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ال�صرعية حترر �صل�صلة جبال رياعني والأدمغ يف �صنعاء
اجلي�ش الأمريكي: احلوثيون 

تهديد للوليات املتحدة
•• عوا�صم-وكاالت:

الأ�سلحة  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  فوتيل  اأكد اجلرنال جوزيف 
ال��ت��ي ب��ح��وزة احل��وث��ي��ن ه��ي تهديد ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة كما ه��ي تهديد 
من  الأ�سلحة  على  حت�سل  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  اإىل  م�سريا  لل�سعودية، 
اإيران. وقال فوتيل خالل جل�سة ا�ستماع يف الكونغر�س اإن اإيران ت�ستخدم 
�سبكات متطورة لنقل الأ�سلحة اإىل احلوثين يف اليمن، م�سريا على اأن اأن 

الأ�سلحة الإيرانية ت�سكل تهديداً لل�سعودين والأمريكين.
كما اأكد فوتيل اأن ميلي�سيا احلوثي املدعومة من اإيران هي امل�سوؤولة عن 

الكارثة الإن�سانية يف اليمن.
اىل ذلك، متكنت قوات ال�سرعية اليمنية من حترير �سل�سلة جبال رياعن 
وجبال الدمغ، مبديرية نهم حمافظة �سنعاء، بينما لقي 9 من عنا�سر 

ميلي�سيا احلوثي الإيرانية م�سرعهم يف ال�سالع.
عبداهلل  العقيد  ال�سابعة،  الع�سكرية  للمنطقة  الر�سمي  الناطق  وق��ال 
املعارك مع ملي�سيا احلوثي  اإن  ال�سندقي، لوكالة النباء اليمنية "�سباأ"، 
النقالبية اأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 26 من امللي�سيا احلوثي وع�سرات 
اجلرحى. واأ�ساف ال�سندقي اأنه مت تدمري ثالثة اأطقم ومدرعتن وعدد 
القذائف  من  وع��دد   RPG وت�سع  ع��ي��ارات  �سبعة  وا�ستعادة  العيارات،  من 
اأبطال  ح��رره��ا  التي  امل��واق��ع  يف  خلفها  امللي�سيا  تركتها  التي  وال��ذخ��ائ��ر 

اجلي�س الوطني.
النقالبية  احل��وث��ي  ملي�سيا  عنا�سر  م��ن  ت�سعة  ُق��ت��ل  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
�سمايل  اجلي�س  اليمني،  �سد  عنيفة  م��ع��ارك  يف  اإي����ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة 
حمافظة ال�سالع جنوب اليمن.  وقال م�سدر ع�سكري ميني يف ت�سريح 
بن  اجلانبن  دارت  معارك  " اإن  الر�سمية  اليمنية  الأنباء  وكالة  نقلته 
اإثر هجوم �سنته امللي�سيا احلوثية على  مواقع الأ�سا�س الذي يتمركز فيه 

اجلي�س بقطاع  يعي�س بجبهة مري�س.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:15            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:34  
الع�صاء......   07:47

اخلميس   15   مارس   2018  م  -  27 جمادى اآلخرة  1439  العدد  12275    
Thursday   15   March   2018  -  Issue No   12275

الطبوبي يعلن نهاية حكومة ال�ساهد

رئي�سة الوزراء الربيطانية خالل كلمتها اأمام الربملان  )ا ف ب(

جينا ها�سبل.. الرعب موؤنثا

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله رئي�س تركمان�ستان  )وام(

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ش تركمان�ستان ويوؤكد عمق العالقات بني البلدين
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ساء ام�س فخامة 
الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف رئي�س جمهورية تركمان�ستان 

والوفد املرافق.

وقد رحب �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي بالرئي�س ال�سيف موؤكدا عمق عالقات ال�سداقة 
البلدين  قيادتي  وتركمان�ستان وحر�س  الم��ارات  دولة  والتعاون بن 
ا�سرتاتيجية يف  �سراكة  اإىل  بها  للو�سول  العالقات  على تطوير هذه 
وال�سياحية  والثقافية  وال�ستثمارية  القت�سادية  القطاعات  خمتلف 
مبا يحقق م�سالح البلدين وال�سعبن ال�سديقن. )التفا�سيل �س2(

ماي تقرع طبول احلرب الدبلوما�صية.. وتعلن مقاطعة مونديال 2018 

لندن تطرد 23 دبلوما�سيًا رو�سيًا ومو�سكو تتوعد بالرد
•• لندن-وكاالت:

قرعت رئي�سة الوزراء الربيطانية 
ترييزا ماي، اأم�س الأربعاء، طبول 
والكروية،  الدبلوما�سية  احل��رب 
ب��ع��د اإع������الن ع��زم��ه��ا ط����رد 23 
اأ�سبوع  خ��الل  رو�سيا  دبلوما�سيا 
 2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ومقاطعة 
ت�سميم  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ر����س���م���ي���ا، 
العميل الرو�سي، يف حن توعدت 
الإجراء  ه��ذا  على  بالرد  مو�سكو 
الرو�سية  ال�سفارة  و�سفته  ال��ذي 

بال�عدائي.
قررت  بريطانيا  اإن  م��اي  وق��ال��ت 
طرد 23 دبلوما�سيا رو�سيا خالل 
اأك���رب عملية طرد  وه���ي  اأ���س��ب��وع، 
عاما،   30 م��ن��ذ  ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن 
اأ�سول  ���س��ن��ج��م��د  ك��م��ا  م�����س��ي��ف��ة 
بريطانيا..  يف  الرو�سية  ال��دول��ة 
ولن يذهب اأي من اأفراد العائلة 
املالكة اأو الوزراء اإىل كاأ�س العامل 

يف رو�سيا.
وتابعت، خالل اإلقائها كلمة اأمام 

 66( �سكريبال  اجلا�سو�س  قتل 
عاما(   33( يوليا  وابنته  عاما( 
اأن  اإىل  م�سرية  الأع�����س��اب،  ب��غ��از 
املادة التي ا�ستخدمت يف العتداء 

�سنعت يف رو�سيا.
باتخاذ  رو����س���ي���ا  وه��������ددت  ه������ذا 
لندن،  ���س��د  مم��اث��ل��ة  اإج���������راءات 
اأية  الكرملن  نفى  بعدما  وذل��ك 
ب��ح��ادث ت�سميم  مل��و���س��ك��و،  ع��الق��ة 

اجلا�سو�س يف بريطانيا.
الكرملن،  با�سم  املتحدث  وق��ال 
رو�سيا ل  اإن  بي�سكوف،  دمييرتي 
اأ�سا�س  ل  التي  بالتهامات  تقبل 
لها ب�ساأن هذه احلادثة، وترف�س 

الإنذار الذي وجهته بريطانيا.
ا�ستعداد  ب���ي�������س���ك���وف،  واأع�����ل�����ن 
مع  التحقيق  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ب���الده 
ال�سلطات الربيطانية، ب�ساأن هذا 
احلادث، يف حن اعتربت ال�سفارة 
اأن طرد  الرو�سية لدى بريطانيا 
ت�سرف  ال��رو���س  الدبلوما�سين 
ع���دائ���ي غ���ري م��ق��ب��ول ب���امل���رة ول 

مربر له وق�سري النظر.

�سنعلق كل  ال��ربي��ط��اين  ال��ربمل��ان 
على  املقررة  الثنائية  الت�سالت 
بعدما  رو���س��ي��ا  م��ع  ع���ال  م�ستوى 
م�سوؤولة  الأخ��رية  اأن  ا�ستخل�سنا 
اجلا�سو�س  ت�سميم  ع��م��ل��ي��ة  ع���ن 

ال�سابق �سريغي �سكريبال.

واأك������دت م���ا ح����دث ي��ع��ت��رب عمال 
عدائيا من رو�سيا �سد بريطانيا 
بالدها  اأن  اإىل  م�سرية  واأوروب����ا، 
ملتابعة  الإج�������راءات  ك��ل  �ستتخذ 
ومعاقبة ال�سالعن يف هذا العمل 

الإجرامي.

وخ���ت���م���ت ق���ائ���ل���ة ل ن��خ��ت��ل��ف مع 
الرئي�س  ل��ك��ن  ال��رو���س��ي  ال�����س��ع��ب 
الت�سرف  اختار  بوتن  فالدميري 

بطريقة خاطئة.
وكانت ماي ك�سفت، يف وقت �سابق، 
حماولة  وراء  ت��ق��ف  م��و���س��ك��و  اأن 

وفد من احلر�س الثوري يف الدوحة لتقدمي الدعم الإيراين

اأدلة دامغة تتيح مالحقة قطر لدعمها الإرهاب
•• جنيف-وكاالت:

دخ���ل���ت امل���ع���رك���ة الإع���الم���ي���ة ال���رام���ي���ة ل��ك�����س��ف حقيقة 
جديدة،  مرحلة  لالإرهاب  الداعمة  القطرية  ال�سيا�سات 
ان��ط��الق��ا م��ن ج��ن��ي��ف، م��ق��ر م��ف��و���س��ي��ة وجم��ل�����س الأمم 
حقائق  ع��ن  الك�سف  مت  حيث  الإن�����س��ان،  حلقوق  املتحدة 

موثقة توؤكد الدعم القطري ملنظمات اإرهابية.
العربية  الفيدرالية  نظمته  عاملي  �سحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
ك�سف  ال�سوي�سري،  ال�سحافة  ن��ادي  يف  الإن�سان  حلقوق 
ب��اح��ث��ون وخ����رباء ق��ان��ون��ي��ون اأم����ام امل��ن��ظ��م��ات احلقوقية 
والإع�����الم ال��غ��رب��ي، احل��ق��ائ��ق ال��ت��ي ت��وؤك��د دع���م قطري 
اإنه  الهاملي،  اأحمد  الفيدرالية،  رئي�س  وق��ال  لالإرهاب. 
الإعالم  و�سائل  وبع�س  الدولية  املنظمات  لدى  يعد  مل 
اإىل ما تروج له قطر ب�ساأن  اأي مربر لالنحياز  الغربية 
تغري �سيا�ستها جتاه الفكر املتطرف واملنظمات الإرهابية 

التي تتبناه وتروج له.
اأعدته حديثا  تقريرا  املوؤمتر  الفيدرالية خالل  ووزع��ت 

بعنوان قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة.
وح�����س��ب الأم����ن ال��ع��ام ل��ل��ف��ي��درال��ي��ة، ���س��رح��ان الطاهر 
���س��ع��دي، ف���اإن امل��وؤمت��ر ه��و اأح���د ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تنظمها 
الفيدرالية، يت�سل بع�سها بحقوق الإن�سان يف قطر، على 
هام�س الدورة ال�سابعة والثالثن ملجل�س الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�سان.

ال�سمت  نرى  اأن  للت�ساوؤلت  بات مزعجا ومثريا  وق��ال: 
اإزاء مثلث اخلطر وال�سر املتمثل يف قطر وتركيا واإيران، 
وهي الدول التي ثبت للجميع اأنها تدعم الإرهاب ب�سكل 

مبا�سر وغري مبا�سر.
الدويل  القانون  املتخ�س�س يف  الباحث  �سرد  من جانبه، 
وق�����س��اي��ا ح��ق��وق الإن�������س���ان، ري��ت�����س��ارد ب��ورت�����س��ل، قائمة 
بانتهاكات قطر للتزاماتها الدولية، مما ي�ستدعي اتخاذ 

موقف حا�سم جتاهها.
وقال اإنه بدعمها للمنظمات الإرهابية، فاإن قطر تخرق 
الدوليتن  املعاهدتن  مثل  دول��ي��ة  وم��واث��ي��ق  م��ع��اه��دات 
مل��ك��اف��ح��ة مت���وي���ل الإره��������اب وال���ت���ف���ج���ريات الإره���اب���ي���ة، 
ال���الزم���ة للق�ساء  ال��ت��داب��ري  ب�����س��اأن  ال��ع��امل��ي  والإع������الن 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  ال��دويل، ومعاهدة  الإره��اب  على 

اجلرمية املنظمة العابرة للحدود.
فعلية،  ل�سغوط  ق��ط��ر  تتعر�س  مل  م��ا  اأن���ه  م��ن  وح���ذر 
خ��ا���س��ة ع��ل��ى اأم��ريه��ا م��ب��ا���س��رة، ل��ن تتغري الأم����ور ولن 

تتوقف ال�سلطات القطرية عن دعم الإرهاب.
واأكد اأن الأدلة متوفرة على ا�ستمرار قطر حتى الآن يف 
دعم م�سارف ومنظمات خريية متول القاعدة ومنظمات 

تابعة لها.
البحرية للحر�س  القوة  اخ��رى يقوم وفد من  من جهة 
القطرية  العا�سمة  اإىل  ر�سمية  بزيارة  الإي��راين  الثوري 

الدوحة، حيث اأكد دعم اإيران لقطر حكومة و�سعباً.
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ال�سيخة فاطمة: الطفل هو 
الرثوة احلقيقية للوطن

•• ابوظبي-وام:

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحت��اد  �سمو  اأك��دت 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
للوطن  احلقيقية  ال��رثوة  هو  املجتمع  يف  الطفل  اأن  الأ�سرية  التنمية 

وتوليه الدولة وقيادتها احلكيمة كل اهتمام ورعاية.
وقالت �سموها �� يف كلمة وجهتها مبنا�سبة احتفال دولة المارات العربية 
املتحدة بيوم الطفل الماراتي الذي اطلقته �سموها لأول مرة ليكون يف 
اإن املغفور له ال�سيخ زايد   �� اخلام�س ع�سر من �سهر مار�س من كل عام 
بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« كان دائما يرعى الطفال وينظر 
على  فلذلك حث  امل�ستقبل  عدة  يكونوا  باأن  وياأمل  الواثق  نظرة  اإليهم 

الهتمام بهم وتوفري كل مقومات احلياة لهم.        )التفا�سيل �س3(

الإمارات توؤكد اأن احلل ال�سيا�سي يبقى 
اخليار الأجنع لإنهاء النزاع يف �سوريا

•• جنيف-وام:

جددت دولة الإمارات العربية املتحدة موقفها الثابت الذي يعترب احلل 
وال�ستقرار  الأمن  وا�سرتجاع  الدماء  الوحيد حلقن  ال�سبيل  ال�سيا�سي 
اأم��ام جمل�س حقوق  الدولة  النزاع يف �سوريا. جاء ذلك يف كلمة  واإنهاء 
للجنة  ال�سفوي  التحديث  ح��ول  التفاعلي  احل���وار  اإط���ار  يف  الإن�����س��ان 
اأحمد  فاطمة  األقتها  وال��ت��ي  �سوريا  ب�ساأن  امل�ستقلة  الدولية  التحقيق 

املهريي �سكرتري ثالث يف بعثة الإمارات بجنيف.
الدولية  التحقيق  جلنة  باأع�ساء  الكلمة  م�ستهل  يف  امل��ه��ريي  ورح��ب��ت 
بتحديث  املجل�س  لإح��اط��ة  جل��ه��وده��م  تقديرها  ع��ن  م��ع��ربة  امل�ستقلة 
للتطورات يف �سوريا خالل الفرتة من يوليو 2017 اإىل يناير 2018 
وذلك وفقا لقرار جمل�س حقوق الإن�سان 28-20.            )التفا�سيل 

احتاد ال�صغل اعتربها لت�صريف الأعمال:
تون�ش: �سقوط حكومة 

ال�ساهد مع تاأجيل التنفيذ!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ي��ب��دو ان اج��ت��م��اع م���ا ت��ب��ق��ى م���ن امل��وق��ع��ن ع��ل��ى وثيقة 
ق���رط���اج، ل��ن ي��ك��ون جم���رد ل��ق��اء ���س��ي��ا���س��ي روت��ي��ن��ي عابر 
وامنا هو ج�سر عبور ملتغريات مهمة يف امل�سهد ال�سيا�سي 
حكومة  تركيبة  م��ن  الأك���رب  اجل���زء  مت�س  ق��د  التون�سي، 
ت�سريحات  يف  جتلى  كما  برمتها  مت�سها  ق��د  او  ال�ساهد 
العام  الأم��ن  ت�سريحات  وخا�سة  ال�سا�سين  الفاعلن 
للمركزية النقابية التي بدت ت�ستعجل التغيري ان مل يكن 
"النقالب" على حكومة يو�سف ال�ساهد وقد كانت لم�س 

قريب اأبرز املدافعن عنه وعنها.   )التفا�سيل �س12(

اأول امراأة تقود الـ »�صي اآي اإيه«:

املعلومات اخلم�ش عن اجلا�سو�سة جينا ها�سبل!
•• الفجر - فريجيني زيلياين 

ترجمة خرية ال�صيباين

ا�سبحت جينا ها�سبل، ال�سخ�سية الثانية ال�سابقة يف 
ال� "�سي اآي اإيه"، اأول امراأة تتوىل قيادة اأ�سهر وكالة 
اأعلن دونالد ترامب  اأمريكية. وكالعادة،  ا�ستخبارات 
على تويرت، الثالثاء، عن تعديله الإداري. فقد اقال 
خارجيته  وزي��ر  املتحدة  للوليات   45 ال  الرئي�س 
اإيه"  اآي  "�سي  ال�  ريك�س تيلر�سون، وحل حمله قائد 

ال�سابق مايك بومبيو.
�سلطة – �سيدة   1

لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي تخرتق فيها جينا 
هذه  ارت��ق��ت  ان  �سبق  اذ  ال��زج��اج��ي،  ال�سقف  ها�سبل 

مدارج  وال��رباغ��م��ات��ي��ة،  وال�����س��ارم��ة  الغام�سة  امل����راأة 
اإيه"  اآي  "�سي  ال�  ال�سلطة بتوليها خطة نائب مدير 

يف 2 فرباير 2017.               )التفا�سيل �س10(

غربي  اأف��غ��ان��ي��ة  ت��ع��زي��زات 
لطالبان هجمات  بعد  البالد 

•• كبالو-اأ ف ب:

الفغانية  ال�������س���ل���ط���ات  ار�����س����ل����ت 
ت��ع��زي��زات ع�����س��ك��ري��ة ا���س��اف��ي��ة اىل 
ولي��ة ف��رح يف غ��رب ال��ب��الد، حيث 
بكلفة  ن��ف��ط��ي  ان��ب��وب  ب��ن��اء  �سيتم 
بعدما  ال�����دولرات،  م��ل��ي��ارات  تبلغ 
عدة هجمات  �سنت حركة طالبان 
�سد ق��وات الم��ن يف ه��ذه املنطقة 

اوقعت خ�سائر ب�سرية فادحة.
اعتدائها  يف  طالبان  وا�ستهدفت 
ال��ذي وق��ع فجر الربعاء  الخ��ري 
يف ولي�����ة ف����رح امل���ح���اذي���ة لي����ران 
ل��ل�����س��رط��ة واجهزة  ام��ن��ي��ا  ح��اج��زا 
ال�ستخبارات عند اطراف عا�سمة 

الولية التي حتمل ال�سم نف�سه.
جهود امل�صاحلة الفل�صطينية تتعقد بعد حماولة اغتيال احلمد اهلل

فتح: الو�سع يف غزة فو�سوي وحما�ش خياراتها غري فل�سطينية 
•• رام اهلل-وكاالت:

امل�سوؤولية الكاملة  حمل القيادي يف حركة فتح، يحيى رباح، حركة حما�س 
عن حماولة اغتيال رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل ورئي�س جهاز املخابرات 
خا�سة  ت�سريحات  يف  رب��اح،  وق��ال  ف��رج.  ماجد  اللواء  الفل�سطينية  العامة 
امل�سوؤولية  وتتحمل  امل��دان��ة  فهي  التن�سل  ح��اول��ت  مهما  حما�س  اإن  ل�24، 
اأمنياً  وت�سيطر  الواقع  الأم��ر  حكم  تفر�س  واأنها  خا�سة  للحادثة،  الكاملة 

على قطاع غزة ول ت�سمح حلكومة الوفاق الوطني باأي �سالحيات.

الأمني يف غزة فو�سوي و�سوف يزداد كلما ذهبت  الو�سع  اأن  واأو�سح رباح، 
حركة  متهماً  الوطنية"،  وغ��ري  الفل�سطينية  غ��ري  خياراتها  اإىل  حما�س 
ذلك  واأن  الفل�سطيني،  والن�سال  الوطني  امل�سروع  �سد  تقف  باأنها  حما�س 

�سيوؤدي اإىل عواقب وخيمة لن تنجو حما�س منها، على حد تعبريه.
واأ�ساف، اأن حما�س تتعامل مع احلالة الفل�سطينية ب�سقن، الأول يتظاهر 
الوطني  اخل��ط  �سد  باأعمال  يقوم  وال��ث��اين  امل�ساحلة،  اإجن��از  على  بالعمل 
والتفجريات وي�سعى لأن تكون العالقات الوطنية خارج الوحدة، م�سدداً اأن 

ذلك لي�س جديداً على حركة الإخوان امل�سلمن اأو اأي من اأفرعها.

الكردية  احلماية  وح���دات 
تكذب اأردوغان ب�ساأن عفرين

•• عوا�صم-وكاالت:

ردت وحدات حماية ال�سعب الكردية 
الرئي�س الرتكي،، حن توقع  على 
املوالية  والف�سائل  قواته  �سيطرة 
لأنقرة على مدينة عفرين ال�سورية 
ب����اأن ت��وق��ع��ات��ه غ��ري واقعية  اأم�����س 
وقالت اإنه غارق يف اأحالم اليقظة. 
وقال املتحدث با�سم وحدات حماية 
ال�سعب، )اليوم �سوف ي�سيطر على 
اأردوغ����������ان يكذب  ع���ف���ري���ن(؟  ك����ل 
باملدنين  وامل��دي��ن��ة  ال���ع���امل،  ع��ل��ى 
العازمن  للم�سلحن  ب��الإ���س��اف��ة 

الدفاع عنها.
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اأخبـار الإمـارات
الوطني للبحث والإنقاذ  يطلع على برامج  ا�ستمرارية الأعمال  ب�سرطة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

املمار�سات يف  اأف�سل  والإنقاذ على  للبحث  الوطني  املركز  اطلع وفد 
اأنظمة وخطط ا�ستمرارية الأعمال يف اإدارة الأزمات والكوارث بقطاع 

العمليات املركزية ب�سرطة اأبوظبي.
برئا�سة  والإنقاذ  للبحث  الوطني  املركز  وفد  زي��ارة  جاء ذلك خالل 
خالد اأحمد الرا�سدي مدير اإدارة تخطيط العمليات باملركز ل�سرطة 
اأبوظبي ولقائه املقدم علي �سيف العرياين نائب مدير اإدارة الأزمات 

والكوارث بقطاع العمليات املركزية ب�سرطة اأبوظبي.
واأك�����د امل���ق���دم ال��ع��ري��اين خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ن��ق��ل اخل���ربات 
والتجارب وتعميم املعرفة بن املوؤ�س�سات احلكومية ومواكبة التقدم 

بالأجهزة  العاملن  وق��درات  كفاءة  رفع  يف  ي�سهم  نحو  على  العلمي 
الفنية والإدارية مبا يحقق اأعلى م�ستويات الإجناز والتطوير للعمل 

احلكومي لالرتقاء باخلدمات املقدمة للمجتمع.
اإدارة الأزم�����ات  امل�����س��ت�����س��ار يف  اأح���م���د اجل��ن��ي��ب��ي  وا���س��ت��ع��ر���س حم��م��د 
والكوارث الآليات املعتمدة وفق املعايري الدولية يف اإدارة ا�ستمرارية 
الأعمال يف حالت الأزمات والكوارث وال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف 
تنفيذ برامج الطوارئ وامل�سوؤوليات الت�سغيلية على م�ستوى الإدارات 

واملوؤ�س�سات املعنية.
ح�سر اللقاء الرائد اأحمد الغفلي والرائد مبارك اخليلي من ق�سم 
امل�سوؤولن  وع��دد من  والكوارث  الأزم��ات  ب��اإدارة  الأعمال  ا�ستمرارية 

باملركز الوطني للبحث والإنقاذ.

زايد لالإ�سكان ي�سارك يف معر�ش الإمارات للوظائف 2018 
•• دبي -وام:

ي�سارك برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان لل�سنة الثانية على التوايل يف معر�س 
للموؤمترات  العاملي  دبي  مركز  يف  حاليا  املقام   2018 للوظائف  الإم���ارات 
عرب  ال��ذات��ي��ة  وال�����س��ري  التوظيف  طلبات  ال��ربن��ام��ج  وي�ستقبل  وامل��ع��ار���س. 
للكوادر  العمل  لأ���س��ح��اب  من�سة  يعد  ال��ذي  املعر�س  يف  امل�ساركة  من�سته 
املواطنة الراغبن يف تعزيز م�سريتهم املهنية واحل�سول على اأف�سل الفر�س 
الوظيفية. وقال �سعادة حممد عبداللطيف لوتاه املدير التنفيذي للخدمات 
اإن م�ساركة الربنامج يف معر�س  زايد لالإ�سكان  ال�سيخ  امل�ساندة يف برنامج 
اإطار ا�سرتاتيجيته الطموحة للمحافظة على  الإم��ارات للوظائف ياأتي يف 
موؤ�سر توطن الكوادر الب�سرية والتي تاأتي متا�سيا مع الروؤية ال�سرتاتيجية 

حلكومة الإمارات الرامية اإىل رفع معدلت توطن الوظائف.

على  الوحيدة  املوؤ�س�سة  يعد  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 
م�ستوى الإمارات والتي ي�سغل فريقها الإداري والهند�سي والفني مواطنون 
بن�سبة 100 باملائة .. م�سريا اإىل اأن الربنامج يهدف من خالل م�ساركته 
للمتقدمن  الذاتية  لل�سري  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  اإىل  املعر�س  يف  العام  هذا 
على الوظائف التخ�س�سية والهند�سية وتاأهيل الكوادر الب�سرية املواطنة يف 

قطاع الإ�سكان والذي يعد اأحد اأهم القطاعات احليوية يف الدولة.
الوظائف  يف  اجل��دد  اخلريجن  ا�ستقطاب  ب�سدد  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ون��وه 
من  ع��دد  يف  وذل���ك  والفنية  والهند�سية  وامل��ال��ي��ة  والإداري�����ة  التخ�س�سية 
من  الزائرين  تعريف  جانب  اإىل  الإ�سكان  وقطاع  الهند�سي  القطاع  اإدارات 
اخلريجن اجلدد والطلبة عن اأبرز الوظائف والتخ�س�سات التي يحتاجها 
�سوق العمل والفر�س التي يوفرها برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان يف تنمية 

م�سريتهم املهنية.

من�سور بن زايد يطلع على 
تفا�سيل م�سروع  قطار الحتاد  

•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  اطلع 
“قطارالحتاد”  مل�سروع  ال�سرتاتيجية  اخلطة  على  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
وما مت اإجنازه وفق اجلدول الزمني املعتمد لبناء خط ال�سكك احلديدية 
1200 كيلومرت،  اأكرث من  اإىل  الذي ي�سل طوله الإجمايل بعد انتهائه 
بدء  عند  ت�سل  ا�ستيعابية  وبطاقة  دره��م  مليار   40 بنحو  تقدر  بتكلفة 

الت�سغيل اإىل 50 مليون طن من الب�سائع و16 مليون راكب �سنويا. 
ال�سيخ ذياب بن  اآل نهيان من �سمو  ال�سيخ من�سور بن زايد  وا�ستمع �سمو 
للقطارات  الحت��اد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ل�سرح مف�سل حول مراحل امل�سروع وخط ال�سري والجنازات التي حتققت 

حتى الآن متهيدا لرفعه اىل جمل�س الوزراء املوقر لالطالع والتوجيه.

اله�الل الأحم�ر يف عجم�ان ينف��ذ ع�ددا م�ن املب�ادرات الإن�ساني�ة والأن�سط�ة املجتمعي�ة
•• عجمان-وام: 

بعجمان  الأحمر  الهالل  فرع  نفذ 
الأن�سطة  م�����ن  ع���������دداً  م�����وؤخ�����را 
والفعاليات املجتمعية التي تهدف 
الإن�ساني��ة  احل�����������الت  دع��������م  اإىل 
جت��اوب��اً مع اإع��الن ع��ام 2018 “ 

عام زايد “.
واأكد �سيف اإبراهيم النعيمي مدير 
اأن  ال��ه��الل الأح��م��ر بعجمان  ف��رع 
القيادة  توجيهات  و�سمن  ال��ف��رع 
يعمل  الأح����م����ر  ل���ل���ه���الل  ال��ع��ل��ي��ا 
ال��ع��ون الإن�ساين  ي��د  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
امل�سجلة  ال�������س���ع���ي���ف���ة  ل����ل����ح����الت 
امل�ساعدات  برامج  وتنفيذ  بالفرع 
التي  والإن�������س���ان���ي���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

زايد .. كما نفذت اإدارة املتطوعن 
ب���ف���رع ع���ج���م���ان و����س���م���ن م���ب���ادرة 
بتوزيع  زاي��د  ع��ام  ال�ستاء يف  ك�سوة 
 150 بطانيات ك�سوة ال�ستاء على 
ون��ادي عجمان  البلدية  من عمال 

الريا�سي.
الفرع  اأن  النعيمي  �سيف  واأو���س��ح 
م�سريف  م���رك���ز  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
“ �سحتي  ور����س���ة  ن��ظ��م  ال�����س��ح��ي 
“ مب���در����س���ة منار  ن��ب�����س ح��ي��ات��ي 
الإمي����ان اخل��ريي��ة وب��ح�����س��ور 30 
الور�سة  خ����الل  مت  ح��ي��ث  ط��ال��ب��ة 
الغذاء  ع��ن  تعريفية  م��ادة  تقدمي 
وكيفية  وم����ك����ون����ات����ه  ال�������س���ح���ي 
خالل  م��ن  ال�سحة  على  احل��ف��اظ 
مكونات  حت���ت���وي  اأط��ع��م��ة  ت���ن���اول 

التطوعية  ال��ربام��ج  يف  للم�ساركة 
موؤخراً  ����س���ارك  الأح���م���ر  ل��ل��ه��الل 
يف  الطالبية  الأن��دي��ة  معر�س  يف 
والبنات  للبنن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
ال�����ط�����الب على  ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف 
اجل����ه����ود الإن�������س���ان���ي���ة واخل���ريي���ة 
التي  وامل�ساعدات  الأحمر  للهالل 
وال�سعفاء  للمحتاجن  يقدمها 

على امل�ستوين املحلي والعاملي.
املتطوعن  ق�����س��م  اأن  اإىل  ون������وه 
الطالبي  ال����ه����الل  ف������رق  وع������رب 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  حميد  مب��در���س��ة 
للتعليم الثانوي قام بتوزيع اأجهزة 
من  ع��دد  على  اإلكرتونية  منزلية 
 .. بالفرع  امل�سجلة  املتعففة  الأ�سر 
الطالبي  الهالل  فرق  ومب�ساركة 

“عام  ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل  ���س��ت��ط��ل��ق��ه��ا 
والأ�سر  ال�����س��رائ��ح  ل�سالح  زايد” 
يرعاها  ال��ت��ي  امل��ح��ت��اج��ة  املتعففة 
اآليات  عرب  وذل��ك  الأحمر  الهالل 
العمل التي و�سعتها الهيئة والتي 

يتم تنفيذها عرب فروعها.
�سي�سارك  ال���ف���رع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
والهيئات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال���ع���ام���ة واخل���ا����س���ة ب��ع��ج��م��ان يف 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
املتطوعن  اأق�����س��ام  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
وتوعية  الجتماعية  وامل�����س��اع��دات 
 .. عجمان  بفرع  والأي��ت��ام  املجتمع 
م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل اأن ق�سم 
بفرع عجمان وحتفيزاً  املتطوعن 
ل����ط����الب امل������دار�������س واجل����ام����ع����ات 

العاملية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ب��امل��در���س��ة 
تكرمي  فعالية  تنفيذ  مت  اخلا�سة 
ع���م���ال ب���ل���دي���ة ع���ج���م���ان وت���وزي���ع 
التقدير  و���س��ه��ادات  ل��ه��م  ال��ه��داي��ا 
عليهم و�سكرهم على اجلهود التي 
النظافة  جم���ال  يف  ب��ه��ا  ي��ق��وم��ون 

العامة والإ�سحاح البيئي.
البلدية  دائ�������رة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
مدير  اأف���اد  بعجمان  والتخطيط 
املتطوعن  ق�����س��م��ي  ب������اأن  ال����ف����رع 
عجمان  بفرع  املحلية  وامل�ساعدات 
ذوي  من  الطلبة  ومب�ساركة  قاما 
الطالبي  الهالل  وجماعة  الهمم 
بيئة  اأج���ل  “ م��ن  م��ب��ادرة  بتنفيذ 
ال�ستالت  وزراع�����������ة   “ ن���ظ���ي���ف���ة 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة يف ����س���ارع حم��م��د بن 

30 طردا  ب��ت��وزي��ع  ال��ط��الب��ي ق���ام 
مدر�سة  ط��ال��ب��ات  قدمتها  غ��ذائ��ي��ا 
وجبة   200 و  اخل��ا���س��ة  ع��ج��م��ان 

الغذاء ال�سحي.
امل�ساعدات  ق�����س��م  اأن  اإىل  ون�����وه 
امل��ح��ل��ي��ة ومب�����س��ارك��ة ف���رق الهالل 

غ���ذائ���ي���ة ق��دم��ت��ه��ا م���در����س���ة منار 
الأ�سر  ل�سالح  اخل��ريي��ة  الإمي����ان 

املتعففة امل�سجلة بالفرع.

»الهالل« توزع 1180 �سلة غذائية على اأهايل قرى مديرية ال�سلو يف تعز
•• تعز-وام:

الإن�سانية  حمالتها  تنفيذ  الإم���ارات���ي«  الأح��م��ر  ال��ه��الل  »هيئة  وا�سلت 
والإغاثية بهدف حت�سن احلياة املعي�سية لالأ�سقاء يف اليمن وم�ساعدتهم 
ميلي�سيات  ح�سار  خلفها  التي  ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف  جت��اوز  على 

احلوثي الإيرانية.
فقد وزعت فرق الهالل الأحمر 1180 �سلة غذائية انطالقا من مدر�سة 

الثانية من  املرحلة  ال�سلو يف تعز �سمن  ال�سعة مبديرية  الثورة بقرية 
والعزر  والذنيب  وال��زن��ح  ال�سعة  ق��رى  ا�ستهدفت  التي  التوزيع  عملية 

واملعموق واملو�سطة وحجامة وحمدة وال�سعابي وال�سعرة.
ياأتي توزيع ال�سالل الغذائية وال�سلع الأ�سا�سية على اأهايل القرى التابعة 
وحت�سن  الأو���س��اع  لتطبيع   « الهالل   « م�ساعي  اإط��ار  يف  ال�سلو  ملديرية 
نتيجة  �سعوبات  الأ���س��ر  فيه  تعاين  وق��ت  يف  لالأ�سقاء  املقدمة  اخل��دم��ات 
الآثار التي خلفتها املمار�سات الإرهابية مللي�سيات احلوثي الإيرانية. واأكد 

عدن  يف  الأحمر  الهالل  فريق  رئي�س  امل��زروع��ي  عبداهلل  جمعة  املهند�س 
الإم�������اراتي  ال������دعم  اأن  »وام«  الإم�������ارات  اأن�����باء  ل�����وكالة  ت�س����ريحات  يف 
اإىل  بالوقوف  الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  حر�س  اإط�����ار  ياأتي  لليمن 
الذي  ال�سعب  الظرف  على جتاوز  وم�ساعدتهم  اليمنين  الأ�سقاء  جوار 

يعي�سونه .
لليمن  ال��دع��م  اأوج���ه  ك��ل  تقدمي  عملية   « ال��ه��الل   « تكثيف  اإىل  .م�سرياً 
توفري  �سبيل  يف  والتنموية  والإغاثية  الإن�سانية  امل�ستويات  على  و�سعبه 

اأ�ساد اأهايل  �سبل العي�س الكرمي لهم ورفع املعاناة عنهم. من جانبهم .. 
بدور  ال��ت��وزي��ع  عملية  �سملتهم  وال��ذي��ن  ال�سلو  ملديرية  التابعة  ال��ق��رى 
اأو�ساع  م��ن  يعانونه  م��ا  اإغاثتهم يف ظ��ل  الإم���ارات���ي يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

اإن�سانية �سعبة وما يكابدونه يف �سبيل توفري ما ي�سد رمق اأ�سرهم.
و�سعبا  وحكومة  قيادة  الإم��ارات  لدولة  وتقديرهم  �سكرهم  عن  واأعربوا 
على دعمها لالأ�سر اليمنية ا�ستمراراً لنهج اخلري املتاأ�سل يف نفو�س اأبناء 

الإمارات الأوفياء وم�ساعدتهم اأ�سقاءهم.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ش تركمان�ستان ويوؤكد عمق عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ساء ام�س فخامة الرئي�س قربان 

قويل بردي حممدوف رئي�س جمهورية تركمان�ستان والوفد املرافق.
وقد رحب �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  عمق  موؤكدا  ال�سيف  بالرئي�س  دبي  عهد  ويل 
تطوير  على  البلدين  قيادتي  وح��ر���س  وتركمان�ستان  الم����ارات  دول��ة  ب��ن 
اإىل �سراكة ا�سرتاتيجية يف خمتلف القطاعات  هذه العالقات للو�سول بها 

القت�سادية وال�ستثمارية والثقافية وال�سياحية مبا يحقق م�سالح البلدين 
وال�سعبن ال�سديقن.

