2015. . .        24 03 17
60KIAPICANTO72213H2015             02 01 17
61KIAPICANTO87462P2015             16 12 16
62HYUNDAIELANTRA52086G2015. . .        20 04 16
63TOYOTATUNDRA58021F2010      10 02 16
64HONDACIVIC29164O2010      13 01 16
65HONDAACCORD47725F2008     17 05 14
66TOYOTACOROLLA10946L2009     06 11 13
67AUDIQ768111D2010      09 04 13
68CHEVROLETOPTRA25560N2010     11 01 13
69CHEVROLETCAPRICE LS14054B2008       01 08 12
70INFINITIG3593767J2008    01 04 12
71  INVOY25643E2007    02 06 10
72NISSANMURANO60109F2006    11 07 08
73TOYOTAHIACE67805K2009        11 12 17
74TOYOTACOROLLA27187I2006    01 09 16
75JEEPGRAND CHEROKEE36600J2015     26 12 18
76MITSUBISHILANCER96177L2010     27 11 18
77TOYOTACOROLLA74776I2012     19 05 17
78DAIHATSUSIRION61877E2007(    )     28 04 17
79HYUNDAIACCENT57445N2015      08 02 17
80DODGECHARGER35198L2012     22 05 16
81FORDEXPLORER21279N2008    17 06 14
82MITSUBISHIPAJERO64219J2008     12 09 12
83FORDVISTA23195D2006    25 08 12
84HONDAACCORD9638L2009       . .   27 11 18
85TOYOTACOROLLA28044P2013   . .   16 10 18
86NISSANSENTRA39317G2015. . .     . .   23 09 18
87NISSANSENTRA39330G2015. . .     . .   23 09 18
88TOYOTACOROLLA65570H2008  . .   01 09 18
89HONDACIVIC38976M2013    . .   02 08 18
90TOYOTACAMRY96419O2009    . .   06 04 18
91CHEVROLETCRUZE82994E2011    . .   07 03 18
92TOYOTAYARIS99058M2008   . .   19 02 18
93NISSANSUNNY19126M2011  . .   29 07 17
94TOYOTACAMRY69572H2010     . .   26 07 17
95MITSUBISHILANCER67051M2010  . .   15 07 17
96TOYOTAYARIS75469K2009  . .   06 07 17
97NISSANSUNNY81303M2010  . .   28 05 17
98HONDACIVIC61793Q2011  . .   09 05 17
99VOLKSWAGENJETTA65774O2010   . .   01 05 17
100MITSUBISHIPAJERO10117N2015       . .   26 04 17
101NISSANTIIDA14229H2008  . .   22 03 17
102TOYOTACAMRY65254E2009  . .   01 03 17
103HYUNDAIAZERA94167M2014   . .   05 01 17
104HONDACIVIC17365P2013   . .   04 01 17
105TOYOTAPREVIA34599P2008  . .   25 12 16
106TOYOTACOROLLA41732Q2014   . .   23 12 16
107HYUNDAIH153405O2011   . .   21 12 16
108TOYOTACOROLLA13049J2012   . .   30 11 16
109TOYOTACOROLLA74964M2009   . .   19 11 16
110TOYOTAYARIS36282Q2010    . .   13 11 16
111NISSANTIIDA85377I2009    . .   08 11 16
112TOYOTAYARIS63806E2008    . .   20 10 16
113MITSUBISHILANCER89697F2009  . .   16 09 16
114NISSANTIIDA11956C2011   . .   30 08 16
115HYUNDAIELANTRA63952P2015  . .   30 07 16
116HONDAACCORD44160H2008   . .   12 07 16
117FORDMUSTANG67213P2012   . .   01 06 16
118TOYOTAYARIS80201I2009  . .   18 05 16
119TOYOTACOROLLA39616N2010   . .   25 03 16
120TOYOTACAMRY80632F2012     . .   14 12 15
121VOLKSWAGENPASSAT17095O2009       . .   13 12 15
122TOYOTACOROLLA95047R2013   . .   01 12 15
123TOYOTACOROLLA48574P2010  . .   12 11 15
124MITSUBISHIPAJERO54682H2010   . .   10 10 15
125TOYOTACOROLLA58745J2008   . .   14 09 15
126HONDAACCORD81831F2008  . .   04 07 15
127NISSANALTIMA84724K2013   . .   17 02 15
128TOYOTACOROLLA27476N2008  . .    
129TOYOTAHIACE36072C2006( ) (    )       07 01 18
130KIAPICANTO76474E2015               04 01 18
131KIAPICANTO76288E2015               13 10 16
132KIAPICANTO75838E2015               21 07 16
133AUDIA462776J2012        29 06 18
134TOYOTAHIACE67323M2015  . .         12 02 19
135NISSANURVAN30732C2015(    )         14 01 19
136NISSANSUNNY20789O2015(    )    15 10 18
137VOLKSWAGENJETTA11824H2015     07 10 18
138KIASPORTAGE58318S2017. . .       16 09 18
139NISSANSUNNY95996C2016       20 06 18
140CHEVROLETCRUZE71502B2012(        )     07 05 18
141TOYOTAYARIS12283M2014. . .      06 04 18
142HYUNDAIELANTRA56954K2016. . .       05 04 18
143TOYOTAHIACE41369I2016            14 03 18
144TOYOTAAVANZA12966R2015         19 02 18
145NISSANNAVARA20068E2016          30 01 18
146TOYOTAPRADO79431L2015               25 11 17
147TOYOTAHILUX19575F2015          24 10 17
148TOYOTAHIACE87842L2013         05 10 17
149NISSANSENTRA71679G2015. . .       16 08 17
150FORDFOCUS55726P2014         04 08 17
151TOYOTALAND CRUISER71104L2012 (    )      01 05 17
152NISSANSENTRA44302M2016. . .       01 05 17
153KIARIO56335R2015           03 04 17
154TOYOTAYARIS54559P2015. . .        01 04 17
155HONDAODYSSEY44670Q2015      20 02 17
156HYUNDAIELANTRA34592E2012     13 10 16
157HYUNDAIELANTRA44834Q2015      30 09 16
158HYUNDAIELANTRA44837Q2015      17 03 16
159KIARIO79026B2015       29 06 15
160HONDAACCORD87152L2011    29 03 13
161TOYOTACOROLLA48171S2016 . . .       13 12 17
162TOYOTACOROLLA48172S2016 . . .       28 11 17
163CHEVROLETTAHOE67875J2008      13 04 08
164TOYOTAHIACE27293S2016            17 01 19
165TOYOTACAMRY28531E2011(    )      25 09 18
166TOYOTAYARIS45975Q2015         24 07 18
167KIASPORTAGE43278B2015. . .        03 07 18
168AUDIA535477K2015. . .       06 05 18
169KIASPORTAGE43513B2015. . .        16 04 18
170NISSANPICK UP37504 2013            03 04 18
171TOYOTAYARIS27852P2012     30 03 18
172KIAPICANTO94092C2015. . .       24 03 18
173KIAPICANTO95165C2015. . .       24 03 18
174AUDIA647116M2016111 . . .     28 02 18
175ISUZUD MAX34176R2016          05 02 18
176KIAOPTIMA43495B2015. . .        04 02 18
177NISSANSENTRA90517C2015. . .        17 01 18
178HYUNDAIACCENT84419G2016         29 12 17
179TOYOTAHILUX56299H2015         01 11 17
180HONDACRV94125I2015. . .       08 08 17
181TOYOTAHILUX40158R2016       10 07 17
182KIACERATO32757P2015. . .       25 06 17
183FORDEDGE28368J2014   19 06 17
184KIACERATO32759P2015. . .       01 05 17
185HYUNDAII1071303Q2015. . .       05 04 17
186HYUNDAIACCENT71304Q2015. . .       06 03 17
187TOYOTAHIACE11545K2006          28 02 17

188HYUNDAISANTA FE35772M2014     16 02 17
189KIAPICANTO93958F2015             15 02 17
190TOYOTAPRADO16809P2015     14 12 16
191LEXUSGS 35084579H2015      08 11 16
192HYUNDAII1064479P2016. . .       18 10 16
193TOYOTAPRADO50438P2014        09 10 16
194SUBARULEGACY25889E2011    27 06 16
195KIACERATO32756P2015. . .       01 05 16
196NISSANXTERRA39029P2012       
197TOYOTAHIACE71338E2015           29 09 18
198TOYOTAHIACE70024E2015           29 09 18
199TOYOTAHIACE70487E2015           29 09 18
200TOYOTASEQUOIA29653O2013       31 01 17
201BMWX651284L2010. . .       03 08 18
202MERCEDESS5006218A2007  05 06 18
203VOLVOXC9055896C2009   12 06 17
204TOYOTACOROLLA21843C2007    23 05 17
205TOYOTAYARIS50320H2007   19 05 17
206TOYOTACOROLLA20293J2006    18 05 17
207HONDACITY87421G2006    06 04 11
208BMWX689597P2012    
209MITSUBISHIPAJERO14478Q2015   (   )    18 12 18
210TOYOTAHIACE44780Q2014         (   )    14 11 18
211MITSUBISHILANCER52067P2014  (   )    24 10 18
212HONDAJAZZ41686E2012  (   )    21 09 18
213KIARIO71738E2016       (   )    21 09 18
214MITSUBISHIPAJERO9678I2014    (   )    12 08 18
215FORDESCAPE82847H2015 (   )    11 07 18
216CHEVROLETLUMINA38979I2007(    )  (   )    10 07 18
217TOYOTACOROLLA13026K2015. . .       (   )    10 06 18
218MITSUBISHIOUTLANDER35396S2016. . .    (   )    17 05 18
219CHEVROLETCAMARO28239K2015   (   )    23 04 18
220MERCEDESG633294B2015111 . . .   (   )    21 03 18
221MITSUBISHILANCER39083S2016  (   )    10 02 18
222KIASPORTAGE15011K2014  (   )    28 01 18
223TOYOTALAND CRUISER14873C2009   (   )    26 12 17
224BMW520 I98769S2016  (   )    12 12 17
225LINCOLNMKX3752N2013      (   )    27 11 17
226MITSUBISHILANCER26630O2016       (   )    26 11 17
227MERCEDESC25084463D2012  (   )    16 11 17
228MAZDA323422K2011    (   )    21 06 17
229TOYOTAHIACE78707D2013  (    )   (   )    07 05 17
230HONDACIVIC28842H2006    (   )    01 05 17
231HYUNDAISONATA22128Q2012   (   )    15 04 17
232NISSANJUKE73983G2015      (   )    31 03 17
233LEXUSES 35012401L2008   (   )    12 03 17
234LEXUSIS 3006828G2008    (   )    24 02 17
235FORDEDGE54383P2011 (   )    12 02 17
236FORDESCAPE27529F2012     (   )    21 11 16
237KIACERATO52712P2015  (   )    04 09 16
238KIACERATO11914P2012   (   )    03 09 16
239HYUNDAIELANTRA15428Q2015. . .    (   )    28 05 16
240FORDF 15059838D2014  (   )    15 04 16
241HYUNDAIELANTRA83651K2015. . .     (   )    27 03 16
242TOYOTALAND CRUISER70975Q2015      (   )    18 09 15
243TOYOTACOROLLA15107L2012     (   )    29 10 13
244DODGECALIBER59805N2007    (   )    30 06 13
245SAAB05 09 1985711K2006   (   )    20 04 13
246TOYOTACOROLLA42804K2008   (   )    12 09 12
247TOYOTACOROLLA94831C2008   (   )    06 09 12
248TOYOTAYARIS93249H2007   (   )    18 03 12
249NISSANTIIDA76354H2007    (   )    09 02 12
250TOYOTAYARIS59684J2007     (   )    02 02 12
251KIAPICANTO49396G2007  (   )    16 09 11
252TOYOTALAND CRUISER10927E2006(        )   (   )    25 05 11
253TOYOTAYARIS16452J2007  (   )    27 02 11
254SSANGYONGACTYON SPORTS86442J2008   (   )    11 01 11
255HONDACIVIC77931E2006      (   )    31 08 10
256VOLVOS4060775H2007  (   )    19 01 10
257MITSUBISHILANCER62915D2008     25 01 12
258LEXUSRX 35084615N2016           06 02 19
259MITSUBISHILANCER24012E2015          28 01 19
260TOYOTAYARIS93868C2006           22 01 12
261HYUNDAIELANTRA42373N2015. . .       25 09 18
262HYUNDAIELANTRA42584N2015. . .       13 08 18
263NISSANX TRAIL57023P2011     20 02 18
264KIASPORTAGE51277I2016. . .       18 12 17
265KIASPORTAGE67407I2016. . .       13 12 17
266TOYOTAYARIS46269Q2015(    )   02 07 17
267TOYOTAYARIS46283Q2015  (    )   31 05 17
268NISSANURVAN88520C2016(    )   30 05 17
269TOYOTAHILUX34080K2015  (    )   23 05 17
270HYUNDAIACCENT97785C2015. . .       20 05 17
271HYUNDAIELANTRA42397N2015. . .       18 05 17
272TOYOTAYARIS46282Q2015  (    )   25 01 17
273TOYOTACAMRY51732P2011    22 01 17
274HYUNDAISONATA43874N2015. . .       24 12 16
275HYUNDAIELANTRA50119Q2015. . .       11 12 16
276HYUNDAIACCENT97407C2015. . .       26 11 16
277MAZDA631430O2014   27 09 16
278KIAPICANTO54751Q2015     29 07 16
279MITSUBISHIPAJERO82055M2011     04 11 15
280MITSUBISHIPAJERO91735K2006     18 12 11
281NISSANALTIMA81838H2007     10 02 11
282CHEVROLETLUMINA16269G2006     22 11 08
283HYUNDAII4092872G2015    
284KIAPICANTO54136R2015      
285KIACERATO31068J2015       
286FORDMUSTANG37681P2011    . .    16 01 19
287TOYOTAYARIS83544J2016       . .    20 11 18
288JEEPGRAND CHEROKEE38702Q2015    . .    06 11 18
289MITSUBISHILANCER19495Q2015. . .     . .    07 06 17
290KIAOPTIMA81905L2015(    )   . .    08 01 16
291FORDTAURUS93701H2011(    )     01 03 18
292HYUNDAIELANTRA60094Q2015       20 05 17
293HYUNDAIELANTRA23835F2015       15 05 16
294DAIHATSUSIRION19646C2007    26 12 11
295NISSANURVAN54250T2016      30 12 18
296MITSUBISHILANCER97832R2015(        )     07 06 18
297HONDACITY23988R2016    07 10 18
298TOYOTAAVANZA37824R2015    05 09 18
299PORSCHECAYENNE45335I2011     16 06 15
300MITSUBISHICANTER59875G2006      
301LEXUSES 35059914C2014    06 03 18
302TOYOTAHILUX15149C2008      26 04 17
303INFINITI37G3973H2008    04 03 10
304FORDFOCUS67360I2007      10 02 19
305TOYOTAHIACE22681C2008        29 01 19
306MERCEDESCLS 35036637N2013  07 12 18
307RANGE ROVERAUTOBIOGRAPHY887A2015    16 10 18
308HYUNDAIACCENT88570J2008     15 10 18
309HONDACIVIC69223L2008  25 09 18
310MITSUBISHIGRANDIS59098C2008       05 07 18
311SUZUKIGS150CD1852812016 . . .      22 06 18
312MAZDACX581405J2015      19 06 18
313NISSANALTIMA73535F2006   12 06 18
314NISSANTIIDA37005E2007      10 06 18
315CHEVROLETCAPTIVA18685Q2007        25 05 18
316CHEVROLETTRAVERSE20827C2010  20 04 18
317CHEVROLETLUMINA SS80784H2009    12 04 18
318NISSANURVAN49720F2008    29 03 18
319NISSANURVAN46124S2007            18 02 18
320TOYOTALAND CRUISER52425P2015    18 02 18
321TOYOTACOROLLA68123J2008(    )    09 02 18
322MAZDACX581305J2015      04 02 18
323HONDACRV76340N2007   01 12 17
324MITSUBISHIMIRAGE39838M2014      20 11 17
325HYUNDAIGETZ90115G2007       17 08 17
326NISSANTIIDA32877L2011    10 07 17
327MITSUBISHIPAJERO69558H2011(  )        18 05 17
328FORDFUSION51430P2006  03 05 17
329TOYOTAYARIS50084I2007(    )    27 04 17
330RANGE ROVERHSE193E2006    21 04 17
331HYUNDAIACCENT87919H2007(     )    08 04 17
332FORDMONDEO37625I2008    27 03 17
333BMW3163027K2013    21 03 17
334TOYOTACOROLLA23623K2007  08 03 17
335FORDMUSTANG60677M2010    19 02 17
336NISSANTIIDA77107E2006          20 12 16
337TOYOTACOROLLA12141K2008       17 12 16
338HONDACBF150S3031912009       26 03 16
339TOYOTAHILUX36793E2008(    )   29 07 15
340TOYOTACOROLLA91469K2009. . .    08 03 14
341HYUNDAIGETZ44387C2006   25 07 09
342TOYOTAHIACE96813C2006(   )    
343TATALP61360856H2006     
344NISSANPATROL2011     
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر:

ا�شتقبلته  ال��ذي  �شبارتن  �شباق  حقق   
ب��ال��ع��ني اجلمعة  ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات 
مت�شابق   2500 ف��اق  جناحا  املا�شي 
،ت��ن��اف�����ش��وا يف حت���دي احل���واج���ز حتت 
فريدة  جت���رب���ة  يف  امل���اط���رة  االج������واء 
�شبارتن  م����ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ن���وع���ه���ا  م����ن 
ابوظبي  جمل�س  مع  وبالتعاون  ارابيا 

الريا�شي.
و���ش��ه��د ال�����ش��ب��اق ال��ع��امل��ي ال����ذي يقام 
للمرة االوىل يف مدينة العني ح�شور 
م�شارك  االف  اخلم�شة  يفوق  اجمايل 
مع عائالتهم من خمتلف الدول مثل 
الكويت والبحرين وال�شعودية وم�شر 
واإجنلرتا  ورو���ش��ي��ا  وف��رن�����ش��ا  ول��ب��ن��ان 
فريدة  بتجربة  ا�شتمتعوا  وغ��ريه��ا، 
م����ن ن���وع���ه���ا م����ع اك�����رب ����ش���ف���اري من 
العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  االن�����ش��ان  �شنع 
�شبارتن  يعد  و  الربية.  احلياة  وتنوع 
ال�شباق  بالعني  احليوانات  حديقة  يف 
االكرث اثارة يف املنطقة العربية لهذا 
اأجواء  من  املناف�شات  �شهدته  ملا  العام 

احتداماً  اكرث  املناف�شة  ماطرة جعلت 
وبهجة ، و مع التحدي الذي ا�شتد يف 
من  ك��ل  ا�شتطاع  الرعدية  العوا�شف 
�شريجي بريلني من رو�شيا احل�شول 
على املركز االول بني املتناف�شني الذكور 
احتلت  بينما  دقيقة،   33 اق��ل من  يف 

امل��رك��ز االول  ت���اول  االم��ريك��ي��ة جي�س 
دقيقة.   42 االن��اث يف  بني نظرياتها 
ال�شباب ال�شغار بني  واأي�شا كان لفئة 
10 و13 �شنة ح�شور تناف�شي ملفت 
املباريات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  خ���الل  م���ن 
م�شابقة  من  الثانية  للن�شخة  الودية 

و  ل��الط��ف��ال«.  التناف�شية  “�شبارتن 
الهاجري  م��ب��ارك  غ��امن  �شعادة  اأ���ش��اد 
حلديقة  العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر 
بالعني  امل���ائ���ي���ة  واالأح����ي����اء  احل����ي����وان 
باحل�شور املتنوع املجتمعي واملوؤ�ش�شي 
الذي متيزت به الفعالية موؤكدا على 

مالئمة جميع العنا�شر التي �شاهمت 
عال  م�شتوى  على  ال�شباق  اجن���اح  يف 
من حيث االجواء املناخية و امل�شاحات 
الوا�شعة والتنوع البيئي الذي تت�شف 
به حديقة احليوانات بالعني. واأعرب 
نكون  ان  “ ي�شعدنا  ق��ائ��ال  ال��ه��اج��ري 

مميزة  ريا�شية  لفعالية  رئي�شا  داعما 
من  التوجه  لهذا  مل��ا  �شبارتن  ك�شباق 
بالثقافة  ال��وع��ي  ن�شر  يف  ف��اع��ل  دور 
احلديقة  م���رت���ادي  ل����دى  ال��ري��ا���ش��ة 
وتقدمي جتارب فريدة �شمن اهدافنا 
وقيمنا يف هذا املجال وا�شراك املجتمع 

ب��دى جليا  م��ا  وه��و   ، فئاته  مبختلف 
ال�شباق  بها  متيز  ال��ت��ي  امل�����ش��ارك��ات  يف 
، اآم��ل��ني ان ي��ك��ون ه��ذا احل���دث بداية 
والتعاون  ال�������ش���راك���ات  م���ن  ل�����ش��ل�����ش��ة 
الريا�شي م�شتقبال. » من جانبه قال 
االإداري  ال�شريك   ، اآغ��ا  يعقوب  ري��ان 

احلدث  ه��ذا  “جاء  اراب��ي��ا  �شبارتن  يف 
تنمية  اإىل  ت��ه��دف  مهمة  يف  ال��ف��ري��د 
العني  م��دي��ن��ة  يف  ال��ري��ا���ش��ي  املجتمع 
التي تتميز ببعدها الثقايف و التاريخي 
باذن  له  املغفور  كونها مدينة  العريق 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  اهلل 
موؤ�ش�س دول��ة االم����ارات.«  وا���ش��اف “ 
كبرياً،  جن��اح��اً  الفعالية  حققت  لقد 
ون�����ش��ك��ر ج��م��ي��ع ال���رع���اة ع��ل��ى دعمهم 
العني  ، وخ��ا���ش��ة ح��دي��ق��ة ح���ي���وان���ات 
الراعي الر�شمي ل�شباق �شبارتن ، كما 
جمل�س  اال�شرتاتيجي  �شريكنا  ن�شكر 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي، ون��ح��ن على ثقة 
املزيد  �شت�شت�شيف  ال��ع��ني  مدينة  اأن 
م���ن ���ش��ب��اق��ات ���ش��ب��ارت��ن ل��ل��ح��واج��ز يف 
ال�شباق  ان  بالذكر  » جدير  امل�شتقبل. 
منظمة م��ن  مم��ي��زة  م�����ش��ارك��ات  �شهد 
 ، لل�شم  االم����ارات  وجميعة   OCR
باال�شافة مل�شاركات من فرق اماراتية 
ا���ش��ف��ت ال��ط��اب��ع امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ال�شباق 
ال�شحراء  درع  ف���ري���ق  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي 
الريا�شة  ،بهدف دمج  وفريق كندورة 

العاملية بالثقافة االماراتية.

•• العني- الفجر

، مناف�شات بطولة  تنطلق يوم غدا اجلمعة 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان لقفز 
احلواجز 2019، التي ينظمها نادي تراث 
ال�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات  االإم�����ارات 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ال���ن���ادي، يف 
مبدينة  للفرو�شية  ال��ك��ربى  ���ش��م��وه  ���ش��ال��ة 
اخلتم، وت�شتمر يومني، بالتعاون والتن�شيق 

وال�شباق،  للفرو�شية  االإم�����ارات  احت���اد  م��ع 
واأندية  ال��ف��ر���ش��ان  وا���ش��ع��ة م��ن  ومب�����ش��ارك��ة 
العامة  ال����دول����ة  واإ����ش���ط���ب���الت  ال��ف��رو���ش��ي��ة 

واخلا�شة.
و�شتقام البطولة يف ت�شع جوالت، حيث ي�شهد 
اأرب��ع ج��والت، االأوىل منها على  اليوم االأول 
بخيول  االأط��ف��ال  املبتدئني  لفئة  مرحلتني 
عمر 4 اإىل 5 �شنوات وبارتفاع 95 – 105 
مرحلتني  على  ج��ول��ة  تعقبها  �شنتمرتات، 
�شنوات   6-5 عمر  باخليول  النا�شئني  لفئة 

وتاأتي  ���ش��ن��ت��م��رتاً،   120 اأق�����ش��اه  وارت���ف���اع 
اجلولة الثالثة عك�س عقارب ال�شاعة ل�شوط 
�شنتمرتاً،   135 اأق�شاه  بارتفاع  املواطنني 
واجلولة االأخرية لليوم االأول عك�س عقارب 
ال�شاعة لل�شوط املفتوح لل�شباب واملحرتفني 

بارتفاع 130 – 135 �شنتمرتاً.
جوالت  خم�س  في�شهد  ال���ث���اين،  ال��ي��وم  اأم���ا 
عقارب  “عك�س  العربية  اخليول  بفئة  ب��دءاً 
�شنتمرتاً،   90 اأق�����ش��اه  ب��ارت��ف��اع  ال�شاعة” 
احت�شاب  م��ع  مرحلتني  على  جولة  تعقبها 