وخالل جتاذبه اأطراف احلديث مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم اأعرب فخامة الرئي�س قربان حممدوف عن ارتياحه ملقابلة �سموه 

يف بلده الطيب الذي و�سفه بالبلد ال�سقيق وال�سديق.
واأ�ساف : ات�سرف بدعوة �سموكم لزيارة بلدكم امل�سياف يف كل املنا�سبات وهذا 
فاأنا  وعاملي معروف..  كزعيم وطني  �سموكم  دع��وة من  اأتلقى  اأن  �سرف يل 
�سعيد للقاء �سموكم والتباحث معكم حول عالقاتنا الثنائية و�سبل تعزيزها 
اإن على م�ستوى  امليادين. ورحب فخامته بال�ستثمارات الإماراتية  يف �ستى 

�سراكات  وب��ن��اء  تركمن�ستان  اإىل  للقدوم  اخل��ا���س  القطاع  اأو  ال��ع��ام  القطاع 
القت�سادية  واجل���دوى  النجاح  فر�س  فيها  تتوفر  قطاعات  يف  ا�ستثمارية 
املرجوة من بينها قطاعات الطاقة ال�سم�سية والنفط والغاز والبنية التحتية 
يزورون  ت��رك��م��اين  �سائح  األ���ف   30 م��ن  اأك���رث  اأن  اإىل  م�سريا  وال�����س��ي��اح��ة.. 
المارات �سنويا وهناك رجال اعمال و�سركات تركمانية تتواجد يف المارات 

وتعمل على بناء ج�سور مع �سركات القطاع اخلا�س يف بلدكم ال�سديق.
اآل  ووجه فخامته دعوة ر�سمية اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لزيارة ع�سق اآباد 
اأخ  رئي�س  من  الكرمية  الدعوة  هذه  عاليا  ومثمنا  �ساكرا  �سموه  قبلها  وقد 

و�سديق.
ح�سر اللقاء معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
الطاقة  وزي���ر  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �سهيل  وم��ع��ايل  وامل�ستقبل 
لل�سوؤون  الدولة  وزير  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل  وال�سناعة 
التعاون  ل�سوؤون  الها�سمي وزيرة دولة  اإبراهيم  اخلارجية ومعايل رمي بنت 
اأويل  دراج����ون  �سركة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  و���س��ع��ادة  ال���دويل 
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي 
الدولة لدى جمهورية تركمان�ستان  الع�سب �سفري  و �سعادة ح�سن عبداهلل 

و�سعادة �ساردار ماميت جاراجايف �سفري تركمان�ستان لدى الدولة.
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الإمارات توؤكد اأن احلل ال�سيا�سي يبقى اخليار الأجنع لإنهاء النزاع يف �سوريا

ال�سيخة فاطمة: الطفل هو الرثوة احلقيقية للوطن
•• ابوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
الرثوة  ه��و  املجتمع  يف  الطفل  اأن 
الدولة  وتوليه  للوطن  احلقيقية 
اهتمام  ك���ل  احل��ك��ي��م��ة  وق��ي��ادت��ه��ا 

ورعاية.
وجهتها  كلمة  يف   �� �سموها  وقالت 
الم���ارات  دول���ة  اح��ت��ف��ال  مبنا�سبة 
الطفل  ب���ي���وم  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سموها  اطلقته  ال���ذي  الم���ارات���ي 
لأول مرة ليكون يف اخلام�س ع�سر 
م��ن �سهر م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ���� اإن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
كان  ث����راه«  اهلل  »ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
دائما يرعى الطفال وينظر اإليهم 
ن��ظ��رة ال��واث��ق وي��اأم��ل ب���اأن يكونوا 
على  ح��ث  ف��ل��ذل��ك  امل�ستقبل  ع���دة 
الهتمام بهم وتوفري كل مقومات 

احلياة لهم.
اأننا  الم�����ارات  اأم  ���س��م��و  وا���س��اف��ت 
موؤ�س�س  وتوجيهات  روؤي��ة  ن�ستلهم 
الدولة املغفور له ال�سيخ زايد جتاه 
ي��ق��ول »ان الطفل  الط��ف��ال وك���ان 

ورعاية الطفولة وكانت �سباقة يف 
من  املهمة  ال�سريحة  ه��ذه  متكن 
املجتمع من التمتع بكافة احلقوق 
اأي  ودون  ال��ق��ان��ون  ي��ك��ف��ل��ه��ا  ال��ت��ي 

متييز.
اأنه  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واأك���دت 
ت���اأك���ي���دا حل���ر����س دول�����ة الم�����ارات 
وقيادتها على الطفولة فقد اعتمد 
قبل ايام »املجل�س الوزاري للتنمية« 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
رئي�س املجل�س يوم 15 مار�س من 
الطفل  »ي��وم  ب�  ع��ام لالحتفال  كل 
الإم��ارات��ي« وال��ذي ياأتي بالتزامن 
للطفل  ودمي���ة  ق��ان��ون  اعتماد  م��ع 
للتاأكيد   2016 م���ار����س   15 يف 
على  ال��دول��ة وحر�سها  روؤي���ة  على 
وتذليل  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  تن�سئة 
ك��ل ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي حت���ول دون 
التي  ال�سليمة  التن�سئة  تن�سئتهم 
�ساحلن  اأف���رادا  ليكونوا  توؤهلهم 
يتوافق  ومب��ا  املجتمع  يف  وفعالن 
 2021 الإم��������������ارات  روؤي����������ة  م�����ع 

والو�سول ملئويتها 2071.
واو�سحت �سموها ان دولة الإمارات 
وهي  ال��ط��ف��ل  وم���ازال���ت  احت�سنت 
الحتاد  تاأ�سي�س  ومنذ  اأول��ت  التي 

حب  ابناءها  تر�سع  الرعاية  ه��ذه 
النتماء  قيم  فيهم  وت��زرع  الوطن 
لرتابه وتدفع بهم اىل اإعالء �ساأنه 
ا�سحاء معافن ج�سديا ووجدانيا 
فهي تن�سئ ابناء قادرين على الذود 
بكفاءة  ع��ن وط��ن��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م 
ان املجل�س  واق��ت��دار. وا���س��ارت اىل 
نفذ  والطفولة  لالأمومة  الع��ل��ى 
اميانا  الطفل  ل�سالح  برامج  عدة 
منه بانه ي�ستحق كل رعاية وعناية 
فهم اطفالنا وفلذات اكبادنا وجيل 
امل�ستقبل الذي يجب اعداده جيدا 
ب��د م��ن تهيئة كل  ه��ن��ا ل  ..وم����ن 
البيئة  واي��ج��اد  املنا�سبة  ال��ظ��روف 
الطيبة التي ت�سهل على الم تربية 

وتن�سئة ابنها بطريقة �سليمة.
واو�سحت ان الدولة مل تق�سر يف 
القوانن  هذا املجال فقد ا�سدرت 
ال��ت��ي حت��ث ع��ل��ى رع��اي��ة الطفولة 
فكان قرار ان�ساء نيابة الطفل على 
�سبيل املثال اطارا قانونيا متكامال 
حلماية الأطفال وي�سكل يف الوقت 
ذاته رادعا يحا�سب باأ�سد العقوبات 
امل��ت��ع��دي��ن ع��ل��ى ح���ق���وق الأط���ف���ال 
ملا  ف��ك��ري��ا  اأو  م��ع��ن��وي��ا  اأو  ج�����س��دي��ا 
لذلك من خماطر وتبعات ج�سيمة 

على هوؤلء الأطفال م�ستقبال.
المارات  دول��ة  ان  �سموها  واك���دت 

فلذة الكبد ونور العن ..ابت�سامته 
ت�سيء الدنيا علينا وتعا�سته حزن 

واأمل وقنوط«.
املكانة  دائ��م��اً على  ي��وؤك��د لنا  وك��ان 
التنمية  يف  ل��ل��ط��ف��ل  الأ����س���ا����س���ي���ة 
الج���ت���م���اع���ي���ة ول����ذل����ك ف���اإن���ن���ا يف 
الم�����ارات ح��ري�����س��ون ع��ل��ى رعاية 
الطفولة وَلَدْينا ِبَف�سِل اهلل، روؤيٌة 
الوظائِف  ِبَتنميِة  َتهتمُّ  وا�سحة، 
للطفل،  والج��ت��م��اع��ي��ِة  ال��ِف��ك��ري��ِة 
ِته، وتهيئِة  حَّ اإىل جانِب العنايِة ِب�سِ
ُم���ن���اٍخ اج��ت��م��اع��يٍّ وث���ق���ايفٍّ ه����اِدف، 
ُروَح  ِبا�ستمرار  الطفِل  َل��َدى  ُيَنّمي 

ز والبتكار. الإبداع والتميُّ
وذكرت ان القيادة الر�سيدة للدولة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهم ا�سحاب 
امل��ج��ل�����س العلى  اع�����س��اء  ال�����س��م��و 
ح��ك��ام الم�����ارات ب��ات��ت م��ن الدول 
ع��امل��ي��ا يف جم���ال حماية  ال���رائ���دة 

يف  وال���س��ه��ام  املجتمع  خدمة  على 
اجنازات التطور يف العامل.

ب���ان يكون  واأ���س��اف��ت ان اخ��ت��ي��اري 
ي��وم للطفل الم��ارات��ي يف ك��ل عام 
الطفال  لن�سجع  ب��ه  نحتفل  م��رة 
وتكرمياً  حقوقهم  مم��ار���س��ة  على 
لالأم التي ت�سعى بكل ما حباها اهلل 
بها من حنان وقوة وكفاءة لرتبية 

اأطفالها تربية �سليمة.
العام  اط��ل��ق��ت  ان��ه��ا  اىل  وا�����س����ارت 
المومة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ي  امل��ا���س��ي 
ا�سحاب  وتعزيز حقوق  والطفولة 
لتكونا   2021  2017- الهمم 
واخلطط  ال��ربام��ج  بو�سع  اي��ذان��ا 
التنفيذية لهما مبا يوؤهل الأمهات 
حقوقهم  مل���م���ار����س���ة  والأط������ف������ال 
للوطن  خدمة  ق��دم��اً  بها  وامل�سي 

واأبنائه جميعاً.
كما كانت ال�ستجابة ال�سريعة من 
الدولة واعتماِدها ال�سرتاتيجيتن 
تدل على اهتمامها بهاتن الفئتن 
فتح  املجتمع و�سرورة  املهمتن يف 
امل��ج��ال اأم��ام��ه��م��ا ل��الن��ط��الق نحو 

امل�ستقبل بكل ثقة.
ان  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واأك����دت 
قواعد  اب���ن���اءه���ا  ت��ع��ل��م  ال���ت���ي  الم 
عليها  تنطبق  ال�سحية  ال�سالمة 
جانب  اىل  وه����ي  امل��ث��ال��ي��ة  ���س��ف��ة 

بالطفولة  كبرياً  اهتماماً  املبارك 
يف  املتاأ�سلة  القيم  م��ن  باعتبارها 
املجتمع الإماراتي فاأمنت له اأف�سل 
والتعليمية  الإجتماعية  الرعاية 
ي�سكل  ذل��ك  اأن  باعتبار  وال�سحية 
لإر�ساء  الأ�سا�سية  امل��رت��ك��زات  اأح��د 
ينعم  ومتجان�س  متطور  جمتمع 
وال�ستقرار  ب��الأم��ن  اجلميع  فيه 
حوادث  اأي��ة  م��ن  اجلميع  ويحفظ 

موؤملة.
َقناعتنا  ع���ن  ن���ع���رّب  ان���ن���ا  وذك������رت 
ال���ق���وي���ة ِب��������اأن ت���رب���ي���َة الأط����ف����ال 
وِرع��اي��َت��ه��م واله���ت���م���اَم ب��ه��م اإمنا 
َتاأتي على راأ�ِس كافة الأَْوَلِوّيات يف 
اأهميُة  ان  كما  ن��اج��ح  جمتمٍع  اأِي 
وا�سحة  الأُمَم  ح��ي��اِة  يف  الأط��ف��ال 
ج����دا وه���ن���اك ارت���ب���اط وث��ي��ق بْن 
ة ودرجِة اهتماِمها  ِم الأُمَّ َمَدى تقدُّ
جَناِحها  وَم������َدى  ب���ل  ِب��اأط��ف��اِل��ه��ا، 
الأَْمَثِل  ال��َوْج��ِه  على  تربيِتهم،  يف 

ِليم. وال�سَّ
اأْن تكوَن  اأنه يجب  واأك��دت �سموها 
ال��ب��ي��ئ��ُة ال��ع��ام��ة يف امل��ج��ت��م��ع على 
��ُع ال��ط��ف��ل، ع��ل��ى ُحبِّ  ن��ح��ٍو ُي�����َس��جِّ
والتعوِد  املعرفة  وحّب  ال�ستطالع 
والتجِربة  الك��ت�����س��اِف  ُم��ت��ع��ِة  على 
وك����ذل����ك ال����رتك����ي����ز ع���ل���ى اع������داد 
امل�ستقبل  يف  ق���ادرا  ليكون  الطفل 

بكافة اجهزتها ا�ستطاعت ان جتعل 
اطفال الم��ارات من ا�سعد اطفال 
ال��ع��امل ح��ي��ث ات��اح��ت ل��ه��م العالج 
كل  لهم  ووف��رت  املجاين  والتعليم 
والجتماعية  العلمية  اخل��دم��ات 
مبا فيها احلدائق املجهزة باحدث 
اأهم   .. �سموها  وذك����رت  الل���ع���اب. 
الطفال  اأرى  ان  ه��و  عندي  �سيء 
يعي�سون �سعداء وان املجتمع الذي 
بال�سعادة  فيه  الط��ف��ال  ي�سعر  ل 
وه���ن���اء ال��ط��ف��ول��ة ه���و جم��ت��م��ع به 
خلل م���ا.. ل��ه��ذا امت��ن��ى م��ن ك��ل اأم 
واحة  بيتها  جعل  على  حتر�س  اأن 
�سعادة لأطفالها ولن يتحقق ذلك 
مب��ج��رد الأم���ن���ي���ات ب���ل ل ب���د من 
الوعي باأن املهمة الوىل لالأم قبل 
اأي مهمة اخرى هي رعاية وتربية 
واأنبل  غاية  اأقد�س  لأنها  اطفالها 

هدف.
بالقول  كلمتها  �سموها  واختتمت 
موؤ�س�سات  ب��ك��اف��ة  اأه���ي���ب  ..ان���ن���ي 
م�سوؤولياتها  ت��ت��وىل  اأن  ال���دول���ة 
وتن�سئتهم  الط����ف����ال  ح��م��اي��ة  يف 
وت���ق���دمي امل�����س��اع��دة امل��الئ��م��ة اىل 
الباء والمهات وال�سر والو�سياء 
ال�سرعين ومقدمي الرعاية حتى 
ال�سعادة  ينمو الطفال يف جو من 

واحلب والتفاهم.

من  بالرغم  احتوائها  يف  ال���دويل 
امل��ع��ل��وم��ات امل��وث��وق��ة ال��ت��ي وفرتها 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  اإىل  ال���ل���ج���ن���ة 
الأمن  جمل�س  وبالتحديد  املعنية 

واجلمعية العامة ».
واأ�سافت : » اإن دولة الإمارات تتابع 
ب��اه��ت��م��ام وق��ل��ق ت��داع��ي��ات احلرب 
ع���ل���ى ال�������س���ك���ان امل���دن���ي���ن وجت����دد 
التزاماتها الإن�سانية جتاه ال�سعب 
ال�سوري ال�سقيق وتذكر باأن حجم 
امل�ساعدات التي قدمتها الدولة اإىل 
اإىل   2012 �سوريا يف الفرتة من 
 860،7 ب��ل��غ  ق��د   2018 ب��داي��ة 
كافة  �سملت  اأمريكي  دولر  مليون 
احليوية  الجتماعية  القطاعات 
�ساحلة  ومياه  و�سحة  اأغذية  من 
الإي����واء  وم��راف��ق  وتعليم  لل�سرب 

املجاورة  ال���دول  ويف  �سوريا  داخ���ل 
دولة  جت��دد  كما   «  : وتابعت   . لها 
الإم������ارات م��وق��ف��ه��ا ال��ث��اب��ت الذي 
ال�سبيل  ال�����س��ي��ا���س��ي  احل���ل  ي��ع��ت��رب 
وا�سرتجاع  الدماء  حلقن  الوحيد 
تلبية لتطلعات  الأمن وال�ستقرار 
ال�سعب ال�سوري امل�سروعة وحفاظا 

على وحدة و�سالمة ترابه ».
كلمة  خ���ت���ام  امل���ه���ريي يف  واأك�������دت 
الدولة اأمام جمل�س حقوق الإن�سان 
التو�سيات  ت��وؤي��د  الإم������ارات  اأن   «
وتدعو  اللجنة  تقرير  يف  ال����واردة 
على  العمل  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
و�سع الآليات املنا�سبة لتنفيذ تلك 
ال��ت��و���س��ي��ات ب��اع��ت��ب��اره��ا ج���زءا من 
ت�سوية  اإيجاد  اإىل  ي�سعى  اأي م�سار 

دائمة وعادلة لالأزمة ال�سورية ».

•• جنيف-وام:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ج����ددت 
امل���ت���ح���دة م��وق��ف��ه��ا ال���ث���اب���ت ال���ذي 
ال�سبيل  ال�����س��ي��ا���س��ي  احل���ل  ي��ع��ت��رب 
وا�سرتجاع  الدماء  حلقن  الوحيد 
النزاع  واإن��ه��اء  وال�ستقرار  الأم���ن 

يف �سوريا.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ال���دول���ة اأم���ام 
اإطار  يف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جمل�س 
التحديث  ح��ول  التفاعلي  احل���وار 
الدولية  التحقيق  للجنة  ال�سفوي 
امل�ستقلة ب�ساأن �سوريا والتي األقتها 
�سكرتري  امل���ه���ريي  اأح���م���د  ف��اط��م��ة 

ثالث يف بعثة الإمارات بجنيف.
ورحبت املهريي يف م�ستهل الكلمة 
الدولية  التحقيق  جلنة  باأع�ساء 

تقديرها  ع���ن  م���ع���ربة  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
املجل�س  لإح������اط������ة  جل����ه����وده����م 
�سوريا  يف  ل���ل���ت���ط���ورات  ب��ت��ح��دي��ث 
 2017 يوليو  من  الفرتة  خ��الل 
وفقا  وذل�����ك   2018 ي��ن��اي��ر  اإىل 
الإن�سان  ح���ق���وق  جم��ل�����س  ل���ق���رار 

.20/28
وقالت : » اإن دولة الإمارات ت�ساطر 
ا�ستمرار  اللجنة حيال  رئي�س  قلق 
ت��ده��ور ال��و���س��ع يف ���س��وري��ا منذ 7 
م���ن �سحايا  خ��ل��ف��ه  وم����ا  ����س���ن���وات 
امل����دن����ي����ن وجت���وي���ع  يف ����س���ف���وف 
تدمري  اإىل  اإ�سافة  للمحا�سرين 
احليوية  واملرافق  التحتية  للبنية 
ح�����س��ب ا���س��ت��ن��ت��اج��ات ال��ل��ج��ن��ة كما 
ب�ساأن ت�ساعد  اللجنة  راأي  ت�ساطر 
ال�����س��وري��ة وف�����س��ل املجتمع  الأزم����ة 

ن�سائية دبي تنظم فعالية 
لالأيتام بعنوان ا�سنع فرحة

•• دبي-وام:

ال�سحي  الج��ت��م��اع��ي  ب��امل��رك��ز  ممثلة  الن�سائية  النه�سة  جمعية  نظمت 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ل��الأي��ت��ام ب��ع��ن��وان ا���س��ن��ع ف��رح��ة ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن املوؤ�س�سات 
املجتمعية وجمهور من ال�سيدات. وتاأتي الفعالية �سمن جهود اجلمعية يف 
امل�ستوجبة الهتمام بها والإح�سان  التكافل الجتماعي لهذه الفئة  اإظهار 
اإليها حيث مت تقدمي برنامج ترفيهي �سم عدداً من الفقرات ال�سائقة التي 
تفاعل معها الأيتام. و�سملت الفعالية اأن�سطة ترفيهية متنوعة كامل�سابقات 
والر�سم والتلوين وتوزيع الهدايا على الأطفال وور�س عمل هادفة وم�سلية 

لالأطفال تعزز من املهارات الإبداعية الزاخرة بالقيم.

كليات التقنية العليا ت�ستعر�ش �سواغرها يف معر�ش الإمارات للوظائف
•• دبي-وام:

ت�ستعر�س كليات التقنية العليا خالل م�ساركتها يف “معر�س الإمارات 
على  لديها  ال�����س��اغ��رة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  جمموعة   “  2018 للوظائف 
امل�ستوى الإداري والأكادميي اإ�سافة اىل مبادرة “�سند” لدعم توظيف 
على  واحل�سول  وظيفية  مهارات  اكت�ساب  فر�سة  ومنحهم  اخلريجن 

�سهادة خربة تدعم فر�س توظيفهم للم�ستقبل.
واأكد �سعادة الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية 
العليا حر�س الكليات على امل�ساركة يف خمتلف الفعاليات الوطنية ومن 
بينها معار�س التوظيف الكربى التي تقام بدعم من القيادة احلكيمة 
موؤ�س�سات  خمتلف  يف  الوطنية  الكفاءات  توظيف  فر�س  تعزيز  بهدف 

للتوا�سل  فر�سة  املعار�س  هذه  متثل  حيث  واخلا�س  العام  القطاعن 
الباحث عن  الإماراتي  وال�سباب  العمل  موؤ�س�سات  والفعال بن  املبا�سر 

عمل اأو الراغب يف فر�س وظيفية اأف�سل.
فعالياته  تختتم  ال��ذي   - املعر�س  خ��الل  تعرف  الكليات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
غدا يف مركز دبي التجاري العاملي - بالوظائف ال�ساغرة لديها والتي 
حتظى بتحديث م�ستمر على موقعها الإلكرتوين مبا ميكن الراغبن 
يف اللتحاق بها التقدمي مبا�سرة .. لفتا اإىل الرتكيز على ا�ستقطاب 
التوطن على  ن�سبة  ا�سرتاتيجيتها لتعزيز  اإطار  الوطنية يف  الكفاءات 
يف  التوطن  ن�سبة  بلغت  حيث  والأكادميية  الإداري���ة  امل�ستويات  جميع 

الوظائف الإدارية اأكرث من 33%.
برناجما  متثل  “�سند” التي  م��ب��ادرة  اأن  ال�سام�سي  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 

 100 وا�ستقطبت  �سهور   3 نحو  منذ  اإطالقها  مت  الوظيفي  لالإعداد 
اإداري���ة يف خمتلف فروع  تعيينهم يف وظائف  خريج وخريجة ج��دد مت 
6 �سهور يكت�سبون  اإىل   3 17 بالدولة ملدة ت��رتاوح ما بن  ال�  الكليات 
�سوق  ل��دخ��ول  يوؤهلهم  مب��ا  مهني  وتطوير  وظيفية  م��ه��ارات  خاللها 

العمل حمملن باخلربة املهنية.
واأ����س���اف اأن��ه��م مي�����س��ون ه���ذه ال��ف��رتة ك��م��وظ��ف��ن ر���س��م��ي��ن بالكليات 
التزاما  ويلتزمون  حم��ددة  وظيفة  يف  الوظيفية  بواجباتهم  يقومون 
كامال مبتطلبات بيئة العمل بالكليات وذلك مقابل مكافاآة مالية على 
اأن يح�سل كل منهم عقب انتهاء عقده على �سهادة خربة عملية تفتح 
للتعين يف  اأول��وي��ة  العمل مع منحه  �سوق  التوظيف يف  اأم��ام��ه فر�س 

الكليات.

قيادات تربوية توؤكد ل تهاون مع الفاعلني

اأ�سابع التهام ت�سري اىل عدد من الطالب واحلريقان لي�سا التخريب الأول
الرتبية وال�صرطة حتققان يف واقعتي حريق خالل اأ�صبوع مبدر�صة بال�صارقة

•• ال�صارقة – حم�صن را�صد 

�سهدت اإحدى مدار�س احلكومية 
حادث  وق���وع  بال�سارقة  الثانوية 
الأول  اأم�س  الثالثاء  ي��وم  حريق 
، وت������ردد اأن�����ه ن����اجت ع���ن اإ����س���رام 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة ال���ن���ار يف 
م���رف���ق م����ن م����راف����ق امل����در�����س����ة ، 
املدر�سة وعدد  اإدارة  �سارعت  فيما 
لإخماد  املعلمن يف حم��اول��ة  م��ن 
�سيارات  و����س���ول  ق��ب��ل  احل���ري���ق 
الدفاع املدين التي �سيطرت على 
احل��ري��ق وم��ن��ع��ت م��ن ان��ت�����س��اره ، 
ذك���رت���ه م�سادر  م���ا  وف����ق  وت���ب���ن 
اأنه  امل��در���س��ة  داخ���ل  م��ن  م�سوؤولة 
�سبقه  فقد  الأول  احل��ري��ق  لي�س 
يف نف�س الأ�سبوع وحتديدا الحد 
ح���ري���ق مم���اث���ل مب�سرح  امل���ا����س���ي 
اأن احلريق يف  يوؤكد  املدر�سة مما 
خا�سة   ، ف��اع��ل  بفعل  ال��واق��ع��ت��ن 
واأن ذات املدر�سة قد �سهدت اأعمال 
قام  �سهرين  نحو  قبل  تخريبية 
بها عدد من الطالب وقام اأولياء 
التلقيات  قيمة  ب�����س��داد  ام��وره��م 
ال��ت��ي ح��دث��ت م��ن ج���راء العمال 

التخريبية تلك .

وزارة الرتبية والتعليم وال�سرطة 
وال��دف��اع امل��دين ، موؤكدا على انه 
ل��ن يتم ال��ت��ه��اون يف ح��ال��ة اجلزم 
بان احلريق افتعله طلبه ، خا�سة 
ويعون  ثانوية  مرحلة  يف  وان��ه��م 
خطورة ما قاموا به من تعري�س  
اي�سا  واملمتلكات  للخطر  الرواح 
هو  ه��ذا  ان  امل�سدر  ذات  وك�سف   .
ت�سهده  ال�����ذي  ال���ث���اين  احل���ري���ق 
املدر�سة   ، لفتا اىل ان وفد من 
املجل�س زار املدر�سة يف اول حريق 
متوقعن انه حادث عر�سي ، لكن 
بعد وقوع احلريق الثاين  ا�سبح 
ل��دي��ن��ا ت��خ��وف ب��ان��ه ل مي��ك��ن ان 
فاعل  بفعل  وامن��ا  عر�سيا  يكون 
الن  التحقيقات  اأن   اىل  لف��ت��ا   ،
جت��رى مل��ع��رف��ة  امل��الب�����س��ات وعلى 
ل�����وزارة الرتبية  ���س��ت��ك��ون  ����س���ووؤه 
وقفة  بال�سارقة  التعليم  وملجل�س 
اأنه   على  م�سددا   ، وقا�سية  ج��ادة 
يعبث  اأن  ط��ال��ب  لأي  ي�سمح  ل��ن  
تبن  واإذا   ، امل��در���س��ة  مبمتلكات 
من  مفتعال   احلريق  اإن  بالفعل 
و�سيكون  نتهاون  لن  الطلبة  قبل 

لهم معنا ح�سابا ع�سريا.
واأع����رب ع���دد م��ن اأول���ي���اء الأم���ور 

و�سهدت املدر�سة حتقيقات مو�سعة 
القانونية  ال���������س����وؤون  ق���ب���ل  م����ن 
الفور  على  انتقلت  التي  بالوزارة 
مل���ب���ا����س���رة اأع����م����ال ال��ت��ح��ق��ي��ق مع 
الطالب واإدارة املدر�سة واملعلمن 
مل���ع���رف���ة ال����ط����الب امل��ت�����س��ب��ب��ن يف 
انح�سرت  والتي  احلريق  اإح��داث 
اأطماأن  ، ك��م��ا  6 ط���الب   ن��ح��و  يف 
م�سوؤويل قطاع العمليات بالوزارة 
املدر�سية  الإدارة  اأع�������س���اء  ع��ل��ى 
الذين مت نقلهم  املعلمن  وبع�س 
للم�ست�سفى لإ�سعافهم مما ت�سبب 
لهم من اختناق اثناء م�ساعدتهم 
يف اإطفاء احلريق وخرجوا جميعا 
،فيما  ب�������اأذى  اح�����د  ي�������س���اب  ومل 
املدين  وال��دف��اع  ال�سرطة  با�سرت 
التي  الثانية  الواقعة  يف  حتقيقا 
حت����دث  يف امل���در����س���ة خ����الل 48 

�ساعة
ت����رب����وي رفيع  واف���������اد  م�������س���در 
مبجل�س ال�سارقة للتعليم  ان وفد 
وتفقد  امل��در���س   زار  املجل�س  م��ن 
موقع احلريق كما زار امل�سابن يف 
حالتهم  على  واطمئن  امل�ست�سفى 
املجل�س  ان   م���وؤك���دا   ، ال�����س��ح��ي��ة 
جتريها  ال��ت��ي  التحقيقات  يتابع 

وال���رتب���وي���ن ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��م ملا 
حدث ، م�سريين اىل اأنه   احلريق 
ال���ث���اين م���ن ن��وع��ه ال����ذي يحدث 
�سهدت  ك���م���ا   ، ا�����س����ب����وع  خ������الل 
املرافق  لبع�س  تخريبا  امل��در���س��ة 
منها دورات املياه وتوثيق الواقعة 
بث  مت  حيث  وال�����س��ورة  بال�سوت 
التوا�سل  و�سائل  تناقلته  فيديو 
الجتماعي قبل اأقل من �سهرين 
يف نف�س امل��در���س��ة،  مم��ا ي��وؤك��د اأن 
اجلزاء يف الواقعة الأوىل مل يكن 
ال��ذي مينع  رادع��ا بال�سكل الكاف 
التخريب  مرة  اأعمال  تكرار  من 
اأن  على  ،م�سددين  وثالثة  ثانية 
ال�سديد  احل��زم  ي�ستوجب  الم��ر 
نف�سه  ت�سوله  من  لكل  واملحا�سبة 

اأن ي�سيئ للحرم املدر�سي .
انهم  �سهد عدد من الطالب  كما 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع  ���س��ارك��وا 
ومدير املدر�سة يف اإطفاء احلريق 
قبل و���س��ول  ف��رق ال��دف��اع املدين  
لالختناق  تعر�سهم  اىل  ادى  م��ا 
ب�����س��ب��ب ا���س��ت��ن�����س��اق  ك��م��ي��ة كبرية 
امتداده  ، منعا م��ن  ال��دخ��ان  م��ن 
واملرافق  ال��ف�����س��ول  اىل  احل��ري��ق 

م�صاهد من التخريب الأول الخرى   .

»التنمية الأ�سرية« حتتفل 
بيوم الطفل الإماراتي

•• ابوظبي-وام:

الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  تنظم 
غ��دا يف م��رك��زه��ا ال��ك��ائ��ن مبنطقة 
احتفاًل حتت  ابوظبي،  الزعاب يف 
���س��ع��ار »����س���ك���راً اأم���ن���ا ف��اط��م��ة بنت 
مبارك« وت�ستمر فعاليات الحتفال 
حتى  املوؤ�س�سة  مراكز  من  ع��دد  يف 
وذل���ك   2018 م���ار����س   20 ي����وم 
مبنا�سبة الإع��الن عن يوم الطفل 
الإم������ارات������ي ال������ذي ي�������س���ادف يوم 
اخلام�س ع�سر من ال�سهر اجلاري. 
وياأتي هذا الحتفال انطالقاً من 
املبادرة التي اأطلقتها �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
»املجل�س  من  والعتماد  الأ�سرية، 
ال��وزاري للتنمية« خالل اجتماعه 
�سمو  ب��رئ��ا���س��ة  الأول  اأم�������س  اأول 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير 
تخ�سي�س  ب�ساأن  الرئا�سة،  �سوؤون 
ك�����ل ع���ام  15 م�����ار������س م�����ن  ي������وم 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ط��ف��ل الإم����ارات����ي، 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن 

لالأمومة والطفولة.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي اإىل 
الإماراتي  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ت��وع��ي��ة 
ب��ح��ق��وق الطفل  ك��اف��ة  وامل��ق��ي��م��ن 
واملجتمع،  الأ�����س����رة  يف  وم��ك��ان��ت��ه 
املوؤ�س�سات  دور  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن 
واخل��ا���س��ة يف حتقيق  احل��ك��وم��ي��ة 
التنمية املجتمعية وتنفيذ اخلطط 
وال���ربام���ج ال��وط��ن��ي��ة، ال��ت��ي تعنى 

مبختلف فئات املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
»املوارد الب�سرية لإمارة اأبوظبي« تعقد امللتقى التطويري الرابع لفئة الإدارة التنفيذية

•• اأبوظبي-وام:

الرابعة للملتقى  ال��دورة  اأبوظبي ام�س  الب�سرية لإم��ارة  امل��وارد  ب��داأت هيئة 
يف  اجل���اري  م��ار���س   17 حتى  وت�ستمر  التنفيذية  الإدارة  لفئة  التطويري 
املوؤ�س�سية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  لنخبة  وا�سعة  مب�ساركة  ال�����س��راب،  ق�سر  منتجع 
التطويرية  امللتقيات  لقته  ال��ذي  النجاح  بعد  اأبوظبي،  لإم��ارة  احلكومية 
الثالثة  الأع��وام  العموم والتي مت طرحها على مدى  ال�سابقة لفئة م��دراء 

املا�سية.
وياأتي تنظيم امللتقى ا�ستكماًل للتعاون القائم مع جامعة هارفارد ليتناول 
امل�ساريع،  واإدارة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  ح��ول  مفاهيم  ال��ع��ام  ه��ذا 

يف  ال��ف��ع��ال  واأث��ره��ا  العمل  بيئة  يف  الرقمية  املن�سة  تفعيل  اإىل  بال�سافة 
معاجلة التحديات املوؤ�س�سية.