ب��اخل��ي��ول من  االأط��ف��ال  للمبتدئني  ال��وق��ت 
ع��م��ر 4-5 ���ش��ن��وات ب��ارت��ف��اع اأق�����ش��اه 105 
الثالثة  اجل���ول���ة  ت���ق���ام  ف��ي��م��ا  ���ش��ن��ت��م��رتات، 
من  بخيول  للنا�شئني  اأي�شاً  مرحلتني  على 
 120 اأق�����ش��اه  ب��ارت��ف��اع  ���ش��ن��وات،   6-5 عمر 
���ش��ن��ت��م��رتاً، واجل����ول����ة ال���راب���ع���ة م���ع متايز 
للمواطنني، بارتفاع اأق�شاه 140 �شنتمرتاً، 
وتختتم املناف�شات بجولة مع متايز، ب�شوط 
 130 بارتفاع  للمحرتفني،  واآخ��ر  لل�شباب 

�شنتمرتاً.  140 –

تاأهل فريق �شباب االأهلي عن جدارة وا�شتحقاق اىل نهائي الن�شخة االأوىل لكا�س االمارات 
لكرة قدم ال�شاالت بعد تغلبه على م�شت�شيفه احتاد كلباء 3-2 وادار املباراة طاقم التحكيم 
الذي ي�شم الدويل النخبة فهد بدر احلو�شني الذي جنح يف قيادة طاقم التحكيم للخروج 
باملباراة اىل بر االأمان و�شيذكر ان �شباب االأهلي فاز بها يف مباراة الذهاب على منور كلباء 
التي ي�شل فيها �شباب االأهلي اىل املباراة النهائية حيث لعب  الثالثة  املرة  3-2 وتعترب هذه 
نهائي كا�س االحتاد يف بداية املو�شم وحل و�شيفا بعد ان خ�شر يف النهائي  من الظفرة وك�شب 
نهائي البالي اوف بالفوز على دبا احل�شن 4-3 ذهابا وتعادل معه اإيابا 3-3 وهاهو يتاهل 

للنهائي الثالث خالل املو�شم احلايل. 
وكان فريق كلباء قد افتتح الت�شجيل وتقدم بهدف ال�شبق عن طريق عبداهلل ال�شعيد وادرك 
يف  تالقه  االأهلي  �شباب  ووا�شل  االأول  ال�شوط  نهاية  من  ثانية   40 قبل  اخلمري  عبداهلل 
الرتجيح يف  بهدف  االأول  ال�شوط  ينهي  الذهاب  مباراة  �شيناريو  وبنف�س  االأخ��رية  الثواين 
اخر ثانية عن طريق العبه ح�شني مال اهلل لينتهي ال�شوط االأول 2-1 ويف الدقيقة االأوىل 
من ال�شوط االأول اأ�شاف علي اخلمري الهدف الثالث ل�شباب االأهلي 3-2 وتوا�شل االأداء 
الإحتاد  الثاين  بالهدف  الفارق  تقلي�س  من  ح�شن  حمد  متكن  حتى  الفريقني  بني  �شجاال 
من  الفائز  مع  االأه��ل��ي  �شباب  و�شيلتقي   2-3 االأه��ل��ي  �شباب  مل�شلحة  اللقاء  لينتهي  كلباء 
مباراة ام�س التي جمعت بني خورفكان و�شيفه مليحة وكان لقاء الذهاب قد انتهى مل�شلحة 
خورفكان -7�شفر وبات يف حكم املوؤكد ان يلتقي فريقا �شباب االأهلي وخورفكان يف نهائي 

الن�شخة االأوىل لكا�س االمارات املقرر لها يوم االثنني املقبل 25 مار�س .  

بطولة �شلطان بن زايد لقفز احلواجز تنطلق غدا

�شباب الأهلي يوا�شل التاألق ويتاأهل اإىل نهائي كاأ�ش 
الإمارات لكرة ال�شالت

غ����ادر م��ن��ت��خ��ب ال����دراج����ات ف��ج��ر ام�����س اىل م�شر 
ينظمه  ال���ذي  ال����دويل  م�شر  ���ش��ب��اق  يف  للم�شاركة 
االأق�شر  مدينتي  يف  ل��ل��دراج��ات  امل�����ش��ري  االحت����اد 
اجل���اري  م���ار����س   )26  -  22( ب��ال��ف��رتة  واأ�����ش����وان 
مب�شاركة نخبة من اأقوى الفرق واملنتخبات ويعترب 
االأفريقية  ال��ق��ارة  يف  ال�شباقات  اأق��دم��واأف�����ش��ل  م��ن 

وت�����ش��ن��ي��ف��ه 2”2 ح�����ش��ب الئ��ح��ة االإحت������اد ال���دويل 
 615 االأجمالية  ال�شباق  م�شافة  وتبلغ  للدراجات 
ت��ب��داأ غ���دا اجل��م��ع��ة يف االأق�شر  5 م��راح��ل  ك��ل��م يف 
باملرحلة التمهيدية .. ت�شم بعثة منتخب االإمارات 
يو�شف حممد  ال��ق��اري  النجم  ب��ق��ي��ادة  دراج���ني   6
و�شيف معيوف  املن�شوري  اأحمد  والدراجون  مريزا 

ووليد  البلو�شي  وماجد  املن�شوري  وحممد  الكعبي 
�شريف  امل��درب  ي�شم  ال��ذي  الفني  والطاقم  النقبي 
اأح��م��د م��ع��ي��وف وج����ون ومايكل  ع��ب��د اهلل وال��ف��ن��ي 
يف  ملنتخبنا  قوية  جتربة  ال�شباق  ويعترب  للتدليك 
اإطار اإ�شتعداداته لبطولة اآ�شيا للطريق التي �شتقام 

يف ال�شهر املقبل يف اأوزباك�شتان ..

ا�شتعدادا لبطولة اآ�شيا

منتخب الدراجات ي�شارك يف �شباق 
م�شر الدويل

حديقة احليوانات بالعني تختتم �شباق �شبارتن للحواجز بح�شور 2500 
م�شارك من خمتلف دول العامل
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الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  ثمن 
 2019 ال��ن��ج��اح ال��ب��اه��ر ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س االأل��ع��اب العاملية – اأب��وظ��ب��ي 
الأ�شحاب الهمم بدعم وم�شاركة خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة على 
الفعاليات  اأك��رب  اإ�شت�شافة  يف  االإم���ارات  ق��درة  على  تاأكيدا  ال��دول��ة  م�شتوى 
الريا�شية على م�شتوى العامل بف�شل اهتمام ودعم ورعاية القيادة الر�شيدة 

التي حر�شت على اأن يكون االأوملبياد اخلا�س مميزا يف كل اجلوانب .
الذي  الفريد  العامل يف تنظيم ه��ذا احل��دث  اأبهرت  االإم���ارات  اأن  واأك��د على 
يعرب عن مكانة اأ�شحاب الهمم حيث مثل االأوملبياد اخلا�س م�شرحا لي�شم 

ياأتي تزامنا مع  العامل والذي  الريا�شيني واالأ�شوياء معا من خمتلف دول 
عام الت�شامح وهي كلها من املكا�شب التي تتحقق من خالل االأوملبياد اخلا�س 
واأف��رز عن  االألعاب  الرائعة يف خمتلف  الريا�شية  االإمكانيات  اأظهر  وال��ذي 
والرغبة  التناف�س  بجانب  املختلفة  االإ���ش��ادات  نالت  التي  املواهب  من  كمية 

العالية يف حتقيق االإجنازات يف املحفل العاملي.
واأ�شاف رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي: اإن اإ�شت�شافة االإمارات لالأوملبياد 
الهمم  اأ�شحاب  ودم��ج  للبطولة  املجتمعي  املفهوم  من  اأي�شا  يعزز  اخلا�س 
االإبداعية  طاقاتهم  الإظهار  الفر�شة  ومنحهم  املجتمع  من  اليتجزاأ  كجزء 
االإجنازات  بتحقيق  بلدانهم  وت�شريف  الريا�شي  امل�شتوى  على  ومهاراتهم 
وامل�شاركة يف هذه التجارب التي ت�شهم يف ن�شر ر�شالة اأ�شحاب الهمم ون�شر 

بهذه  اخلا�س  الدولة  اهتمام  عن  للعامل  معربة  ر�شالة  يف  واملعرفة  الوعي 
الفئة واأن يكون ال�شرف الكبري باإقامة االأوملبياد على اأر�س دولتنا احلبيبة.

الذي  اخلا�س  االأوملبياد  جناح  يف  امل�شاركني  كل  جهود  على  القا�شمي  واأثنى 
ميثل ر�شالة ت�شامح ريا�شية لالإمارات تعك�س التقدم احل�شاري واالإن�شاين 
جناح  �شبيل  يف  اخل��دم��ات  لتقدمي  للجميع  فر�شة  كانت  حيث  واملجتمعي 
منهم  ن�شتلهم  الذين  االإرادة  بفر�شان  الوا�شع  االإهتمام  ظهر  حيث  احل��دث 
االإمارات  �شيافة  يف  جميعا  العامل  ك��ان  لقد  واأ���ش��اف:  واالإ���ش��رار.  العزمية 
باحتفالية  اخلا�س  االأوملبياد  خالل  والريا�شيني  الفرق  ا�شتقبال  مت  حيث 
امل�شاحبة  واالن�شطة  الفعاليات  خمتلف  اإىل  باال�شافة  العامل  ابهرت  رائعة 
وتقدير  بكل حب  الهمم  اأ�شحاب  احت�شان  على  دولتنا  التي عك�شت حر�س 

ماحتقق  وه��و  مافيه  بكل  نوعه  من  فريدا  احل��دث  ه��ذا  يكون  كي  واجتهاد 
ومل�شنا ذلك من خالل االإ�شادات العاملية التي نالتها الدولة لتنظيمها الباهر 

للحدث والتقدير الذي قوبل به الالعبني خالل اأيام املناف�شات .
ولفت اإىل ان تنظيم هذا احلدث العاملي �شكل اإ�شافة جديدة لقدرات الدولة 
اأن االأوملبياد مل يقت�شر على اجلانب  اأكرب الفعاليات العاملية كما  يف تنظيم 
معامل  على  للتعرف  وال�شياحي  املجتمعي  اجلانب  على  بل  فقط  الريا�شي 
الدولة واإبراز املواهب االأخرى وامل�شاركة يف الفعاليات الثقافية والرتفيهية 
االأخرى ليكون احلدث تاريخيا بامتياز بجهود اللجنة املنظمة واملتطوعني 
االإمارات  التي وجدوها يف  للحفاوة  تقديرهم  امل�شاركني عن  كل  حيث عرب 

التي نالت �شرف االإ�شت�شافة يف عام الت�شامح.

�شقر القا�شمي: الإمارات اأبهرت العامل بتنظيمها املميز لالأوملبياد اخلا�ش

•• اأبو ظبي- رم�شان عطا:

�شل�شلة  للجوجيت�شو  االإم���ارات  احت��اد  ا�شتكمل 
ال���ت���ي ت�شبق  ال��ت��وع��وي��ة  اأن�����ش��ط��ت��ه امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ع�شر  احل��ادي��ة  للن�شخة  امل��ن��ت��ظ��رة  االن��ط��الق��ة 
اجلوجيت�شو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  لبطولة 
اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث ت��ع��د اأكرب  ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل يف 
العامل  م�شتوى  على  ال��ري��ا���ش��ة  ه��ذه  ب��ط��والت 
مو�شمهم  خلتام  العامل  جن��وم  اأب��رز  وينتظرها 

على  للتناف�س  االأم��ث��ل  النحو  على  ال��ري��ا���ش��ي 
اللقب االأغلى.