املوؤ�س�سات  يف  التوا�سل  وتفعيل  تعزيز  على  الرابعة  ال��دورة  حم��اور  وتركز 
احلكومية بدءاً من الدارة التنفيذية وما دون، وتقدمي اأطر وو�سائل مبتكرة 
للم�ساهمة يف �سقل الكفاءات القيادية للم�ساركن ودعم جهودهم يف حتقيق 
ال�سطناعي لالرتقاء  الذكاء  واإدراج حمور  بهم،  املنوطة  امل�سوؤوليات  املهام 
بالأداء احلكومي متا�سياً مع متطلبات ا�سرتاتيجية حكومة دولة المارات 
يف جمال الذكاء ال�سطناعي، لتحقيق التكاملية يف الروؤية امل�ستقبلية التي 
العمل احلكومي  ل يتجزاأ من منظومة  الدولة ولي�سبح ج��زءاً  ت�ست�سرفها 
الأداء  يف  ملمو�س  تقدم  وحتقيق  املت�سارعة  املتغريات  مواكبة  يف  ي�سهم  مبا 

العام على كافة امليادين وامل�ستويات.
امل�ساركة  مو�سوعات  على  رك��زت  للملتقى  ال�سابقة  ال���دورات  اأن  اإىل  ي�سار 
تناولت  كما  واملرنة،  واملتغرية  الأ�سيلة  والقيادة  الأف��راد  ومتكن  املعرفية 
واإدارة املخاطر والطالع على  املوؤ�س�سي  التخطيط ال�سرتاتيجي والبتكار 
جميع  يف  امللتقى  ويعترب  املوؤ�س�سي،  العمل  جم��ال  يف  ناجحة  عاملية  جت��ارب 
احلكومية  القيادات  وجتهيز  لإع���داد  خ�سب  ومناخ  �سانحة  فر�سة  دورات���ه 
مبا يدعم ا�ستمرار وتطور الدفع التنموي بالتعاون مع موؤ�س�سات تعليمية 
التابعة جلامعة هارفارد والتي تعمل على بناء  دولية رائدة ككلية كينيدي 
وتطوير القيادات املتميزة والواعدة يف حكومة اأبوظبي �سمن اأف�سل املعايري 

العاملية.

حاكم عجمان ي�سدر مر�سوما ب�ساأن اإعادة تنظيم موؤ�س�سة عجمان للموا�سالت العامة
•• عجمان-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
اإع��ادة تنظيم  2018 ب�ساأن  1 ل�سنة  حاكم عجمان املر�سوم الأم��ريي رقم 
موؤ�س�سة عجمان للموا�سالت العامة ويت�سمن 22 مادة ويعمل به اعتبارا 

من تاريخ اليوم الأول من ابريل 2018.
رئي�س  الإم��ارة  عهد  ويل  من  املرفوعة  التو�سية  على  بناء  املر�سوم  وياأتي 
عجمان  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مع  الت�ساور  بعد  التنفيذي  املجل�س 
الأمنية  اخل��دم��ات  دع��م  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  العامة  للموا�سالت 
ب�ساأن اأهمية اإعادة تنظيم املوؤ�س�سة على نحو ي�سمن تاأهيلها للقيام باملهام 
التي  املنوطة بها ولتح�سن م�ستويات ونوعية وفعالية اخلدمات  العديدة 
ي��وؤدي لتعزيز بيئة اخلدمات يف الإمارة  تقدمها للجمهور يف الإم��ارة مما 
وحتقيق روؤية احلكومة وخطتها ال�سرتاتيجية لتحقيق التنمية ال�سمولية 

وامل�ستدامة فيها.
ون�����س امل��ر���س��وم ب��ع��د ال��ت��ع��ري��ف��ات ع��ل��ى ان ي��ع��اد تنظيم »م��وؤ���س�����س��ة عجمان 
عامة  كموؤ�س�سة  وت�ستمر  الإم���ارة  يف  حاليا  القائمة  العامة«  للموا�سالت 
مملوكة بكاملها حلكومة الإمارة وتتبع مبا�سرة لويل عهد المارة ويكون 
مركزها الرئي�سي يف مدينة عجمان ويجوز بقرار من جمل�س الإدارة فتح 
اأي فرع او مكتب ور�سة �سيانة او مركز فح�س فني تابع للموؤ�س�سة يف اأي 

اإمارة من اإمارات الدولة.
وحدد املر�سوم جمموعة من الخت�سا�سات تناط باملوؤ�س�سة مهمة حتقيقها 
ومن بينها الإ�سراف على تنظيم خدمات املوا�سالت العامة من نقل بري 
للركاب والب�سائع يف اإمارة عجمان واإ�سدار اللوائح والقرارات التنظيمية 
مب�ستويات  وزواره���ا  الإم���ارة  يف  وللمقيمن  للمواطنن  توفريها  بغر�س 
عالية اجلودة و�سمان انت�سارها اجلغرايف يف مناطق الإمارة املختلفة طوال 
�ساعات اليوم وبحيث ت�ستويف يف تلك املركبات وخدماتها متطلبات ال�سالمة 
ب�سكل  املوؤ�س�سة  لتطوير خدمات  ال�سعي  البيئي مع  التلوث  ن�سبة  وخف�س 
تدريجي واأف�سل وباأ�سعار معقولة تراعي فيها م�سالح امل�ستخدمن لتلك 
اخلدمات وم�سالح املوؤ�س�سة وال�سركات اخلا�سة الأخرى التي تقوم بتوفري 
اخلدمات وامتالك وت�سغيل وا�ستئجار وتاأجري مركبات النقل الربي بكافة 
اأنواعها والقيام بت�سغيل خدمات نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة داخل 
الإمارة ومن الإمارة اإىل خارجها وبالعك�س بوا�سطة احلافالت العمومية 
ومركبات »التاك�سي« والبا�سات العمومية وخدمات نقل ال�سخ�سيات املهمة 
مبركبات خا�سة وخدمات نقل الب�سائع بال�سيارات املخ�س�سة للنقل الربي 
وذلك كله وفقا لالأ�س�س القانونية والعتبارات الأخرى املرعية املطبقة يف 

اإمارات الدولة الأخرى.
اأكرث  اأو  موؤهلة  �سركة  اأو  موؤ�س�سة  اأي��ة  منح  اأي�سا  اخت�سا�ساتها  بن  ومن 
امتياز غري ح�سري للقيام بجميع اأو ببع�س من اخلدمات املن�سو�س عليها 
املوؤ�س�سة ويف نظري ر�سوم امتياز حت�سلها  وفقا ل�سروط ومعايري حتددها 
حتديد  يتم  وبحيث  المتياز  لها  املمنوح  اجلهة  م��ن  ل�ساحلها  املوؤ�س�سة 
املركبات  ع��دد  اأ�سا�س  على  اأو  �سهري  اأو  �سنوي  اأ�سا�س  على  الر�سوم  تلك 
اأي  اإلغاء  للموؤ�س�سة  ويجوز  الإم��ارة  بت�سغيلها يف  املعنية  اجلهة  تقوم  التي 
امتياز او جتديده او تعديله بح�سب مقت�سيات امل�سلحة العامة او م�سلحة 

املوؤ�س�سة.
وت�سمنت الخت�سا�سات كذلك اإن�ساء اأو ا�ستئجار اأو تاأجري الور�س الفنية 
جتارية  اأ�س�س  على  وت�سغيلها  اأن��واع��ه��ا  بكافة  املركبات  باإ�سالح  اخلا�سة 
مع  والتن�سيق  الفنية  ال��ور���س  يف  الغري  ملركبات  ال�سيانة  عمليات  واإدارة 
اجلهات املخت�سة املحلية والحتادية لتمكن املوؤ�س�سة من امتالك وت�سغيل 
وحتديد  الثقيلة  املركبات  اأو  اخلفيفة  للمركبات  الفني  الفح�س  مراكز 
واإعداد  العامة  املوا�سالت  بخدمات  اخلا�سة  واملعايري  الفنية  املوا�سفات 
الدرا�سات الفنية والعملية لتح�سن تلك اخلدمات من �سنة لأخرى وذلك 
باإدخال الربامج الإلكرتونية احلديثة املطبقة يف الدول املتقدمة لأغرا�س 
احلافالت  وحتديد  العمالء  وخدمة  والت�سغيل  العمليات  ومتابعة  اإدارة 
ومراقبة  وال�ساغرة  امل�سغولة  »التاك�سي«  ومركبات  العمومية  والبا�سات 
�سرعة تلك املركبات واأماكن تواجدها يف الإمارة وحتديد طرق بديلة لها يف 
حالة وجود حوادث اأو ازدحام واإن�ساء وتطوير وتنفيذ اأنظمة النقل بال�سكك 
واإليها من  الإم��ارة ومنها  النقل على م�سارات حمددة داخل  اأو  احلديدية 
الإم��ارات الأخ��رى يف الدولة وت�سغيل خدمات نقل الركاب بو�سائل النقل 
الإمارات  من  واإليها  ومنها  الإم���ارة  داخ��ل  حم��ددة  م�سارات  على  البحري 
الأخرى يف الدولة وذلك بالتن�سيق مع كافة اجلهات املخت�سة املعنية داخل 
المارة وخارجها ويحق للموؤ�س�سة منح اأي جهة موؤهلة اأو اأكرث امتياز غري 

اإيرادات املوؤ�س�سة وفقا ملقت�سيات اللوائح املالية للموؤ�س�سة وا�ستثمار اأموال 
املوؤ�س�سة وممتلكاتها بالطريقة التي تراها مالئمة لأغرا�سها.

وتطرق املر�سوم الأمريي اإىل اإدارة املوؤ�س�سة اإدارة املوؤ�س�سة والذي يتكون من 
رئي�س و�ستة اأع�ساء على اأن ينتخب جمل�س الإدارة يف اول جل�سة له نائباً 
للرئي�س من بن اأع�ساء املجل�س وي�سرتط اأن ي�سمل جمل�س الدارة اأع�ساء 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  لدائرة  ممثلن 
املوا�سالت  ب��خ��دم��ات  وال���دراي���ة  الخت�سا�س  ذوي  م��ن  واآخ��ري��ن  عجمان 

العامة اأو من اأ�سحاب اخلربة يف الأمور املتعلقة بن�ساط املوؤ�س�سة.
ويتم اختيار رئي�س جمل�س الإدارة واأع�سائه بقرار امريي ي�سدره احلاكم 
ا�ستبدالهم  وي�ستمر رئي�س واأع�ساء املجل�س يف �سغل منا�سبهم ما مل يتم 
اأو اإعادة تعيينهم جزئيا اأو كليا بقرار اأمريي لحق ويحدد �سمو ويل عهد 
الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  مكافاآت  مقدار  مالية  �سنة  كل  يف  الم��ارة 
املوؤ�س�سة  �سوؤون  املهيمنة على  العليا  ال�سلطة  الإدارة هو  وان يكون جمل�س 
ت�سريف  ل�سمان  ال�سرورية  ال�سلطات  كافة  له  وتكون  اأمورها  وت�سريف 
واملالية  التجارية  الإدارة  اأ�ساليب  لأف�سل  وفقا  املوؤ�س�سة  ���س��وؤون  واإدارة 

ال�سائدة يف الدولة وب�سورة ت�سمن حتقيق اأغرا�س املوؤ�س�سة.
الخت�سا�سات من  الإدارة جمموعة من  الم��ريي جمل�س  املر�سوم  وخ��ول 
�سنة  كل  يف  م�سروعاتها  وخطط  للموؤ�س�سة  العامة  ال�سيا�سة  و�سع  بينها 
مالية والإ�سراف على تنفيذ تلك ال�سيا�سة واخلطط بعد اعتمادها ب�سورة 
نهائية من ويل العهد واإ�سدار اللوائح التنظيمية والقرارات الالزمة ب�ساأن 
الإ�سراف الأمثل والفعال على خدمات املوا�سالت العامة بالإمارة بغر�س 
و�سمان جودتها وتطويرها، من وقت لآخر وحتديد تعريفة الأجرة مقابل 
نقل الركاب بوا�سطة مركبات “التاك�سي” واحلافالت العمومية والبا�سات 
العمومية داخل مناطق الإمارة ومنها اإىل خارجها وبالعك�س ويجوز ملجل�س 
ال�سارية  الأج��رة  تعريفة  وتعديل  ذلك �سروريا مراجعة  راأي  الإدارة متي 
ولكن ل يجوز البدء يف تطبيق اأي تعديل يف تعريفة الأجرة اإل بعد انق�ساء 
ثالثن يوما من تاريخ اإعالنها للجمهور واملوافقة على قيام املوؤ�س�سة باإبرام 
التفاقيات والعقود مع الغري مبا يف ذلك اإتفاقيات المتياز غري احل�سرية 
التي متنحها املوؤ�س�سة ل�سركات اأو ملوؤ�س�سات جتارية موؤهله لت�سغيل خدمات 

مركبات اأو احلافالت العمومية اأو البا�سات العمومية يف الإمارة.
ومن اخت�سا�سات جمل�س الإدارة اأي�سا اإ�سدار اللوائح الداخلية والأنظمة 
للموارد  لئحة  ذلك  يف  مبا  للموؤ�س�سة  والإداري���ة  املالية  بال�سئون  املتعلقة 
الب�سرية يف املوؤ�س�سة تبن الإحكام اخلا�سة بتعين موظفي وعمال املوؤ�س�سة 
حما�سبتهم  وقواعد  ومكافاآتهم  وبدلتهم  مرتباتهم  وحتديد  وترقيتهم 
�سروط  واعتماد  بهم  املتعلقة  الأح��ك��ام  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  خدمتهم  وانتهاء 
والبا�سات  العمومية  “التاك�سي” واحلافالت  ملركبات  ال�سائقن  ترخي�س 
الإحكام  من  ذل��ك  وغ��ري  حما�سبتهم  وقواعد  العام  ومظهرهم  العمومية 
مركبات  يف  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب  الفنية  املتطلبات  واع��ت��م��اد  ب��ه��م  املتعلقة 
وال���ق���رارات الالزمة  ال��ل��وائ��ح  واإ���س��دار  الإم����ارة  العمومية يف  واحل��اف��الت 
ال��ت��و���س��ي��ات ل���ويل ع��ه��د الإم�����ارة لإ����س���دار لئ��ح��ة يحدد  لتطبيقها ورف���ع 
مبوجبها الر�سوم املالئمة عن الرخ�س واملوافقات والت�ساريح وال�سهادات 
التي ت�سدرها املوؤ�س�سة اأو تقوم بتجديدها مبوجب اأحكام هذا املر�سوم اأو اأي 
غرامات اأو جزاءات اإداري��ة اأخرى على اأي �سخ�س يرتكب خمالفة لأحكام 

هذا املر�سوم اأو اأحكام اأي لوائح ت�سدر مبوجبه.
ال�سنوية  امل��وازن��ة  م�����س��روع  اإق����رار  اأي�����س��ا  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ويخت�س 
يف  البدء  قبل  خطيا  لعتمادها  الإم���ارة  عهد  ويل  ايل  ورفعها  للموؤ�س�سة 
خالل  للموؤ�س�سة  اخلتامية  املالية  واحل�سابات  البيانات  واإق���رار  تنفيذها 
العهد  انتهاء كل �سنة مالية وعر�سها على ويل  اأ�سهر الأوىل بعد  الأربعة 
للت�سديق عليها واإ�سدار التو�سيات لويل عهد الإمارة بتعين اأو عزل مدير 
عام املوؤ�س�سة وب�ساأن �سروط خدمته على اأن يكون من غري اأع�ساء جمل�س 
الإدارة وتعين مدقق ح�سابات للموؤ�س�سة وحتديد اأتعابه يف بداية كل �سنة 
مالية ويجوز ملجل�س الإدارة تفوي�س اأي من �سلطاته لأي جلنة فنية ي�سدر 
قرار منه بت�سكيلها وحتديد �سالحياتها وتنظيم اأعمالها ويحق له يف اأي 
وقت تكليف واحد اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو تكليف املدير العام 
للموؤ�س�سة للقيام باأي عمل معن اأو مبمار�سة اأية �سالحيات حمددة �سواء 

ب�سفة دائمة اأو موؤقتة وح�سب ما قد يراه جمل�س الإدارة مالئما.
مرة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  يجتمع  اأن  اإىل  الأم��ريي  املر�سوم  بنود  ودع��ت 
اأو  الإدارة  رئي�س جمل�س  على طلب من  بناء  �سهر  كل  الأق��ل  على  واح��دة 
اأع�ساء املجل�س وان يكون للموؤ�س�سة مدير عام يتم تعيينه  من ثالثة من 
ويكون  الإدارة  تو�سية من جمل�س  بناء على  الإم��ارة  بقرار من ويل عهد 
هو املوظف التنفيذي الأول يف املوؤ�س�سة وامل�سوؤول اأمام جمل�س الإدارة وويل 

ح�سري للقيام بجميع اأو ببع�س من تلك اخلدمات وفقا لل�سروط واملعايري 
التي حتددها املوؤ�س�سة وذلك نظري ر�سوم امتياز حت�سلها املوؤ�س�سة ل�ساحلها 

من اجلهة املمنوح لها المتياز.
واجلهات  الرتخي�س  �سلطات  م��ع  بالتن�سيق  املوؤ�س�سة  املر�سوم  خ��ول  كما 
املخت�سة املعنية يف الإم��ارة ويف الم��ارات الأخ��رى يف الدولة لو�سع خطة 
حمددة خلدمات املوا�سالت العامة يف كل �سنة مالية وذلك بهدف تعزيز 
خطة  �سمن  اخل��ط��ة  تلك  اإع����داد  يتم  وبحيث  الإم����ارة  يف  اخل��دم��ات  بيئة 
وتنفيذ  الإم��ارة  حكومة  تعتمدها  التي  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
تلك اخلطة ال�سنوية بعد اإقرارها من اجلهات املعنية يف الإمارة والتن�سيق 
مع �سلطات الرتخي�س املخت�سة يف المارة ب�ساأن ال�سروط املطلوبة ملنح اأي 
نوعها  كان  اأيا  لأية مركبة  قائم  اأي ترخي�س  اأو لتجديد  ترخي�س جديد 
ال�سخ�سي  لال�ستخدام  املخ�س�سة  اخلفيفة  الف���راد  مركبات  وبا�ستثناء 
من  خطية  ر�سالة  على  م�سبقا  احل�سول  ال�سروط  تلك  تت�سمن  ان  يجب 
املوؤ�س�سة توؤكد ا�ستيفاء املركبة املعنية للمتطلبات الأ�سا�سية واملعايري املقررة 
من املوؤ�س�سة لرتخي�س املركبة املعنية اأو لتجديد ذلك الرتخي�س بح�سب 

احلال.
و�سملت الخت�سا�سات كذلك التن�سيق مع اجلهات املعنية يف المارة ب�ساأن 
اأية رخ�سة  لتجديد  اأو  اأية رخ�سة جتارية جديدة  ملنح  املطلوبة  ال�سروط 
جتارية قائمة لأية �سركة اأو موؤ�س�سة تعمل يف جمال تعليم قيادة املركبات 
بدون  اأو  ب�سائق  للغري  املركبات  تاأجري  اأو يف جمال  اأنواعها  اختالف  على 
�سائق اأو تعمل يف جمال خدمات املوا�سالت العامة مبا يف ذلك نقل الركاب 
نقل  اأو  العمومية  والبا�سات  ال�سغرية  واحل��اف��الت  »التاك�سي«  مبركبات 
اأن تت�سمن �سروط  الب�سائع باملركبات املخ�س�سة للنقل الربي وي�سرتط 
ا�سدار اأو جتديد الرخ�س التجارية لل�سركات واملوؤ�س�سات احل�سول م�سبقا 
املعنية  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  ا�ستيفاء  توؤكد  املوؤ�س�سة  ر�سالة خطية من  على 
للمتطلبات الأ�سا�سية واملعايري املقررة من املوؤ�س�سة لإ�سدار رخ�سة جتارية 

اأو لتجديد تلك الرخ�سة لل�سركة اأو املوؤ�س�سة املعنية.
التي  وال�سهادات  والت�ساريح  وامل��واف��ق��ات  الرخ�س  ع��ن  الر�سوم  وتقا�سي 
امل��وؤ���س�����س��ة للغري  اأخ����رى تقدمها  اأي���ة خ��دم��ات  اأو ع��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  ت�����س��دره��ا 
اأية  لأح��ك��ام  اأو  امل��ر���س��وم  ه��ذا  لأح��ك��ام  املخالفات  ع��ن  ال��غ��رام��ات  وحت�سيل 
الر�سوم  تلك  يتم حتديد  وذل��ك ح�سبما  ق��رارات ت�سدر مبوجبه  او  لوائح 
والغرامات يف القرار الأم��ريي الذي ي�سدره ويل عهد الإم��ارة كما يحقق 
اأو م�سروعات م�سرتكة مع املوؤ�س�سات  اأية اتفاقيات  اأن تدخل يف  للموؤ�س�سة 
اأو  خارجها  يف  اأو  ال��دول��ة  يف  لها  مماثلة  ن�ساطات  متار�س  التي  والهيئات 
بغر�س التعاون والتن�سيق مع تلك املوؤ�س�سات والهيئات يف اأي من جمالت 
ن�ساطها والقيام �سواء منفردة اأو بامل�ساركة مع اأية �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى 
يف الدولة بتنفيذ اأي م�سروع ا�ستثماري يتعلق باملوا�سالت العامة اأو القيام 
املوؤ�س�سة  باأغرا�س  اأعمال تكون لها �سلة مبا�سرة  اأو  اأية ن�ساطات  مبزاولة 
وذلك ح�سبما يرى جمل�س الإدارة والقيام بتاأدية اي اخت�سا�سات او اإجناز 
اأو ويل عهد  اأو ح�سبما يرى احلاكم  اأي مهام ذات �سلة باأغرا�س املوؤ�س�سة 
للموؤ�س�سة �سخ�سية  املوؤ�س�سة. ويكون  اأغرا�س  اأنها لزمة لتحقيق  الإم��ارة 
اعتبارية م�ستقلة وتعترب ممتلكاتها مبثابة اأموال عامة ويف �سبيل حتقيق 
اأغرا�س املوؤ�س�سة يحق لها اأن تتمتع بال�ستقالل الداري واملايل بقدر ما قد 
يكون مطلوبا لتمكينها من ممار�سة اأعمالها على اأ�س�س جتارية واأن تتمتع 
بالأهلية القانونية الكاملة ملبا�سرة وتاأدية كافة الت�سرفات التي يقت�سيها 
ح�سن قيامها باأعمالها وتاأدية اخت�سا�ساتها وحتقيق اأغرا�سها وعلى وجه 
اخل�سو�س يكون للموؤ�س�سة احلق يف ان تقوم وبا�سمها وب�سفتها العتبارية 
وال�سركات  احلكومية  الدوائر  مع  والتفاقيات  العقود  اأن��واع  كافة  باإبرام 
املوؤ�س�سة  واخت�سا�سات  اأعمال  �سمن  يقع  اأم��ر  اأي  ب�ساأن  املعنية  والهيئات 
اأن تتوىل ب�سفتها العتبارية اللتزامات  اأغرا�سها ولها  اأو يوؤدي لتحقيق 

القانونية الواردة يف تلك العقود والتفاقيات.
واعطي املر�سوم للموؤ�س�سة كامل ال�سالحية باأن ت�سرتي واأن تتملك با�سمها 
مركبات »التاك�سي« واحلافالت العمومية مبختلف اأنواعها التي ت�ستخدم 
اأية  ت�ستاأجر  اأو  تن�سئ وتتملك  وان  الأج��رة  الركاب مقابل تعريفة  يف نقل 
مكاتب اأو ور�س �سيانة او مراكز فح�س فني اأو اأية حمطات مواد برتولية 
خا�سة باملوؤ�س�سة لتزويد مركبات »التاك�سي« واحلافالت العمومية التابعة 
الغيار  والآلت وقطع  املعدات  وا�ستعمال  ب�سراء  تقوم  واأن  باملحروقات  لها 
مالئما  اأو  �سروريا  املوؤ�س�سة  ت��راه  ق��د  ح�سبما  املنقولت  م��ن  ذل��ك  وغ��ري 
لتاأدية اخت�سا�ساتها ولت�سريف اأعمالها واأن تقوم بفتح وت�سغيل احل�سابات 
امل�سرفية واق���رتا����س الأم�����وال م��ن امل�����س��ارف وج��ه��ات ال��ت��م��وي��ل الأخ���رى 
من  ال��ق��رو���س  تلك  ���س��داد  و�سمان  املوؤ�س�سة  واأع��م��ال  ن�ساطات  لت�سريف 

هذا  مبوجب  امل��ح��ددة  واخت�سا�ساتها  مهامها  املوؤ�س�سة  تنفيذ  عن  العهد 
املر�سوم وميثل املدير العام املوؤ�س�سة اأمام الغري وي�سرف على تنفيذ �سيا�سة 
اأعمالها و�سوؤونها  املوؤ�س�سة ويقوم بالإ�سراف الفني والإداري على  وخطط 

اليومية الأخرى.
كما خول املر�سوم الأمريي للمدير العام بع�س الخت�سا�سات اأهمها اقرتاح 
ال�سيا�سات  تلك  وتنفيذ  وخططها  للموؤ�س�سة  العامة  ال�سيا�سات  م�ساريع 
واخلطط واحكام هذا املر�سوم واأحكام اللوائح التنظيمية والقرارات ب�ساأن 
الإ�سراف الأمثل والفعال على خدمات املوا�سالت العامة بالإمارة و�سمان 
جودتها وتطورها واإعداد الدرا�سات الالزمة ب�ساأن حتديد تعريفة الأجرة 
ال�سارية يف الإمارة وعر�سها على جمل�س الإدارة ولتخاذ القرارات املنا�سبة 
والعقود  التفاقيات  م�ساريع  واإع���داد  لآخ��ر  وق��ت  من  لتعديلها  اأو  ب�ساأنها 
الإدارة  جمل�س  على  وعر�سها  الغري  مع  اإبرامها  يف  املوؤ�س�سة  ترغب  التي 
للموافقة على اإبرامها واإعداد م�ساريع اللوائح الداخلية والأنظمة املتعلقة 
الإدارة  الب�سرية وعر�سها على جمل�س  وامل��وارد  املالية والإداري��ة  بال�سوؤون 
لإ�سدارها واإعداد م�سروع موازنة املوؤ�س�سة ال�سنوية وعر�سها على جمل�س 
حدود  يف  للموؤ�س�سة  امل�سرفية  احل�سابات  وت�سغيل  واإدارة  لإقرارها  الإدارة 
ال�سالحيات املخولة له من قبل جمل�س الإدارة وتعين موظفي املوؤ�س�سة 
والإ�سراف  الإدارة  جمل�س  م��ن  املعتمدة  الب�سرية  امل����وارد  لالئحة  وف��ق��ا 
اإمارات  يف  للموؤ�س�سة  املماثلة  املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  وفنيا  اإداري��اً  عليهم 
خطط  دع��م  يف  واإمكانياتها  خرباتها  ا�ستغالل  بغر�س  الأخ���رى  ال��دول��ة 
واإعمال املوؤ�س�سة ويف و�سع الربامج التي تكفل تطوير املوؤ�س�سة وتاأدية اأية 

اخت�سا�سات اأخرى ي�سندها له جمل�س الإدارة اأو ويل عهد الإمارة.
ول يجوز اأن يكون لرئي�س جمل�س الإدارة اأو لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س 
الإدارة اأو ملدير عام املوؤ�س�سة اأو لأي موظف باملوؤ�س�سة م�سلحة مبا�سرة اأو 

غري مبا�سرة يف التفاقيات والعقود التي تربمها املوؤ�س�سة.
ويجب عر�س القرارات ال�سادرة عن جمل�س الإدارة يف امل�سائل اجلوهرية 
الآتية على ويل عهد الإمارة قبل اأن ي�سبح القرار املعني نافذا ومنها تعديل 
اأي تعديل جوهري يف �سيا�ستها  اإدخال  اأو  املوؤ�س�سة  اأغرا�س  اأي غر�س من 
العامة او اإجراء اأي تعديل يف موازنة املوؤ�س�سة بعد اعتمادها من ويل عهد 
الإمارة او اإبرام اأي اتفاقية قر�س با�سم املوؤ�س�سة مع امل�سارف وغريها من 

موؤ�س�سات التمويل.
وحدد املر�سوم راأ�س مال املوؤ�س�سة امل�سرح به مببلغ �ستن مليون درهم وراأ�س 
املال  راأ���س  مبلغ  زي��ادة  ويجوز  دره��م  مليون  ع�سرين  مببلغ  املدفوع  مالها 
يوافق عليها  الإدارة  بتو�سية من جمل�س  املدفوع  املال  راأ���س  اأو  به  امل�سرح 

خطيا ويل عهد الإمارة بعد الت�ساور مع احلاكم.
وتلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا املر�سوم الت�سريعات املحلية وهي املر�سوم 
 2009 ل�سنة   8 2005 واملر�سوم الأم��ريي رقم  4 ل�سنة  الأم��ريي رقم 
واملر�سوم الأمريي رقم 9 ل�سنة 2010 على ان ت�ستمر اللوائح والقرارات 
هذا  احكام  مبوجب  تعديلها  حن  اإىل  املفعول  �سارية  مبوجبها  ال�سادرة 

املر�سوم.
وين�سر هذا املر�سوم الأمريي يف اجلريدة الر�سمية ويعمم على كافة اجلهات 

املعنية بتنفيذه للعمل مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.

موا�سالت عجمان تنظم رحلة بحرية ل�سائقي مركبات الأجرة 
•• عجمان : الفجر

املوا�سالت  موؤ�س�سة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  اط��ار  يف 
جل�سة  المتياز  اإدارة  نظمت  ال�سائقن،  لإ�سعاد  العامة 
ع�سف ذهني لعدد من �سائقي مركبات الأجرة املتميزين 
التي  القيم  غر�س  بهدف  المتياز  ل�سركات  والتابعن 
م��ن يخت  وذل��ك على  العمل،  اأدائ��ه��م يف  على  تنعك�س 

مبر�سى عجمان.
اأكد عمر حممد لوتاه املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
يف موؤ�س�سة املوا�سالت العامة عجمان اأن جل�سة الع�سف 
الروتن  ا�ستهدفت اخلروج عن  ال�سلوب  بهذا  الذهني 
اليومي لل�سائقن ومناق�ساتهم وال�ستماع  لأهم الفكار 
يف  الأج���رة  مركبات  م�ستخدمي  �سالح  يف  ت�سب  التي 
ال��راح��ة حتى يتمكنوا من  الإم���ارة وم��ا متثل لهم م��ن 

على  بالنفع  �ستعود  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ادة  م��ن  ج��و  يف  العمل 
املجتمع برت�سيخ �سورة ذهنية ايجابية عند اجلمهور.

مركبات  �سائقي  م��ع  امل�ستمر  التوا�سل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الجرة من خالل ور�س عمل مكثفة يف كيفية التعامل 
مهم  اأم��ر  العينية  باجلوائز  وحتفيزهم  اجلمهور  م��ع 
املناف�سة  روح  بينهم  يغر�س  كما  الطيبة  بثماره  وياأتي 
والبحث عن تطور الذات وهذا و�سح يف الفرتة املا�سية 
ح��ي��ث مت ت��ك��رمي اك���رث م��ن ���س��ائ��ق ب��ن��اًء ع��ل��ى ات�سالت 
اأو  العام  ال�سلوك  من اجلمهور وال�سادة بهم من حيث 

لالأمانة.
التي  اجلل�سة  ب��ه��ذه  امتنانهم  ع��ن  ال�سائقون  واأع����رب 
يواجهونها  التي  التحديات  بع�س  خاللها  من  طرحوا 
اجلمهور  يطرحها  التي  والت�ساوؤلت  اليومي  بالعمل 

عليهم.

ع�سف ذهني عن الت�سامح مبعهد تدريب املعلمني يف عجمان
•• عجمان-وام:

ام�س  الت�سامح  وزي���ر  مكتب  نظم 
ا�ستهدفت  ذه��ن��ي  ع�����س��ف  ج��ل�����س��ة 
خمتلف  م��ن  ومعلمة  معلما   40
واخلا�سة  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����دار������س 
مفاهيم  ع���ل���ى  خ���الل���ه���ا  ت���ع���رف���وا 
ومبادئ وقيم الت�سامح والحرتام 
درا�سة  ومت  وال����وئ����ام  وال��ت��ع��اي�����س 
ومناق�سة �سبل تعزيز قيم الت�سامح 
و�ساهموا  املدر�سية  البيئة  �سمن 
اإيجابية لتعزيز هذه القيم  باأفكار 
املجتمع خا�سة  اأف��راد  بن  النبيلة 

عند فئة ال�سباب.
وق������دم م�����س��ت�����س��ارو م��ك��ت��ب وزي����ر 
ال���دك���ت���ور كينث  ال��ت�����س��ام��ح وه����م 
وي��ل�����س��ون وال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل خليل 
والدكتور توم ديفيز خالل اجلل�سة 
تدريب  م��ع��ه��د  احت�سنها  ال��ت��ي   -
لوزارة  التابع  عجمان  يف  املعلمن 
الرتبية والتعليم -عر�سا تقدمييا 
التي  الت�سامح  ا�سرتاتيجية  ح��ول 
الدولة يف ظل توجيهات  تنتهجها 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

الت�سامح  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
اأ���س��ا���س��ا على  يف ال���دول���ة وامل��ب��ن��ي��ة 
للت�سامح  ال���وط���ن���ي  ال����ربن����ام����ج 
الهادف اإىل ا�ستدامة قيم الت�سامح 
واح���������رتام ال���ت���ع���ددي���ة وال���ق���ب���ول 
من  ودينيا  وثقافيا  فكريا  بالآخر 
والكراهية  ال��ت��ط��رف  ون��ب��ذ  ج��ه��ة 
وال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع�����س��ب��ي��ة م���ن جهة 
تنوع  اأن  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  اأخ������رى 
والثقافات  والأدي������ان  اجل��ن�����س��ي��ات 
من  مزيد  اإىل  يف�سي  املجتمع  يف 
الزدهار والتقدم يف �ستى املجالت 

ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�سلحة .
معايل  ح��ر���س  امل�ست�سارون  واأك���د 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وزير الت�سامح على �سرعة العمل مع 
ال�سرتاتيجين  ال�سركاء  خمتلف 

ل�سيما  احل���ي���وي���ة  وال���ق���ط���اع���ات 
والجتماعية  ال��ف��ك��ري��ة  اجل��وان��ب 
والثقافية والقت�سادية مبا يخدم 
ال�سعادة  ويحقق  الإن�سانية جمعاء 

والرخاء.
الذهني  الع�سف  جل�سة  وخل�ست 
ومقرتحات  اأف��ك��ار  جم��م��وع��ة  اإىل 
ميكن  واملعلمات  املعلمون  قدمها 
وطنية  م�����ب�����ادرات  اإىل  ب���ل���ورت���ه���ا 
اإيجابية  اآث����ار  ل��ه��ا  �سيكون  رائ����دة 
الأ�سرة  دور  تعزيز  حيث  من  ع��دة 
املرتابطة يف بناء املجتمع املت�سامح 

ال�سباب  ل��دى  الت�سامح  وتر�سيخ 
ووقايتهم من التع�سب والتطرف 
والثقايف  العلمي  املحتوى  واإث���راء 

للت�سامح.
وزير  اأن مكتب  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
ور�س  م��ن  �سل�سلة  يعقد  الت�سامح 
الذهني  الع�سف  وجل�سات  العمل 
على مدار العام ت�ستهدف خمتلف 
القطاعات ذات العالقة خا�سة ما 
يرتبط بال�سباب لت�سخري قدراتهم 
وحتفيز طاقاتهم ليكونوا فاعلن 

ومنتجن يف املجتمع.