���م احت�����اد االإم��������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و ع����دداً  ون���ظيَ
دائرة  يف  املجتمعية  والفعاليات  االأن�شطة  م��ن 
الق�شاء يف اأبوظبي يوم اخلمي�س املا�شي املوافق 
الدولة  الحتفاالت  مواكبًة  وذل��ك  مار�س   14
بيوم الطفل االإم��ارات��ي. وب��ادر ع��دد من جنوم 
تو�شيحي لالأطفال  �شرح  بتقدمي  اجلوجيت�شو 
وذلك  الريا�شة  هذه  اأ�شا�شيات  حول  امل�شاركني 

على ب�شاط �شمم خ�شي�شاً للمنا�شبة. 
ونظم االحتاد اأي�شاً ا�شتعرا�شاً مميزاً مب�شاهمة 
ع����دد م���ن اأب�����رز جن����وم اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف مركز 
 17 االأح����د  ي���وم  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
االأوملبياد  مناف�شات  هام�س  على  وذل��ك  مار�س 
– االأل��ع��اب العاملية والذي  االإم��ارات��ي اخل��ا���س 

ميثل اأكرب جتمع عاملي الأ�شحاب الهمم. 
ون���ال���ت ال��ف��ع��ال��ي��ت��ان ال���ت���ي ح�����ش��ره��م��ا مئات 
امل��وظ��ف��ني وط��ل��ب��ة امل���دار����س اإ����ش���ادة ك��ب��رية من 

امل�����ش��وؤول��ني، ح��ي��ث اأك����د ال�����ش��ي��د حم��م��د ح�شني 
املرزوقي مدير اإدارة الت�شويق واملالية يف احتاد 
مبادرات  ات��خ��اذ  اأهمية  للجوجيت�شو  االإم����ارات 
مثل يوم الطفل االإماراتي واالأوملبياد االإماراتي 
اخلا�س- االألعاب العاملية كمن�شة الإعداد اجليل 
الريا�شة  االإم��ارات يف هذه  اأبطال  اجلديد من 
واأ�شاف  م�شرق.  م�شتقبل  حتماً  ينتظرها  التي 
اأن ه���ذه امل���ب���ادرات ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
االإن�شان، تعك�س ب�شكل جلي مبادئ عام الت�شامح 

عن  ف�شاًل  االإم���ارات،  جمتمع  عليها  ن�شاأ  التي 
ح��ر���س ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى دم���ج اأ�شحاب 

الهمم يف جمتمعهم ب�شكل فاعل. 
العظيمة  ال��ت�����ش��ام��ح  روح  اأن  امل����رزوق����ي  واأك�����د 
تتقاطع ب�شكل كبري مع قيم ريا�شة اجلوجيت�شو 
العا�شمة  يف  ينتظرها  ال��ذي  امل�شرق  وامل�شتقبل 
اأب��وظ��ب��ي ودول����ة االإم�����ارات ع��م��وم��اً ع��ل��ى اأيدي 
كوكبة من ال�شباب الطامح اإىل رفع راية الدولة 

عالياً.  

وتتوا�شل االأن�شطة املجتمعية التوعوية الحتاد 
القادمة  الفرتة  خ��الل  للجوجيت�شو  االإم���ارات 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  يف  وذل��ك 
اأبوظبي  نيويورك يف  29 مار�س، وجامعة  يوم 

يوم 14 اأبريل 2019. 
اأبوظبي  لبطولة  ع�شر  احلادية  الن�شخة  وتقام 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو يف الفرتة من 20 
اأرينا”  “مبادلة  �شالة  يف  القادم  اأبريل   26  -

مبدينة زايد الريا�شية.

•• الريا�س : �شيد م�شطفى

االأوملبي  الوطني  املنتخب  اخلمي�س،  اليوم  يختتم 
افتتاح  ال��ل��ب��ن��اين يف  ���ش��ق��ي��ق��ه  ل��ل��ق��اء  حت�����ش��ريات��ه 
23 عاماً،  اآ���ش��ي��ا حت���ت  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ف��ي��ات 
واملوؤهلة اإىل دورة االألعاب االأوملبية طوكيو 2020، 
اجلمعة  م�شاء  من  ال�6:25  عند  اقامتها  واملقرر 
املنتخب  وك���ان  ال��ري��ا���س.  ال�شعودية  العا�شمة  يف 
الثالثاء  م�شاء  ال��ري��ا���س،  اإىل  و���ش��ل  ق��د  االأومل��ب��ي 
وخا�س تدريبيه االأول مبعنويات عالية، اذ ظهرت 
اإميان  م��ع  مرتفعة،  اجلميع  ل��دى  املعنوية  ال���روح 

الالعبني بقدرتهم على ترك ب�شمة يف الت�شفيات 
امل��وؤه��ل��ة الأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، وت��ك��رار اجن���از  التاأهل 
الأوملبياد لندن 2012 . و�شادت حالة من التفاوؤل 
داخل بعثة املنتخب، ب�شبب حالة الرتكيز ال�شديدة 
التي ظهرت على الالعبني، خالل املران، بعد جناح 
املرحلة االأخرية من االعداد يف دبي. وعك�س املران 
االأول ا�شتقرار الطاقم الفني بقيادة ما�شيج �شكورزا 
، على الت�شكيلة وخطة اللعب واأ�شلوب االأداء املتوقع، 
�شد  ال��راب��ع��ة  للمجموعة  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ق��م��ة  يف 
لبنان. وك�شف املران عن روؤية �شكورزا، يف االعتماد 
مع  امللعب،  بو�شط  امل��ن��اورات  منطقة  امتالك  على 

لال�شتحواذ  امل��ل��ع��ب،  و���ش��ط  ث��الث��ي  ح��رك��ة  تكثيف 
على الكرة وهو ما مينح الفريق فر�شة التحكم يف 
االوملبي يف  املنتخب  بعثة  اللقاء. وحظت  جمريات 
الريا�س، باهتمام ومتابعة من جانب رئي�س احتاد 
ب��ن غليطة، ون��ائ��ب رئي�س  م����روان  ���ش��ع��ادة  ال��ك��رة، 
االحتاد، عبد اهلل نا�شر اجلنيبي، وعدد من اأع�شاء 
الحتاد  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  ب��االإ���ش��اف��ة  االإدارة،  جمل�س 
الكرة، حممد بن هزام، والذين اطمئنوا على كافة 
طوكيو  لت�شفيات  االأخ����رية  االأب��ي�����س  حت�����ش��ريات 
اليوم  ُيعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   .2020 االوليمبية 
املنتخب  ع��ن  ويح�شره  للمباراة  الفني  االجتماع 

االوملبي، مدير املنتخب جمال بوهندي، كما �شيعقد 
لبنان  منتخب  وم���درب  ���ش��ك��ورزا،  ما�شيج  امل��درب��ان 
ال�شحايف  امل��وؤمت��ر  كور�شيت�س  ميليت�س  ال�شربي 
كور�شيت�س،  وك��ان  ال��ي��وم.  ع�شر  للمباراة  اخل��ا���س 
خلو�س  االأرز  ملنتخب  التح�شريات  قلة  �شكا  ق��د 
الت�شفيات االآ�شيوية م�شدداً يف ت�شريحات �شحافية 
مل  الالعبني  اأن  على  ال��ري��ا���س،  اإىل  ال��ق��دوم  قبل 
ي���ت���درب���وا م��ع��ا ����ش���وى حل�����ش��ت��ني ت��دري��ب��ي��ت��ني قبل 
ال�شفر. واأو�شح بقوله: “ التح�شريات للت�شفيات 
قيمة احلدث  مع  ترتقي  وال  للغاية  �شعيفة  كانت 
اللبناين  املنتخب  على  ُي��ف��رت���س  وك���ان  واأه��م��ي��ت��ه، 

هذا  ولكن  االأق���ل،  على  ي��وم��اً   15 قبل  يتجمع  اأن 
بانتظام  املحلية  االأندية  مت�شك  ب�شبب  يحدث  مل 
اأملك  “ال  واأ�شاف:  ال��دوري دون توقف«.  م�شابقة 
اأن  املنتظرة، خا�شة  بالنتائج  للوفاء  �شحرية  ع�شا 
حت�شريات  ف���رتة  خ��ا���س  االم�����ارات  م��ث��ل  منتخب 
مم��ي��زة وك��ذل��ك ال��ف��ري��ق ال�����ش��ع��ودي، فهما االأوف���ر 
الت�شفيات«.  م��ن  الثانية  للمرحلة  للعبور  حظا 
فتح  القدم،  لكرة  ال�شعودي  االحت��اد  قرر  وقد  هذا 
اأمام  باملجان  فهد  بن  في�شل  االأم��ري  ا�شتاد  اأب���واب 
اجلماهري، �شعياً للنجاح التنظيمي، ودعم االأخ�شر 

اأمام مناف�شيه يف الت�شفيات. 

توقيتات املباريات
مار�س  22

االإمارات: لبنان 6:25 م�شاًء
ال�شعودية: املالديف 9:25 م�شاًء

مار�س  24
االإمارات: مالديف 6:25 م�شاًء

لبنان: ال�شعودية 9:25 م�شاًء
مار�س  26

لبنان: املالديف 6:25 م�شاء
االإمارات: ال�شعودية 9:25 م�شاًء

•• دبي –الفجر:

م احتاد االإمارات لكرة القدم �شباح   نظيَ
اليوم مبقره بدبي ور�شة عمل طبية 
العام  االأمني  النمر  اإبراهيم  بح�شور 
امل�شاعد لل�شوؤون الفنية باحتاد الكرة 
باالحتاد  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����ش��اء 
ومب�شاركة كبرية من الكوادر الطبية 
العاملة باملنتخبات الوطنية وخمتلف 

اأندية الدولة .
وت����ه����دف ور�����ش����ة ال���ع���م���ل االإرت�����ق�����اء 
الريا�شي  ال���ط���ب  ع��م��ل  مب��ن��ظ��وم��ة 
العلمي  امل�شتوى  ورفع  الدولة،  داخل 
ل�شمان  الطبية  ل��ك��وادرن��ا  وال��ع��م��ل��ي 
يف  املميزة  الطبية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
و�شالمة  �شحة  على  احل��ر���س  اإط���ار 
ال��الع��ب��ني وع��الج��ه��م ب����اأدوات وطرق 

عالجية �شحيحة وجديدة باال�شافة 
العاملة  الطبية  الطواقم  اإط��الع  اىل 
امل�شتجدات  ع���ل���ى  ال�����دول�����ة  داخ�������ل 
الور�شة  ب��رن��ام��ج  وا���ش��ت��م��ل   . الطبية 
هاتاناكا  الدكتور  عليها  اأ�شرف  التي 

ه��ريي��و���ش��ي ع��ل��ى حم��ا���ش��رات نظرية 
لكيفية  واف��ي��اً  �شرحاً  قدمت  وعملية 
ا�شتخدام االأ�شرطة الطبية الال�شقة 
ال�شحيح  ال��ت�����ش��خ��ي�����س  اع��ت��م��اد  ب��ع��د 
ا�شتخدامه،  ت�شتدعي  التي  لالإ�شابة 

الع�شلة  ع��ل��ى  اإ���ش��ت��خ��دام��ه  وط��ري��ق��ة 
للريا�شي  امل��ر���ش��ي��ة  احل���ال���ة  ح�����ش��ب 
وطبقاً حلجم و�شكل الع�شلة ومو�شع 
ا�شتعرا�س  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  االإ���ش��اب��ة 
الكادر  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ع��وام��ل 

ال�شحيح  ال��ت�����ش��خ��ي�����س  يف  ال���ط���ب���ي 
اأهمية  عن  ف�شال  الريا�شي  الإ�شابة 
ومبادئ  للتقنية  ال�شحيح  التطبيق 
اأف�شل  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  اال���ش��ت��ع��م��ال 

النتائج.
الدكتور  ال���ور����ش���ة  حم���ا����ش���ر  واأك�������د 
هاتاناكا هرييو�شي اأن تقنية االأ�شرطة 
)الكينزوتيبينج(  الال�شقة  الطبية 
ا�شتخدام  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعتمد 
للج�شم،  الف�شيولوجية  اخل�شائ�س 
وال�شريع  ال��ف��ع��ال  جن��اح��ه��ا  واأث��ب��ت��ت 
ال��ع�����ش��ل��ي وعالج  ال�����ش��د  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
املفا�شل  وت�����ورم  وان���ت���ف���اخ  ال���ك���دم���ات 

وتخفيف االأمل ب�شفة عامة.
واأ�شار املحا�شر الياباين اإىل اأنه ميكن 
ع����دة حاالت  اأي�������ش���اً يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
والتمزق  ال�ّشد  منها  اأخ��رى  مر�شية 

وت�شحيح  امل��ف��ا���ش��ل  ودع����م  واإل��ت��ه��اب 
وتخفيف  اجل�شم  و�شع  يف  االخ��ت��الل 
اآالم االإ�شابات احلادة اأو اإ�شابات �شوء 
االإ���ش��ت��خ��دام وت��ع��زي��ز ع��م��ل ع�شالت 
اجل�شم اإىل جانب قدرتها على تنبيه 
وتقليل  ال��ع�����ش��ب��ي  ال��ع�����ش��ل��ي  اجل���ه���از 
االإلتهابات وحت�شني القدرة احلركية، 
وقائي  ك��اإج��راء  ا�شتخدامها  ومي��ك��ن 

م���ن االإ����ش���اب���ات اأث���ن���اء مم��ار���ش��ة اأي 
ن�شاط ريا�شي 

ب��ال��ط��ف��رة التي  واأ�����ش����اد ه��ريي��و���ش��ي 
الطبية  ب��االأ���ش��رط��ة  ال��ع��الج  حققها 
يف جم���ال ال��ط��ب ال��ري��ا���ش��ي واإع�����ادة 
التاأهيل يف ال�شنوات القليلة املا�شية ، 
الت�شايف  بنتائج  فعاليتها  اأثبتت  حيث 
ف�����ش��اًل عن  ال��ت��ي حققتها  ال�����ش��ري��ع��ة 

يكاد  ب��اأن��ه  واأف�����اد  تطبيقها،  ���ش��ه��ول��ة 
تلك  ي�شتخدم  مل  ري��ا���ش��ي  ي��وج��د  ال 

الل�شقات الطبية.
ويف نهاية فعاليات الور�شة ح�شل كل 
مُتكيَنه  معتمدة  ���ش��ه��ادة  على  م��ت��درب 
املتقدمة  ل��ل��م�����ش��ت��وي��ات  االإع������داد  م��ن 
االأ�شرطة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��م  جم���ال  يف 

الطبية الال�شقة.

يحتفي بيوم الطفل االإماراتي يف دائرة الق�شاء 

احتاد الإمارات للجوجيت�شو ي�شتكمل اأن�شطته املجتمعية يف اأبوظبي

يختتم تدريباته م�شاء اليوم

الأبي�ش الأوملبي جاهز للبنان بـ »املعنويات« ومدرب »الأرز« ي�شكو �شعف التح�شريات

مب�شاركة الكوادر الطبية العاملة باملنتخبات الوطنية واالأندية

احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل طبية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  قام �شاحب 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يرافقه 
اأح���م���د رئي�س  اأب�����ي  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
الفيدرالية  اأثيوبيا  جمهورية  وزراء 
لفعاليات  ب�����زي�����ارة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
 “ العاملية  لالألعاب  اخلا�س  االأوملبياد 
ي�شت�شيف  ال��ذي   “  2019 اأبوظبي 
جانبا منها يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س.
العمليات  ق���اع���ة  اجل����ول����ة  و���ش��م��ل��ت 
جوانب  جميع  تغطي  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة 
فنيا  املقامة  للمناف�شات  االحتياجات 
مدن  جميع  ويف  اإداري���ا  و  لوج�شتيا  و 
ال�شيخ  ال�شمو  وك��رم �شاحب  ال��دول��ة. 
ن��ه��ي��ان و معايل  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
الدكتور اأبي اأحمد.. منتخب االإمارات 
اخلا�س..  االأومل��ب��ي��اد  يف  امل�شارك  لليد 
لالعبني  ت��ه��ان��ي��ه��م��ا  ع����ن  واأع������رب������ا 
للمنتخب  والفني  االإداري  والطاقم 

االول.  ب���امل���رك���ز  وال����ف����وز  ب�����االإجن�����از 
 “ واطلعا خالل اجلولة على برنامج 
�شمم  االأ�شحاء” وال��ذي  الريا�شيون 
خ�شي�شا لالأوملبياد اخلا�س لتح�شني 
ق����درة ك���ل ري��ا���ش��ي ع��ل��ى ال���ت���دري���ب و 
ال��ت��ن��اف�����س يف االأومل����ب����ي����اد اخل���ا����س و 
حياة  ا���ش��ل��وب  ات��ب��اع  على  م�شاعدتهم 

الفح�س  ت���وف���ري  م���ن خ����الل  ���ش��ح��ي 
الطبي واخلدمات والتعليم بالتزامن 

مع امل�شابقات واملناف�شات.
االإثيوبي  وال�����ش��ي��ف  ���ش��م��وه  وت��ف��ق��د 
عبداهلل  حم���م���د  م���ع���ايل  ي��راف��ق��ه��م��ا 
الرئا�شية  امل��را���ش��م  رئ��ي�����س  اجل��ن��ي��ب��ي 
اللجنة  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  ب��وزارة 

ال���ع���ل���ي���ا امل���ن���ظ���م���ة ل���������دورة االأل�����ع�����اب 
“اأبوظبي  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية 
2019” ال�شاالت واملرافق التي تقام 
فيها الريا�شات املختلفة وا�شتمعا اإىل 

�شرح عن اآليات تنظيم املناف�شات.
االأحاديث  وال�����ش��ي��ف  ���ش��م��وه  وت���ب���ادل 
اأ�شحاب  امل�����ش��ارك��ني م��ن  ال���ودي���ة م��ع 

الهمم يف خمتلف الريا�شات وا�شتمعا 
منهم اإىل ما متثله م�شاركتهم يف هذا 
احل���دث ال��ري��ا���ش��ي االأك����رب ع��امل��ي��ا من 
اأهمية يف اإبراز مهاراتهم واإمكاناتهم.

و اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان عن �شعادته بالروح 
الهمم  الأ���ش��ح��اب  العالية  التناف�شية 

اإىل ج��ان��ب ال���دور ال��ه��ام ال���ذي يوؤديه 
املتطوعون يف االأوملبياد.

واأك����د ���ش��م��وه اأه��م��ي��ة ت��د���ش��ني مرحلة 
اأ�شحاب  متكني  �شعيد  على  ج��دي��دة 
الهمم و تقدمي اأعلى معايري الرعاية 
املبادرات  م��ن خ��الل  بهم  االه��ت��م��ام  و 
والت�شريعات والقوانني التي ت�شتهدف 

االإرت����ق����اء ب��ق��درات��ه��م و م��ه��ارات��ه��م و 
خمتلف  يف  اإدم��اج��ه��م  عملية  ت��ع��زي��ز 
امل����ج����االت.. وق�����ال اإن�����ه ي��ج��ب توفري 
الهمم  الأ�شحاب  واالإمكانات  الفر�س 
اإىل م�شرية  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة  ل��ي��ك��ون��وا 
اجنازات اأوطانهم يف خمتلف جماالت 
التقدم. وقال �شموه اإن دولة االإمارات 

االأوملبياد  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  خ���الل  وم���ن 
توجه ر�شالتها احل�شارية و االإن�شانية 
على  ال�شوء  ت�شليط  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
ق�شايا اأ�شحاب الهمم وتفعيل اجلهود 
االإقليمية الرامية اإىل متكينهم يف كل 

دول املنطقة والعامل.
اأبي  الدكتور  معايل  اأ���ش��اد  جانبه  من 
اأحمد بدعم دولة االإمارات للمبادرات 
النوعية احل�شارية و تنظيمها الناجح 
للبطوالت العاملية و من بينها االأوملبياد 
ب���دورت���ه احل��ال��ي��ة.. م�شريا  اخل��ا���س 
االأومل��ب��ي��اد اخلا�س  ب��ه  م��ا يحظى  اإىل 
 2019 اأبوظبي   “ العاملية  لالألعاب 
يج�شد  و�شعبي  ر�شمي  اهتمام  “ من 
االإمارات  ل��دول��ة  احل�شارية  ال�شورة 

وجمتمعها وقيمها االأ�شيلة.
ال�شيخ  ���ش��م��وه خ����الل اجل���ول���ة  راف����ق 
مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة 
ال�شهداء  اأ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  تنفيذي 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي  دي���وان ويل عهد  يف 
ديوان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد 

ويل عهد ابوظبي.

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل”، اأن اجتماع العامل 
االأوملبياد  خ����الل  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  يف 
اخلا�س مب�شاركة اأكرث من 7000 
اأ�شحاب الهمم ممثلني  ريا�شي من 
الأكرث من 190 دولة وما يزيد على 
واملدربني  امل��راف��ق��ني  م��ن   4000
واالأطقم الفنية، يوؤكد املكانة املتميزة 
التي تتمتع بها دولة االإمارات كرمز 
على  واالنفتاح  والت�شامح  للتعاي�س 
ويعلي  وث���ق���اف���ات���ه،  ال���ع���امل  ���ش��ع��وب 
م���ن م��وق��ع��ه��ا ك��وج��ه��ة رائ�����دة عامليا 
الفعاليات  وا���ش��ت�����ش��اف��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ال����ك����ربى. ك���م���ا اأث����ن����ى ����ش���م���وه على 
جهود رئي�س واأع�شاء اللجنة العليا 
االألعاب  اخلا�س  لالأوملبياد  املنظمة 
وجميع   ،2019 اأب��وظ��ب��ي  العاملية 
ال�����ش��ب��اب م��ن اجلن�شني  امل��ت��ط��وع��ني 
وك���اف���ة اجل���ه���ات ال���ت���ي ����ش���ارك���ت يف 
اأك��رب واأه��م تظاهرة  تنظيم واإجن��اح 
الهمم  الأ�شحاب  واإن�شانية  ريا�شية 
يف خمتلف دول العامل، معربا �شموه 
ع��ن اع���ت���زازه ب���دور ال��ك��ادر الوطني 
اإخ����راج ه��ذا احل���دث على الوجه  يف 
وح�شن  التجهيز  مت��ام  م��ن  االأك��م��ل 
توفري  مع  التنظيم  واإح��ك��ام  االإدارة 
خمتلف متطلبات امل�شاركني ل�شمان 
ل�شيوف  ال��راح��ة  م�شتويات  اأق�شى 
الفرتة والتي  االإم���ارات خ��الل تلك 
امل�شيفة”  “املدن  ب��ربن��ام��ج  ب����داأت 
لتعريف  مثالية  فر�شة  �شكل  ال��ذي 
بثقافة  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  امل�شاركني 
االجتماعي  وت����راث����ه����ا  االإم�����������ارات 
واحل�������ش���اري، ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى حر�س 
التوا�شل  ج�شور  مد  على  االإم���ارات 
ومتنى  ال�����ع�����امل.  م�����ع  االإن�����������ش�����اين 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

االإمارات  ل�شيوف  مكتوم  اآل  را�شد 
وذويهم  بالدهم  اإىل  حممودا  ع��ودا 
عن  طيبة  ذك��ري��ات  معهم  ح��ام��ل��ني 
امل�شياف،  و�شعبها  االإم�����ارات  دول���ة 
و�شعب  اع��ت��زازه  ع��ن  �شموه  واأع����رب 
لهذه  ال��دول��ة  با�شت�شافة  االإم����ارات 
العاملية،  االإن�������ش���ان���ي���ة  ال���ت���ظ���اه���رة 
الكرمية  الرعاية  اإىل  �شموه  م�شريا 
اأبداها  ال��ت��ي  االإن�����ش��ان��ي��ة  واالإح���اط���ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
جتاه ال�شيوف الذين عاملهم �شموه 
بكل االهتمام مع حر�شه على املتابعة 
اليومية لكافة �شوؤونهم طوال فرتة 

تواجدهم على اأر�س االإمارات. 
زي������ارة �شاحب  ذل�����ك، خ����الل  ج����اء 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
العاملية  االأل���ع���اب  ف��ع��ال��ي��ات  م��ك��ت��وم 
ي�شت�شيفه  ال��ذي  اخلا�س  االأوملبياد 
للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز 
التي انطلقت باأبوظبي يف 14 مار�س 
اجلاري، حيث تابع �شموه جانبا من 
موؤكدا  العاملية،  البطولة  مناف�شات 
امل�شاركني من خمتلف  لكل  تقديره 
اأبدوه من م�شتوى  ملا  اأنحاء العامل، 
والذي  الريا�شي  االأداء  من  متميز 
اأهم  األ��ق��اب  على  للمناف�شة  اأه��ل��ه��م 
باأ�شحاب  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��امل  ب��ط��والت 
ال��ه��م��م. ووج����ه ���ش��م��وه حت��ي��ة اإع����زاز 
واأبطال  ل��ب��ط��الت  خ��ا���ش��ة  وت��ق��دي��ر 
اإحراز  من  متكنوا  الذين  االإم���ارات 
�شمن  امل����ي����دال����ي����ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
منحت  وال��ت��ي  االأومل��ب��ي��اد،  مناف�شات 
متقدما  م���وق���ع���ا  االإم����������ارات  دول������ة 
�شمن  العاملية  املنتخبات  كافة  ب��ني 
الرتتيب العام للبطولة، مع ت�شدر 
ل���دول املنطقة  ال��رتت��ي��ب  االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة، وه��و االأم���ر ال���ذي و�شفه 
���ش��م��وه ب��اأن��ه ح�����ش��اد ا���ش��ت��ع��داد قوي 
الثناء  ك���ل  ي�����ش��ت��ح��ق  ط��ي��ب  وج���ه���د 