اخلميس   15   مارس    2018  م   -   العـدد  12275  
Thursday   15   March   2018  -  Issue No   12275

05

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

من  عبيد،  خالد  عبيد  املتناف�سان  تاأهل 
اأي����وب الأن�����س��اري بكلباء،  اأب���و  م��در���س��ة 
وزارا كمال، من مدر�سة جيم�س ملينيوم 
النهائي من  الدور ن�سف  اإىل  بال�سارقة 
ال�سارقة  “من�سد  ب��رن��ام��ج  م��ن��اف�����س��ات 
ال�سغري” الرابع، الذي تنتجه وتقدمه 
برعاية  ل���الإع���الم،  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  م����ن  ك���رمي���ة 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.
من  ال�ساد�سة  احللقة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التي  عربياً،  نوعه  من  الأول  الربنامج 
�سا�سة  على  املا�سي  الثنن  م�ساء  ُبثت 
تلفزيون ال�سارقة، وجاءت احللقة �سمن 
الربنامج  من  الأوىل  املرحلة  مناف�سات 
مت�سابقاً،   56 ف��ي��ه��ا  ي�������س���ارك  ال���ت���ي 
الدور  اإىل  الرتقي  اأج��ل  من  يتناف�سون 

قبل النهائي، الذي �سي�سهد تناف�س 16 
متناف�سن   8 منهم  ي��ت��اأه��ل  مت�سابقاً، 

للحلقة النهائية.
�سارك  املتاأهلن  املت�سابقن  جانب  واإىل 
كل  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ال�ساد�سة  احللقة  يف 
�سعيد عبداهلل، من مدر�سة  من �سوغة 
بال�سرقية،  ع���ب���دامل���ل���ك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 

م���ن مدر�سة  زك�����ي،  اإب���راه���ي���م  وحم���م���د 
املزروعي،  و���س��ه��د  ب��ال��و���س��ط��ى،  ال��ث��م��ي��د 
بوادي  عثمان  بنت  عائ�سة  مدر�سة  من 
احللو، ولوؤي حممود اأحمد، من مدر�سة 
الأه��ل��ي��ة اخل���ريي���ة ب��ال�����س��ارق��ة، وجلن 
بن  جمانة  مدر�سة  م��ن  ع��ب��داهلل،  قي�س 

اأبي طالب بال�سرقية.

مع  احللقة  يف  التناف�س  �سباق  وانطلق 
�سوغة �سعيد عبداهلل، التي اأدت اأن�سودة 
اخل�سر،  ح��م��ود  للمن�سد  جنة”  “هي 
اأحمد،  ل����وؤي حم��م��ود  امل��ت�����س��اب��ق  ت��اله��ا 
ال���ذي اأب����دع يف اأدائ����ه لأن�����س��ودة “جنان 
ال�ساملي،  م��ن�����س��ور  ل��ل��م��ن�����س��د  اخللود” 
وباأداء قوي ك�سفت فيه عن موهبتها يف 
املزروعي  املت�سابقة �سهد  اأطلت  الإن�ساد، 
اهلل”  يا  “اهلل  باأن�سودة  جمهورها  على 
اجل�سمي،  ح�����س��ن  الإم����ارات����ي  ل��ل��ف��ن��ان 
تالها علي حممد زكي، الذي اأن�سد “يا 
رحيم،  حممد  للمن�سد  براقاً”  ليتني 
تبعته جلن قي�س عبداهلل، التي اأجادت 
والإجنليزية  العربية  باللغتن  الإن�ساد 
اأنت  الأم�����ان  “اأنت  اأن�����س��ودة  اأدت  ح��ي��ث 

احلنان«.
“من  لأن�سودة  واملتميز  الرائع  وب��اأدائ��ه 
للفنان  ودولة”  م���ق���ام  ذا  ف��ي��ه��ا  ك�����ان 
اأبرز  التي  اجل�سمي،  ح�سن  الإم��ارات��ي 

جنح  العالية،  ال�سوتية  اإمكانياته  فيها 
امل��ت�����س��اب��ق ع��ب��ي��د خ��ال��د ع��ب��ي��د يف خطف 
لتاأتي  التاأهل الأوىل يف احللقة،  بطاقة 
اأده�ست  التي  كمال  زارا  املت�سابقة  بعده 
اجل���م���ه���ور ب�����س��وت��ه��ا امل���ت���ف���رد واأدائ����ه����ا 
العربية  باللغتن  اأن�سدت  الرفيع، حيث 
والإجنليزية اأن�سودة “عليك �سلى اهلل” 
ترتك  ومل  زي��ن،  ماهر  العاملي  للمن�سد 
التحكيم  وجلنة  اجلمهور  اأم���ام  جم��اًل 
اإل الت�سفيق لها ومنحها بطاقة العبور 

اإىل املرحلة املقبلة.
الأوىل  املرحلة  مناف�سات  اأن  اإىل  ي�سار 
من�سد  ل��ربن��ام��ج  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  م��ن 
ثماين  خ��الل  �ستقام  ال�سغري  ال�سارقة 
الزهري  قاعة  م�سرح  يحت�سنها  حلقات 
تلفزيون  و�سيوا�سل  ال�سارقة،  بجامعة 
ال�سارقة  مل��وؤ���س�����س��ة  ال���ت���اب���ع  ال�������س���ارق���ة 
واخلمي�س  الثنن  م�ساء  بثها  لالإعالم 

من كل اأ�سبوع.

والأ�سيل  الهادف  الفن  حمبو  و�سيكون 
التي  ال�سابعة  احللقة  م��ع  م��وع��د  على 
���س��ت��ب��ث ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل، يف متام 
املحلي  ب��ال��ت��وق��ي��ت  م�����س��اًء   10 ال�����س��اع��ة 
املتحدة، وُتعاد  العربية  الإم��ارات  لدولة 
4 ع�سراً،  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ي���وم اجل��م��ع��ة 
يف  للراغبن  فر�سة  ال��ربن��ام��ج  وي��وف��ر 
التعرف على اآخر اأخباره على ح�سابه يف 

في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ت��وت��ري، اإن�����س��ت��غ��رام، و���س��ن��اب ���س��ات: @

.munshidsharjah
ال�سغري”  ال�سارقة  “من�سد  وي�ستهدف 
الذي تنظمه موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 
بالتن�سيق مع منطقة ال�سارقة التعليمية، 
احلكومية  امل������دار�������س  ط���ل���ب���ة  ج���م���ي���ع 
عمر  م��ن  ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  واخلا�سة 

وفتيات، من الذين  فتياناً  عاماً   13-9
وندية، وموهبة  عذبة  اأ�سواتاً  ميتلكون 
اأعوامه  يف  الربنامج  وحقق  الإن�ساد،  يف 
ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة، اإق����ب����اًل ك���ب���رياً من 
الأ�سر  تفاعل  يعك�س  م��ا  ال��ط��الب،  قبل 
مع  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اإىل تعزيز  الهادفة  ال�سارقة  اإم��ارة  روؤية 

الفن الإن�سادي.

•• اأبوظبي-وام:

���س��ارك وف���د دول���ة الإم�����ارات العربية 
�سعيد  العميد  تراأ�سه  وال��ذي  املتحدة 
بن توير ال�سويدي، مدير عام مكافحة 
الداخلية،  بوزارة  الحتادية  املخدرات 
للجنة  ال�61  ال����دورة  اج��ت��م��اع��ات  يف 
املتحدة  ل�����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  امل����خ����درات 
اجلارية حالياً يف العا�سمة النم�ساوية 
ع�سر  ال�ساد�س  حتى  وت�ستمر  فيينا، 

من �سهر مار�س احلايل.
و���س��م وف���د ال���دول���ة ال��دك��ت��ور في�سل 
الرتبية  وزي�����ر  م�����س��ت�����س��ار  ال���ب���اك���ري 
والتعليم، وممثلن عن املركز الوطني 

للتاأهيل ووزارة الداخلية.
واألقى العميد ال�سويدي كلمة الإمارات 
يف اجلل�سة الفتتاحية لالجتماع واأكد 
ف��ي��ه��ا اأن�����ه م���ن خ����الل الط�����الع على 
ال��ت��ق��اري��ر ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��خ��درات فاإن 
امل�سكلة �ست�ستمر،  اإزاء هذه  الهواج�س 
اأننا على عتبة نهاية املدة  اإىل  م�سرياً 
امل���ح���ددة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف الإع����الن 

 2009 لعام  العمل  ال�سيا�سي وخطة 
املخدرات  اأن���ت���اح  م���ع���دلت  زال����ت  وم���ا 
ارت��ف��اع والإدم������ان عليها يف  ع��امل��ي��اً يف 
تزايد وما زالت الظروف القت�سادية 
ومعدلت الفقر يف العديد من اأقطار 
العامل تلقي بظاللها على هذه امل�سكلة 
حتى اأ�سبحت مرتعا خ�سبا يقتات منه 

الإرهابيون يف متويل عملياتهم.
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأ����س���اف 
املتحدة تدرك متاماً حجم التحديات 
وتراقب عن كثب التغريات امل�ستجدة 
يف اجتاهات واأمناط هذه امل�سكلة على 
وال��ع��امل��ي وتدر�س  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ن 
لو�سع  ل��ه��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ملتقى  اإىل  م�سرياً  امل��واج��ه��ة،  خطط 
الثالثة  دورت�����ه  يف  ال�����دويل  “حماية 
ا�ست�سراف  ب���ع���ن���وان  دب����ي  يف  ع�����س��رة 
العاملية  امل�����واج�����ه�����ة  يف  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
وال�ستعدادات  “التنبوؤات  للمخدرات 
2030” امل��ت��وق��ع له  وال��وق��اي��ة ل��ع��ام 
اخل������روج ب��ت��و���س��ي��ات ت���دع���م ال���روؤي���ة 
ال�سرتاتيجية  والأولويات  امل�ستقبلية 

وقال  امل��خ��درات.  م�سكلة  مواجهة  يف 
تعمل  الإم���ارات  حكومة  اإن  ال�سويدي 
على مراجعة ال�سرتاتيجية الوطنية 
ملكافحة املخدرات من جميع جوانبها 
املتعلقة بخف�س الطلب على املخدرات 
وتقليل فر�س العر�س وتعزيز التعاون 

الدويل ب�ساأنها.
واأ����س���ار اإىل ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات يف 
املخدرات  على  الطلب  خف�س  حم��ور 
ف����ق����د اع����ت����م����دت ال������دول������ة اأه���������داف 
خططها  لتحقيق  امل�ستدامة  التنمية 
اهتماما  واأول��������ت  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
كبريا لفئة ال�سباب من خالل �سعيها 
ان�سجاما  العاملية،  املواطنة  لتحقيق 
امل�ستدامة  للتنمية  الرابع  الهدف  مع 
من  جم���م���وع���ة  ف��ت��ب��ن��ت   SDG4
منها  واملجتمعية  الرتبوية  امل��ب��ادرات 
ادخ����ال م���ادة ال��رتب��ي��ة الأخ��الق��ي��ة يف 
قدرة  لتعزيز  التعليم  م��راح��ل  ك��اف��ة 
الطالب ومهاراته على املحافظة على 
القيم والأخالق والناأي عن املمار�سات 
راأ�سها  وعلى  ال�سحية  وغري  ال�سلبية 

تعاطي املخدرات.
افتتحت  الإم�����ارات  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما 
موؤخرا مركزا جديدا لتقدمي خدمات 
ال��ع��الج وال��ت��اأه��ي��ل م��ن الإدم�����ان على 
�سهال  و�سول  بذلك  لتوفر  املخدرات 
لتلك اخلدمات لكافة �سرائح املجتمع 
مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ن�����س��اء واع��ت��م��دت مبادرة 
منا�سبة  عمل  فر�س  لتوفري  جديدة 
للمتعافن من الإدم��ان بال�سراكة مع 

القطاع اخلا�س.
واأو�سح ال�سويدي اأنه ويِف اإطار تقليل 
ف��ر���س ع��ر���س امل��خ��درات فقد حققت 
اجهزة اإنفاذ القانون ارتفاعا ملحوظا 
يف �سبط جتار ومروحي املواد املخدرة 
ب��ل��غ 85? خ���الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي كما 
اع��ت��م��د جم��ل�����س ال�������وزراء الإم����ارات����ي 
م����ب����ادرة ح��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن تدفق 
تق�سي  الدولة  يف  وتوفرها  املخدرات 
توفرها  من  احل��د  م�سوؤولية  بتقا�سم 
ال�سرطة  القانون يف  اإنفاذ  بن اجهزة 
واجل����م����ارك وق������وات ح���ر����س احل����دود 

وال�سواحل.

تغفل  مل  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن  وذك�����ر 
اجل���ان���ب ال��ت�����س��ري��ع��ي يف دع����م خطط 
قانونيا  تعديال  فاعتمدت  امل��واج��ه��ة 
يق�سي باخت�سا�س املحكمة الحتادية 
جرائم  يف  بالف�سل  العا�سمة  مقر  يف 
ب����امل����خ����درات م���ع���ت���ربة هذه  الجت�������ار 
الوطني  ب����الأم����ن  م���ا����س���ة  اجل����رائ����م 
الإمارات  حكومة  اأن  م�سيفاً  للدولة، 
دائما  ت�سعى  ال���دويل  ال�سعيد  وع��ل��ى 
الرامية  ال��دول��ي��ة  ع��الق��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 
املخدرات  اإحباط عمليات تهريب  اإىل 
على  فعملت  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 
اأثمرت  ا�ستخباراتية  توفري معلومات 
اك��رث من  124 عملية يف  عن �سبط 

املا�سي. العام  خالل  دولة   32
بالقول  ك��ل��م��ت��ه  ال�����س��وي��دي  واخ��ت��ت��م 
اأهمية  ت���وؤك���د  الإم�������ارات  ح��ك��وم��ة  اإن 
الثالث  الدولية  بالتفاقيات  اللتزام 
ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى امل���خ���درات ال��ت��ي تعترب 
ملكافحة  ال�����دويل  ال���ق���ان���وين  امل���رج���ع 
ك���ل من  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  امل�����خ�����درات، 
العمل  وخ���ط���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي  الإع�������الن 

لعام  ال���وزاري  والبيان   ،2009 لعام 
للدورة  اخلتامية  والوثيقة   2014
لالأمم  العامة  للجمعية  ال�ستثنائية 
اإىل  داع����ي����اً   ،2016 ل���ع���ام  امل���ت���ح���دة 
�سرورة الوفاء بجميع تلك اللتزامات 
نف�سها  ع��ل��ى  ال������دول  ق��ط��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
والتنمية  ال���رخ���اء  اأج����ل حت��ق��ي��ق  م��ن 
الوقت  لن  العامل  ل�سعوب  امل�ستدامة 
ق���د ح���ان ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف الإع����الن 
 2009 لعام  العمل  ال�سيا�سي وخطة 
من   2019 املقبل  العام  تنتهي  التي 
لنتائجه  �سامل  تقييم  اإج���راء  خ��الل 

واأهدافه.
اإىل مكتب  ال�����س��ك��ر  ال�����س��وي��دي  وق����دم 
املعني  الإق���ل���ي���م���ي  امل���ت���ح���دة  الأمم 
باملخدرات واجلرمية لل�سرق الأو�سط 
واإىل  اأبوظبي  اأفريقيا ومقره  و�سمال 
الإماراتية  ال�����س��ف��ارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن 
على  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  يف 
ال����ذي قدموه  ال��ت�����س��ه��ي��الت وال���دع���م 

لوفد دولة الإمارات امل�سارك.
تتبع  امل���خ���درات  جل��ن��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

بهيئة  والجتماع  القت�سادي  املجل�س 
الأمم املتحدة واأن�سئت يف عام 1946 
للنظر يف مدى امتثال الدول الأع�ساء 
املعنية  الدولية  املعاهدات  تطبيق  يف 
العقلية،  وامل����وؤث����رات  امل���خ���درة  ب���امل���واد 

الأمم  ملكتب  الإداري����ة  الهيئة  وتعترب 
واجلرمية  ب��امل��خ��درات  املعني  املتحدة 
العامة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت���ر����س���م  وال����ت����ي 
القرارات  وت��ق��رتح  امل��خ��درات  ملكافحة 

لة. الدولية ذات ال�سِّ

•• راأ�ص اخليمة –الفجر:

مب�ست�سفى  امل�سجلن  الكلى  مر�سى  ع��دد  و�سل 
اإبراهيم بن حمد عبيد اهلل يف راأ�س اخليمة اإىل 
فعاليات  امل�ست�سفى  نظم  فيما  مري�سا،   121
الكلى”  “اأمرا�س  ح����ول  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت��وع��وي��ة 
بها،  الإ�سابة  اإىل  واملوؤدية  املرتبطة  والأمرا�س 
وافق  ال���ذي  ل��ل��ك��ل��ى(،  ال��ع��امل��ي  )ال��ي��وم  مبنا�سبة 
هذا العام الثامن من مار�س اآذار. وقال الدكتور 
اهلل”  “عبيد  م�ست�سفى  م��دي��ر  ال��ط��ري،  يو�سف 
براأ�س اخليمة: اإن قائمة مر�سى الكلى امل�سجلن 
بق�سم اأمرا�س الكلى يف امل�ست�سفى، املتخ�س�س يف 

تقدمي العالج والرعاية ال�سحية لهذه ال�سريحة 
من املر�سى يف الإمارة، ت�سم حاليا 70 مري�سا 
من الذكور، مقابل 51 مري�سة، يف حن ينق�سم 
مر�سى الكلى بن 75 مواطنا ومواطنة، و46 
د.  واأ���س��ار  ال��دول��ة.  اأر����س  على  ومقيمة  مقيما 
الطري اإىل اأن فعاليات )يوم الكلى العاملي(، التي 
بن  توزعت  اخليمة،  راأ���س  يف  امل�ست�سفى  نظمها 
“راك  ومركز  النخيل،  مبنطقة  امل�ست�سفى  مقر 
مول” التجاري يف مدينة راأ���س اخليمة، بهدف 
مبخاطر  ال�سحي  التثقيف  خ��دم��ات  تو�سيل 
وارتفاع  ال�سكري  داء  م��ن  وك��ل  الكلى  اأم��را���س 
�سغط الدم، املرتبطن بها، والتوعية الغذائية، 

واآليات الوقاية والتعامل معها والعالج وتقدمي 
�سريحة  اأك���رب  اإىل  الطبية  الفحو�س  خ��دم��ات 
مم��ك��ن��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع ووف���ق���ا ل��ل��دك��ت��ور الطري، 
راأ�س  العاملي” يف  الكلى  “يوم  فعاليات  ت�سمنت 
اخليمة تقدمي خدمات الفح�س املجاين ملعدلت 
ال�سكر يف ال��دم و�سغط ال��دم وكتلة ال��وزن، وهو 
ما �سمل 131 مراجعا للم�ست�سفى ورواد املركز 
عن  الفحو�س  تلك  اأ�سفرت  ح��ن  يف  ال��ت��ج��اري، 
ارتفاع  اإ���س��اب��ة مب��ر���س  ح����الت   10 اك��ت�����س��اف 
�سغط الدم، بن املراجعن واملت�سوقن، دون علم 
امل�سابن بها �سابقا، من بينهم �ساب، من جن�سية 

عربية، يبلغ 27 عاما.

املوارد العامة تتعاون مع المارات للتنمية يف  »القواعد الذهبية لل�سعادة«
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

مع  بالتعاون  اخليمة  ب��راأ���س  العامة  امل���وارد  هيئة  عقدت 
جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية ور�سة عمل بعنوان 
ال�سعادة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  لل�سعادة”  ال��ذه��ب��ي��ة  “القواعد 

الإيجابية لدى اأفراد املجتمع.
والهيئات  وال���دوائ���ر  اجل��ه��ات  جميع  ال��ور���س��ة  ا�ستهدفت 
التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  بغية  املجتمع  واأف���راد  واملوؤ�س�سات 
وتر�سيخ النواحي الإيجابية يف العالقات الجتماعية مبا 
يخدم امل�سلحة العامة التي تتما�سى وتوجيهات احلكومة 
ب��ث روح  امل��ت��ح��دة يف  ب��دول��ة الإم�����ارات العربية  ال��ر���س��ي��دة 

املواطنة والإيجابية .

النقبي  �سليمان  جمانة  قدمتها  التي   ، الور�سة  وتناولت 
 ، ال���ذات  وت��ط��وي��ر  الب�سرية  التنمية  يف  معتمدة  م��درب��ة 
على  رك��زت  التي  والرئي�سية  الهامة  امل��ح��اور  من  العديد 
�ساأنها  التي من  امل��ب��ادرات  ا�ستعرا�س  خ��الل  اإب��رازه��ا من 
توفر بيئة مبتكرة للموظفن وتر�سخ قيم التفاوؤل كنهج 

حياة يف املجتمع العملي .
وما  ال�سعادة  لقيمة  م�سغراً  من��وذج��اً  ال��ور���س��ة  ت�سمنت 
ي��ق��وم ب���ه ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي مي��ت��از ب��ال��ت��ع��اون واملحبة 
دور  باإلغاء  اأحدهم  يقوم  اأن  دون  اأع�ساءه  بن  والتن�سيق 
الآخر ، ودعمت الور�سة من خالل تنفيذها جميع الأفكار 
املهني  لأدائ��ه��م  تعزيزاً  توليدها  على  احل�سور  و�سجعت 
املتميز الذي توؤكد عليه م�ستوى اخلدمات املقدمة ، كما 

تناولت النقبي مفهوم ومبادئ ال�سعادة وكيفية تطبيقها 
على اأر�س الواقع والنتائج املرتتبة عليها .

والأفكار  الآراء  اإىل  النقبي  ا�ستمعت   ، ال��ور���س��ة  وخ���الل 
وحاورت امل�ساركن وتفاعلت مع مقرتحاتهم فيما تتعلق 

بتحقيق ال�سعادة والإيجابية لدى جمتمع الإمارات .
اإدارة هيئة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ط��ري  اأح��م��د  وق����ال ج��م��ال 
واأبداً  دائ��م��ا  العنان  تطلق  الهيئة  اأن  اإىل  العامة  امل���وارد 
جلميع موظفيها للم�ساركة يف كافة املبادرات والفعاليات 
عرب  واملحلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  بها  تقوم  التي 
املعرفية  والعلوم  امل�ستجدات  اآخر  على  امل�ستمر  اطالعهم 
لزيادة ح�سيلتهم الثقافية مبا يخدم تقدم العمل وحداثة 

اخلدمات .

الإمارات ت�سارك يف اجتماع »جلنة املخدرات ال�61« بجنيف

ال�خ�يم����ة راأ�ش  يف  ك�ل���ى  م��ري����ش   121

ك�صفت عنها نتائج مناف�صات احللقة ال�صاد�صة من الربنامج

عبيد خالد عبيد وزارا كمال اإىل ن�سف نهائي من�سد ال�سارقة ال�سغري 4

ملتقى حماية الدويل يوؤكد اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ق�سايا املخدراتقائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة ي�ستقبل مدير الأوقاف 
•• دبي-وام: 

الدويل  حماية  ملتقى  اأه��م��ي��ة  م�����س��وؤول��ون  اأك���د 
لبحث ق�سايا املخدرات الذي عقد يف دبي حتت 
العاملية  املواجهة  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  عنوان 
 – ال��ت��ن��ب��وؤات   .. العقلية  وامل���وؤث���رات  للمخدرات 

ال�ستعداد – الوقاية لعام 2030 .
الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واأ���س��اروا 
ا�ستباقية  و�سع حلول  امللتقى يف  دور  اإىل  )وام( 
املر�سودة  وال��ت��ح��دي��ات  للق�سايا  امل���دى  ب��ع��ي��دة 
وال���ت���ي اأ���س��ب��ح��ت ح��اج��ة م��ل��ح��ة ت�����س��ت��وج��ب من 
امل��وؤ���س�����س��ات واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة اأن 
ت��ن��ت��ه��ج ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل اأ���س��ل��وب��ا واإط�����ارا 
لعملها ل�سيما اأن املخدرات من الق�سايا املعقدة 
برامج  اأو  املكافحة  عمليات  يف  ���س��واء  وال�سائكة 
الوقاية اأو كل ما يرتبط بق�سايا العالج واإعادة 
�سرورة  اإىل  لفتن   .. املجتمع  داخ��ل  التاأهيل 
ومواكبة  م���ت���ط���ورة  ع��ل��م��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ات  و����س���ع 
وت�ست�سرف  جيدا  الواقع  تعي  امل�ستجدات  لأه��م 
والتطورات  التحولت  طبيعة  وتتفهم  امل�ستقبل 
العميد  وق��ال  معها  التعامل  على  القدرة  وتعزز 
اإدارة الع����الم الأم���ن���ي :  ج��ا���س��م م����ريزا م��دي��ر 
احلالية  دورت����ه  يف  ال����دويل  ح��م��اي��ة  ملتقى  اإن 
ق�سايا  بحث  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  �سعار  رف��ع 

املخدرات و�سهد م�ساركة عدد كبري من اخلرباء 
يف الوطن العربي والعامل بالإ�سافة اإىل الأجهزة 

الأمنية ومراكز متخ�س�سة يف عالج الإدمان.
اإن املخدرات هي م�سكلة عاملية  واأ�ساف مريزا : 
ل���ذل���ك لب����د م���ن ت��وح��ي��د اجل���ه���ود ب���ن جميع 
والالفت  والتوعية  الوقاية  اأجل  من  املوؤ�س�سات 
يف امللتقى خالل هذه ال�سنة مت فتح املجال اأمام 
رواد التوا�سل الجتماعي وتوفري من�سة خا�سة 
بامل�ساهري يف خطة لتعاونهم مع اجلهات الأمنية 
يف جمال التوعية يف ظل التواجد املكثف لل�سباب 
التاأثري على  ه��وؤلء يف  ودور  املن�سات  ه��ذه  على 
فئة ال�سباب املتابع لهم خا�سة مما يفتح املجال 
التخل�س  يف  املجتمع  �سرائح  كافة  ت��ع��اون  اأم���ام 
من هذه الفة والتي تعترب م�سوؤولية جمتمعية 
تبداأ من البيت ثم املدر�سة ثم املجتمع فالندية 

و جمعيات النفع العام.
م���ن ج��ان��ب اأخ����ر ذك���ر ال��ع��ق��ي��د ح�����س��ن ال�سبلي 
م���دي���ر امل��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي ل�������س���وؤون امل����خ����درات اأن 
م��ل��ت��ق��ى ح��م��اي��ة ف��ر���س��ة ل��ت��ق��دمي روؤي�����ة املكتب 
العربي بناء على البيانات واملعلومات واملوؤ�سرات 
الواردة اإلينا من الدول العربية حيث مت عر�س 
ت��ل��ك ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ي اأو���س��ح��ت زي����ادة يف عدد 
ال�سبطيات واملتعاطن مما ي�سع الدول العربية 
الف��ة وعر�س هذه  ه��ذه  ملواجهة  ام��ام حتديات 

الح�سائيات ميكن الدول من بناء ا�سرتاتيجيات 
التوعية  ب��رام��ج  وتكثيف  امل��خ��درات  للمواجهة 
واملكافحة خا�سة يف الدول التي تعاين من عدم 
ال�ستقرار. وقالت عاي�سة علي بن متيم م�ساعد 
خبري كميائي يف الأدلة اجلنائية : اإنه من خالل 
ال�سوء على  �سلطنا  م�ساركتنا يف ملتقى حماية 
يف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
مناق�سة  مت��ت  كما  للمكافحة  اجل��ن��ائ��ي  امل��ج��ال 
ال�سطناعي  الن����ف  م��ث��ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��ع�����س 
الوزان  رب�����ط  وم�������س���روع  امل�����خ�����درات  وب�����س��م��ة 

بالعقوبات.
الهيا�س رئي�س  الدكتورة ليلى  من جهتها قالت 
الفريق الوقائي باللجنة الوطنية العليا للوقاية 
م��ن امل��خ��درات م��ن ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي للوقاية 
ملتقى  يف  م�ساركتنا  اإن   : ���س��راج  امل��خ��درات  م��ن 
يعنى  ال���ذي  ���س��راج  ب��ربن��ام��ج  للتعريف  ح��م��اي��ة 
بالوقاية من تعاطي املواد املخدرة والعمل على 
التعاطي  من  للوقاية  كاملة  ا�سرتاتيجية  ر�سم 
ال�سرة  دور  وتفعيل  ال�����س��رائ��ح  ك��اف��ة  ت�ستهدف 
الثقافة  املخدرات وتعزيز  ابنائها من  يف حماية 
املحا�سرات  خ���الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��وق��ائ��ي��ة 
وال���ن���دوات وال��ربام��ج وامل���ب���ادرات ال��ع��دي��دة وفق 
اأف�سل املمار�سات التي من �ساأنها وقاية املجتمع 

من املخدرات.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

راأ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  ا�ستقبل 
اخليمة، علي را�سد اخلنبويل مدير مكتب الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف براأ�س اخليمة، بح�سور العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي نائب 
قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ، بح�سور املدراء العامون وعدد من مدراء 

الإدارات ب�سرطة راأ�س اخليمة.
امل�����س��رتك ب��ن ال�سركاء  ال��ت��ع��اون  ب��ه��دف تعزيز  ال���زي���ارة،  ت��اأت��ي ه��ذه  حيث 
اخلارجين والقطاع الأمني بالإمارة، مبا ي�سمن حتقيق اأف�سل اخلدمات 
تطبيقاً  التن�سيق   زي���ادة  بهدف  ال��زي��ارة  ت��اأت��ي  كما   ، املجتمع  اإىل  املقدمة 
على  ال�سراكات  وتعزيز  دع��م  اإىل  الرامية  الداخلية،  وزارة  لإ�سرتاتيجية 
امل�ستوين العام واخلا�س وفق الروؤية والأهداف املراد حتقيقها، مبا ي�سمن 
التقدم والرتقاء بخدمات العمل ال�سرطي والأمني وتطويره، عرب ت�سافر 
وحتقق  املجتمع،  تخدم  متميزة  اأمنية  خ��دم��ات  تقدمي  �سبيل  يف  اجل��ه��ود 
طموحات الوزارة وتطلعاتها. يف ختام الزيارة، اأ�ساد قائد عام �سرطة راأ�س 
الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  امل�سرتك بن  التعاون  باأهمية  اخليمة، 
اأهمية هذا التعاون بن  والأوق��اف والقطاع الأمني براأ�س اخليمة، موؤكداً 
راأ�س اخليمة، على  ل�سرطة  العامة  القيادة  اجلانبن، مثمناً مدى حر�س 
املجتمعية  اخلدمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  املثمر  التعاون  اأوا�سر  توطيد 
الأمني  ال��ع��م��ل  اأه�����داف  وي��ح��ق��ق  التنمية  دع���م  ي�����س��اه��م يف  ب��ال��دول��ة، مب��ا 
اإىل  وتطويره. ويف ختام الزيارة قدم علي را�سد اخلنبويل هدية تذكارية 
والتعاون  والتن�سيق  الكبري  للدور  تثميناً  اخليمة  راأ���س  �سرطة  ع��ام  قائد 

امل�سرتك بن اجلانبن.
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العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مل�سة عود للعطور

رخ�سة رقم:CN 1051038 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان بن ا�سحاق بن �سليمان الفار�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد ح�سن �سيف بوهندي املن�سوري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مل�سة عود للعطور
LAMSA OUD PERFUMES

اىل/مل�سة عود للعطور- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
LAMSA OUD PERFUMES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت النجم الزرق ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1015077 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد احمد فري�س حميد القبي�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد اآل علي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*3.48

تعديل ا�سم جتاري من/�سوبر ماركت النجم الزرق ذ.م.م
BLUE STAR SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة النجم الزرق ذ.م.م
BLUE STAR GROCERY LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 5 احلو�س غرب 5 رقم القطعة بناية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد بن �سلطان ال نهيان اىل ابوظبي امل�سفح م 23 ح م�سفح 

حمل 3 117311 117311 دائرة بلدية ابوظبي واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(

تعديل ن�ساط/حذف جممع ا�ستهالكي )�سوبرماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سماق لدارة املطاعم

رخ�سة رقم:CN 1748256 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.60*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سماق لدارة املطاعم
SUMAG RESTAURANT MANAGEMENT

اىل/كريف لدارة املطاعم
CRAVE RESTAURANTS MANAGEMENT

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
القاب�سة- �سركة  ال�سوالح  ال�س�����ادة/عبدالعزيز  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2429052  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/عبدالعزيز ال�سوالح القاب�سة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ABDULAZIZ ALSAWALEH HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/بنن�سول القاب�سة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

PENINSULA HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سب للنجارة واعمال الديكور 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1061265 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل حممد يحيى ال علي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة من�سور يو�سف خطار %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى عبداهلل م�سفر ال�سويدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور يو�سف خطار
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ال�س�����ادة/باتر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1137132 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل حممد يحيى ال علي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة من�سور يو�سف خطار %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى عبداهلل م�سفر �سيف ال�سويدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور يو�سف خطار
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الدمية لل�ستالت 

الزراعية رخ�سة رقم:CN 2147671 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد ح�سن عبداهلل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف زايد فاهد �سعيد ن�سيب املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
برمانا  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1175907 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد علي يو�سف علي النعيمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد جمال حممد جمال الزرعوين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلبري لل�سرافة

رخ�سة رقم:CN 1463654 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

عبداهلل خلفان حمد امل�سوي القبي�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبداهلل خلفان حمد امل�سوي القبي�سي من 100% اىل %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح عبداهلل علي عبداهلل الغيالين اجلنيبي %80
تعديل راأ�س املال/من null اىل 5000000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ت�سامن
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
العامة  لل�سيانة  النجم  ركن  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واعمال ال�سباغ رخ�سة رقم:CN 1012444 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبيد �سقر يو�سف �سقر الزعابي من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد قمر ال�سالم خمتار علي %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سفيق ال�سالم حممد رفيق ال�سالم %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد خور�سيد عامل حممد خمتار علي %16
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ركن النجم لل�سيانة العامة واعمال ال�سباغ
STAR CORNER GENERAL MAINTENANCE & PAINTING WORKS ESTABLISHMENT

اىل/ركن النجم لل�سيانة العامة ذ.م.م
RUKAN AL NAJAM GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري العربة لتاأجري  رقم:1003795 
ال�سيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

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

CN 1099593:الوادي للنجارة اليدوية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

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

CN 2062685:رويال رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو�سوم للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1162568 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي حممد علي حممد احل�ساين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نبيلة جباره �سالح جباره الفالحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل فوؤاد بيطار

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/بلو�سوم للمقاولت العامة ذ.م.م
BLOSSOM GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/بلو�سوم للمقاولت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BLOSSOM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الظاهرة للتجارة الزراعية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1937505 قد تقدموا الينا بطلب
al dahra agriculture L.L.C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الظاهرة الزراعية ذ.م.م
AL DAHRA CAPITAL L.L.C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الظاهرة كابيتال ذ.م.م

 al dahra ذ.م.م  لال�ستثمارات  الوطنية  الظاهرة  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
national investments L.L.C

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/الظاهرة للتجارة الزراعية ذ.م.م
AL DAHRA AGRICUL TURE TRADING LLC
اىل/الظاهرة للتجارة الزراعية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL DAHRA AGRICUL TURE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة ماك�س باور لت�سليح ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 1040933 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابراهيم جا�سم �سامل ال�ساعر الزعابي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابراهيم جا�سم �سامل ال�ساعر الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد م�سلم الدين حممد يو�سف %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.88 اىل 3.88*1

تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل جتارية
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة ماك�س باور لت�سليح ال�سيارات
MAX POWER AUTO REPAIRING WORK SHOP

اىل/ور�سة ماك�س باور لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
MAX POWER AUTO REPAIRING WORK SHOP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون نيو فا�سن 

للتجميل رخ�سة رقم:CN 1401887 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فهد احمد عبداهلل هادي ال�سعدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ديفينه امور رافت
تعديل وكيل خدمات

حذف علي عبداهلل فا�سل املعمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نورث تاورز للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2186857 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/قمر زمان حممد رحيم من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ قمر زمان حممد رحيم من 49% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل علي حممد اجلابري من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل علي حممد اجلابري من 51% اىل %0
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/نورث تاورز للمقاولت العامة ذ.م.م

NORTH TOWERS GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/نورث تاورز للحدادة والنجارة امل�سلحة

NORTH TOWERS CARPENTRY AND IRONSMITHING
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حديد الت�سليح )4390005(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا قرم�س 

تو رخ�سة رقم:CN 2142601 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي مبارك عبداهلل نهيل العرياين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عائ�سة يا�سر فالح �سيف ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سور العايل لتجارة مواد 

البناء ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1162139 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�سية ال�سركاء

 لك�سيدينج جيليبو�سيتان جليبو و�سور �سيتان من ال�سن اىل الردن
تعديل ن�سب ال�سركاء

 لك�سيدينج جيليبو�سيتان جليبو و�سور �سيتان من 36% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف لك�سيدينج تور- هوجن
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

اأع��ل��ن مكتب ال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���س�����س��ي يف 
اقت�سادية راأ�س اخليمة اإطالق رحلة 
التميز واملعرفة التي تبداأ اعتبارا من 
م��ار���س وت�ستمر  ع�����س��ر م��ن  احل����ادي 
وذل����ك  اإب�����ري�����ل،  م����ن  ال�������س���اد����س  اإىل 
ينظمها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ب��اق��ة  �سمن 
اأمل  وقالت  ال��ق��راءة،  �سهر  يف  املكتب 
اإ���س��م��اع��ي��ل - اأخ�����س��ائ��ي امل���ع���رف���ة يف 
الدائرة وامل�سرف على الرحلة – باأن 
هذه الرحلة انطلقت بلقاء ا�سرتاحة 
����س���ي���دات ل���ل���ق���راءة ال������ذي ع���ق���د يوم 
ال�سبت املن�سرم، ومت مناق�سة كتابن 
كاأ�س  يليها  ال�سرتاحة،  من ع�سوات 
املعرفة التي تعترب م�سابقة حتفيزية 

اإىل  توزيعهم  مت  ال��ذي��ن  للموظفن 
اأ�سئلة  على  الإجابة  يف  تتناف�س  فرق 
الرئي�سية  امل���ه���ام  ت�����س��م��ل  م��ت��ن��وع��ة 
م�ستوى  ل��ت��ق��ي�����س  وت��ت��ف��رع  ل��ل��دائ��رة 
م��ع��رف��ت��ه��م وث��ق��اف��ت��ه��م ال���ع���ام���ة، ثم 
تاأخذ  ال��ت��ي  قراءة”  “ك�ستة  م��ب��ادرة 

املوظفن يف جولة للمطالعة يف مكان 
على  “تعرف  م��ب��ادرة  وك��ذل��ك  ملهم، 
املعرفة  نقل  يف  ت�ساهم  عملي” التي 
املوظفن  ب��ن  وم�ساركتها  واخل���ربة 
اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����ق����دام����ى واجل����������دد، 
م��اراث��ون ال��ق��راءة ال��ذي يجتمع فيه 
واملتعاملن  املوظفن  من  ع��دد  اأك��رب 
قراءة  يف  للم�ساركة  املجتمع  واأف���راد 
ت���ت���ن���اول حياة  ���س��ف��ح��ات م����ن ك���ت���ب 
زايد  ال�سيخ  لالحتاد  املوؤ�س�س  القائد 
بفعالية  الرحلة  وتختتم  اهلل،  رحمه 
م��ع��ر���س ك��ت��اب ب���دره���م ل��ب��ي��ع الكتب 
على  “تعرف  واأخ�������ريا  امل�����س��ت��ع��م��ل��ة، 
الدائرة  ق��ي��م  ت��ع��زز  ال��ت��ي  دائرتك” 
باقة  يف  امل���وظ���ف���ن  ب����ن  وت��ن�����س��ره��ا 
جانبها  م��ن  املتنوعة.  الأن�سطة  م��ن 

اأك��دت م��وزة ال�سميلي - مدير مكتب 
التطوير املوؤ�س�سي - اأن الدائرة تهتم 
والبتكاري  الإب���داع���ي  امل��ن��اخ  بتعزيز 
ملثل  تنظيم  ع��رب  ملوظفيها،  وامل��ع��ريف 
اأن  والفعاليات، موؤكدة  املبادرات  هذه 
البيئة احلا�سنة  ال�سعيدة هي  البيئة 
لالبتكار والإب���داع، وك��ل ذل��ك يحتاج 
اإىل معرفة وثقافة، وهو ما �سعت اإليه 
اإىل تعزيزه يف دوائرها  الدولة  قيادة 
هذه  اإدارات  وت��ب��ن��ت��ه  احل���ك���وم���ي���ة، 
الدوائر لترتجمه على اأر�س الواقع. 
اقت�سادية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
ت��ك��رمي��ه��ا كجهة  اخل��ي��م��ة مت  راأ�������س 
حكومية حملية الفائزة بجائزة اأوائل 
الإم��ارات يف عام القراءة 2016 عن 

مبادرتها راأ�س اخليمة تقراأ.

•• منطقة الظفرة -

 لطيفة جابر 

ن����ف����ذ ف����ري����ق ال�����ه�����الل ال���ط���الب���ي 
جمموعة  اأوىل  حلقة  دمل��ا  مبدر�سة 
لكبار  امل���ت���ن���وع���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
وذل�����ك �سمن  اجل����زي����رة  ال�����س��ن يف 
للهالل  ال���ت���اب���ع���ة  ع�����ون  م�����س��اب��ق��ة 
ال�سن  كبار  الإم��ارات��ي  فئة  الأحمر 
بكم  »قادتي  �سعار  تقام حتت  والتي 
اإىل غر�س  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ن��ق��ت��دي« 
قيمة احرتام الكبري اقتداء بال�سيخ 

زايد رحمه اهلل و �سيوخ الإمارات.
زيارة  املتنوعة  الفعاليات  ت�سمنت 
الفعاليات  خمتلف  يف  ال�سن  ك��ب��ار 
وامل����ن����ا�����س����ب����ات  وت�����وزي�����ع ال���ه���داي���ا 
الت�سجري  عليهم  و م�ساركتهم يوم 
ب���رام���ج اخ����رى  لتوعية  م���ع و���س��ع 
خالل  من  بهم  بالهتمام  املجتمع 
للموؤ�س�سات  امل��ي��دان��ي��ة  ال����زي����ارات 

العاملة يف جزيرة دملا.
ك��م��ا ق���دم ف��ري��ق ال��ه��الل الطالبي 
الوالدين  ب��ر  ع��ن  م�سرحي  ع��ر���س 
اخ��راج ميثاق ين�س على �سرورة  و 
احلفاظ  و  ال�������س���ن  ك���ب���ار  اح�������رتام 
اأهمها حق  التي من  على حقوقهم 
ب��احل��ب و  ت��غ��م��ره  اأ���س��رة  العي�س يف 
حقه  تعطيه  و  التقدير  و  احل��ن��ان 
يف الهتمام به من كافة اجلوانب و 

خا�سة اجلانب النف�سي
يف  للم�سي  تنظيم  م�سابقات  مت  و 
ل��ل�����س��ك��ري وتقدمي  ال��ع��امل��ي  اْل����َي����ْوَم 
لهم  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���س��رات  بع�س 
و�سغط  ال���������س����ك����ري  م����ر�����س  ع�����ن 
دملا  م�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���دم 
يف  يوم  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
تعليم  م��ن خ��الل  ال���رتاث  لتاأ�سيل 
الطالب الأ�سغال الرتاثية من قبل 
الهالل  فريق  اأق��ام  كما  ال�سن  كبار 
اأكرب يوم ترفيهي مفتوح  الطالبي 
و  اإ���س��ع��اده��م  اج��ل  م��ن  ال�سن  لكبار 

اإدخ������ال ال��ف��رح��ة يف ن��ف��و���س��ه��م من 
الب�سيطة  تنظيم  امل�سابقات  خالل 
كافة  ال��ه��داي��ا  مب�ساركة  وت���وزي���ع 

موؤ�س�سات جمتمع جزيرة دملا.
احلو�سني  ف���اط���م���ة  واأو������س�����ح�����ت 
اأن  اأوىل  حلقة  دمل��ا  مدر�سة  م��دي��رة 
ن��ظ��م��ه��ا جماعة  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الهالل الطالبي تاأتي تفعيال لعام 
الأمة  بباين  واقتداء  زايد 2018 
و�سيوخ  اهلل  رح���م���ه  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
كبار  وتقدير  اح���رتام  الإم����ارات يف 
ال�����س��ن ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار ف��ئ��ة كبار 

املختلفة  ال��ربام��ج  ل��ت��ق��دمي  ال�����س��ن 
م�ساركتهم  طريق  عن  ذل��ك  و  لهم 
للهالل  ال��ت��اب��ع��ة  ع���ون  م�سابقة  يف 
الأحمر الإماراتي وقد كان الهدف 
غر�س  ال�سن  كبار  فئة  اختيار  م��ن 
ق���ي���م���ة ب�����ر ال�����وال�����دي�����ن واح��������رتام 
الأن�سطة  خ��الل  من  وذل��ك  الكبري 
على  واملجتمع  الطالب  حتث  التى 
وتقديرها  ال���ف���ئ���ة  ه�����ذه  اح�������رتام 
عرفان جلهودهم املبذولة يف خدمة 
و رفعة هذا الوطن الغايل فاحرتام 

الكبري يدل على �سمو املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  �سهد 
اآل نهيان، وزير الت�سامح، حفل تكرمي 
43 امراأة من 18 جن�سية بينهن 11 
“م�سرية  اإك��م��ال  يف  جنحن  اإم��ارات��ي��ة 
 125 مل�����س��اف��ة  الرتاثية”  ال���ن�������س���اء 
ال�����س��ح��راء من  ع��رب  ك��ي��ل��وم��رتاً م�سياً 
العن اإىل اأبوظبي. وا�ست�سافت دائرة 
احلفل  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة 
الثالثاء  الول   اأم�س  يوم  اأقيم  ال��ذي 

يف منارة ال�سعديات.
ال�سحراوية  امل�������س���رية  وا����س���ت���م���رت 
بالثقافة  احتفاًء  اأي��ام   6 ملدة  ال�سنوية 
امل������راأة  ودور  الإم�������ارات�������ي،  وال��������رتاث 
واإحياًء  املجتمع،  ب��ن��اء  يف  الإم��ارات��ي��ة 
يخ�سنها  الن�ساء  كانت  التي  للرحلة 
ب�”املقيظ”،  واملعروفة  �سنوياً  مرتن 
املا�سي  ع��ل��ى ج����ذور  ل��ل��ت��ع��رف  وذل����ك 
وجتارب الأجيال ال�سابقة يف الرتحال 
امل�ساق  وحت���م���ل  وامل���غ���ام���رة  وال��ت��ن��ق��ل 
الأجواء اجلوية  وامل�ساعب، ومواجهة 
نهاراً  القا�سية ما بن ح��رارة مرتفعة 

وبرودة لياًل.
 وكانت الرحلة قد ب��داأت يف يوم املراأة 
بجولة  احل�������ايل   م����ار�����س   8 ال���ع���امل���ي 
دائرة  نظمتها  العن  واح��ة  يف  خا�سة 
والتي  -اأب��وظ��ب��ي،  وال�سياحة  الثقافة 
�سّلطت ال�سوء على املدينة وتاريخها. 
ثم انطلقت امل�سرية يف ال�ساعات الأوىل 
م��ن ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ت��ايل م��ن »فندق 

ووا�سلت  ال��ع��ن.  يف  ال��ب��دع«  ومنتجع 
ال�سم�س  �سروق  مع  امل�سرية  املجموعة 
على مدى الأيام التالية لقطع م�سافة 
مبتو�سط 25 كيلومرت يومياً، لتحقيق 
كيلومرتاً   125 النهائي وهو  الهدف 

بحلول يوم الثالثاء  املا�سي.
وق��ب��ل خ��و���س ه���ذه امل��غ��ام��رة، تدربت 
يف  ال�سري  عرب  �سهرّين  ملدة  امل�ساركات 
ال�سحراء مرتّن اأ�سبوعياً حتت ا�سراف 
والأن�سطة  امل��غ��ام��رات  ج���ولت  وك��ال��ة 
اخل���ارج���ي���ة »ت���ري���ك���ريز الإم�����������ارات«. 
اأ�سطول من  بدعم  املجموعة  وحظيت 
لند  »تويوتا  الرباعي  الدفع  �سيارات 
كروزر« و�سائقن مدربن على القيادة 

ف����وق ال��ت�����س��اري�����س ال�����س��ح��راوي��ة من 
للح�سول  وذلك  لل�سيارات«،  »الفطيم 
على ا�سرتاحة عند احلاجة اإىل ذلك. 
امل�ساركات  اأبوظبي  �سرطة  رافقت  كما 
اأث����ن����اء ال���رح���ل���ة ال�����س��ع��ب��ة م���ن خالل 
لل�سري  ا�سعاف جمهزة  �سيارات  توفري 
ف��وق ال��رم��ال، وف��رق ا�سعافات مل��دة 5 

اأيام يف ال�سحراء ل�سمان �سالمتهن. 
حافلة  باأم�سيات  املجموعة  وا�ستمتعت 
باأن�سطة ثقافية م�ستوحاة من الرتاث 
الرئي�سي  املحور  جانب  اإىل  الإماراتي 

لهذه الدورة وهو “عام زايد”. 
�سركاء  اإح���دى  امل��ط��وع،  اأ�سماء  وق��ال��ت 
“يعترب  الرتاثية”:  الن�ساء  “م�سرية 

القيم  من  العريق  مبا�سينا  الحتفاء 
املوؤ�س�س  القائد  ر�سخها  التي  ال�سامية 
ب���اإذن اهلل ال�سيخ زاي���د بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. وبينما 
نحتفل ب�”عام زايد”، �ساهمت امل�سرية 
يف اح��ي��اء ه���ذه ال��ق��ي��م واحل��ف��اظ على 
هويتنا وتقاليدنا وتاريخنا وتراثنا”. 
واع��ت��م��د جن���اح امل�����س��رية ع��ل��ى عزمية 
وتبادلهن  امل�ساركات  الن�ساء  واإ���س��رار 
املختلفة.  م��راح��ل��ه��ا  خ����الل  ال���دع���م 
واأو�سحت فاطمة عمر، الأم الإماراتية 
»كانت  ع��ام��اً:   33 العمر  من  البالغة 
وتوقفت  ب��امل��ف��اج��اآت،  حافلة  التجربة 
م�سرية  موا�سلة  ق��رار  لتخاذ  اأحياناً 

التحدي اأو ال�ست�سالم، غري اأن اأف�سل 
ما ح�سلت عليه هو التعرف على هذه 
حيث  الن�ساء،  م��ن  املتميزة  املجموعة 
ال�سعبة  وامل��واق��ف  التحديات  ت�ساعد 
على اظهار الأخالق النبيلة وال�سورة 
اأحاطتني  وق��د  ل��الإن�����س��ان.  احلقيقية 
ال���رع���اي���ة والل����ه����ام وال�������س���داق���ة من 

رفيقاتي يف امل�سرية«.
�سيلي�ستي  اأف���ري���ق���ي���ة  اجل����ن����وب  اأم������ا 
اأن  42 عاماً، فرتى  اإيفانز،  �سرتيدم 
وتراث  ت��اري��خ  م��ن  ج��وان��ب  ا�ستك�ساف 
الطريقة  ب���ه���ذه  الإم��������ارات  وث���ق���اف���ة 
ل  جتربة  امل�سرية  من  جعل  الفريدة 
ُتن�سى. وقالت: »ي�سرفني خو�س هذه 

الزمن  اأن  ورغ��م  التاريخية،  الرحلة 
ق��د م�سح اآث���ار اأق����دام الأ���س��الف فوق 
املحفورة  الآث��ار  تتبعنا  فاإننا  الرمال، 

يف قلوب جميع الإماراتين«.
امل�سرية  م��ن  الأوىل  ال����دورة  واأق��ي��م��ت 
على  يزيد  ما  واكملتها   ،2015 ع��ام 
وقالت  ال���ي���وم.  ح��ت��ى  ام������راأة   150
امل�سرية: »لقد  جودي بالرد، موؤ�س�سة 
الرتاثية«  ال��ن�����س��اء  »م�����س��رية  ت��ط��ورت 
ب�سكل كبري على مدى ال�سنوات الأربع 
من  املجموعة  بهذه  واأف��خ��ر  املا�سية، 
الرمال  واج���ه���ن  ال���ل���وات���ي  الأخ�������وات 
���س��وي��اً، وحققن اإجن����ازات رائ��ع��ة. ومل 
الهيئات  دعم  دون  ليتحقق  ذلك  يكن 

الذين  املحلي  املجتمع  وال�سركات من 
امل�سرية  ب��اأه��م��ي��ة  الإمي������ان  ���س��ارك��ون��ا 
ودوره�����ا يف اإب�����راز ال��ث��ق��اف��ة وال����رتاث 
ال�سحة  وحت�����س��ن  ال��ن�����س��اء  وت�سجيع 
العامة وتعزيز الروابط الجتماعية. 

الداعمة  اجل����ه����ات  ق���ائ���م���ة  وت�������س���م 
للم�سرية موؤ�س�سة �سالمة بنت حمدان 
والثقافة  ال�سياحة  ودائ��رة  نهيان،  اآل 
- اأب��وظ��ب��ي، واأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 
وم�ساريع  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك 
ال�سرق الأو�سط العامة، ومركز ال�سيخ 
حممد بن خالد اآل نهيان، ومغامرات 
لل�سيارات،  وال���ف���ط���ي���م  ك���ي���و،  اأت���������س 
وفيت�س  لوجن،  ب��ي��وت��ي  وب��ي��دا���س��ي��ن��ج 

ا�ستوديو،  و�سويت  جويجا،  من  فيوز 
لالإعالم،  دب��ي  مدينة  بلو  ورادي�سون 
و�سربجنبوك  الإم�������ارات،  وت��ري��ك��ريز 
ب��وت�����س��ري، وروي����ال ك��ي��رتي��ن��ج، ونولو 
كافيه وهانرت فوودز وفندق ومنتجع 

البدع.
���س��ع��ي��د غبا�س،  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
الن�ساء  »م�سرية  ب���داأت  اأب��وظ��ب��ي:   –
الرتاثية« كاحتفاء بالرحلة التي كانت 
والعن  اأبوظبي  بن  الن�ساء  تقطعها 
م��رت��ن ���س��ن��وي��اً ب��ال��ت��زام��ن م��ع مو�سم 
اأو  الأق����دام  على  ���س��رياً  ���س��واء  املقيظ، 
ب�سحبة عائالتهن،  الإبل  على ظهور 
وه���ي ب��ذل��ك ج���زء اأ���س��ا���س��ي م��ن تراث 
»م�سرية  وت��ع��ت��رب  الإم����������ارات،  دول�����ة 
قبل  انطلقت  التي  الرتاثية«  الن�ساء 
اأرب���ع���ة اأع�����وام ان��ع��اك�����س��اً رم���زي���اً لهذه 
تراثنا،  يف  لالهتمام  امل��ث��رية  الرحلة 
ومبادرة عملية لإحياء تقاليد الأجداد 
تعريف  ع��ن  ف�ساًل  عليها،  واحل��ف��اظ 
الن�ساء يف جمتمعنا اليوم ومن جميع 
اخللفات الثقافية واجلن�سيات بالدور 
الإماراتية  امل��راأة  الذي لعبته  احليوي 
قدمياً يف بناء جمتمعنا. وتفخر دائرة 
بدعم  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
وم�����س��ان��دة م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات التي 
بجمع  لها  الأ�سا�سية  واملهمة  تتوافق 
املادي  التاريخي  اإرثنا  و�سون وتوثيق 
احلالية  ل��الأج��ي��ال  ون��ق��ل��ه  وامل��ع��ن��وي 

وامل�ستقبلية.

•• اأبوظبي – الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي عرب بلدية مركز املدينة 
حملة لإزال��ة م�سوهات املظهر العام يف جزيرة يا�س 

والنقليات  للمقاولت  »ال��ري��وم  �سركة  مع  بالتعاون 
العامة«، وذلك كم�ساركة من ال�سركة �سمن مبادرة 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، بتخ�سي�س عام 2018 

اأن��ه مت خ��الل احلملة  البلدية  وبينت  زاي���د«.  »ع��ام 
والعام  املظهر اجلمايل  العديد من م�سوهات  اإزال��ة 
الأعمال  بع�س  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  اجل��زي��رة،  يف 
اإبراز  على  الطرفن  من  حر�ساً  وذل��ك  التجميلية، 

امل�ساهمة بتطوير  الكبري للقطاع اخلا�س يف  الدور 
اجلزيرة واحلفاظ عليها، ويف هذا ال�سدد مت زراعة 
1200 �سجرية م�سوهة، وكذلك  ، واإزالة  الأ�سجار 
تنظيف املكان من احل�سائ�س، واإعادة هند�سة الأر�س 

وترتيبها لزراعتها جمددا.
واأكدت البلدية اأهمية ودور القطاع اخلا�س يف اإبراز 
يف  الفعالة  وم�ساركته  لأبوظبي،  احل�ساري  الوجه 
امل�سوؤولية  منطلق  من  ودع��ت  املجتمعية،  امل��ب��ادرات 

البلدية  جهود  مع  الفعالة  امل�ساركة  اإىل  املجتمعية 
ال��رام��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام واجلمايل 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  للعا�سمة 

ت�سهده على الأ�سعدة كافة.

نهيان بن مبارك: يوم الطفل الإماراتي اإحدى املبادرات الرائدة ل�»اأم الإمارات«
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 
به  يحظى  ال���ذي  الكبري  واله��ت��م��ام  الفائقة  العناية  على 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  م��ن  الإم��ارات��ي  الطفل 
رئ��ي�����س��ة الحت����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
ال�سليمة  التن�سئة  على  ال��ب��ال��غ  �سموها  وح��ر���س  الأ���س��ري��ة 
لأطفال الإمارات اأجيال امل�ستقبل ومتكينهم لي�سبحوا نتاج 
غر�س طيب اأ�س�سه املغفور له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه«.
وقال اإن تخ�سي�س يوم للطفل الإماراتي هو اإحدى املبادرات 

اخلالقة والرائدة ل�”اأم الإمارات«.
واأو����س���ح م��ع��ال��ي��ه - يف ت�����س��ري��ح ل��ه مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم الطفل 
الإماراتي الذي ي�سادف 15 مار�س من كل عام - اأن الدولة 
ظل  يف  للنا�سئة  والتمكن  والدعم  التاأهيل  �سبل  كل  توفر 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ال�سديدة من �ساحب  التوجيهات 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
اأع�ساء  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اأن هذا  واأ���س��اف  الإم����ارات.  الأع��ل��ى لالحتاد حكام  املجل�س 
الهتمام يرتجم على اأر�س الواقع مبنظومة متكاملة من 

الربامج واخلدمات التي ت�سع الطفل يف بوؤرة الهتمام منذ 
ال��ولدة اإىل اأن ين�سم لفئة ال�سباب وقد توج هذا الهتمام 
نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأ����س���ار  ل���ه.  خم�س�س  ي���وم  ب��اع��ت��م��اد 
على  تن�س  ال��دول��ة  وت�سريعات  ق��وان��ن  اأن  اإىل  م��ب��ارك  ب��ن 
الهتمام البالغ بالطفل وت�سمن جميع حقوقه يف حميطه 
الأ�سري واملجتمعي ل�سيما “ قانون ودمية للطفل “ الذي 

اعتمد يوم 15 مار�س من عام 2016.
اتخذتها  ال��ت��ي  الفعلية  واخل��ط��وات  الإج�����راءات  اإىل  ون���وه 
ال���دول���ة يف جم���ال ح��ق��وق ال��ط��ف��ل مب��ا يت�سق م��ع “ روؤي���ة 
الإمارات 2021 “ وين�سجم مع “ مئوية الإمارات 2071 
الدولية  والتفاقيات  املواثيق  مع  ويتما�سى  جهة  من   “
يف الإط����ار ال��ع��ام حل��ق��وق الإن�����س��ان م��ن جهة اأخ���رى ومنها 

عليها  �سادقت  التي  الطفل  املتحدة حلقوق  الأمم  اتفاقية 
الت�سامح  1997. و�سدد معايل وزي��ر  ع��ام  الإم���ارات  دول��ة 
�سرائح  املاأمول من جميع  وال��دور  الوطنية  امل�سوؤولية  على 
العام  ال��ق��ط��اع��ن  املجتمع يف  وم��وؤ���س�����س��ات  وج��ه��ات  واأف�����راد 
واخلا�س لدعم وتنفيذ الربامج واملبادرات والأن�سطة التي 
تاأتي يف �سياق العناية والكرامة والرعاية الالزمة لالأطفال 
يرتبط  م��ا  خا�سة  ومنتجن  و���س��احل��ن  فاعلن  ليكونوا 
وال�سالم  والتعاي�س  والح��رتام  التنوع  قيم  تاأ�سيل  باأهمية 
لدى الأطفال ملا لها من اآثار اإيجابية عدة يف ا�ستدامة قيم 
الت�سامح بن الأفراد وتعزيز قنوات احلوار واإثراء م�سارات 
التوا�سل وهو ما يف�سي اإىل جمتمع اأكرث ت�ساحما وتفاعال 

واأكرث ازدهارا ورخاء.

نهيان بن مبارك اآل نهيان يكرم 43 امراأة قطعن ال�سحراء من العني اإىل اأبوظبي �سريًا على الأقدام 

»بلدية مدينة اأبوظبي« و»الريوم للمقاولت« تنفذان حملة لإزالة م�سوهات املظهر العام يف جزيرة يا�ش

حتت �صعار »قادتي بكم نقتدي« 

الهالل الطالبي يف جزيرة دملا ينفذ فعاليات متنوعة لكبار ال�سن 
�سامل بن ركا�ش: قيم اإيجابية يف حقوق الطفل الإماراتي

رحلة التميز واملعرفة تنطلق يف اقت�سادية راأ�ش اخليمة

•• العنب-الفجر:

قال ال�سيخ �سامل حممد بن ركا�س العامري ع�سو املجل�س 
اإن دولة الم��ارات تويل اأهتماماً  الوطني الحت��ادي �سابقاً 
وتطوير  �سخ�سيته  بناء  خالل  من  الطفل  لرعاية  كبرياً 
وت�سليحه  ووط���ن���ه،  جمتمعه  خ��دم��ة  اأج����ل  م��ن  م��ه��ارات��ه 
باملعرفة والعلم. واأكد ال�سيخ �سامل بن ركا�س يف كلمة له 
له  املغفور  له  اأ�س�س  اأن ما  الإماراتي  الطفل  مبنا�سبة يوم 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وما كر�سه 
للطفل  داع��م��ة  موؤ�س�سات  م��ن  بناه  وم��ا  اإيجابية  قيم  م��ن 
الكبريتن  والثقة  التفاوؤل  الكثري من  الوطن  اأبناء  مينح 

باأننا ن�سري على النهج ال�سليم. مثمناً نهج ومبادرة القيادة 
الر�سيدة وجهود �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
التنمية الأ�سرية على  الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة  والطفولة 
اىل  ركا�س  بن  ولفت  الطفولة.  م�سرية  تعزيز  يف  دوره��م 
جلنة  ت��راأ���س��ه  خ��الل  عاي�سه  ال���ذي  الطفل  حماية  ق��ان��ون 
باملجل�س  الجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  ال�سحية  ال�سوؤون 
الوطني الحتادي حتى اأقر يف عام 2016، م�سرياً اإىل  اأن 
املجل�س الوطني الحتادي كان حري�ساً حتى خرج القانون 
ب�سيغته النهائية حلفظ حقوق الطفل  وتعريف الأمهات 

والآباء بحقوق اأطفالهم و�سبل حمايتهم.  
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•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار مبادرة “املئة” التي اأطلقها 
الإمارات  لدولة  الوطني  الأر�سيف 
زايد،  بعام  احتفاء  املتحدة  العربية 
ي���ح���ّط ف���ري���ق خم��ت�����س م����ن ق�سم 
التعليمية رحاله يف بع�س  الربامج 
املخ�س�سة  الأق�������س���ام  ويف  امل�����س��ايف، 
الإقامة  ذوي  امل��ر���س��ى  ل���الأط���ف���ال 
الطويلة حتديداً، لي�سهَم يف تخفيف 
عنائهم بالقراءة، القراءة التي تبعث 
يف النف�س الأمل، ول �سيما اإذا كانت 
املوؤ�س�س  القائد  كتب موثقة عن  يف 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ال�����ذي متيز  ث������راه-  اهلل  ط��ي��ب   –
بعزميته واإرادت��ه التي حّولْت رمال 
وجعلت  غّناء،  واح��ة  اإىل  ال�سحراء 
الع�سرية  الإم���������ارات  دول�����ة  م��ن��ه��ا 
دول  ب��ن  بح�سارتها  ت��ف��اخ��ر  ال��ت��ي 
اأهمية فئة  م��ن  ال��ع��امل. وان��ط��الق��اً 

الأطفال املر�سى من اأبناء املجتمع، 
واأهمية تنمية معارفهم، وتوعيتهم 
وتو�سيع  وت���راث���ه  وط��ن��ه��م  ب��ت��اري��خ 
ال�سريع  ب�سفائهم  واأم��اًل  مداركهم، 
واندماجهم قريباً مبجتمعهم؛ فاإن 
اهتمامه  اأوله��م  الوطني  الأر�سيف 
قرائية  مبحا�سرات  اإليهم  وت��وّج��َه 
التي  وقيمه  العرب  حكيم  تاريخ  يف 

تبعث الدفء والأمل يف نفو�سهم.
 وي�����س��ن��ف الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي هذا 
بامل�سوؤولية  التزامه  �سمن  امل�سروع 
اأولويات  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  املجتمعية 
ملا لها  املوؤ�س�سية  ممار�ساته ومهامه 
وعلى  ع��ام،  ب�سكل  اإيجابي  اأث��ر  م��ن 
هذه الفئة التي حتتاج اإىل الرعاية 

والعناية والهتمام ب�سكل خا�س.
وي��وؤك��د الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يف هذه 
التي  “املئة”  م��ب��ادرة  اأن  امل��ن��ا���س��ب��ة 
املئوية  ب��ال��ذك��رى  اأط��ل��ق��ه��ا اح��ت��ف��اء 
ال�سوء  ت�سلط  ���س��وف  زاي���د  لل�سيخ 

– رحمه اهلل -  وعلى  م��اآث��ره  على 
اإجنازاته وعطائه الال حمدود، وقد 

عرفه العامل بدوره الكبري يف تنمية 
وتطوير الإن�سان واملكان، ومن هذا 

الوطني  الأر����س���ي���ف  ف�����اإن  امل��ن��ط��ل��ق 
م�ساريع  ت�����س��ل  اأن  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��م��ل 
اإىل جميع  “املئة” الوطنية  مبادرة 
ال�سعوب  واإىل بع�س  املجتمع،  فئات 
ال�����س��ي��خ زاي�����د ونالت  ال���ت���ي ع���رف���ت 

العطاء من اأياديه البي�ساء.
الذي  الوطني  امل�سروع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
املر�سى  الأط��ف��ال  اأق�سام  اإىل  ي�سل 
ليخفف  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتات  املقيمن 
عنهم وي�سهم يف جتاوزهم حمنتهم 
وليغر�س الأمل والطاقة الإيجابية 
يف نفو�سهم، وليعزز لديهم النتماء 

للوطن والولء لقيادته احلكيمة.
اأداء هذه املهمة الوطنية  ومن اأجل 
ب�����س��ك��ل م���ث���ايل اخ����ت����ار الأر����س���ي���ف 
املخت�سن  م����ن  ف���ري���ق���اً  ال���وط���ن���ي 
الذين  وال���رتب���وي���ن  امل��ح��ا���س��ري��ن 
مب���ق���دوره���م ���س��ح��ب الأط����ف����ال من 
والإف�ساح  مبرونة  وواقعهم  اآلمهم 
ل���ل���ق���راءة وامل���ع���رف���ة يف ت�����رك اأث����ر 

على  وحّثهم  حياتهم،  على  اإيجابي 
املر�س،  ت��اأث��ري  ع��ن  ب��ع��ي��داً  التفكري 
التو�سيحية،  امللونة  ال�سور  وتعزز 
والأف�����الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة ال��ق�����س��رية يف 
ما  القرائية،  املحا�سرات  ه��ذه  ق��وة 
يزيد املعلومة قوة وتر�سيخاً يف ذهن 

الطفل املري�س.
اجلدير بالذكر اأن مبادرة الأر�سيف 
اأط��ل��ق��ه��ا يف  “املئة” ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي 
ت��ف��ت��ح �سفحات  زاي�����د  ع����ام  م��ط��ل��ع 
اأمام  وقيمه  زاي��د  تاريخ  من  مهمة 
الأج��ي��ال، وه��ي ت��ق��دم م��اآث��ر القائد 
جهداً  يدخر  مل  ال��ذي  ال�ستثنائي 
ب��ن��اء دول���ة م��زده��رة ينعم  يف �سبيل 
وحتر�س  وال��رف��اه،  بالرقي  �سعبها 
“املئة”  الوطني  الأر���س��ي��ف  م��ب��ادرة 
الإرث  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  ع��ل��ى 
وال���ذي جتلى  زاي���د  لل�سيخ  اخل��ال��د 
وم�ساعيه  وح��ك��م��ت��ه،  اإجن����ازات����ه  يف 
الإن�سان،  ب��ن��اء  �سبيل  يف  احل��م��ي��دة 

اإطار  يف  ع�سره  �سبقت  التي  وروؤاه 
ال���س��ت��دام��ة ال��وط��ن��ي��ة، م��ا جعله – 

البناء  يف  وق��دوة  مثاًل  اهلل-  رحمه 
والعطاء والإخال�س للوطن.

•• ابوظبي-وام:

اأ����س���ادت ���س��ع��ادة ن����ورة ال�����س��وي��دي م���دي���رة الحت���اد 
الن�سائي العام بالهتمام الكبري الذي توليه قيادة 
وبالدعم  الم�����ارات  يف  للطفل  ال��ر���س��ي��دة  ال��دول��ة 
ال�سيخة فاطمة  الذي يحظى به من �سمو  املبا�سر 
رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
وقالت يف كلمة لها مبنا�سبة الحتفال بيوم الطفل 
اليوم اخلام�س ع�سر من  ي�سادف  الذي  الماراتي 
مار�س ان جتربِة دولة الإمارات يف جمال م�ساعدة 
الدولة  ت��وف��ره  مب��ا  ناجحة مت��ام��اً  الطفل جت��رب��ة 
���د ِل���الأط���ف���ال والأَخ�����ذ  م���ن ُف���َر����سِ ال��ت��ع��ل��ي��ِم اجل���يِّ
ز على حقوِق  ِبا�سرتاتيجيات وا�سحة للطفولة تركِّ
و�سليمة  ية  حِّ و�سِ اآمنة  حياٍة  من  ومَتكيِنه  الطفل 
ِبالإ�سافة اإىل تنظيِم الأن�سطة والفعالياِت املتوا�سلة 

التنمية  ال�سبل والو�سائل لتحقيق  باأف�سل  والأخذ 
واملنظماِت  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاوِن  للطفل  احلقة 
العاملية والإ�سهام النَّ�سط يف كافة املبادراِت العاملية 

يف هذا املجال.
الم����ارات  ال��دول��ة للطفل يف  رع��اي��ة  ان  وا���س��اف��ت 
الوزاري  املجل�س  اعتمد  عندما  يومن  قبل  جتلت 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  للتنمية 
�سوؤون  ووزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
من  مار�س  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  ي��وم  الرئا�سة 
كل عام يوما للطفل الماراتي والذي قال املجل�س 
انه ياأتي بالتزامن مع اعتماد قانون ودمية للطفل 
الدولة  روؤي��ة  على  للتاأكيد   2016 مار�س   15 يف 
وتذليل  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  تن�سئة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
التن�سئة  تن�سئتهم  دون  حتول  التي  ال�سعوبات  كل 
�ساحلن  اأف����رادا  ليكونوا  توؤهلهم  ال��ت��ي  ال�سليمة 
وفعالن يف املجتمع ومبا يتوافق مع روؤية الإمارات 

.2071 ملئويتها  والو�سول   2021

الم��ارات ترجمت منذ قيامها  دول��ة  ان  واو�سحت 
على  وحر�سها  التزامها  �سنة   46 م��ن  اك��رث  قبل 
املادتن  يف  والطفل  وامل���راأة  الأ���س��رة  حقوق  حماية 
تباعا  واإ���س��داره��ا  الدائم  الد�ستور  من  و16   15
وان�سمامها  لذلك  املنظمة  القوانن  من  العديد 
اإىل التفاقيات واملعاهدات الإقليمية والدولية التي 
اتفاقية  املراأة والطفل ومنها  تعنى بحماية حقوق 
الأمم املتحدة اخلا�سة بحقوق الطفل، وقد توجت 
ال���وزراء يف نهاية  ب��ان اعتمد جمل�س  ه��ذه اجلهود 
الذي  الطفل  حقوق  قانون  م�سروع   2012 العام 
حياة  يف  احل��ق  متييز  دون  الأط��ف��ال  جلميع  يكفل 
اآمنة وبيئة م�ستقرة ورعاية دائمة وحماية من اأية 
يف  الأ�سا�سية  حقوقهم  تهدد  انتهاكات  اأو  خماطر 

احلياة والأمان والتعبري.
وا�سارت اىل ان الحتاد الن�سائي العام اهتم بالطفل 
منذ ن�ساأته واقام الدورات وور�س العمل التي تفيد 
انتهاج  ال��ط��ف��ل يف  وك��ذل��ك  اب��ن��ائ��ه��ا  ت��رب��ي��ة  الم يف 

احلديث  العلم  تطور  م��ع  خا�سة  جيدة  �سلوكيات 
وا�ستخدام الهواتف الذكية.