والرد على  الالعبني  �شوؤون  متابعة 
والدولية،  امل��ح��ل��ي��ة  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
باأول  اأوال  املناف�شات  نتائج  واإع���الن 
ل�شمان ن�شرها ب�شورة فورية داخل 
ال��ع��امل. كما  ال��دول��ة وعلى م�شتوى 
ا�شتمع �شموه يف غرفة العمليات اإىل 
�شرح مف�شل من املتطوعني واأع�شاء 
اللجنة املنظمة للحدث حول جميع 
واالإمكانات  اللوج�شتية  الت�شهيالت 
للم�شاركني  ال��ل��ج��ن��ة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
وتلبية  راحتهم  ل�شمان  والزائرين 
�شمن  الالعبني  جميع  احتياجات 
�شموه  و���ش��اه��د  االأل����ع����اب.  خم��ت��ل��ف 
عمالقة  اإل�����ك�����رتون�����ي�����ة  خ����ري����ط����ة 
املناف�شات  �شري  مراقبة  يف  ت�شتخدم 
ب�شوؤون  يت�شل  م��ا  وك��ل  الريا�شية، 
واملرافقني  وامل����درب����ني  ال���الع���ب���ني 
اللوج�شتية  وال�شوؤون  والتجهيزات 
االأخ��������رى، ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف اإجن����اح 
العاملي  االإن�شاين  الريا�شي  احل��دث 
االإم������ارات  دول����ة  ت�شت�شيفه  ال����ذي 
با�شت�شافة  تفوز  عربية  دول��ة  ك��اأول 
وت��ن��ظ��ي��م االأومل���ب���ي���اد اخل��ا���س الذي 
تاأ�ش�س يف مدينة �شيكاغو االأمريكية 
اأبرز  من  ويعترب   ،1968 العام  يف 
املوجهة  الريا�شية  الفعاليات  واأه��م 
باهتمام  ويحظى  الهمم  الأ���ش��ح��اب 
وا�شع على م�شتوى العامل. وقد كرم 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شمو  جانبه  واإىل  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
ببطولة  فاز  الذي  ال�شعودي  ال�شاب 
األ��ع��اب ال��ق��وى يف االأومل��ب��ي��اد وح�شل 
تقديرا من  الذهبية،  امليدالية  على 
ال�شاب  حققه  ال��ذي  لالإجناز  �شموه 
وحتقيق  املثابرة  على  ل��ه  وت�شجيعا 
امل�شتقبل،  يف  وال��ن��ج��اح  االإجن������ازات 
تفوقه  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  ه����ن����اأه  ح���ي���ث 
ب��الده وال��ع��رب خري متثيل  ومتثيل 

يف هذا املحفل الريا�شي العاملي.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح�شر  ذل���ك،  ع��ق��ب 

الكبري  لالهتمام  وثمرة  والتقدير، 
الذي توليه دولة االإمارات للريا�شة 
اأ�شحاب  وري���ا����ش���ة  ع���ام���ة،  ب�����ش��ف��ة 
وقال  اخل�شو�س.  وج��ه  على  الهمم 
جلميع  ح���دي���ث���ه  م���وج���ه���ا  ����ش���م���وه 
“ اأنتم   : ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ني 
ورم���ز   .. ال���ق���وي���ة  االإرادة  اأب����ط����ال 
فخور   .. ت��ل��ني  ال  ال���ت���ي  ل��ل��ع��زمي��ة 
اعتزاز  م��و���ش��ع  وه����ي  ب���اإجن���ازات���ك���م 
تكتبون  ف���ب���اإ����ش���رارك���م   .. اجل��م��ي��ع 
وب�شعيكم   .. املجد  �شجل  يف  ق�ش�شا 
الطريق  م��الم��ح  ت��ر���ش��م��ون  للتميز 
لكل من يطلبه .. نرى فيكم االأمل 
�شياء ينري الدرب لكل من حولكم .. 
ونلم�س يف اإجنازاتكم قوة الت�شميم 
على بلوغ القمم .. ن�شد على اأيديكم 

.. ونرجو لكم كل التوفيق » .
راف���ق ���ش��م��وه خ���الل ال���زي���ارة معايل 
القبي�شي  ع���ب���داهلل  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة 
االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�شة 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي���د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ���ال���د  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
االح����ت����ي����اج����ات اخل����ا�����ش����ة وم���ع���ايل 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد 
وامل�شتقبل  ال����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون 
ع���ب���داهلل اجلنيبي  وم���ع���ايل حم��م��د 
رئ��ي�����س امل��را���ش��م ال��رئ��ا���ش��ي��ة ب����وزارة 
�شوؤون الرئا�شة رئي�س اللجنة العليا 
العاملية  االأل����ع����اب  ل������دورة  امل��ن��ظ��م��ة 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ����رة  ع���ام 
يف دب���ي وع���دد م��ن اأ���ش��ح��اب املعايل 
والقائمني  امل�شوؤولني  وكبار  الوزراء 
على تنظيم احلدث. وقد بداأ �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو 
الزيارة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
لعلميات  املخ�ش�شة  املنطقة  بتفقد 

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي ومرافقوه جانبا 
من مباراة كرة اليد التي اأقيمت بني 
منتخبي االإمارات واإ�شبانيا . وخالل 
�شاالت  معظم  �شملت  التي  اجلولة 
�شموه  التقى  االأومل��ب��ي��اد،  مناف�شات 
عددا من اأ�شحاب الهمم و�شافحهم 
يف  م�شاركتهم  ح��ول  معهم  وحت��دث 
خمتلف  �شمن  االأومل��ب��ي��اد  مناف�شات 
ومتنى  فيها،  املت�شمنة  الريا�شات 
�شموه لهم حتقيق مزيد من النجاح 
الريا�شي.  امل�شمار  يف  واالنت�شارات 
وتلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم من �شمو ال�شيخ 

يف دول��ة االإم���ارات، وتطرق احلديث 
حققتها  التي  الطيبة  ال�شمعة  اإىل 
ال����دول����ة ع���امل���ي���ا م����ن خ�����الل ح�شن 
بها  حظى  التي  واحل��ف��اوة  التنظيم 
وال�شيوف  االأومل��ب��ي��اد  امل�����ش��ارك��ون يف 
وطواقم  وم���راف���ق���ني  الع���ب���ني  م���ن 
ط��وال فرتة  ورعاية �شحية  تدريب 
الدكتور  و�شكر  الدولة.  يف  اإقامتهم 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��راي��ف��ر  ت��ي��م��وث��ي 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

حقيبة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ال��د 
ك��ه��دي��ة م��ن اأط���ف���ال م��وؤ���ش�����ش��ة زايد 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ال��ت��ي قاموا 
باأيديهم،  و���ش��ن��اع��ت��ه��ا  بت�شميمها 
امل�شاركني  ج��م��ي��ع  اإه�������داء  مت  ك��م��ا 
/ عليها  ك��ت��ب  حقيبة  االأومل��ب��ي��اد  يف 
االأوملبياد اخلا�س االألعاب العاملية– 
خالل  �شموه  التقى  كما  اأب��وظ��ب��ي. 
�شرايفر،  تيموثي  الدكتور  اجلولة 
االألعاب  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد  رئ��ي�����س 
ال��ع��امل��ي��ة، وا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه م��ن��ه اإىل 
والنجاح  املناف�شات  �شري  حول  �شرح 
العاملي  ال��ذي حققه احل��دث  الكبري 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اأحيط  التي  الكرمية  الرعاية  على 
بها جميع امل�شاركني يف احلدث الذي 

ينظم مرة كل عامني.
االأومل���ب���ي���اد اخلا�س  رئ��ي�����س  واأ�����ش����اد 
العليا  اللجنة  اأع�شاء  بجهود جميع 
اأب���دوا  ال��ذي��ن  وامل��ت��ط��وع��ني  املنظمة 
الفرق  وم�������ش���ان���دة جل��م��ي��ع  ت���ع���اون���ا 
حيث  وال���������ش����ي����وف،  وال�����الع�����ب�����ني 
امل���ت���ط���وع���ني م����ن جميع  ب���ل���غ ع�����دد 
األ����ف   21 اأك������رث م����ن  اجل���ن�������ش���ي���ات 
اإن�شاين  متطوع �شاركوا من منطلق 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  ال�����ش��ب��اب  خل���دم���ة 

امل�شاركني يف احلدث.

تختتم اليوم مب�شاركة 7000 العب من اأكرث من 190 دولة 

حممد بن را�شد يزور الأوملبياد اخلا�ش »اأبوظبي 2019«  ويتابع جانبا من مناف�شات احلدث العاملي

 �شموه جلميع امل�شاركني : 
ورمز لعزمية ال تلني .. فخور باإجنازاتكم وهي مو�شع اعتزاز اجلميع   .. القوية  االإرادة  اأبطال  • اأنتم 

• باإ�شراركم تكتبون ق�ش�شا يف �شجل املجد .. وب�شعيكم للتميز تر�شمون مالمح الطريق لكل من يطلبه 

الفائز بذهبية األعاب القوى ويهنئه على التمثيل الطيب لبالده والعرب ال�شعودي  ال�شاب  يكرم  را�شد  بن  • حممد 

• رئي�ص االأوملبياد ي�شيد بالرعاية الكرمية التي اأحيط بها جميع امل�شاركني يف االأوملبياد ويثني على جهود اللجنة املنظمة

 حممد بن را�شد : 
اإجنازات منتخبات االإمارات والعبيها يف االأوملبياد اخلا�ص ح�شاد ا�شتعداد قوي وجهد طيب ي�شتحق الثناء والتقدير

االإجناز االإماراتي ثمرة اهتمام الدولة بالريا�شة وعنايتها الكبرية باأ�شحاب الهمم  

حممد بن زايد ورئي�ش وزراء اأثيوبيا ي�شهدان جانبا من مناف�شات الأوملبياد اخلا�ش



مبتور ال�شاقني ي�شري 40 كيلومرتًا من اأجل والدته
كيلومرتاً،   40 م�شافتها  بلغت  رحلة  �شاقني  بال  ول��د  رج��ل  اأكمل 
بهدف  بها  قام  والتي  اال�شطناعية،  واأط��راف��ه  عكازيه  على  �شرياً 
جمع التربعات ل�شالح جمعية االأمرا�س الع�شبية احلركية، التي 
ريت�شارد  التلفزيوين  ال�شحفي  ق��رر  وال��دت��ه.  ع��الج  على  ت�شرف 
بولينز "40 عاماً" من مدينة لندن، القيام برحلة طويلة مل�شافة 
اأن  بعد  وعكازيه،  اال�شطناعية  اأطرافه  على  �شرياً  كيلومرتاً   40

اأ�شيبت والدته مبر�س ع�شبي حركي يف عام 2016.
وقد مر ريت�شارد خالل رحلته التي ا�شتغرقت اأربعة اأيام، مبعامل 
اليوم  ويف  لندن،  وحديقة  باكينغهام  ق�شر  مثل  واأث��ري��ة  �شياحية 
�شكوير  بيل�شايز  ن��ادي  من  ريت�شارد  انطلق  الرحلة،  من  االأخ��ري 
�شيناغوغ، الذي انتمى اإليه معظم اأفراد عائلته، وانتهى به املطاف 
يف منزل والديه يف منطقة وود�شايد بارك.  وقال ريت�شارد معلقاً 
على جتربته: " ثمة اأ�شباب كثرية دفعتني للقيام بهذا االإجناز، مثل 
حتدي اإعاقتي، وم�شاعدة االأ�شخا�س الذين يعانون من االأمرا�س 
بالغة  اأهمية  ذا  االإجن��از  والدتي." ويعد هذا  فيهم  الع�شبية مبا 
بالن�شبة لريت�شارد، الأنه اأراد اأن يثبت مقدرته على امل�شى بالرغم 
اأنه  اإىل  اإ�شافة  من حالته ال�شحية التي عانى منها منذ والدت��ه، 
انتهز الفر�شة جلمع التربعات ل�شالح االأ�شخا�س الذين يعانون 
من االأمرا�س الع�شبية احلركية.  يذكر اأن رحلة ريت�شارد حققت 
اأهدافها بنجاح، حيث متكن من جمع مبلغ 5500 جنيه اإ�شرتليني 

خالل رحلته، وفق ما نقل موقع "ميرتو" االإلكرتوين.  