وق���د ط���ور الحت����اد ه���ذا اله��ت��م��ام ب���اإج���راء درا�سة 
�ساملة عن الطفولة يف الم��ارات لأول مرة وذلك 
ركزت  حيث  المارات”  “اأم  �سمو  م��ن  بتوجيهات 
الدرا�سة على جمالت ال�سحة والتعليم واحلماية 
الالزمة  التو�سيات  بع�س  اإىل  وخل�ست  وامل�ساركة 
الإمارات  دول��ة  يف  الأط��ف��ال  جميع  حقوق  ل�سمان 

العربية املتحدة.
وهدفت الدرا�سة اإىل الطالع على و�سع الأطفال 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  وال���ن�������س���اء 
اىل  وال���دع���وة  ال��دع��م  ح�سد  يف  اأداة  ل���س��ت��خ��دام��ه 
�سيا�سة وطنية تركز على الأطفال وتقدمي معلومات 
ناحية  الدولة من  الأط��ف��ال يف  و�سع  حتليلية عن 
ال�سيا�سات والت�سريعات والربامج املوجهة للطفولة 
يف  منه  وال���س��ت��ف��ادة  الأدل����ة  على  يرتكز  نحو  على 
اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمومة والطفولة 

وو���س��ع ال���س��ا���س مل��راق��ب��ة ال��ت��وج��ه��ات ب��امل��ق��ارن��ة مع 
الأهداف الإمنائية لالألفية واأهداف ال�سرتاتيجية 
الوطنية لالأمومة والطفولة وو�سع اأ�س�س الربامج 
ما  التعاون  لربامج  والتخطيط  البحث  واأولويات 
“يوني�سف”  للطفولة  املتحدة  الأمم  �سندوق  بن 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
توا�سل مع  على  الن�سائي ظل  الحت��اد  ان  وذك��رت 
العلى لالأمومة  املجل�س  الطفولة ودعم توجهات 
واخلطط  ال��ربام��ج  وتنفيذ  اع����داد  يف  وال��ط��ف��ول��ة 
املنا�سبة  البيئة  لهم  وتهيئ  بالأطفال  تعني  التي 
لال�ستفادة من اخلدمات والت�سهيالت التي توفرها 

الدولة لهم.
وب��ال��ت��ع��اون مع  اي�سا  الحت���اد نظم  ان  واو���س��ح��ت 
و�سركاء  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بالطفل  خا�سة  عديدة  عمل  ور���س  ا�سرتاتيجين 
ال��رق��م��ي ك���ان اخ��ره��ا ن���دوة مهمة وم��و���س��ع��ة حول 
الذكية  ل���الج���ه���زة  ال�����س��ي��ئ  الط����ف����ال  ا����س���ت���خ���دام 

و�سلطت  ب��ال��دول��ة  معنية  ج��ه��ات  ع���دة  ح�����س��رت��ه��ا 
العملية  امل�سكلة واحللول  ا�سباب هذه  ال�سوء على 
لها حيث خل�ست الندوة اىل ان امل�سوؤولية بالدرجة 
الوىل تقع على عاتق ال�سرة التي ينبغي ان توجه 
الجهزة  لهذه  اليجابي  ال�ستخدام  نحو  الب��ن��اء 

دون ان توؤثر على �سلوكياتهم املجتمعية.
واختتمت �سعادة نورة ال�سويدي بالقول اإن الطفال 
ينتظرهم  والوطن  امل�ستقبل  عدة  وهم  ابناوؤنا  هم 
لبنائها  تتنبه  ان  الوىل  ب��ال��درج��ة  ال���س��رة  فعلى 
وتوجههم اىل الطريق ال�سحيح وت�ستغل الفر�سة 
امل���ه���ي���اأة ل��ه��ا م���ن ال���دول���ة ال��ت��ي ت��وف��ر ك���ل ال�سبل 

والت�سهيالت حلماية الطفل الماراتي ورعايته.
وهنات الم الماراتية بهذا اليوم الذي يحظى به 
يدفعها  م��ا  وه��و  قيادته  م��ن  رائ��ع  باهتمام  طفلها 
اىل العتناء بابنائها اكرث وال�ستفادة من الربامج 
ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي ي��ع��ده��ا امل��ج��ل�����س الع��ل��ى لالمومة 

والطفولة ل�ساحلهم.

نورة ال�سويدي: الطفل يف المارات يحظى باهتمام ورعاية القيادة الر�سيدة وبدعم »اأم المارات«

الرمي الفال�سي: الطفل الإماراتي .. الرثوة 
احلقيقة مل�ستقبل واعد

»فريق زايد« ير�سل ر�سالة نور واأمل اإىل 
العامل من القطب اجلنوبي

•• اأبوظبي-وام:

اأك������دت ال�����رمي ع���ب���داهلل ال��ف��ال���س��ي الأم������ن العام 
معظم  اأن  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  للمجل�س 
برامج وخطط املجل�س موجهة للطفل لإيجاد بيئة 
القيم  على  لتن�سئته  كافة  ال�سبل  وت�سهيل  منا�سبة 

واملبادئ الأ�سيلة التي توؤهله للم�ستقبل.
وقالت يف كلمة لها - مبنا�سبة احتفال الدولة اليوم 
 15 ال�  الإماراتي” ال��ذي ي�سادف  الطفل  “ يوم  ب� 
من  بتوجيهات  حققت  الإم�����ارات  اإن   - م��ار���س  م��ن 
القيادة الر�سيدة اإجنازات كبرية فيما يتعلق برعاية 
اأن طفل  اإىل  .. م�����س��رية  ب��ه��م  الأط���ف���ال واله��ت��م��ام 
المارات يحظى باأرقى م�ستويات الرعاية ال�سحية 
التخ�س�سية حيث تنت�سر مراكز الأمومة والطفولة 
وتاأهيل  رعاية  ومراكز  التخ�س�سية  وامل�ست�سفيات 

اأ�سحاب الهمم فى جميع اأنحاء الدولة.
واأ���س��اف��ت اأن ال��ط��ف��ل الإم���ارات���ي حم��ظ��وظ ب��� “ اأم 
الإم�������ارات “ ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
خمتلف  له  وتوفر  به  تهتم  التي  الأ�سرية  التنمية 
توليه  ال��ذي  الأك��رب  امل�سروع  باعتباره  الدعم  �سبل 
اأولويات  �سمن  وت�سعه  الأك���رب  اله��ت��م��ام  ال��دول��ة 
باأنه م�ستقبل هذه  اإميانا منها  امل�ستقبلية  خططها 
 “ “اأم الإم��ارات  اإن اهتمام  الأم��ة. وقالت الفال�سي 
ع�سر  اخل��ام�����س  ي��وم  لتخ�سي�س  دفعها  بالطفولة 
بالطفل  لالحتفال  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ار���س  �سهر  م��ن 

الإم���ارات���ي ب��ه��دف تكثيف اله��ت��م��ام ب��ه م��ن جميع 
على  ال�سوء  وت�سليط  ال��دول��ة  واأج��ه��زة  املوؤ�س�سات 
ال����رثوة احلقيقية  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ط��ف��ل واح��ت��ي��اج��ات��ه 
للمجتمع . واأ�سادت الرمي الفال�سي باعتماد املجل�س 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  للتنمية  ال���وزاري 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
مار�س من   15 يوم  املجل�س  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون 
كل عام لالحتفال ب� “يوم الطفل الإماراتي” والذي 
قانون ودمية للطفل يف  اعتماد  بالتزامن مع  ياأتي 
الدولة  روؤي����ة  ع��ل��ى  للتاأكيد   2016 م��ار���س   15
وتذليل  امل�ستقبل  اأج���ي���ال  تن�سئة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
التن�سئة  تن�سئتهم  دون  حت��ول  التي  ال�سعوبات  كل 
�ساحلن  اأف����رادا  ليكونوا  توؤهلهم  ال��ت��ي  ال�سليمة 
وفعالن يف املجتمع ومبا يتوافق مع روؤية الإمارات 

.2071 ملئويتها  والو�سول   2021
الن�سيب  اأي�سا  الهمم لهم  اأ�سحاب  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الأك����رب م��ن اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة م��ن ج��ان��ب قيادة 
ومن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  ال��دول��ة 
بعد  خا�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأن اأطلقت “ اأم الإم��ارات “ ا�سرتاتيجيتي الأمومة 
لتعزيز  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  واخل����ط����ة  وال���ط���ف���ول���ة 
واللتن   -2021  2017 الهمم  اأ�سحاب  حقوق 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  وب��داأ  الدولة  اعتمدتهما 
اإىل  امل��وج��ه��ة  والطفولة و���س��ع اخل��ط��ط وال��ربام��ج 

امل�ستهدفن من ال�سرتاتيجيتن.
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لالأمومة  اأم����ن ع���ام  واأو����س���ح���ت 
ال���ربام���ج ت��رك��ز ع��ل��ى تخطي  اأن ه���ذه  وال��ط��ف��ول��ة 

ب�سكل  معهم  والتعامل  م�ساكلهم  الهمم  اأ���س��ح��اب 
املجتمع  يف  لإدماجهم  ال�سبل  بكل  والعمل  اإيجابي 
واإحلاقهم يف الوظائف العامة واخلا�سة كل ح�سب 
اأن دول��ة الإم���ارات حتظى باحرتام  قدرته. وذك��رت 
مم��ي��ز م���ن ال������دول الأخ�������رى له��ت��م��ام��ه��ا الالفت 
اإ�سادة  اإىل  لفتة   .. لهم  ال�سبل  وتي�سري  بالطفولة 
ال��ذي عقد يف  الإن�سان  موؤمتر حقوق  امل�ساركن يف 

�سهر يناير املا�سي يف جنيف بهذا الهتمام.
الأعلى لالأمومة  املجل�س  اأن  اإىل  الفال�سي  واأ�سارت 
والطفولة نفذ العديد من الربامج ل�سالح الطفولة 
ال��ذي يعد  الناجح  التنمر  اأب��رزه��ا برنامج  ك��ان من 
الطفل  العربي وبرنامج  العامل  الأول من نوعه يف 
الرقمي بهدف فتح املجال له لالبتكار والتعلم على 

ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية بي�سر و�سهولة.
واأ�سافت اأن املجل�س اأطلق مبادرات نوعية بخ�سو�س 
“ ك��ر���س��ي طفلي” التي  اأب���رزه���ا م��ب��ادرة  ال��ط��ف��ول��ة 
للحفاظ  وه��دف��ت  كبري  جمتمعي  باهتمام  حظيت 
يروحون  التي  ال�سيارات  ح��وادث  الأطفال من  على 
�سحيتها بن�سبة كبرية اأثناء تواجدهم مع ذويهم يف 

التنقالت والرحالت العائلية.
خالل  �سيكثف  املجل�س  اأن  الفال�سي  ال��رمي  واأك��دت 
ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ف��ي��د ال��ط��ف��ل يف 
بهذا  واأم  طفل  ك��ل  مهنئة  ح��ي��ات��ه..  اأوج���ه  خمتلف 
داعية   .. لديها  م��ا  ب��اأع��ز  فيه  حتتفل  ال���ذي  ال��ي��وم 
عليها  ال��دول��ة  حر�س  م��ن  ال�ستفادة  اإىل  الأم��ه��ات 
املجل�س  ي�سعها  التي  الربامج  ومن  اأطفالها  وعلى 

الأعلى لالأمومة والطفولة ل�سالح اأبنائها.

•• اأبوظبي-وام:

يتاألف  ال�����ذي   - زايد”  “فريق  ق����ام 
اأبوظبي   – البيئة  هيئة  موظفي  م��ن 
- وب���رن���ام���ج ال���دك���ت���ورة ج���ن غ����ودال 
ليل  ب���اإ����س���اءة  والرباعم”  “اجلذور 
ال��ق��ط��ب اجل��ن��وب��ي ب��ا���س��ت��خ��دام 100 
ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  م�����س��ب��اح 
املغفور  با�سم  واأم��ل  نور  ر�سالة  واإر�سال 
نهيان-  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
ل��ل��ع��م��ل على  ت��دع��و  ث����راه -  ط��ي��ب اهلل 

احلد من تغري املناخ.
“فريق  �سمي  ال��ذي   - الفريق  و���س��ارك 
يف  زايد” -  “ ع����ام  ب����  زايد” اح��ت��ف��اء 
لفريق  الدولية  ال�ستك�سافية  الرحلة 
القطب  يف  “قوة_املناخ”  حت�����دي 
اجلنوبي التي اأبحرت على من �سفينة 
اأ�سبوعن  مل����دة  الهندي”  “املحيط 
اإىل ج��ن��ب مع  ال���ف���ري���ق ج��ن��ب��ا  وع���م���ل 
ف��رق م��ن اأك��رث م��ن 20 دول��ة للتعرف 
ت����اأث����ري ظاهرة  ع���ل���ى  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
هذه  على  العاملي  احل���راري  الحتبا�س 
ال�سري  ال��رح��ل��ة  وق���اد  القطبية  ال��ق��ارة 
اإىل  اأول م�ستك�سف ي�سري  روبرت �سوان 
والتي  واجل��ن��وب��ي  ال�����س��م��ايل  القطبن 

انتهت اأول اأم�س الأول.
وكتب “فريق زايد” - متحديا الأجواء 
وتعبريا  اجلنوبي  القطب  يف  املتجمدة 
لدولة  الر�سيدة  للقيادة  امتنانهم  عن 
واهتمامهم  رع��اي��ت��ه��م  ع��ل��ى  الإم������ارات 
بالق�سايا البيئية - با�ستخدام امل�سابيح 
ا�سم  ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��م��اء  نهيان 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�سماء  ال���ف���ري���ق  ك��ت��ب  ك��م��ا  امل�����س��ل��ح��ة. 
يف  ب�سماتها  ت��رك��ت  ملهمة  �سخ�سيات 

دولة الإم��ارات فكتبوا ا�سم ال�سيخ زايد 
ب��ن ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وا�سم 
الكعبي وزيرة  ن��ورة بنت حممد  معايل 

الثقافة وتنمية املعرفة.
اأخ�سائية  ال��ق��ا���س��م��ي  م����رمي  وع�����ربت 
“ فريق  يف  ع�سو  الهيئة  يف  الت�����س��ال 
بامل�ساركة يف هذه  �سعادتها  “ عن  زاي��د 
الرحلة اإىل جانب نخبة من النا�سطن 
يف جم���ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خمتلف 
اأنحاء العامل .. م�سيفة اأردنا من خالل 
ال�ستك�سافية  الرحلة  هذه  يف  امل�ساركة 
مب�سابيح  م���وح���دة  ر���س��ال��ة  ن��ر���س��ل  اأن 
القطب  من  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  با�سم  اجلنوبي 
ندعو فيها لإحداث تغيري اإيجابي نحو 

البيئة.
الحتبا�س  ظ���اه���رة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
احل����������راري وال���ب���ال����س���ت���ي���ك ه���م���ا من 
الوقت  يف  ال��ه��ام��ة  البيئية  ال��ت��ح��دي��ات 
بحاجة  نحن  عاملي  وكمجتمع  احل��ايل 
وال��ع��م��ل معا  وال��ت��ف��ك��ري  ال��ت��وق��ف  اإىل 
ل��ت��غ��ي��ري اأمن�����اط ح��ي��ات��ن��ا ل��ت��ك��ون اأكرث 
ا�ستدامة. من جهته قال را�سد الزعابي 

املتخ�س�س يف علم الثدييات ع�سو يف “ 
فريق زايد” اإن الفريق ا�ستخدم 100 
اإحدى  م��ن  ���س��راوؤه��ا  مت  �سم�سية  لوحة 
ال�سركات الفائزة ب� “جائزة زايد لطاقة 
امل�ستقبل” عام 2015 ويف عر�س رمزي 
وقف الفريق جنبا اإىل جنب مع فريق 
واأر�سلوا ر�سالة  اأخ��رى  20 دول��ة  ميثل 
اأيها  “مرحبا  وه��ي  اأج��م��ع  ال��ع��امل  اإىل 
العامل من القطب اجلنوبي.... يرجى 
والبال�ستيك من  املناخ  : تغري  النتباه 
ويجب  تواجهنا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م 
بالتغري.  ودول  كاأفراد  جميعا  نقوم  اأن 
وك�����ن احلافز  اأف�����ع�����ل.  ف���ك���ر.  ت����وق����ف. 
ل��ل��ت��غ��ي��ري: حت����دي ق����وة_امل����ن����اخ«. من 
ناحيته قال وين�ستونكووي مدير ق�سم 
ع�سو  الهيئة  يف  البحرية  ال�سيا�سات 
اإ���س��اءة ليلة  “فريق زايد” اإن��ه عند  يف 
بر�سالتها  وتغنيهم  اجل��ن��وب��ي  القطب 
وهي  احليتان  اأ���س��وات  ي�سمعون  ك��ان��وا 
اأ�ساد  جانبه  من   .. ال�سطح  على  تطفو 
ال�سري روبرت �سوان بجهود فريق زايد 
الذي جمع بن امل�ساركن بهذا الرحلة 
با�سم  امل�سابيح  واإ���س��اءة  ال�ستك�سافية 

ال�سيخ زايد يف تعبري عن اأهمية العمل 
معا للحد من تغري املناخ.

م��ع��رب��ا ع���ن ام��ت��ن��ان��ه ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 
خليفة  رزان  ���س��ع��ادة  خ��ا���س��ة  اأب��وظ��ب��ي 
امل����ب����ارك اأم������ن ع�����ام ال��ه��ي��ئ��ة لإر�����س����ال 
الرحلة  ه����ذه  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ف��ري��ق 
ت�سهم  اأن  متمنيا   .. اجلنوبي  بالقطب 
اإيجابي  تغري  اإح��داث  الر�سالة يف  ه��ذه 

والعمل للو�سول للحل املالئم.
100 م�سباح  ال���  واأه����دى ف��ري��ق زاي���د 
لزمالئهم يف الرحلة - الذين بدورهم 
ت���ع���ه���دوا وال���ت���زم���وا ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
مبادرات بيئية اأو جمتمعية يف بلدانهم 
- احتفال برتاث املغفور له ال�سيخ زايد 
وقيادته البيئية. واأ�ساف وين�ستونكووي 
�سماء  اأ���س��اءت  ال��ت��ي  امل�سابيح  ه��ذه  اأن 
اإىل  القارة القطبية اجلنوبية �ست�سافر 
ال��ع��امل لإح���داث التغيري  اأن��ح��اء  جميع 

وبدء العمل .
ي�سار اإىل اأن فريق زايد اأبحر من خالل 
ممر دريك يف القارة القطبية اجلنوبية 
يف طريق العودة اإىل الدولة بعد مهمة 

غريت حياتهم جميعا.

»اخلدمة الوطنية« ت�سارك يف ملتقى »حماية الدويل« 
•• ابوظبي -وام:

����س���ارك���ت ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي��اط��ي��ة يف 
ق�سايا  ل��ب��ح��ث  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث  ال����دويل  ح��م��اي��ة  ملتقى 
املخدرات، حتت �سعار “ا�ست�س�راف امل�ستقب�ل يف املواجه�ة 
التنب�وؤات  العقلي����ة،  واملوؤث����رات  للمخ���درات  العاملي�ة 
مبادرة  عرب   ”2030 لع�����ام  والوق���اية  وال�س��تعدادات 
رفع  اإىل  تهدف  وطنية  مبادرة  “وهي  اأمانة  “ج�سدك 
فئات  وت�سجيع  ال�����س��ح��ي  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى 
امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ���س��ل��وك��ي��ات واأمن�����اط احلياة 
ال�����س��ح��ي��ة. وت�����س��ت��ه��دف امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة ك��اف��ة اأف����راد 
املجتمع يف دولة الإمارات، وذلك اإمياناً باأن اأداء اخلدمة 

الع�سكرية �سرف لكل مواطن، ولأهمية جاهزية العن�سر 
الب�سري بدنياً و�سحياً لأداء واجبه جتاه الوطن، وتلبية 

للم�سوؤولية املجتمعية.
اأن  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  واأو���س��ح��ت 
حملة “ج�سدك اأمانة” ت�سعى اإىل رفع م�ستوى الوعي 
تبني  على  املجتمع  اأف��راد  وت�سجيع  ال�سحي  والتثقيف 
�سلوكيات واأمناط احلياة ال�سحية، حيث تتطرق املبادرة 
الأمرا�س  خا�سة  املختلفة  ال�سحية  الق�سايا  ملختلف 
املزمنة مثل اأمرا�س القلب والأوعية الدموية وال�سكري 
و�سغط الدم? وال�سمنة والتدخن على مدار العام من 
الإعالم  و�سائل  عرب  وتثقيفية  توعوية  فعاليات  خالل 
يتم  بحيث  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  وو���س��ائ��ل  املختلفة 

الرتكيز على ق�سية �سحية معينة يف كل �سهر من عام 
.2018

واجلدير بالذكر، فقد �ساركت “اخلدمة الوطنية” عرب 
2018، بتوزيع  من�ستها الرتويجية يف ملتقى حماية 
على  الإدم����ان  ح��ول  والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ن�����س��ورات 
املوؤثرات العقلية واملخدرات، ت�سمنت التعريف بالإدمان 
اآلية عمل  تغيري  على  العقلية  امل��وؤث��رات  وكيفية عمل   ،
الدماغ، واأ�سباب تعاطي املوؤثرات العقلية، وتاأثريها على 
العائلية،  وامل�ساكل  النف�سية  وال�سحة  العامة  ال�سحة 
لالإدمان،  وال��ع��الج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة  للخدمات  وال��ت��ط��رق 
بالإ�سافة اإىل من�سورات اأخرى خا�سة بو�سائل الت�سجيل 

يف اخلدمة الوطنية.

يف اإطار مبادرة »املئة« وتعزيزًا مل�صوؤوليته املجتمعية

الأر�سيف الوطني ي�سل مبحا�سراته القرائية اإىل الأطفال املر�سى يف امل�سايف

•• دبي-وام:

تنمية  لهيئة  العام  املدير  الكرمي جلفار  اأحمد عبد  �سعادة  اأ�ساد 
�سمو  برئا�سة  للتنمية  ال���وزاري  املجل�س  باعتماد  بدبي  املجتمع 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير �سوؤون الرئا�سة يوم 15 مار�س من كل عام لالحتفال ب� “ 

يوم الطفل الإماراتي« . 
وقال جلفار يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن هذه املبادرة هي نتاج 
ورعايتها  الطفولة  حلماية  م��درو���س  وتخطيط  حكيمة  روؤي���ة 
وت��ق��دمي ك��اف��ة اأن����واع ال��دع��م وامل�����س��ان��دة لها امي��ان��ا م��ن القيادة 

الر�سيدة باأن الطفل هو �سمام اأمان املجتمع واأن تن�سئة جيل من 
الأطفال �سليم ومعافى نف�سيا وج�سديا هو ا�ستثمار يف م�ستقبل 

دولة المارات و�سمانة لرفاهيتها ورخائها.
من  ال��ك��رمي��ة  امل��ب��ادرة  الإماراتي”  الطفل  “يوم  اإن   : واأ���س��اف 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
حر�س  لتاأكيد  ج��دي��دة  منا�سبة   .. الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
اأولويات  �سلم  يف  وحقوقه  الطفل  و�سع  على  الر�سيدة  القيادة 
املجتمع وتكثيف اجلهود لبناء جيل قادر على حمل راية التنمية 

امل�ستدامة والو�سول بدولة المارات اإىل اأعلى املراتب.

تنمية املجتمع بدبي ت�سيد بقرار تخ�سي�ش يوم ل� »الطفل الإماراتي« 

اي�����از خان  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�ستان   ، خ������ان  م����وي����ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4119202BL( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/6999883

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /عدنان حممد 
باك�ستان   ، ن��ا���س��ر  ن��ا���س��ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9823543BJ( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 054/7340787

فقدان جواز �سفر
�سعيد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اليمن   ، ����س���ال���ح  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )04190261( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4938843

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد ابراهيم 
باك�ستان     ، خ����ان  ري��خ��م��ن 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )1025442AU(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 052/8875357 

فقدان جواز �سفر
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•• دبي -وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دم��ت 
دبي بجزيل ال�سكر والمتنان ل�سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
رئي�سة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت������اد 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 
الأ�سرية تقديراً لتوجيهات �سموها 
باعتماد “ يوم الطفل الإماراتي “ 

يف 15 مار�س من كل عام.
وثمنت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  حر�س 
م���ب���ارك ع��ل��ى ت��وع��ي��ة ج��م��ي��ع فئات 
املجتمع بحقوق الأطفال لكي ينموا 
يف بيئة �سحية اآمنة وداعمة ت�سهم 
يف تطوير قدراتهم ومهاراتهم مما 
ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى جم��ت��م��ع دولة 

الإمارات .
واأ�ساد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي 
باأبناء  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ب��اه��ت��م��ام 
دول����ة الم�������ارات ع��ام��ة والأط���ف���ال 
اإمكانيات  ك���ل  وت�����س��خ��ري  خ��ا���س��ة 
ال�������دول�������ة ل�������س���ع���ادت���ه���م وت�����اأم�����ن 
ال�سبل  كل  عرب  الزاهر  م�ستقبلهم 
وفاعلن  �ساحلن  اأف���راداً  ليكونوا 

بناء  يف  وم�����س��اه��م��ن  امل��ج��ت��م��ع  يف 
م�ستقبل الوطن.

هذا  تخ�سي�س  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د 
ال���ي���وم ل��ل��ط��ف��ل الإم�����ارات�����ي ال���ذي 
ي���ت���زام���ن م���ع ف��ع��ال��ي��ات ع����ام زاي���د 
الوالد املوؤ�س�س “ طيب اهلل ثراه “ 
الذي اأر�سى دعائم احلماية والأمان 
ام���ت���داد لإرث  ال  ه���و  م���ا  ل��ل��ط��ف��ل 
القادة املوؤ�س�سن ولروؤية وتوجيهات 
ال��ت��ي حر�ست  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
والقوانن  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ���س��ن  ع��ل��ى 
ا�سرته  الطفل يف كنف  التي حتمي 
قانون  ومنها  ومدر�سته  وجمتمعه 
“ ودمية” الذي مت اقراره يف نف�س 
جديدة  اإ�سافة  م�سكاًل  ال��ي��وم  ه��ذا 
بها  يتمتع  التي  الكثرية  للمكا�سب 

الطفل يف دولة الإمارات.

�سرطة اأبوظبي حتتفي ب�  »يوم الطفل الإماراتي« 
•• اأبوظبي-وام:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  حت��ت��ف��ل 
الطفل  “ ي����وم  ب����  ال���ي���وم  اأب���وظ���ب���ي 
 15 ي�������س���ادف  ال������ذي  الإماراتي” 

مار�س من كل عام. 
احلمادي  اأحمد  حماد  العميد  وق��ال 
م����دي����ر ق����ط����اع اأم�������ن امل���ج���ت���م���ع اإن 
وقد  ي��اأت��ي  املنا�سبة  بهذه  الح��ت��ف��ال 
ملمو�سة  اإجن���ازات  الإم����ارات  حققت 
ل��اله��ت��م��ام ب��الأط��ف��ال ورع��اي��ت��ه��م .. 
ال�سيخة  �سمو  ودع��م  برعاية  م�سيدا 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى 
الرئي�سة  وال���ط���ف���ول���ة  ل����الأم����وم����ة 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية “اأم 

الإمارات “بالطفل.
وث����م����ن ج����ه����ود امل���ج���ل�������س الأع����ل����ى 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة و���س��ع��ي��ه اإىل 
و�سع مبادئ ا�سرتاتيجية تنري لالأم 
واأطفالها الطريق نحو التقدم ونيل 

احلقوق وممار�ستها يف �ستى ميادين 
على  الأط��ف��ال  تن�سئة  بهدف  احلياة 
وجتهيزهم  الطيبة  وامل��ب��ادئ  القيم 

للم�ستقبل.
ولفت اإىل حر�س قطاع اأمن املجتمع 
وم�����ن خالل  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة  يف 

التي  وامل��ب��ادرات  والربامج  الأن�سطة 
التوعية  جهود  تعزيز  على  ينفذها 
ال����رع����اي����ة  ت����وف����ري  وال���ت���ث���ق���ي���ف يف 

والهتمام بالأطفال.
م�سريا اإىل اأن احلملة التي اأطلقتها 
�سرطة اأبوظبي حتت �سعار “حياتهم 

توفري  ع���ل���ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي  اأمانة” 
احلماية لالأطفال من املخاطر تاأتي 
�سمن ا�سرتاتيجيتها ال�ساعية لتعزيز 
اأمن واأمان املجتمع بفئاته كافة. من 
حمود  ال��دك��ت��ور  العقيد  اأك���د  جهته 
ال�سرطة  اإدارة  العفاري مدير  �سعيد 
يعك�س  ال���ي���وم  ه����ذا  اأن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والتوعية  بالطفل  ال��دول��ة  اح��ت��ف��اء 
بحقوقه واهتمامها املتوا�سل بتوفري 
اأرقى �سبل احلماية والرفاهية له يف 
لتعزيز  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار 
بتن�سئته  والهتمام  وتنميته  حقوقه 
يف بيئة �سحية اآمنة. وحث العفاري 
الطفل  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  على 
ال��دول��ة يف  وحمايته وو���س��ف ج��ه��ود 
ريادية  باأنها  الطفل  حماية  جم��ال 
العناية  ت���وف���ري  يف  ع��امل��ي��ا  و���س��ب��اق��ة 
حزمة  خ��الل  من  للن�سء  واحلماية 
والت�سريعات  وامل��ب��ادرات  الإج����راءات 
حقوقه  ت���ك���ف���ل  ال����ت����ي  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

ورعايته.

الرميثي ي�سلم ع�سوية »كلنا �سرطة« ملدير عام هيئة اأبوظبي لالإ�سكان
•• اأبوظبي-وام:

���س��ّل��م م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خلفان 
اأبوظبي،  الرميثي قائد عام �سرطة 
رقم  ���س��رط��ة  كلنا  م��ب��ادرة  ع�سوية 
�سعادة حمد نخريات  “266” اإىل 
لهيئة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال����ع����ام����ري، 
واأك����د معاليه  ل��الإ���س��ك��ان.  اأب��وظ��ب��ي 
جت�سيداً  ت��اأت��ي  �سرطة”  “كلنا  اأن 
ل��روؤي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة لرت�سيخ 
ت��وا���س��ل ال�����س��رط��ة م���ع امل��ج��ت��م��ع يف 
اإطار احلفاظ على مكت�سبات الأمن 
املبادرة  اأن  اإىل  م�سرياً  وال�ستقرار، 
مبا  بامل�سوؤولية  ال�سعور  قيم  تعك�س 
يحقق املزيد من الأمن والطماأنينة 
اأبوظبي لتكون واحدة من  اإمارة  يف 
اأكرث مدن العامل اأمناً واأماناً. واأ�ساد 
حظيت  مبا  الرميثي  اللواء  معايل 
به املبادرة من ت�سجيع واإقبال وا�سع 
م���ن ال��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ك��اف��ة من 
بكفاءة  ت��دار  �سرطية  منظمة  اأج��ل 

ع���ال���ي���ة، وجم���ت���م���ع ي��ن��ع��م ب���الأم���ن 
ي��ع��ك�����س حر�س  م����ا  وال�����س����ت����ق����رار، 
اجلميع على دعم وت�سجيع املبادرات 
اآليات  تعزيز  يف  والبتكار  اخلالقة 

وجت�سد  والأم��ن��ي.  ال�سرطي  العمل 
توجيهات  ����س���رط���ة  ك��ل��ن��ا  م�����ب�����ادرة 
اجلهود  تكامل  يف  الر�سيدة  القيادة 
لتعزيز  وال�������س���رط���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

واحلفاظ  ال���ق���ان���ون،  ���س��ي��ادة  م���ب���داأ 
وال�ستقرار،  الأم��ن  مكت�سبات  على 
التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  وال���ري���ادة 

العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة بيوم الطفل 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من  مببادرة  الإم��ارات��ي 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  �سمن  الأ���س��ري��ة  التنمية 

لالأمومة والطفولة 2017 – 2020.
فئات  ت��وع��ي��ة  اىل  الإم���ارات���ي  ال��ط��ف��ل  ي���وم  وي�سعى 
جمال  يف  واأه��م��ي��ت��ه  الطفل  بحقوق  ك��اف��ة  املجتمع 
املوؤ�س�سات  حت��ف��ي��ز  خ���الل  م���ن  وامل��ج��ت��م��ع  الأ����س���رة 
املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
التنمية  دوره��ا يف حتقيق  لتعزيز  والأف���راد  امل��دين 

وتنفيذ اخلطط والربامج الوطنية.
وت��ويل دول��ة الم��ارات ومنذ ن�ساأة الحت��اد اهتماما 
نواة  ه��ي  ال���س��رة  تعترب  ان��ه��ا  اذ  بالطفولة  ك��ب��ريا 
تاأ�سي�س  ب�����س��اأن  الحت����ادي  امل��ر���س��وم  وي��ع��د  املجتمع 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة م���ن اأب���رز 
اإجن�����ازات ال���دول���ة يف جم���ال رع��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة كما 
�سادقت الدولة على اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق 
مبادئ  ت�سمنت  والتي   1997 يناير   3 يف  الطفل 

اأ�سا�سية التزمت بها لرفع �ساأن الطفل وحمايته.
خليفة  جلائزة  العام  الأم��ن  العفيفي  اأم��ل  وثمنت 
“وام”  انباء الم��ارات  الرتبوية يف ت�سريح لوكالة 
تخ�سي�س يوم 15 مار�س من كل عام ليكون يوما 
قبل  من  املبادرة  هذه  اأهمية  اإىل  ..م�سرية  للطفل 
قيادتنا الر�سيدة ودورها يف تعزيز م�سرية الطفولة 
ال�سوء على �سرورة  وت�سليط  املحلي  امل�ستوى  على 

الفئة  ه���ذه  رع��اي��ة  يف  املجتمعية  اجل��ه��ود  ت�سافر 
وتهيئة املناخ املحفز لها على الإبداع والتميز.

اإن جائزة خليفة الرتبوية خ�س�ست جماًل  وقالت 
عنوان  حت��ت  بالطفولة  يعنى  دورات��ه��ا  خمتلف  يف 
املجال  هذا  ويهدف  للطفل”  الرتبوي  “التاأليف 
اإىل حتفيز العاملن يف امليدان الرتبوي والتعليمي 
التاأليف  ن��ح��و  وال��ع��رب��ي  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ن  ع��ل��ى 
الرتبوي للطفل، ويحظى هذا املجال باإقبال كبري 
من جانب نخبة من الرتبوين املتميزين من داخل 
ال��دول��ة وال��وط��ن ال��ع��رب��ي ال��ذي��ن ق��دم��وا اإبداعات 
ثرية فيما يتعلق بالتاأليف الرتبوي للطفل، وفازوا 
يف دورات خمتلفة للجائزة، وتولت اجلائزة بدورها 
املدار�س  على  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��ف��ائ��زة  الأع��م��ال  طباعة 
واجلامعات واملوؤ�س�سات ذات العالقة مبا يو�سع من 
قاعدة الهتمام بالطفل، وي�سجع على غزارة الإنتاج 

الأدبي واملعريف اخلا�س به.
بن  م��ب��ارك  بنت  م���وزة  ال�سيخة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ن��ه��ي��ان  حم���م���داآل 
من  ع�سر  اخلام�س  ي��وم  دولتنا  اإع���الن  اأن  امل��ب��ارك��ة 
ي�سيف  الإماراتي  للطفل  يوماً  عام  كل  مار�س من 
اإىل قائمة منجزات دولتنا الفتية، والتي نفاخر مبا 

حققته حتى اليوم على م�ستوى دول العامل.
واأو�سحت اأن ما اأ�س�س له املغفور له ال�سيخ زايد بن 
اإيجابية وما  نهيان وما كر�سه من قيم  اآل  �سلطان 

الكثري  مينحنا  للطفل  داع��م��ة  موؤ�س�سات  م��ن  بناه 
من الثقة باأننا ن�سري على النهج القومي واأن قادتنا 
يجعلنا  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  تر�سيخ  يف  م�ستمرون 
الرعاية  كامل  الطفل  متنح  التي  ال��دول  قائمة  يف 
ومتكينه  �سخ�سيته  ب��ن��اء  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  واله��ت��م��ام 
وتطوير مهاراته ومنحه كامل الفر�س التي جتعل 
م�سوؤوًل  واإن�ساناً  واملعرفة  العلم  ميلك  اإن�ساناً  منه 

قادراً على خدمة وطنه وجمتمعه.
تاأ�سي�سها  اإع��الن  الإم���ارات ومنذ  دول��ة  اأن  واأ�سافت 
انتهجت طريقاً غاية يف الدقة فا�ست�سرفت قيادتها 
وعملت  ال���ي���وم  نعي�سه  ال����ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ن��ذاك 
جمتمع  اإىل  اإي�سالنا  يف  ي�سهم  م��ا  ك��ل  ابتكار  على 
اأ�سبح  الأط��ف��ال  م��ن  ج��ي��اًل  فبنت  واآم���ن  متما�سك 
اليوم يف موقع امل�سوؤولية والقرار وهي م�ستمرة يف 
خط وا�سح برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.
الفئات  اأهم  اإحدى  ت�سّكل  الطفولة  اأن  وا�سارت اىل 
ب��ال��غ��اً فقد  ال��ت��ي توليها دول���ة الإم�����ارات اه��ت��م��ام��اً 
اجتهدت وعملت وقدمت كل ما من �ساأنه اأن يكّون 
فكر الأطفال على حب الوطن وميّكنهم من تعظيم 
قيم تراثه الأ�سيل وير�سخ لديهم تاريخه كما اأفردت 
جانباً ل ي�ستهان به ملنحهم اأف�سل العلوم واأكرثها 
تطوراً عرب عملية تعليمية متكاملة مقرتنة بعملية 
الإن�سان  بناء  اأرك���ان  م��ن  اأ�سا�سي  رك��ن  ه��ي  تربوية 

الإرث ل ينف�سل على  ب���اأن  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  دول��ت��ن��ا  يف 
الإطالق عن التنمية وعن ال�ستدامة.

وذك���رت اأن م��ن ب��ن ك��ل اجل��ه��ود ال��ت��ي ُب��ذل��ت تربز 
ج���ه���ود ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك “اأم 
الإمارات” ..ف�سموها يف كل منا�سبة ويف كل فعالية 
الطفولة وعلى  رع��اي��ة  ت��وؤك��د على  م��ب��ادرة  ك��ل  ويف 
ب�سرورة  اإميانها  بها من منطلق  الهتمام  �سرورة 
البناء  ل���واء  حمل  متابعة  على  ق���ادرة  اأج��ي��ال  ب��ن��اء 
التي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  والتطوير 

و�سلت اإىل علوم الف�ساء والذكاء ال�سطناعي.
ولفتت اإىل اأن دولتنا التي حتتفي هذا العام ب�”عام 
زايد” واأ�س�ست حل�سور بارز لها يف خمتلف الأ�سعدة 
الوعي  غر�س  يف  م�ستمرة  امل�ستويات  جميع  وعلى 
املهمة  وه��ي  بالطفولة  املجتمع  فئات  جميع  ل��دى 
التي تولتها املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية والأهلية 
على حد �سواء ومن بينها “موؤ�س�سة املباركة” وذلك 
يف  وقّيمة  فاعلة  م�ساركتها  تكون  ب��اأن  منها  اإمي��ان��اً 
ب��ن��اء الإن�����س��ان ب����دءاً م��ن م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة فتقدم 
اإم����ارة اأبوظبي  ال��ربام��ج واخل��دم��ات ل��الأط��ف��ال يف 
اأطفالنا وُيْغنيها ويكر�س لديهم  مبا يرثي معارف 
يف  قيادين  اأف���راداً  منهم  ت�سنع  كي  النبيلة  القيم 

املجالت الأكادميية واملهنية.
ملتزمة  �ست�ستمر  املباركة”  “موؤ�س�سة  اأن  واأك����دا 
بروؤيتها  وك��ذل��ك  وقوانينها  الإم����ارات  بت�سريعات 

لإمارة  التنفيذي  املجل�س  وبتوجيهات   2012
كلها يف  ت�سب  وال��ت��ي   2030 وب��روؤي��ت��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي 
النهاية �سمن غاية ُف�سلى وهي بناء قادة امل�ستقبل. 
من جهتها قالت �سارة �سهيل مدير عام مراكز ايواء 
العديد  على  �سادقت  دولتنا  اإن  والأط��ف��ال  الن�ساء 
حقوق  ب�ساأن  الدولية  التفاقيات  التفاقيات  م��ن 
الطفل  امل��ت��ح��دة حل��ق��وق  الأمم  ك��ات��ف��اق��ي��ة  ال��ط��ف��ل 
ل�سنة 1995 التي ان�سمت اإليها يف العام 2009 
وبكرامة  لالإن�سان  الأ�سا�سية  باحلقوق  منها  اإميانا 
وزارة  وقعتها  التي  التفاقية  كذلك  وق��دره  الفرد 
الرتبية والتعليم بالدولة مع منظمة الأمم املتحدة 
ريا�سة  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ر���س  “يوني�سيف”  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
مناهجها  وت��ط��وي��ر  بكفاءتها  والرت���ق���اء  الأط��ف��ال 
لدى  املتوفرة  با�ستثمار اخلربة  وتدريب معليميها 
دورات  تخ�سي�س  خ��الل  م��ن  وذل��ك  “يوني�سيف” 
تدريبية وزيارات ميدانية وفقاً لربامج �سنوية يتم 

اتفاق الطرفن عليها.
العمل  ملنظمة  الأ���س��ا���س��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة  اإىل  واأ����س���ارت 
احلد  ح��ول   1973 “138” ل�سنة  رق��م  الدولية 
الأدن������ى ل�����س��ن ال����س���ت���خ���دام ال���ت���ي ���س��ادق��ت عليها 
الدولة يف يونيو 1993.. كذلك امل�سادقة يف مايو 
 ”182“ الدولة رقم  العمل  اتفاقية  2001 على 
ا�ستخدام  اأ�سكال  اأ�سواأ  �ساأن حظر  1999 يف  ل�سنة 

الأطفال والجراءات الفورية للق�ساء عليها.

لقيادتنا  الهائل  الإرث  ه��ذا  �سمن  م��ن  اأن  وذك���رت 
ال���ر����س���ي���دة يف جم������ال اله����ت����م����ام ب���ال���ط���ف���ل جند 
الإجتار  وقمع  منع  بروتوكول  اإىل  الدولة  ان�سمام 
ال��ن�����س��اء والأط����ف����ال املكمل  ب��الأ���س��خ��ا���س خ��ا���س��ة 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية 
عرب الوطنية، م�سرية اإىل اأن دولة الإمارات هي من 
ملكافحة جرائم  قانوناً  اأ�سدرت  عربية  الدول  اأوىل 
وع��م��ل��ت على   2006 ال���ع���ام  ب��ال��ب�����س��ر يف  الإجت�����ار 
الثغرات  مالحظة  عند   2015 ال��ع��ام  يف  تعديله 
واإعادة  ال�سحايا  لإيواء  دوراً  واأن�ساأت  التطبيق  بعد 

تاأهليهم.
وق��ال��ت اإن���ه يف جم���ال الت��ف��اق��ي��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة فقد 
رقم  العربية  العمل  اتفاقية  على  ال��دول��ة  �سادقت 
عمل الأحداث اإميانا  ب�ساأن   1996 “18” ل�سنة 
بحق الطفل يف احلماية من ال�ستغالل القت�سادي 
ويف  متميزة  وح��م��اي��ة  خا�سة  رع��اي��ة  اإىل  وح��اج��ت��ه 
جم���ال ال��ت�����س��ري��ع اأي�����س��اَ ف��ق��د ���س��در ق��ان��ون حقوق 
اأن  م���وؤك���دة   ،2016 ال���ع���ام  يف  “ودمية”  ال��ط��ف��ل 
اهتمام الدولة وا�سح وجلي يف اإن�ساء املجل�س الأعلى 
الأطفال  ب�سريحة  لالهتمام  والطفولة  لالأمومة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  اهتمام  وك��ذل��ك 

بهذه ال�سريحة.
واأو�سحت اأن من �سمن املوؤ�س�سات العاملة يف جمال 
من  بالب�سر  الإجت���ار  �سحايا  تاأهيل  واع���ادة  اإي���واء 
اإيواء �سحايا الإجتار بالب�سر  الأطفال جند مراكز 
التي قامت بو�سع برامج خا�سة لإعادة تاأهيل هذة 
ال�سريحة بغر�س ادماجها يف جمتمعها بعد عودتها 

اآمنة اإىل اأوطانها.

دائرة النقل باأبوظبي تفعل 8 
اإ�سارات �سوئية يف منطقة الفالح

وزير العدل يوا�سل زياراته التفقدية ملحاكم ونيابات الدولة 
•• اأبوظبي-وام:

العدل  وزير  الظاهري  البادي  �سعيد  بن  �سلطان  وا�سل معايل 
زياراته التفقدية ملحاكم ونيابات الدولة بلقاء عقده مع ق�ساة 

وموظفي حمكمة اأبو ظبي الحتادية البتدائية.
وا�ستمع معاليه خالل زيارته لدوائر واأق�سام املحكمة لحتياجات 
امل�سئولن والإدارين ومقرتحات تطوير العمل والإح�سائيات 
جمهور  مل��الح��ظ��ات  ا�ستمع  كما  بالق�سايا،  بالف�سل  املتعلقة 
وت�سهيل  لتطوير  ملقرتحاتهم  الهتمام  كل  مبدياً  املراجعن 
العمل. ورافقه خالل اجلولة الدكتور �سعيد على بحبوح رئي�س 

حمكمة اأبو ظبي الحتادية البتدائية.
وح�سر معاليه خالل جولته التفقدية جانبا من جل�سة دائرة 

اأطلع  كما  باملخدرات،  الجت��ار  ق�سايا  بنظر  اخلا�سة  اجلنايات 
وخا�سة  باملحكمة  تنفيذها  مت  التي  الإلكرتونية  امل�ساريع  على 
خالل  معاليه  ود���س��ن  املالية.  للق�سايا  الل��ك��رتوين  الربنامج 
على  املتعاملن  اإط���الع  يي�سر  ال���ذي  الذكية  احلا�سبة  ال��زي��ارة 

امللفات والق�سايا املالية اخلا�سة بهم وما مت تنفيذه فيها.
واأ����س���اد م��ع��ايل ���س��ل��ط��ان �سعيد ال���ب���ادي ب��ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ن على 
م�ستويات  اإيل  الو�سول  ت�ستهدف  التي  التطويرية  امل�سروعات 
واملراجعن  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ال��ت�����س��ه��ي��الت جل��م��ه��ور  م���ن  م��ت��ق��دم��ة 
الدعاوي  يف  ال��ف�����س��ل  يف  الإجن�����از  ���س��رع��ة  و���س��م��ان  للمحكمة، 
املتعاملن،  لإ�سعاد  اجلهد  ه��ذا  مب�ساعفة  مطالبا  املعرو�سة، 
التي  احل��دي��ث��ة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�سيا�سات  تطبيق  و���س��م��ان 

تتبناها الوزارة لتقدمي اأف�سل خدمات عدلية للجمهور.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة النقل باأبوظبي ممثلة يف مركز النقل املتكامل وبالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجين 
املعنين بدء العمل بنظام الإ�سارات املرورية اجلديدة يف منطقة الفالح مبدينة اأبوظبي ابتداًء 
القمزي، مدير عام  2018. وقال حممد دروي�س  16 مار�س اجل��اري  املوافق  من يوم اجلمعة 
تعزيزاً  وذل��ك  املنطقة  تطوير  م�سروع  ج��زءا من  تعترب  الأع��م��ال  ه��ذه  اإن  املتكامل  النقل  مركز 
جلهود الدائرة الرامية اإىل توفري حلول مبتكرة لإدارة وت�سهيل حركة املرور، والرتقاء مبعايري 
الفالح  املرور مبنطقة  اإ�سارات  اأن تفعيل  املدينة، مو�سحاً  مل�ستخدمي طرقات  وال�سالمة  الأمن 

ي�سهل احلركة املرورية ويعزز متطلبات الأمن وال�سالمة.

الإم�ارات حتتف�ل باأطف�ال الي�وم ورج�ال امل�ستقب��ل

�سرطة دبي : الهتمام بالطفل 
الإماراتي امتداد لإرث املوؤ�س�سني

جلنة �سندوق دعم �سحايا الإجتار بالب�سر تعقد اجتماعها التا�سع
دورية الأطفال املرورية ب�سرطة اأبوظبي حتتفي ب�»يوم الطفل الإماراتي«  

•• اأبوظبي-وام:

عقدت جلنة �سندوق دعم �سحايا الجتار بالب�سر اأم�س 
�سعيد  الدكتور  �سعادة  برئا�سة  التا�سع  اجتماعها  الول 
الوطني  املجل�س  �سوؤون  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الغفلي 
الحتادي ع�سو اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم الجتار 
ل�سحايا  امل���ايل  ال��دع��م  طلبات  لع��ت��م��اد  وذل���ك  بالب�سر 
الإجتار بالب�سر املقدمة من مراكز اإيواء ل�سحايا الإجتار 

بالب�سر وموؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال.
الوطنية وهم  اللجنة  اأع�ساء  ح�سر الجتماع عدد من 
و�سعادة  دب��ي  �سرطة  ممثل  امل��ر  حممد  الدكتور  �سعادة 
بالب�سر  اإي��واء �سحايا الجت��ار  �سارة �سهيل ممثل مركز 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  مم��ث��ل  اجل��وي��ع��د  وم��ن�����س��ور 

الدويل.
“ اللجنة  ا�سرتاتيجية  م��ع  متا�سيا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
الركائز  بالب�سر” ذات  الوطنية ملكافحة جرائم الجتار 
الق�سائية  واملالحقة  واملنع  الوقاية  املتمثلة يف  اخلم�س 
والعقاب وحماية ال�سحايا وتعزيز التعاون الدويل وبدعم 

اخلريية  الأع��م��ال  موؤ�س�سات  يف  ال�سركاء  خمتلف  م��ن 
واهتمامهم  �سعيهم  اإط���ار  يف  بالدولة  الأع��م��ال  ورج���ال 
واجهت  التي  املعاناة  وط��اأة  التخفيف من  للم�ساهمة يف 
بالكرامة  احل��اط��ة  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  م��ن  املت�سررين 
الإن�����س��ان��ي��ة. وي��ه��دف ال�����س��ن��دوق - ال���ذي مت اإن�����س��اوؤه يف 
2013 مبوجب قرار �سادر من اللجنة الوطنية ملكافحة 
جرائم الجتار بالب�سر - مل�ساعدة ال�سحايا املتواجدين 
يف دور الإيواء للتخل�س من بع�س املت�سببات التي اأودت 
ب�سبب  الإج��رام��ي��ة  املنظمات  قبل  م��ن  ا�ستغاللهم  اإىل 
والظروف.  الحتياجات  اأو غريها من  الأمية  اأو  الفقر 
لدعم  ال�سندوق  توظيف  مت  املا�سية  ال�سنوات  وخ��الل 
بالب�سر  الإجت���ار  ل�سحايا  ال�سغرية  امل�ساريع  م��ن  ع��دد 
اإ�سافة  املثقلة عليهم  الديون  بع�س  و�سداد  اأوطانهم  يف 
اإىل دعم بع�س ال�سحايا ل�ستكمال درا�ستهم اأو يف تلقي 
واعتمدت جلنة �سندوق  املزمنة.  الأمرا�س  العالج من 
التا�سع  اجتماعها  خ��الل  بالب�سر  الجت��ار  �سحايا  دع��م 
تتعلق  مبادرات  املايل خلم�سة �سحايا يف  الدعم  تقدمي 

باإن�ساء م�ساريع �سغرية وا�ستكمال الدرا�سة.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي والعن  املدار�س يف  اأبوظبي طلبة  �ساركت �سرطة 
 15 “ ال��ذي ي�سادف  الإم��ارات��ي  الطفل  “ ي��وم  مبنا�سبة 
على  واحل��ف��اظ  الن�سء  توعية  لتعزيز  ع��ام  كل  من  مار�س 
بقطاع  وال���دوري���ات  امل���رور  م��دي��ري��ة  وع��ر���س��ت  �سالمتهم. 
املرورية  الأط��ف��ال  دوري���ة  امل��دار���س  يف  امل��رك��زي��ة  العمليات 

وتوعيتهم بال�سالمة املرورية.
واأكد العميد خليفة حممد اخلييلي مدير مديرية املرور 
�سالمة  الإماراتي” اأن  الطفل  “يوم  مبنا�سبة  والدوريات 
م��ن خالل  اأبوظبي  �سرطة  اأول��وي��ات  الأط��ف��ال يف مقدمة 
الرقابة  وت�سمل  حلمايتهم  واخل��ط��ط  ال��ربام��ج  تطبيق 
الآمن  اجللو�س  بتوفري  اخلا�سة  والقواعد  املدار�س  حول 
لهم داخل املركبات وجلو�س الأطفال دون �سن العا�سرة يف 
املقاعد اخللفية وجلو�س من هم دون الرابعة على كرا�سي 
الأطفال املخ�س�سة لهم. وذكر اخلييلي اأن �سرطة اأبوظبي 
مع  تتنا�سب  التي  املرورية  الربامج  من  العديد  تخ�س�س 
مر�سم  وت�سمل  الذهنية  وق��درات��ه��م  واأع��م��اره��م  الأط��ف��ال 
واألعاب تركيبية مرورية وكتيبات تلوين وهدايا م�ستمدة 
تثقيفية  ر�سائل  توجيه  ب��ه��دف  م��روري��ة  مو�سوعات  م��ن 
وت�سجيعهم  نفو�سهم  امل��روري يف  الوعي  اإىل غر�س  تهدف 
واأنظمة  قواعد  وتطبيق  امل��رور  عنا�سر  مع  التعاون  على 

املرور.
ودعا اخلييلي �سرائح املجتمع كافة مبنا�سبة “يوم الطفل 
الإماراتي” اإىل �سرورة تعزيز اجلهود املبذولة حلمايتهم 
من املخاطر التي يتعر�سون لها ومراقبة ت�سرفاتهم داخل 
ال�سيارة وعلى الطرقات العامة وعدم ترك حمرك ال�سيارة 
ان��ه كثريا  ن��زول الآب��اء منها .. م�سريا اإىل  يعمل يف حالة 
ما يقوم الأطفال بتقليد اآبائهم واأمهاتهم باجللو�س خلف 
اإىل  يعر�سهم  ال��ذي  الأم��ر  املحرك  واإدارة  ال�سيارة  مقود 

خماطر.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح امل��ق��دم ���س��الح احل��م��ريي ن��ائ��ب مدير 
الأطفال  دورية  اأن م�ساركة  باملديرية  اأبوظبي  اإدارة مرور 
لإر�سال  باملدار�س” تاأتي  الإماراتي  الطفل  “يوم  املرورية 
جانب  اإىل  الأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  للمجتمع  ر���س��ائ��ل 
�سرطة  جتاه  لديهم  اخل��وف  حاجز  ك�سر  بهدف  توعيتهم 
امل����رور م��ن خ���الل اط��الع��ه��م ع��ل��ى ال���دوري���ة م��ن الداخل 
قواعد  تطبيق  يف  ال�سرطة  مع  التعاون  على  وت�سجيعهم 
لالأطفال  املرورية  التوعية  اأن  اىل  واأ�سار  امل��رور.  واأنظمة 
ل��ه��ا يف  ي��ت��ع��ر���س��ون  ال��ت��ي  ب��امل��خ��اط��ر  اإىل تثقيفهم  ت��ه��دف 
حالة اللعب على الطرق بالدراجات او بالكرة وحثهم على 
الإ�سارات  مبعاين  وتثقيفهم  الأم��ان  ح��زام  بربط  اللتزام 
دون  الأط��ف��ال  بركوب  والتقيد  بامل�ساة  اخلا�سة  ال�سوئية 

�سن العا�سرة يف املقاعد اخللفية للمركبة.
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هل يوؤدي فيتو رو�سي ل�سربات اأمريكية يف �سوريا؟  •• نيويورك-اأ ف ب:

الفيتو جم��ددا لعرتا�س  اىل  رو�سيا  ي��وؤدي جلوء  اأن  دبلوما�سيون  يخ�سى 
م�سروعي قرارين تقدمت بهما الوليات املتحدة حول �سوريا اأمام جمل�س 

المن الدويل اىل قيام وا�سنطن ب�سن غارات جديدة على هذا البلد.
�سوريا  حليفتها  لدعم  الن  حتى  مرة   11 النق�س  حق  رو�سيا  ا�ستخدمت 
فتح  اأو  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  على  عقوبات  فر�س  دون  واحل���وؤول 

حتقيق حول ارتكاب جرائم حرب او ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية.
وت�سود تكهنات بفيتو رو�سي ثاين ع�سر حول �سوريا بعدما تقدمت الوليات 
يوما يف  مل��دة ثالثن  ال��ن��ار  اط��الق  لوقف  ق��رار  الث��ن��ن مب�سروع  املتحدة 

دم�سق والغوطة ال�سرقية املحا�سرة قرب العا�سمة ال�سورية.
وم�سروع القرار المريكي رد على ف�سل تطبيق وقف ان�ساين لإطالق النار 
قررته المم املتحدة ودعمته رو�سيا التي ت�سارك القوات احلكومية ال�سورية 

يف عمليتها �سد الغوطة معقل الف�سائل املعار�سة.
اوا�سط  يف  بدئها  منذ  م��دين   1100 م��ن  اك��رث  مقتل  اىل  العملية  واأدت 

�سباط فرباير املا�سي. وتقدمت الوليات املتحدة مب�سروع قرار ثان حول 
ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية ال ان دبلوما�سين قالوا ان املفاو�سات حوله مع 
نيكي هايلي  املتحدة  الوليات  امام حائط م�سدود. وح��ذرت �سفرية  رو�سيا 
من  “اذا ا�سطررنا اىل ذلك”،  �سوريا  للتدخل يف  ان بالدها م�ستعدة  من 

اأجل الت�سدي ل�ستخدام ال�سلحة الكيميائية و”املعاناة غري الن�سانية«.
وقالت هايلي الثنن “عندما تف�سل ال�سرة الدولية با�ستمرار يف التدخل، 
اأي  اي�سا  “نحذر  م�سيفة  مبفردها”،  التحرك  اىل  ال��دول  بع�س  ت�سطر 
الكيميائية  بال�سلحة  الهجمات  ع��رب  ارادت��ه��ا  فر�س  على  م�سممة  دول��ة 
واملعاناة غري الن�سانية وخ�سو�سا النظام ال�سوري املارق: الوليات املتحدة 

تظل م�ستعدة للتدخل اذا ا�سطرت لذلك«.
ول يزال من غري الوا�سح ما اذا كانت الوليات املتحدة �ستطرح م�سروعيها 
اأمام الت�سويت يف جمل�س المن العاجز حتى الن عن تغيري جمرى النزاع 

اأم��ام جمل�س المن  ال��ذي وجهته  يف �سوريا. وان��ذار هايلي تكرار للتهديد 
اأن ي�سدر الرئي�س المريكي دونالد ترامب  2017 قبل  يف ني�سان ابريل 
المر بق�سف قاعدة جوية �سورية بال�سواريخ بعد هجوم بغاز ال�سارين يف 

بلدة خان �سيخون اخلا�سعة ل�سيطرة ف�سائل معار�سة.
وعن  ماألوف”  “م�سهد  عن  علنا  املتحدة  المم  يف  دبلوما�سيون  ويتحدث 
بانها تدر�س عمال ع�سكريا يف  ا�سارات وا�سحة  املتحدة تعطي  اأن الوليات 
دبلوما�سي  ويقول  رو�سيا.  على  ال�سغوط  تزيد  الن���ذارات  وه��ذه  �سوريا. 
رف�س الك�سف عن هويته يف جمل�س المن ان “الرو�س ي�سعرون بال�سغوط 
واأ�سار  اأق���وى«.  ب�سكل  �سوريا  يف  جم��ددا  المريكيون  يتدخل  ان  ويخ�سون 
دبلوما�سي اآخر يف املجل�س اىل ان الذكرى ال�سنوية لهجوم �سيخون امل�سادف 
يف الرابع من ني�سان ابريل، ميكن ان يكون موعدا موؤاتيا ل�سربة اأمريكية. 
يف  اجلديد  الم��ريك��ي  الم��ن  معهد  ل��دى  ال�سورية  ال�سوؤون  خبري  ويقول 

وا�سنطن نيكول�س هريا�س ان “الإدارة الأمريكية تلجاأ اىل �سيا�سة الت�سهري 
والحراج ازاء رو�سيا يف جمل�س المن«. وتابع هريا�س “انها مقدمة لنقا�س 
خ�سو�سا  اأكرب مع رو�سيا حول ما �سيح�سل يف مناطق اخرى من البالد”، 
يف اجلنوب الغربي حيث اتفقت الوليات املتحدة والردن ورو�سيا على اقامة 

منطقة خلف�س التوتر.
وم�سى يقول “ما يقوم به ترامب الن هو حتديد موقف اأويل كاأن يقول ما 
تقومون به يف الغوطة ل تفعلوه يف اأي مكان اآخر. اذا حاولتم ذلك ف�ستكون 
مو�سكو  م��ن  ق��وي  فعل  رد  اىل  هايلي  حت��ذي��ر  وا�ستدعى  ع��واق��ب«.  ه��ن��اك 
ال�سربة  بعد  وزي��ر اخلارجية �سريغي لف���روف ح��ذر  ك��ان  ال��ث��الث��اء. فقد 
المريكية العام املا�سي على قاعدة ال�سعريات اجلوية ال�سورية “اذا مت �سن 
هذا النوع من ال�سربات فان العواقب �ستكون جدية جدا«. كما حذر رئي�س 
الركان الرو�سي اجلرنال فالريي يرا�سيموف من “اجراءات للرد” يف حال 

ا�سابة اي من اجلنود الرو�س يف �سربة اأمريكية.
الغوطة  يف  عمليته  يف  ال�سوري  للجي�س  دعما  توؤمن  ق��وات  رو�سيا  وتن�سر 

ال�سرقية.

ال���وق���ت، مايك  امل�������س���وؤول يف ذل���ك 
مثريا  ب���ي���ان���اً  اأ������س�����در  ب���وم���ب���ي���و، 
“جينا جا�سو�سة مثالية  ميدحهاً: 
اأي�ساً  اإن��ه��ا   ... خمل�سة  ووط��ن��ي��ة 
بقدرة  وتتمتع  خ��ربة  ذات  قيادية 
باأ�سياء  القيام  على  للعادة  خارقة 

واإلهام من حولها«.
ام�����راأة ت�سل  اأول  ك��ان��ت  ول��ئ��ن      
امل��رم��وق يف جهاز  امل��وق��ع  اإىل ه��ذا 
�سبق  الأم��ري��ك��ي��ة، فقد  امل��خ��اب��رات 
ان تعدت خطوة اأوىل عام 2013 
حيث مت انتخاب اجلا�سو�سة لفرتة 
ق�سرية رئي�سة جلهاز ال�ستخبارات 
اإيه”،  اآي  “�سي  ل�  ال�سري  الوطني 
اأ�سابيع.  ب�سعة  بعد  ازاحتها  قبل 
يف  امل�����س��ط��رب  ما�سيها  وال�����س��ب��ب، 

الوكالة الأمريكية.

اأكرث من 30 عاًما يف   -  2
خدمة “الوكالة«

ل  ال��ت��ي  ها�سبل،  جينا  ان�سمت     
تزال �سورها نادرة على الإنرتنت، 
 .1985 ع����ام  “الوكالة”  اإىل 
 61 العمر  من  تبلغ  وهي  واليوم، 
ع���اًم���ا، خ�����س�����س��ت م���ا ي���ق���ارب 30 
عاًما من حياتها ل� “�سي اآي اإيه”، 
الأمريكية يف  امل��خ��اب��رات  وخ��دم��ت 
العامل،  حول  البلدان  من  العديد 
اأواخ��������ر عام  ل���ن���دن  مب����ا يف ذل�����ك 

.2000

متّوجة جا�صو�صة   -  3
العام،  للجمهور  م��ع��روف��ة  غ��ري     
لكن املهنة كّرمتها وتوجتها مرات 
بن  ها�سبل  جينا  وجتمع  عديدة. 
جائزة دونوفان، وو�سام ال�ستحقاق 
و”ميدالية  ال�سرية،  الج��ه��زة  يف 
ال�ستخبارات  يف  ال����س���ت���ح���ق���اق 
و”جائزة  الرئا�سية”  الفئة  م��ن 
الرتبة الرئا�سية” - وهي اجلائزة 
كما  الفيدرالية،  لالأجهزة  الأعرق 
لتميزها  الأب  بو�س  ج��ورج  كرمها 
يف مكافحة الإرهاب، هذا ما ت�سري 
اليه �سريتها الذاتية الر�سمية على 

موقع ال� “�سي اآي اإيه«.

ق�صايا  يف  مورطة   -  4
ملتب�صة

العمليات  رئ��ي�����س��ة  وب��اع��ت��ب��اره��ا     

انها  ل��و  وك��م��ا  ال�سلطة.  ع��ري��ن  يف 
فقد  النقد،  ملوجة  ا�ستباق  عملية 
م�سبقا  اجلا�سو�سة  عن  الدفاع  مت 
ال�سخ�سيات  من  العديد  قبل  من 
خا�سة  الأمريكية،  ال�ستخباراتية 

عندما مت تعيينها نائبة للمدير. 
املا�سي،  �سهر فرباير    وه��ك��ذا، يف 
����س���دد م���اي���ك ب���وم���ب���ي���و ع���ل���ى انه 
تتمتع  �سخ�سية  بوجود  حمظوظ 
من�سب  يف  ال���ك���ف���اءة  ه����ذه  مب��ث��ل 
اآي  “�سي  ال�  يف  الثانية  ال�سخ�سية 
واأ�ساد مايكل هايدن، مدير  اإيه”. 
و2009،   2006 ب��ن  ال��وك��ال��ة 
بكرامة  “ا�ستجابت  ب�����س��خ�����س��ي��ة 
وح��رف��ّي��ة و���س��رف ل��ك��ل م��ا طلبته 
به”،  القيام  والأم��ة  الوكالة  منها 
كالبر،  جيم�س  اأ���س��اد  جانبه  وم��ن 
لال�ستخبارات  ال�������س���اب���ق  امل����دي����ر 
العمليات  يف  بتجربتها  الوطنية 

اخلارجية.
بالإجماع،  تر�سيحها  يحظى  ل     
لأنه يف عام 2014، ورد ا�سمها يف 
تقرير من 6700 �سفحة للجنة 
ال�سيوخ،  جمل�س  يف  ال�ستخبارات 
التنظيمي  الف�سل  ويح�سي  يعدد 
اآي  “�سي  ال����  ل��ربن��ام��ج  وال���ف���ردي 
ا�ستجواب  بعمليات  اخلا�س  اإيه” 
تقول  �سبتمرب،   11 بعد  ال�سجناء 

هافينغتون بو�ست. 
ونف�س هذه اللجنة، يجب اأن توافق 
اجلديدة  امل����دي����رة  ت��ر���س��ي��ح  ع��ل��ى 
اأع����رب  وق����د  اإيه”.  اآي  “�سي  ل���� 
���س��ي��ن��ات��وران دمي���ق���راط���ي���ان، هما 
هايرني�س،  وم��ارت��ن  وي��دي��ن  روي 
وجهاها  ر���س��ال��ة  يف  رف�سهما  ع��ن 
اإىل دون��ال��د ت��رام��ب. واع��ت��ربا “ان 
منا�سبة  غ���ري  جت��ع��ل��ه��ا  م�����س��ريت��ه��ا 

لهذا العمل«.
ه��ا���س��ب��ل يف  تعين جينا  وي���اأت���ي     
ف��ي��ه حت��دي��د موقف  ي�سعب  وق���ت 
الرئي�س الأمريكي ب�ساأن ا�ستخدام 
لال�ستجواب  ك��و���س��ي��ل��ة  ال��ت��ع��ذي��ب 
احلملة  ف����خ����الل  وال����ت����ح����ق����ي����ق. 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة، اأمل����ح اإىل 
اأن يرتاجع  قبل  ذل��ك،  ي�ساند  اأن��ه 
الأبي�س.  البيت  اإىل  و�سل  عندما 
لرئا�سة  ه��ا���س��ب��ل  ج��ي��ن��ا  وب�����س��ع��ود 
دونالد  ير�سل  اإيه”،  اآي  “�سي  ال��� 
حول  غمو�سا  ا�سد  ر�سالة  ترامب 

فقد  اإيه”،  اآي  “�سي  ل���  ال�����س��ري��ة 
تورطت يف بع�س ق�سايا التعذيب. 
ها�سبل  جينا  اأدارت   ،2002 ع��ام 
وهو  القطة”،  “عن  ب���رن���ام���ج 
بح�سب  ت��اي��الن��د،  يف  ���س��ري  �سجن 
لوكالة  تابع  تاميز”،  “نيويورك 

رودريغيز، الذي كان رئي�س اجلهاز 
وفق  اإيه”،  اآي  “�سي  ل����  ال�����س��ري 

تقرير “نيويورك تاميز«.