كلب ال�شرطة الهولندية ب�شرتة واقية
تناقلت و�شائل اإعالم ومن�شات التوا�شل االجتماعي فيديو و�شورا 
منفذ  ومالحقة  تعقب  يف  الهولندية  ال�شرطة  �شاعدت  ل��ك��الب، 
بثه موقع  اأوت��ري��خ��ت. ويف فيديو  ال��ن��ار يف مدينة  اإط���الق  ح��ادث 
"�شكاي نيوز"، ظهر اأحد رجال العمليات اخلا�شة وهو يجهز كلبا 
من نوع "بالك البرادور" ب�شرتة واقية من الر�شا�س، قبل البدء 
يف عملية اقتحام مبنى كان يعتقد اأن منفذ الهجوم يتح�شن فيه. 
وقتل امل�شلح، الذي قالت ال�شرطة الهولندية اإنه جوكمان تاني�س 
 5 واأ���ش��اب  بالر�شا�س  اأ�شخا�س   3 تركيا،  يف  عاما" امل��ول��ود   37"
ت��ب��داأ عملية مطاردة  اأن  اأوت��ري��خ��ت، قبل  ت���رام يف  داخ���ل  اآخ��ري��ن 
ا�شتغرقت �شاعات وانتهت بالقب�س عليه. وكلب ال�شرطة املعروف 
مل�شاعدة  خ�شي�شا  تدريبه  يتم   "K-9" با�شم  البلدان  بع�س  يف 
البحث عن  الكالب  واجباته هذه  وت�شمل  القانون.  اإنفاذ  وك��االت 
على  والعثور  املفقودين،  اأم��اك��ن  وحتديد  واملتفجرات،  امل��خ��درات 
من  امل�شتهدفني  االأ�شخا�س  ومهاجمة  اجلرمية،  م�شرح  يف  اأدل��ة 
العديد  على  البولي�شية  الكالب  تدريب  ويجري  ال�شرطة.  قبل 
من االإ�شارات اللفظية واإمياءات اليد. واإىل جانب بالك البرادور 
املواد  اأن��واع حم��ددة من  ا�شتك�شاف  اإىل  ال��ذي ميتلك مهارة ت�شل 
الكيماوية والعطور واالأقرا�س املدجمة املزيفة، ت�شمل ال�شالالت 
"جريمان  االأك����رث ا���ش��ت��خ��دام��ا يف ال�����ش��رط��ة، ال�����ش��ي��ب��ارد االأمل�����اين 
وال�شيبارد  و"بالدهاوند"،  البلجيكي،  و"مالينيو�س"  �شيبارد"، 

الهولندي و"بارياه" الهندي.

كوبرا قاتلة تفاجئ م�شتقلي دراجة
اندفعت  بعدما  بحياتهما  للنجاة  وزميله  هوائية  دراج��ة  راك��ب  فر 
مريور  �شحيفة  ن�شرته  فيديو  وف��ق  بقوة  باجتاههما  كوبرا  اأفعى 
الربيطانية. واأظهرت لقطات من كامريا مراقبة اللحظة الدرامية 
ال�شارع  الكوبرا من �شط االأع�شاب باجتاه  اأفعى  التي اندفعت فيها 

االأحادي مبا�شرة نحو الدراجة الهوائية وال�شخ�شان على متنها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

القرد مفتول الع�شالت يجتاح الإنرتنت
رواد مواقع  اهتمام  االأج�شام،  كمال  ريا�شيي  ي�شبه  ريا�شيا" بع�شالت مفتولة،  "ج�شدا  اأث��ارت �شورة قرد ميتلك 

التوا�شل االجتماعي، الذين تناف�شوا يف التعليق عليها بطرق متنوعة.
هل�شنكي،  الفنلندية  العا�شمة  يف  احليوانات  حديقة  يف  الغا�شب"  "القرد  �شورة  اأوك�شانني  �شانتريي  والتقط 

وو�شف اللقطة باأنها غريبة، كون القرد ميتلك ع�شالت كبرية، وفق ما نقلت �شحيفة "مريور" الربيطانية.
واأ�شاف اأوك�شانني: "كانت باقي القردة خائفة منه، بدا كما لو اأنه ي�شتعد للم�شاركة يف بطولة لكمال االأج�شام".

وتعي�س هذه النوعية من القردة، املعروفة با�شم "�شاكي"، معظم اأوقاتها على االأ�شجار ونادرا ما تنزل اإىل االأر�س، 
مما يجعلها تتمتع ببنية قوية.

ويتم متييز جن�س هذا النوع من القردة بناء على لون الوجه، اإذ يكون عند االإناث بني اللون، بينما يتمتع الذكور 
بوجه اأبي�س.

اأحدهم:  قال  اإذ  االإن��رتن��ت،  عرب  انت�شرت  التي  ال�شورة  على  التعليق  يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد  وتفنن 
احليوان ودخول عامل امل�شارعة"، بينما ذكر اآخر: "يبدو اأن احلديقة ال تبخل على  حديقة  ترك  له  االأف�شل  "من 

حيواناتها باملكمالت الغذائية وخ�شو�شا الربوتينات".

اخلميس    21   مارس    2019  م   -   العـدد  12585  
Thursday   21   March   2019  -  Issue No   12585

عظام قرد قدمي تعيد كتابة تاريخ الإن�شان
ظهرت اأدلة جديدة تفند تاريخ ا�شتيطان االإن�شان يف الغابات، واأن االإن�شان 
القدمي كان يتكيف مع خمتلف البيئات املحيطة به، بح�شب ما ذكر موقع 

"�شميث�شونيان" االأمريكي.
الغابات  يف  العي�س  يتجنب  ك��ان  االإن�����ش��ان  اأن  فكرة  تدح�س  االأدل���ة  وه��ذه 
الكثيفة اأو املطرية التي كان العلماء يحاولون اإثباتها واإعداد حجة دامغة 
به  لينتهي  اأفريقيا  �شرق  �شهول  من  وانت�شاره  االإن�شان  وج��ود  اأ�شل  ب�شاأن 

املطاف با�شتعمار بقية اأنحاء العامل.
ويف املا�شي �شاد اعتقاد باأن الب�شر تكيفوا ب�شكل ح�شري مع بيئات ال�شهول 

الع�شبية اأو ال�شافانا.
اأن االإن�شان العاقل، الذي تطور منذ نحو  اإىل  واأ�شارت النظريات ال�شابقة 
ال�شهول  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  كافة  اإىل  انت�شاره  يف  انطلق  �شنة،  األ��ف   300
االأ�شجار  وكثيفة  املطرية  الغابات  يتجنب  كان  واأن��ه  اأفريقيا،  يف  الع�شبية 
بح�شب ما ك�شفت عامل االآثار يف معهد ماك�س بالنك لعلوم التاريخ الب�شري 

اإلينور �شريي.
التفكري  ع��ن  االب��ت��ع��اد  اأك��رث يف  واأ���ش��ب��ح مييل  العاقل  االإن�����ش��ان  كما تطور 

امل�شرتك، الذي �شاد عندما كان من ال�شعوبة مبكان القب�س على فري�شة.

تخ�شيب 34 نعجة بحيوانات منوية جممدة
جنح العلماء يف تخ�شيب 34 �شاة من حيوانات منوية الأكبا�س، جممدة منذ 

اأكرث من 50 عاما، بح�شب ما ذكرت �شحيفة "ذي �شن" الربيطانية.
فقد عمد علماء اأ�شرتاليون اإىل اإزالة جتميد عينات حيوانات منوية من 4 

اأكبا�س كان علماء من جامعة �شيدين قد جمعوها يف العام 1968.
لالأكبا�س  املنوية  احليوانات  جتميد  باإزالة  قاموا  بعدما  العلماء  وفوجئ 

االأربعة، التي تعد اأقدم منى جممدة يف العامل، واكت�شفوا اأنها �شليمة.
وكانت املفاجاأة اأكرب عندما قاموا بتخ�شيب 56 نعجة اأو �شاة من ف�شيلة 
مريينو، حيث متكنت 34 منها من احلمل، وهذا يعني اأن ن�شبة النجاح يف 

احلمل من املنى املجمدة و�شلت اإىل 61 يف املئة.
هذه الن�شبة من النجاح با�شتعادة حيوانات منوية جممدة عالية، كما  وتعدُّ
اأنها اأعلى من ن�شبة جناح منى مت جتميدها منذ عام واحد فقط، عندما 
من  امل��ئ��ة  يف   59 ن�شبته  م��ا  تخ�شيب  يف  �شنة  قبل  املجمد  امل��ن��ى  ا�شتخدم 

النعاج.
واأكد العلماء عدم وجود اأي اختالف بني طريقتي جمع وجتميد احليوانات 
املنوية قبل 50 عاما واالآن. وقال االأ�شتاذ امل�شاعد يف جامعة �شيدين، يف نيو 
اأهمية  "يبني هذا بو�شوح مدى  �شاوث ويلز باأ�شرتاليا �شيمون دي غراف 

التخزين طويل االأمد للمنى املجمدة".

توقيف رئي�ش �شابق 
يف ق�شية �ُشكر علني

اأع���ل���ن���ت ال�������ش���ل���ط���ات االأم���ريك���ي���ة 
االأ�شبق  ال����ب����ريويف  ال��رئ��ي�����س  اأن 
واملطلوب  ت���ول���ي���دو،  األ���ي���خ���ان���درو 
ف�شاد  ف�شيحة  ب��اأك��رب  �شلة  ع��ل��ى 
توقيفه  مت  الالتينية،  اأم��ريك��ا  يف 
حالة  يف  لال�شتباه  كاليفورنيا  يف 
املا�شي  االأ�شبوع  نهاية  علني  �شكر 

واحتجز لفرتة وجيزة.
قائد  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق���ة  وق�����ال�����ت 
ماتيو،  �شان  مقاطعة  يف  ال�شرطة 
روزماري بالنك�شواد، اإن توليدو مت 
ق��رب مطعم  االأح��د  توقيفه م�شاء 
على مقربة من مدينة منلو بارك 

يف خليج �شان فران�شي�شكو.
ومت االإفراج عن توليدو كما جرى 
اإذ جرت  ب��ح��ق��ه،  ا���ش��ق��اط االت���ه���ام 
ال���ع���ادة اأن ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م���ع من 
ي�شتبه يف �شلوعهم يف حاالت �شكر 

علني على هذا النحو.
البريوفية  ال�������ش���ل���ط���ات  وك����ان����ت 
األف   30 ع��ر���ش��ت م��ك��اف��اأة ق��دره��ا 
توؤدي  مبعلومات  ي��ديل  مل��ن  دوالر 

اإىل توقيف توليدو.
م�شوؤويل  اإن  ب��الن��ك�����ش��واد  وق��ال��ت 
االإن���������رتب���������ول اأب������ل������غ������وا ����ش���رط���ة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��اأن��ه��م غ��ري مهتمني 

بتوقيف اأو ترحيل توليدو حاليا.
ال��ب��ريويف توليدو  وات��ه��م االدع����اء 
بتقا�شي 20 مليون دوالر يف �شكل 
الربازيلية  البناء  �شركة  من  ر�شى 
"اأودبري�شت"، االتهام الذي ينفيه 

الرئي�س االأ�شبق.

مراهنات على ا�شم الر�شيع 
امللكي يف بريطانيا

م��ع دخ���ول ميجان م��ريك��ل زوج���ة االأمري 
الربيطاين هاري مراحل احلمل االأخرية، 
ب����داأت امل��راه��ن��ات وال��ت��ك��ه��ن��ات ح���ول جن�س 
ومكان  وم��وع��د  ووزن����ه  املنتظر  ال��ر���ش��ي��ع 

الوالدة.
وان��ط��ل��ق��ت اأق����وى امل��راه��ن��ات ع��ل��ى اال�شم. 
وليام  موؤ�ش�شة  توقعات  اأرث��ر  ا�شم  وت�شدر 
الر�شيع  ك���ان  ل��ل��م��راه��ن��ات يف ح��ال��ة  ه��ي��ل 
ف����اإن كثريين  ف��ت��اة  ك��ان��ت  اإذا  اأم����ا  ���ش��ب��ي��ا 
�شا�شك�س  ودوق��ة  دوق  يختار  اأن  يتوقعون 

ا�شم االأمرية الراحلة ديانا والدة هاري.
وليام  با�شم  املتحدث  اآدام���ز  روب��رت  وق��ال 
اإىل  بن�شبة ع�شرة  ديانا مر�شح  "ا�شم  هيل 
واحد. لي�شت هناك مفاجاآت... لكن هناك 
توجها يف االآون��ة االأخ��رية ال�شم فيكتوريا 
بن�شبة ع�شرة اإىل واحد اأي�شا الأن "النا�س" 

يحبونه".

اأ�شقطت هاتفها يف حو�ش ال�شتحمام.. فماتت 
عاما"،  العمر"14  م���ن  ت��ب��ل��غ  رو���ش��ي��ة،  ط��ال��ب��ة  ت��وف��ي��ت 
بطريقة درامية، بعدما اأ�شقطت هاتفها الذكي يف حو�س 

اال�شتحمام حني كان ي�شحن بالكهرباء.
يوليا  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  "مرتو"  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
�شرق  ت�شيبوك�شاري  مدينة  ت�شكن  ال��ت��ي  في�شوت�شكايا، 
يف  غ��رق��ت  ث��م  كهربائية  �شعقة  اإىل  تعر�شت   ، مو�شكو 
لكن  باالإ�شعاف،  االت�شال  اإىل  وال��ده��ا  و���ش��ارع  احل��و���س. 
ف��ورا عندما و�شلت  ع��ن وفاتها يف مكان احل���ادث  اأع��ل��ن 
ط��واق��م االإن��ق��اذ. وه��ذا ه��و احل���ادث الثالث م��ن نوعه يف 
التحذيرات  الرغم من  على  املا�شي،  العام  البالد خالل 

املتكررة من خطور �شحن الهاتف اأثناء اال�شتحمام.
ويف دي�شمرب املا�شي قتلت بطلة فنون الدفاع عن النف�س، 
اآيفون  ا�شتخدمت  عندما  عاما   15 ريبنيكوفا،  اإي��رن��ي��ا 
منزلها  حمام  يف  وجودها  اأثناء  بالكهرباء  م�شحونا  كان 
يف �شيبرييا. وقبلها، توفيت ك�شينيا بي "12 عاما" اأثناء 
يف  بالكهرباء  امل�شحون  هاتفها  ع��رب  املو�شيقى  �شماعها 
القريب من مو�شكو، وكانت والدتها حينها تعد  منزلها 
اأطبق  القلق ب�شاأن ال�شمت الذي  الع�شاء، وانتابها  وجبة 
قد  ابنتها  لتجد  احل��م��ام  اإىل  االأم  ودخ��ل��ت  ابنتها.  على 

فارقت احلياة وغرقت يف ماء احلو�س.

ت�شرف نبيل من ديك رومي يبهر  اجلميع
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه  ف���ي���دي���و،  م��ق��ط��ع  ر����ش���د 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ت�����ش��رف��ا ن��ب��ي��ال، ل��دي��ك روم����ي ع��ل��ى اأحد 
الطرق ال�شريعة مبدينة ليت�شفيلد بوالية نيوهامب�شري 
االأمريكية. ويظهر الفيديو، الذي التقطه اأحد ال�شائقني 
اخلمي�س املا�شي، وقوف الديك الرومي يف و�شط الطريق 
املزدحم، ليمنح لرفاقه الديكة فر�شة العبور االآمن دون 
الرومي  الديك  وقام  عليهم.  خطرا  ال�شيارات  ت�شكل  اأن 
بدور "ال�شرطي"، حني يوقف ال�شيارات لي�شمح للراجلني 
"العابرين"  بني  حاجزا  ج�شمه  وا�شتخدم  بل  بالعبور، 
وال�����ش��ي��ارات.     وامل��وؤك��د اأن ال��دي��ك "ال�شرطي" جن��ح يف 
تام  بالتزام  ال�شيارات  جميع  وقفت  اإذ  بامتياز،  مهمته 
اإعجاب  اأثار  الديكة، يف م�شهد  بانتظار مرور  اأماكنها  يف 
كل  م��ر  حتى  مكانه،  م��ن  ال��دي��ك  يتحرك  ومل  اجلميع. 
"اأ�شدقائه" ب�شالم، ووقتها فقط عرب هو اأي�شا الطريق، 
ل��ي��ك��ون اآخ����ر ال��ع��اب��ري��ن. واخ��ت��ف��ت ال��دي��ك��ة م��ن الوالية 
القواعد  غياب  ب�شبب  عاما   150 نحو  منذ  االأم��ريك��ي��ة 

املقننة لعمليات ال�شيد، قبل اأن تعاود الظهور جمددا.
وتقدر ال�شلطات عددها احلايل بنحو 25 األف طائر.

عراك وح�شي بال�شكاكني يف مطعم 
�شهد مطعم يف العا�شمة الربيطانية، لندن، عراكا عنيفا 
مقطع  اأظهر  ما  وف��ق  قتلى،  يخلف  اأن  ك��اد  بال�شكاكني، 

فيديو، ن�شرته �شحيفة "مريور" الربيطانية.
وقال امل�شدر اإن ال�شجار املرعب وقع يف مطعم "داوات"، 
الذي يقع يف منطقة "برودواي"، غرب العا�شمة، م�شيفا 
 7 اإ�شابة  وخلف  �شباحا   11 ال�شاعة  ح��دود  يف  "حدث 

اأ�شخا�س بجروح متفاوتة اخلطورة".
بينهم،  فيما  ال��رج��ال  م��ن  ع��دد  ع���راك  الفيديو  ويظهر 
حيث كانوا يرمون الكرا�شي على بع�شهم ثم حتول االأمر 

اإىل �شجار باالأيدي وال�شكاكني. مرييل ريد لدى و�شولها حل�شور  حفل توزيع جوائز جونو 2019 يف لندن. رويرتز

بيع احلمامة »ليونيل 
مي�شي« مببلغ غري م�شبوق

ب�"ليونيل  ي���و����ش���ف  ط���ائ���ر  ب���ي���ع 
دار  يف  ق��ي��ا���ش��ي  مب��ب��ل��غ  مي�شي" 
املزادات "بيبا"، وفق ما ذكر موقع 

نيوز" الربيطاين. "�شكاي 
اململوك  الطائر،  اإن  امل�شدر  وق��ال 
م������ن ق����ب����ل ج�����وي�����ل ف����ري�����ش����وت، 
م��ل��ي��ون جنيه  م��ق��اب��ل  بيعه  ج���رى 
و300  م��ل��ي��ون  "نحو  اإ���ش��رتل��ي��ن��ي 

األف دوالر".
اأغلى  اأرم���ان���دو  "اأ�شبحت  وت��اب��ع 
ت�شارك  كانت  ال��ع��امل..  يف  حمامة 
يف �شباقات وحتقق اأرقاما قيا�شية 

يف عدد من دول العامل".
واأو�شح "�شكاي نيوز" اأن لقب اأغلى 
حمامة يف العامل كان يعود لطائر 
بيع يف نوفمرب املا�شي مقابل 322 

األف جنيه اإ�شرتليني.
وق�������ال امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����دار 
من  ج��ع��ل  م��ا  "بيبا" اإن  امل�����زادات 
اأرماندو اأغلى حمامة يف العامل هو 
ال�شباقات  يف  القيا�شية  �شجالتها 

التي �شاركت فيها.
واأ�شاف "تو�شف احلمامة مبي�شي 
الذي  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  جن��م  اإىل  ن�شبة 

حقق اإجنازات تاريخية".
واع���ت���زل���ت اأرم����ان����دو امل�����ش��ارك��ة يف 
ال�����ش��ب��اق��ات، ح���ني ك���ان ع��م��ره��ا 5 
من  عليها  االإق��ب��ال  لكن  ���ش��ن��وات، 
ق��ب��ل امل�����ش��رتي��ن م���ا ي����زال كبريا، 
�شي�شري  ن�شله  اأن  يعتقدون  حيث 

على املنوال نف�شه . 

اأ�شهر 3 �شجون يف العامل
ب�شبب  ال���ع���امل  ال�����ش��ج��ون ح����ول  ب��ع�����س  ���ش��ي��ت  ذاع 
نزالئها امل�شهورين اأو ب�شبب ق�شاوة نظامها الداخلي 

وحماوالت الهرب منها.
ومن اأ�شهر ال�شجون يف العامل:

- �شجن البا�شتيل: كان يف االأ�شل قلعة، وعندما   1
املهند�س  ن��زالئ��ه  اأول  ب��ات  �شجن،  اإىل  حتويلها  مت 
املقد�شات  بتدني�س  اتهم  حيث  بناه،  الذي  املعماري 
الدينية. ولكن ال�شهرة االأكرب جاءت بعد اأن �شجن 
ماري  ف��ران�����ش��وا  احل��ق��ي��ق��ي  "ا�شمه  ف��ول��ت��ري  ف��ي��ه: 
اآرووي��ه، وهو كاتب وفيل�شوف فرن�شي عرف بنقده 
 30 وت��ويف يف   1694 21 نوفمرب  ول��د يف  ال�شاخر. 
األفون�شو  "دوناتا  �شاد  دي  وماركيز   ،"1778 مايو 
ولد  وروائ��ي.  ث��وري  فرن�شي  اأر�شتقراطي  �شاد،  دي 
 ،"1814 دي�شمرب   2 يف  وت���ويف   1740 يونيو   2 يف 
وكيميائي  ط��ب��ي��ب   " ك��ال��ي�����ش��رتو  واأل���ي�������ش���ان���درو 
وم�شت�شرق اإيطايل ولد يف 2 يوليو 1743 وتويف يف 

26 اأغ�شط�س 1795".
وخالل الثورة الفرن�شية، ا�شتوىل املتظاهرون على 

�شنويا،  حتتفل  فرن�شا  ت��زال  وال  ودم���روه.  ال�شجن 
البا�شتيل حتى  على  اال�شتيالء  بيوم  يوليو،   14 يف 

يومنا هذا.
الق�شر على ج��زي��رة يف  ه��ذا  بني  اإي���ف:  - ق�شر   2
البحر االأبي�س املتو�شط على بعد ب�شعة كيلومرتات 
البداية  الق�شر يف  وا�شتخدم  مر�شيليا.  �شاحل  من 
البحرية،  الهجمات  م��ن  للحماية  دفاعية  كقلعة 
اإىل  حتويله  مت  االأه��م��ي��ة،  ه��ذه  فقد  اأن  بعد  ولكن 
�شجني من  اأي  يتمكن  اليوم، مل  ه��ذا  واإىل  �شجن. 

الهرب منه.
3 - جزر ال�شيطان:منذ عام 1852، اأ�شبحت ثالث 
جزر يف املحيط االأطل�شي �شجنا الأخطر املجرمني، 

واأطلق عليها ت�شمية "جزر ال�شيطان".
وي���ع���د ال���ه���رب م���ن ه����ذه اجل�����زر مم��ك��ن��ا ف��ق��ط عن 
املوح�شة، لذلك  اأو االختفاء يف غاباتها  املاء  طريق 
مل ي��ح��اول اأح���د ال�����ش��ج��ن��اء ال��ه��رب م��ن��ه��ا. وق�شت 
 80 حياة  على  �شنوات   10 خ��الل  ال�شاقة  االأ�شغال 

األف �شجني.

جي�شيكا �شيمب�شون اأ�شحوكة البكيني
بالرغم من مواجهتها تعقيدات احلمل، اإاّل اأن جنمة البوب االأمريكية جي�شيكا �شيبم�شون 
مل تفقد روح الدعابة يف اآخر �شورها على مواقع التوا�شل االجتماعي، علًما باأّنها تتوقع 
وهي  �شورتها  متابعيها  جي�شيكا  و�شاركت  االآن.  وق��ٍت  اأي  يف  اجلديد  مولودها  ا�شتقبال 
اأي   ،"Jess-tation" مُم��ازح��ًة  عليها  وعلقت  ك��ب��رياً،  بطنها  ظهر  وق��د  البكيني،  ترتدي 

املُغرية". "جي�شيكا 
اأعرا�س احلمل املختلفة كاأرق واالآالم ظهر، من ن�شر �شورة  مل متنع معاناة جي�شيكا من 
ممازحة  وعلقت  امل��ك�����ش��ور،  امل��رح��ا���س  مبقعد  مت�شك  وه��ي  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع  لها  فكاهية 

"حتذير..ال تتكىء على كر�شي املرحا�س عند احلمل".
وينتظران  الثالث،  للمولود  متحم�شان  واآي�س"،  "ماك�شويل  طفليها  اأن  جي�شيكا  وك�شفت 

قدومه بفارغ ال�شرب مع والدهم "اإريك جون�شون" العب كرة القدم املتقاعد.