�صخ�صية تثري النق�صام  -  5
التوترات  ت��ع��ّم��ق  ه��ا���س��ب��ل  جينا     

ا�ستجواب  على  املركزية  املخابرات 
الره����اب،  بتهمة  اث��ن��ن  معتقلن 
عبد الرحيم الن�سريي واأبو زبيدة، 
“وا�سنطن  ك�سفت   ،2005 وع��ام 
اأ�سلوب  ا���س��ت��خ��دام  ع���ن  بو�ست” 
ع�سوي  ع���ل���ى  ب���ال���غ���رق  الي�����ه�����ام 

امل����خ����اب����رات امل����رك����زي����ة. وه�����و من 
ال����ت����ي مت الع�������رتاف  ال�������س���ج���ون 
بوجودها ر�سميا من قبل الرئي�س 

جورج دبليو بو�س عام 2006.
    يف ذلك املوقع ال�سري، ا�سرفت 
وكالة  ق��ي��ادة  ل��ت��ويل  ت�ستعد  ال��ت��ي 

ح���ت���ى ت���دم���ريه���ا ال���غ���ام�������س عام 
اأ�سبحت  حت��دي��دا  وه��ن��ا   .2005
بها.  م�����س��ت��ب��ه  اأول  ه��ا���س��ب��ل  ج��ي��ن��ا 
اإتالف  ق��رار  اأن  ال��وك��ال��ة  “وتوؤكد 
ال�سيدة  رئي�س  ال�سجالت جاء من 
ال���وق���ت، خو�سيه  ذل���ك  ه��ا���س��ب��ل يف 

ن�سيب  “وكان  ال��ق��اع��دة.  تنظيم 
ث��الث��ة وثالثن  زب��ي��دة فقط  اب��ي 
واحد”،  �سهر  يف  ب��ال��غ��رق  اي��ه��ام��ا 

ح�سب “نيويورك تاميز«.
اأن��ه مت الحتفاظ باجلل�سات  اإل     
 ... ف��ي��دي��و  ���س��ري��ط  ع��ل��ى  م�سجلة 

اأول امراأة تقود الـ»�صي اآي اإيه«:

املعلومات اخلم�ش عن اجلا�سو�سة جينا ها�سبل...!
ترامب ي�ستبدل بدلته املخابراتية واخلارجية

ال�سي اي ايه يف �سياغة جديدة

مارتن هايرني�س يرف�س تعين املديرة اجلديدة

من اجلو�س�سة اىل اخلارجية

جينا ها�سبل الرعب موؤنثا

ادارت �سجن الوكالة يف تايالند عام 2002 الذي اأثريت تقارير حول ا�ستخدامه لأ�سلوب »الإيهام بالغرق« 

    لي�صت هذه هي املرة الأوىل التي 
ال�صقف  ها�صبل  جينا  فيها  تخرتق 
ارتــقــت  ان  �ــصــبــق  اذ  الـــزجـــاجـــي، 
وال�صارمة  الغام�صة  املــــراأة  ــذه  ه
ال�صلطة  مــــدارج  والــرباغــمــاتــيــة، 
“�صي  الـ  مدير  نائب  خطة  بتوليها 

اآي اإيه” يف 2 فرباير 7102.
ت�صغل  امراأة  ثاين  بذلك  واأ�صبحت 
اأفريل  املحامية  بعد  املن�صب  هــذا 
هاين�س من 3102 اىل 5102 حتت 

اإدارة اأوباما.

   ا�صبحت جينا ها�صبل، ال�صخ�صية 
الثانية ال�صابقة يف الـ “�صي اآي اإيه”، 
اأول امراأة تتوىل قيادة اأ�صهر وكالة 
وكالعادة،  اأمريكية.  ا�صتخبارات 
تويرت،  على  تــرامــب  دونــالــد  اأعــلــن 
الإداري.  تعديله  عــن  الــثــالثــاء، 
54 للوليات  فقد اقال الرئي�س ال 
ريك�س  خــارجــيــتــه  ـــر  وزي املــتــحــدة 
تيلر�صون، وحل حمله قائد الـ “�صي 

بومبيو. مايك  اآي اإيه” ال�صابق 
1 – �صيدة �صلطة

ــا  ــه ــن ــي ــي ــع ــت ب
دونالد  ير�صل 
ر�صالة  ترامب 
ــــة  غــــامــــ�ــــص
موقفه  ــول  ح
ممار�صة  مـــن 
الـــتـــعـــذيـــب

تتحدث تقارير 
م�صوؤوليتها  عن 
تـــــدمـــــري  يف 
فـــيـــديـــوهـــات 
خـــــــا�ـــــــصـــــــة 
ــواب  ــج ــت ــص ــا� ب
ـــاء  ـــن ـــج ـــص ـــ� ال

•• الفجر - فريجيني زيلياين - ترجمة خرية ال�صيباين

اجتماع ثنائي بني وزيري خارجية رو�صيا وتركيا 

اجلي�ش الرتكي ي�سعد هجومه على عفرين يف �سوريا 
•• بريوت-اأ ف ب:

�سمال  الكردية يف  الغالبية  ذات  تركيا عملياتها يف منطقة عفرين  ت�سعد 
حن  يف  لدم�سق  موالن  مقاتلن  ام�س  غاراتها  ا�ستهدفت  حيث  �سوريا، 
ب�سكل كامل  املدينة  اأمله بح�سار  اردوغ��ان عن  اأع��رب رئي�سها رجب طيب 

م�ساء.
ويتزامن الت�سعيد يف عفرين مع اجالء دفعة جديدة من احلالت الطبية 
امل��ح��ا���س��رة ق��رب دم�����س��ق، على وق��ع غ���ارات رو�سية  ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  م��ن 

ا�ستهدفت جيباً ي�سيطر عليه ف�سيل “فيلق الرحمن” املعار�س.
يف موازاة ذلك، يعقد يف مو�سكو اجتماع ثنائي بن وزيري خارجية رو�سيا 
عامه  اخلمي�س  يدخل  الذي  ال�سوري  النزاع  يف  املوؤثرين  البلدين  وتركيا، 

الثامن.
ياأمل  اردوغ��ان  الرئي�س رجب طيب  ان  الرتكية  الرئا�سة  وق��ال م�سدر يف 
من  ق�سري  وق��ت  بعد  وذل��ك  عفرين  ملدينة  الكامل”  التطويق  “باجناز 

ت�سريح متلفز قال فيه اإنه ياأمل يف “�سقوط” املدينة.
ويف رد على ت�سريحات اردوغان، قال ريدور خليل م�سوؤول مكتب العالقات 
اأبرز  الكردية  الوحدات  تعد  التي  الدميوقراطية،  �سوريا  ق��وات  يف  العامة 

نبل والزهراء املواليتن.
وقتل ع�سرة مقاتلن موالن لدم�سق ام�س جراء غارات تركية ا�ستهدفت 
حاجزاً لهم على الطريق الوحيد املوؤدي من عفرين باجتاه مناطق �سيطرة 

قوات النظام، وفق املر�سد.
ويتحدر ثمانية من هوؤلء املقاتلن من بلدة نبل املجاورة.

الأمر  وحلفائه،  ال��رتك��ي  اجلي�س  ن��ريان  الطريق حت��ت مرمى  ه��ذا  وب��ات 
للفرار  الأق��دام  على  املدنين اىل قطع م�سافات طويلة �سرياً  الذي يدفع 

من مدينة عفرين مقابل دفع مبالغ باهظة ملهربن، وفق املر�سد.
وت�سهد مدينة عفرين اكتظاظاً �سكانياً جراء حركة النزوح الكبرية اإليها. 

وفرت مئات العائالت خارج املدينة مع اقرتاب القوات الرتكية.
داع�س  تنظيم  قتال  يف  فعالية  اأثبتوا  الذين  الأك���راد  املقاتلون  ويت�سدى 

اأحالم  يحلم  اردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  اأن  “يبدو  مكوناتها 
اليقظة من خالل قوله ان عفرين �ست�سقط الليلة«.

الثنن مدينة  لها منذ  �سورية موالية  وف�سائل  الرتكية  القوات  وتطوق 
�سباط   18 ب��داأت��ه يف  ه��ج��وم  اإث���ر  غ��رب��ه��ا،  تقع  ق��ري��ة  ت�سعن  م��ع  عفرين 
اأنقرة  ت�سنفهم  ال��ذي��ن  ال��ك��ردي��ة  ال��وح��دات  ي�ستهدف  اإن���ه  ت��ق��ول  ف��رباي��ر 

ب�”الرهابين«.
حكماً  �سوريا  اأك��راد  اقامة  تخ�سى  التي  اأنقرة  متكنت  هجومها،  ومبوجب 
ذاتياً على حدودها، من ال�سيطرة على كامل ال�سريط احلدودي وتقدمت 
يف عمق منطقة عفرين التي باتت ت�سيطر على اأكرث من �ستن يف املئة من 

م�ساحتها.
ويربط مدينة عفرين منفذ وحيد مبناطق �سيطرة قوات النظام يف بلدتي 

الإرهابي، للهجوم الرتكي، لكنها املرة الأوىل التي يتعر�سون فيها لعملية 
ع�سكرية وا�سعة بهذا ال�سكل ترتافق مع ق�سف جوي كثيف.

ويهدد التقدم الرتكي م�سري نحو 350 الف �سخ�س يقيمون يف عفرين 
وفق املر�سد يف ظل ظروف ان�سانية ماأ�ساوية.

ال��ك��ردي��ة يف �سوريا،  ال��وح��دات  اأي�����س��اً يف �سفوف  ق��ي��ادي  وق���ال خليل وه��و 
اأ�سوارها  على  عنها  وامل��داف��ع��ون  امل��دن��ي��ن،  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  املدينة  “يف 
بهذه  منها  الره��اب��ي��ة  وف�سائله  ال��رتك��ي  اجلي�س  ب��اق��رتاب  ي�سمحوا  ول��ن 

ال�سهولة«.
القوات  ع��ل��ى  جدا”  وم��ك��ل��ف��ة  ك��ارث��ي��ة  ���س��ت��ك��ون  “النتائج  اأن  م���ن  وح����ذر 

املهاجمة.
يف الغوطة ال�سرقية قرب دم�سق، قتل �سبعة مدنين على الأقل يف غارات 
رو�سية ا�ستهدفت وفق املر�سد مناطق �سيطرة “فيلق الرحمن” يف جنوب 

املنطقة املحا�سرة.
كما قتل 12 مقاتاًل جراء هذه الغارات بينهم قياديان من ال�سف الأول، 

وفق املر�سد.
وقال مرا�سل لوكالة فران�س بر�س يف مدينة حمورية ان دوي الق�سف مل 

يهداأ طوال الليل.
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عربي ودويل

اعربت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ام�س عن ا�سفها للنهج 
الذي اتبعه الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن يف املجال الدبلوما�سي 
م�سوؤولية  اك��دت  الربيطانين حيث  ال��ن��واب  ام��ام  كلمتها  وذل��ك يف 

مو�سكو يف ت�سميم اجلا�سو�س الرو�سي ال�سابق يف بريطانيا.
وقالت ماي “كثريون منا كان يحدوهم الأمل عند النظر اىل رو�سيا 
ما بعد احلقبة ال�سوفياتية. كنا نريد عالقة اف�سل لكن من املاأ�ساوي 

ان يكون الرئي�س بوتن اختار هذا النهج«.
واأعلنت ماي يف كلمتها اي�سا طرد 23 دبلوما�سيا رو�سيا من اململكة 
اجلا�سو�س  ت�سميم  “م�سوؤولة” عن  رو�سيا  اعتربت  ان  بعد  املتحدة 

الرو�سي املزدوج ال�سابق �سريغي �سكريبال يف انكلرتا.
التي  مو�سكو  الثنائية” مع  الت�سالت  “تعليق  اأي�سا  ماي  واأعلنت 

كان لديها 59 دبلوما�سيا معتمدا يف اململكة املتحدة.
 

اعلن الرئي�س الفيليبيني رودريغو دوتريتي ام�س ان�سحاب الرخبيل 
تنظر يف  التي  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  التاأ�سي�سية  املعاهدة  من 

�سيا�سته التي اأف�ست اىل �سقوط قتلى يف اطار مكافحة املخدرات.
والزعيم املعروف بخطابه اجلريء واملتهم بالت�سبب يف قتل م�ستبه 
بهم من جتار او متعاطي املخدرات ب�سبب ت�سريحاته النارية، ينتقد 
جنوب  يف  دول��ة  اأول  الفيليبن  اأ�سبحت  اأن  منذ  ب�سرا�سة  املحكمة 
من جانب مدعية املحكمة  اآ�سيا تخ�سع ل”درا�سة متهيدية”  �سرق 
اجلنائية. اأعلنت املحكمة التي تتخذ من لهاي مقرا لها يف �سباط 
فرباير املا�سي بدء حتقيقات يف عمليات القتل التي تقول الفيليبن 
اإنها اأودت بحياة 4 الف �سخ�س، فيما تقول جمموعات حقوقية اإن 

العدد اأكرب بثالث مرات.
ويقول  �سنة،  مهلة  تقدمي  املحكمة  م��ن  الن�سحاب  يحتاج  ر�سميا، 
اأثارت  ال��ت��ي  ال��وف��ي��ات  يف  التحقيق  مينع  ل  الن�سحاب  اإن  اخل���رباء 
قلقا لدى الأ�سرة الدولية. وقال دوتريتي يف بيان “من الوا�سح اأن 
الفيليبن”  �سد  �سيا�سية  اأداة  ُت�ستخدم  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
“لذا  “غري مربرة وخبيثة«. واأ�ساف  اإن حتقيقات املحكمة  م�سيفا 
املعاهدة  م��ن  الفيليبن  بان�سحاب   ... اإ���س��ع��ارا  ب��ذل��ك  واأق���دم  اأع��ل��ن 

التاأ�سي�سية لنظام روما مبفعول فوري«.

ثانية  مالية  دف��ع��ة  ت��ق��دمي  ام�����س على  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  واف��ق��ت 
الالجئن  ا�ستقبال  على  تركيا  مل�ساعدة  ي��ورو  مليارات  ثالثة  تبلغ 
ال�سورين على اأرا�سيها، كما وعد قبل �سنتن يف التفاق الذي ابرمه 

مع انقرة حول الهجرة.
وق���ال الحت���اد الأوروب����ي يف ب��ي��ان ان��ه بعد ���س��رف امل��ل��ي��ارات الثالثة 
“بتحريك  ال��ي��وم  املفو�سية  �ستقوم  امل�ساريع،  ع�سرات  على  الوىل 

الدفعة الثانية” بالقيمة نف�سها “مل�سلحة الالجئن يف تركيا«.
لكن ل يزال يتعن على املفو�سية التفاق مع الدول الع�ساء حول 
اط��ار التفاق  التي تعهد بها الحت��اد اىل تركيا يف  م�سدر الم��وال 
املوقع يف اذار مار�س 2016 لوقف تدفق املهاجرين والالجئن اىل 

ال�سواحل اليونانية.
و�سرح املفو�س الوروبي ل�سوؤون الهجرة دميرتي�س افراموبولو�س 
الق�سمة  اتباع  علينا  ان  الوا�سح  من  يبدو  املفو�سية  اىل  “بالن�سبة 
موازنة  م��ن  ي��ورو  مليار  اأي  الوىل  ال�سريحة  غ��رار  على  نف�سها” 

الحتاد الوروبي والباقي من الدول الأع�ساء.
اإل اأن دول عدة ابدت حتفظا يف الكوالي�س ازاء تكرار هذا النموذج.

اكرث من  على  مليارات  الوىل من ثالثة  ال�سريحة  توزيع  وقد مت 
70 م�سروعا يف جمال التعليم وال�سحة لأكرث من ثالثة مالين 
كانون  اأواخ��ر  وبحلول  انه  املفو�سية  وقالت  تركيا.  يف  �سورياً  لجئاً 

الأول دي�سمرب 2017، �سيكون قد مت دفع 1،85 مليار يورو.

عوا�صم

لندن

بروك�سل

مانيال

الأزهر ال�سريف يدين حماولة 
اغتيال رئي�ش الوزراء الفل�سطيني

•• القاهرة-وام: 

رئي�س  موكب  ا�ستهدفت  التي  الآث��م��ة  الغتيال  حماولة  ال�سريف  الأزه���ر  اأدان 
واأكد  غ��زة.  لقطاع  زيارته  اأثناء  احلمداهلل  رام��ي  الدكتور  الفل�سطيني  ال���وزراء 
�سرب  اإىل  تهدف  التي  النكراء  اجل��رمي��ة  ه��ذه  اأن  ل��ه  بيان  ال�سريف يف  الأزه���ر 
الوحدة الوطنية يجب األ تعيق امل�ساعي املبذولة لتحقيق امل�ساحلة الفل�سطينية 
ملخططات  وال��ت�����س��دي  الفل�سطيني  ال�سعب  م�سالح  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اأج���ل  م��ن 
ودعا  الفل�سطيني.  والإن�سان  الأر���س  �سد  ال�سهيونية  والع��ت��داءات  الحتالل 
العت�سام  ���س��رورة  اإىل  كافة  الفل�سطينية  وال��ق��وى  الف�سائل  ال�سريف  الأزه���ر 

بالوحدة واإعالء امل�سلحة الوطنية لل�سعب الفل�سطيني فوق كل اعتبار.

رو�سيا تدين الهجوم على موكب 
رئي�ش الوزراء الفل�سطيني

•• مو�صكو-وام: 

موكب  ا�ستهدف  ال��ذي  الهجوم  ب�سدة  ام�س  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  اأدان��ت 
رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل يف قطاع غزة.

 و قالت الوزارة يف بيان �سدر عنها ام�س نقلته وكالة” انرت فاك�س” الرو�سية 
ال���وزراء  رئي�س  م��وك��ب  ا�ستهدف  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  ب�سدة  ت��دي��ن  “ مو�سكو  اإن 
الفل�سطيني رامي احلمد اهلل يف قطاع غزة، م�سددة يف الوقت ذاته على تنفيذ 
التفاق حول اإ�سراف حكومة الوفاق الوطني على قطاع غزة والتي مت التو�سل 
اإليها يف القاهرة يف اأكتوبر عام 2017 ، والذي ي�سمح با�ستعادة وحدة الأرا�سي 
يف  الأمني  الو�سع  الإن�ساين يف غزة وحت�سن  الو�سع  وت�سحيح  الفل�سطينية 

القطاع«.
ودعا البيان الأطراف الفل�سطينية اىل اللتزام بالتهدئة وعدم ال�سعي اإىل ما 

يعقد الو�سع ال�سعب يف ال�سوؤون الفل�سطينية الداخلية.

اأبطال المارات جنحوا يف نزع وتفجري اأكرث من 20 األف لغم وعبوة نا�صفة بال�صاحل الغربي

»م�سائد املوت« .. اأ�سباح حوثية على طرقات اليمن .. وقواتنا امل�سلحة باملر�ساد

الربملان العربي يحث الدول الأوربية على العرتاف بدولة فل�سطني وعا�سمتها القد�ش

•• املخا -وام: 

ميلي�سيا  خ��ل��ف��ت��ه��ا  ح��ق��ي��ق��ي��ة  م���اأ����س���اة 
احلوثي الإيرانية - الوكيل احل�سري 
لقوى الهيمنة يف املنطقة - على كاهل 
اأبناء اليمن ال�سقيق.. متثلت يف األغام 
وعبوات نا�سفة متت زراعتها ع�سوائيا 

وكاأنها م�سائد موت.
مل ترحم “ م�سائد املوت “ احلوثية 
الأطفال  ب��راءة  اأو  ال��رج��ال  اأو  الن�ساء 
اآلف   10 م��ن  اأك���رث  وراءه����ا  خملفة 
ب�ساعة  وا���س��ح��ة على  م��ع��اق يف دلل���ة 

املخطط النقالبي احلوثي.
الفرق  اأب���ط���ال  ت�����س��دى   .. امل��ق��اب��ل  يف 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ت��اب��ع��ة  الهند�سية 
الإماراتية بب�سالة لنزع هذه الألغام.. 
وجنحت يف نزع وتفجري اأكرث من 20 
األف لغم وعبوة نا�سفة خالل الأ�سهر 
امل��ا���س��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف مناطق   8 ال���� 
اإ�سافة  ال���غ���رب���ي..  ال�����س��اح��ل  ج��ب��ه��ة 
مع  متطوعا  مينيا   65 ت��دري��ب  اإىل 

املقاومة على نزعها.
ومل يكن مفاجئا اأن 90 يف املائة من 
تفجريها  اأو  نزعها  مت  ال��ت��ي  الأل��غ��ام 
اإيرانية ال�سنع ومقلدة من لغم رو�سي 
العبوات  ت�����س��ب��ه  ف��ي��م��ا   »TM57  «

النا�سفة لغم “كليمر«.
ور����س���دت وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم�������ارات – 
اأكرث  ا�ستغرقت  ميدانية  رح��ل��ة  ع��رب 
عمليات  من  – م�ساهد  اأ�سهر   3 من 
ن����زع الأل����غ����ام ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا رج���ال 
امل�سلحة  القوات  يف  الهند�سية  الفرق 
و�سهادات  بال�سور  موثقة  الإماراتية 
ح��ي��ة م���ن ع���وائ���ل مي��ن��ي��ة خ��ا���س��ة يف 
اإىل  اإ�سافة  لليمن..  الغربي  ال�ساحل 
و�سباب  لأط���ف���ال  م��اأ���س��اوي��ة  م�����س��اه��د 
اخل�سة  اأن��واع  لأب�سع  تعر�سوا  و�سيوخ 

والغدر احلوثي.
بداية .. قال خبري األغام يعمل �سمن 
للقوات  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ال���ف���رق 
الفرق  اإن   - الإم����ارات����ي����ة  امل�����س��ل��ح��ة 
من  اأك���رث  وف��ج��رت  ن��زع��ت  الهند�سية 
20 األ����ف ل��غ��م وع��ب��وة ن��ا���س��ف��ة خالل 
فرباير  وح��ت��ى  املا�سية  ال�8  الأ���س��ه��ر 
امل��ا���س��ي م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق جبهة 
ال�������س���اح���ل ال���غ���رب���ي ك���م���ا مت م���وؤخ���را 
على  م��ت��ط��وع��ا  مي��ن��ي��ا   65 ت����دري����ب 
تطهري الألغام وجميعهم يعملون مع 

املقاومة.
واأ�سار اإىل اأن 90 يف املائة من الألغام 
ومقلدة  ال�سنع  اإي��ران��ي��ة  ن��زع��ت  ال��ت��ي 
TM57«اإ�سافة   « رو���س��ي  لغم  م��ن 
لغم  ت�سبه  التي  النا�سفة  العبوات  اإىل 

“ كليمر ».
واأ�ساف اأن عملية نزع الألغام احلوثية 
وفق  اآمنة  مناطق  يف  تتم  وتفجريها 
ال��ع��امل��ي��ة يف هذا  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل 

ال�سدد.
وتابع “ لحظنا اأن احلوثين تعمدوا 
ب�سكل  النا�سفة  والعبوات  الألغام  زرع 
ع�سوائي يف الطرقات واملزارع واملناطق 
.. ما  للمدنين  ال�سكنية دون مراعاة 
ي���وؤك���د اأن���ه���م ي�����س��ت��ه��دف��ون ق��ت��ل اأكرب 
ع���دد م���ن ال��ي��م��ن��ي��ن “.. م��ع��رب��ا عن 
واأطفال  ب�سباب  اأ�سفه لإعاقات حلقت 
والذين  اليمنية  العوائل  من  العديد 
 .. واأق��دام��ه��م  اأي��دي��ه��م  لبرت  تعر�سوا 
نتيجة هذه  ذوي��ه��ا  اأ���س��ر  ف��ق��دت  فيما 

الألغام والعبوات النا�سفة.
تنتهجه  ال�����ذي  ال���ت���ن���وع  اإىل  واأ�����س����ار 
امليلي�سا احلوثية الإيرانية يف عمليات 
زرع الألغام .. فمنها ما هو على �سكل 
�سخور يتم زرعها يف املناطق اجلبلية 
وم��ن��ه��ا م��ا ه��و ع��ل��ى �سكل ك��ت��ل رملية 

الطبي والإن�ساين لإنقاذ براءته حيث 
الطبي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  حت��وي��ل��ه  مت 

امليداين الع�سكري يف حالة خطرية.
بامل�ست�سفى  الطبي  الفريق  واكت�سف 
يف  قطعية  جل��روح  تعر�س  الطفل  اأن 
ال�سظايا  بع�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأم��ع��اء 
اأم����اك����ن م��ت��ف��رق��ة من  اخل����ط����رية يف 
ل���ه ع��ل��ى الفور  ف���اأج���ري���ت  ج�������س���ده.. 
من  اأك��رث  ا�ستغرقت  جراحية  عملية 
�ساعتن.. حيث مت اإنقاذ حياته وعمل 
اإخالء طبي له اإىل الإمارات ل�ستكمال 

رحلة العالج والتاأهيل النف�سي.
يف �سياق مت�سل .. اأكد عدد من �سكان 
اخلدمات  اأن  لليمن  الغربي  ال�ساحل 
الفريق  ي���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال���ع���الج���ي���ة 
الإماراتية  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ط��ب��ي 
خا�سة  الكثري  حياة  اإنقاذ  يف  اأ�سهمت 
يف  الطبية  الإم��ك��ان��ات  �سعف  ظ��ل  يف 
الغربي  ال�ساحل  م�ست�سفيات  معظم 
دول����ة  اإىل  ب���ال�������س���ك���ر  م���ت���وج���ه���ن   ..
الإن�سانية  م��ب��ادرات��ه��ا  على  الإم�����ارات 
اليمني  ال�سعب  جندة  ت�ستهدف  التي 
ودوره��ا الرائد الذي مل يقت�سر على 
اأي�سا  �سمل  ب��ل  الع�سكري..  اجل��ان��ب 

اجلانب الإن�ساين الإغاثي.
وق������ال حم���م���د ع���ب���د ال����وه����اب - من 
ال�ساحل  على  حي�س  م��دي��ري��ة  اأه���ايل 
التحالف  ق���وات  اإن   - لليمن  الغربي 
العربي ودول��ة الإم��ارات ي�ساعدونا يف 
ال�سر  ميلي�سيات  األ��غ��ام  من  التخل�س 
احل��وث��ي��ة ح��ي��ث اأخ����ذوا ع��ل��ى عاتقهم 
التي نعي�س فيها مما  املناطق  تطهري 
احلياة  ع����ودة  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ���س��اه��م 

الطبيعية اإليها.
واأ�����س����ار خ��ال��د ع��ب��د احل��ف��ي��ظ – من 
األغام  اأن  – اإىل  اأه��ايل مديرية حي�س 
ت�سببت  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميل�سيات 
الأ�سر  م��ن  للعديد  ك��ب��رية  م��ع��ان��اة  يف 
والعديد  التي فقدت عائليها  اليمنية 
من اأبنائها جراءها.. متوجها بال�سكر 
اإىل دولة الإم��ارات على دورها يف هذا 

ال�سدد.
مبوا�سلة  فطالب  خ��ال��د  م���روان  اأم���ا 
اجلهود يف تطهري اليمن من خملفات 
 .. الأ�سود  واإرهابه  الإيرانية  احلوثي 
الإماراتية  امل�ساعدات  اأن  اإىل  م�سريا 
ال�سخية واخلدمات العالجية �ساهمت 
يف عودة احلياة اإىل طبيعتها والتغلب 
اأبناء  ب��ه��ا  ع��ل��ى ال�����س��ع��اب ال��ت��ي مي���ر 

اليمن جراء النقالب احلوثي.
اإىل  بال�سكر  حممود  م��رمي  وتوجهت 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  دول 
اأهايل  اأنقذت  التي  ال�سعودية  العربية 
األ���غ���ام العدوان  ال��ي��م��ن م��ن  واأط���ف���ال 
الإيراين.. منوهة اإىل الدور الإماراتي 
الرائد الذي مل يقت�سر على اجلانب 

الع�سكري فح�سب.

اإن�سانية  ك���ارث���ة  ���س��ك��ل  مم���ا  امل����ن����ازل 
اآلف   10 م��ن  اأك���رث  خلفت  حقيقية 
الغربي  ال�ساحل  مناطق  على  م��ع��اق 

لليمن..
وقالت ال�سباعي “ اإنه مت التن�سيق مع 
لإنقاذ  الإم��ارات��ي  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 
اأرواح الأبرياء يف احلالت العاجلة من 
الرحمة  تعرف  ل  ميلي�سيات  �سحايا 

ول ال�سفقة ».
يف ال�سياق ذات��ه .. قال �سالح عبده - 
والذي  الأل��غ��ام احلوثية  اأح��د �سحايا 
يعول 6 اأبناء - “ اإن احلوثين زرعوا 
األغاما وعبوات نا�سفة ب�سراك خداعية 
بكثافة اأمام املنازل مل ن�ستطع النتباه 
اأبناء  م��ن  الكثري  �سحيتها  ف��راح  لها 
اإع��اق��ات كاملة  ال��ق��ري��ة واأحل��ق��ت بهم 

دون اأي ذنب«.
واأ���س��اف عبده - ال��ذي يعاين ب��رتا يف 
ال�ساقن نتيجة تعر�سه لنفجار لغم 
اأر�سي - “ مل اأ�سعر ب�سيء بعد انفجار 
ال��ل��غ��م وع��ل��م��ت ب��ع��د ذل���ك اأن الأه���ايل 
املخا  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ب��ن��ق��ل��ي  ق���ام���وا 
امليداين  امل�ست�سفى  اإىل  ومنها  ال��ع��ام 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ت��اب��ع  ال��ع�����س��ك��ري 
الإماراتية حيث مت برت �ساقي ب�سبب 

النفجار«.
ال�سر  “ اأي������ادي  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد  ل��ك��ن��ه 
احل��وث��ي��ة ل��ن ت��ن��ال م��ن ع��زمي��ة اأبناء 
�سيتخل�سون  ال��ذي��ن  الأوف��ي��اء  اليمن 
م��ن ه���ذا الإره�����اب ال��غ��ا���س��م ومنفذي 

الأجندة الإيرانية ».
اأفكر  “ بعد برت �ساقي .. مل  واأ�ساف 
اأقوم  وك��ي��ف  اأولدي  م�ستقبل  يف  اإل 
مل  التي  الإ���س��اب��ة  بعد  تربيتهم  على 
م�سريا   ..“ فيها  ذن���ب  اأي  ل��ه��م  ي��ك��ن 
الإم���ارات���ي  الأح���م���ر  ال���ه���الل  اأن  اإىل 
احلالية  احتياجاتهم  كافة  على  وقف 
وامل�ستقبلية وقدم لهم امل�ساعدات التي 
تعينهم على تخطي ظروفهم القا�سية 

التي ميرون بها«.
اأي�������س���ا.. خل�سها  اأوج�������اع  ول����ل����رباءة 
ال��ط��ف��ل ي��ح��ي��ي م���ن م��دي��ن��ة اخلوخة 
بقوله اإن ميلي�سيات احلوثي الإيرانية 
كانت حتا�سر املدينة التي يعي�س فيها 
الألغام يف كل  ب��زرع  اأ�سرته وتقوم  مع 

مكان.
واأ�ساف “ كانت الألغام هاج�سا كبريا 
اإىل  م�سريا  يوميا”..  كثريا  رافقني 
ن��ه��ب��ت كل  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل��وث��ي��ة  اأن 
الأر�سية  الألغام  اإل  ترتك  ومل  �سيء 
كبرية  معاناة  �سكلت  التي  والبحرية 

لأبناء املدينة والقرى املحيطة.
وك�����س��اه��د ع��ي��ان ع��ل��ى ال��غ��در احلوثي 
اأ�ساهد احلوثين وهم  “ كنت  .. قال 
بانتقام  الأر�����س  يف  �سرب  ك��ل  يلغمون 
الألغام  ه���ذه  �سحية  راح  ح��ت��ى  ك��ب��ري 
واأبناء  واأق��ارب��ي  زم��الئ��ي  م��ن  الكثري 

اإ�سافة  ال�����س��ن��ع..  اإي���ران���ي���ة  واأغ��ل��ب��ه��ا 
�سد  واأخ��رى  الدبابات  �سد  األغام  اإىل 
الأف������راد وع���ب���وات حم��ل��ي��ة ال�����س��ن��ع .. 
ع��الوة على الأ���س��راك اخلداعية التي 
ي��ت��م زرع��ه��ا ب��خ��ب��ث ���س��دي��د وال��ت��ي مت 
عن  ناهيك   .. منها  كبرية  ن�سبة  ن��زع 

الألغام البحرية.
وقال املهند�س جمعة عبداهلل املزروعي 
عدن  يف  الأحمر  الهالل  فريق  رئي�س 
اجلرحى  ب��ع��الج  الإم������ارات  ت��ك��ف��ل  اإن 
ال���ي���م���ن���ي���ن ي����اأت����ي يف اإط��������ار ال���دع���م 
لالأ�سقاء  ت��ق��دم��ه  ال�����ذي  امل���ت���وا����س���ل 
والوقوف  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  للتخفيف 
اإىل جانبهم يف ظل الظروف ال�سعبة 
النتهاكات  ج����راء  ي��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
املتوا�سلة مليلي�سيات احلوثي الإيرانية 

النقالبية �سدهم.
واأو���س��ح اأن ال��دول��ة ع��اجل��ت م��ا يزيد 
ك��ل من  اآلف جريح ميني يف   4 على 
الإم��ارات والأردن وال�سودان والهند.. 
وعادوا  لل�سفاء  منهم  الكثري  مت��اث��ل 
ي���زال  ل  ف��ي��م��ا  ال���ي���م���ن..  اأر�������س  اإىل 

البع�س يتلقى العالج.
م���ن ج���ه���ت���ه.. اأك�����د ال��ط��ب��ي��ب حممد 
الطبي يف  ال��ف��ري��ق  م�����س��وؤول  اهلل  عبد 
امل�ست�سفى امليداين الع�سكري احلر�س 
على تقدمي خدمات عالجية ميدانية 
املناطق  اأه�������ايل  ل���ك���اف���ة  وم���ت���ك���ام���ل���ة 
املحررة يف ال�ساحل الغربي اليمني .. 
م�سريا اإىل اأن الفرق الطبية تعاملت 
اخلدمات  كافة  وقدمت  ال�سحايا  مع 
عمليات  �سملت  والتي  لهم  العالجية 
للحالت  طبية  واإخ�����الءات  ج��راح��ي��ة 
اخل���ط���رة مت��ه��ي��دا ل���س��ت��ك��م��ال رحلة 
ال��ع��الج اإم���ا داخ���ل دول���ة الإم�����ارات اأو 
حلالة  وف��ق��ا  اخل����ارج  يف  نفقتها  ع��ل��ى 
الدعم  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  امل��ري�����س.. 

النف�سي واإعادة التاأهيل.
اأن  اإىل  الطبي  الفريق  واأ�سار م�سوؤول 
ا�ستقبل  الع�سكري  امليداين  امل�ست�سفى 
مر�سية  حالة   2500 على  يزيد  ما 
ما  اإ�ساباتهم  ت�سنف  اأ�سهر   4 خ��الل 
اإىل خطرية.. مو�سحا  بن متو�سطة 
للقوات  الطبية  الفرق  م�ساهمات  اأن 
تاأتي  ال��ي��م��ن  يف  الإم���ارات���ي���ة  امل�سلحة 
الإن�ساين  الإم������ارات  ل��ن��ه��ج  جت�����س��ي��داً 
واحل������ر�������س ع���ل���ى ت����وف����ري الإغ�����اث�����ة 

لالأ�سقاء.
ومن جانبها .. قالت الدكتورة اإ�سراق 
ال�سباعي وكيل وزارة ال�سحة اليمنية 
دعم  يف  م�ستمرة  الإم�����ارات  دول���ة  اإن 
والأجهزة  ب��امل��ع��دات  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 
اإ�سافة اإىل الأدوية و تقدمي اخلدمات 
اليمني  ال�����س��ع��ب  لأب����ن����اء  ال��ع��الج��ي��ة 
ميلي�سيات  اإره�������اب  م���ن  واإن����ق����اذه����م 
الألغام  التي زرعت  احلوثي الإيرانية 
اإىل  امل���وؤدي���ة  ال��ط��رق��ات  يف  بع�سوائية 

بلدتي”.. مت�سائال : “ ما ذنب هوؤلء 
؟ ».

بلدي على  بداية حترير  “ مع  وتابع 
اختلف   .. العربي  التحالف  ق��وات  يد 
اأول  اأن  “ .. منوها اإىل  الو�سع كثريا 
م��ا ك��ان ينتظره ه��و “ ن��زع الأل��غ��ام “ 
الهاج�س  م��ن  التخل�س  ل��ه  ليت�سنى 
الكبري الذي رافقه طيلة الفرتة التي 

اأعقبت النقالب.
بالفعل..  حت��ق��ق  م���ا  ه����ذا  اأن  واأك������د 
امل�سلحة  ال�����ق�����وات   “ اأن  م���و����س���ح���ا 
���س��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى تخطي  الإم����ارات����ي����ة 
الظروف املعي�سية ال�سعبة من خالل 
ال�سخية  امل�����س��اع��دات  و����س���ول  ت���اأم���ن 
التي  املناطق  وانتزاع الألغام وتطهري 

نعي�س فيها ».
اأما ق�سة الأم �سمرية حممود فتعك�س 
م��ل��م��ح��ا اأق����ب����ح م����ن م���الم���ح اإره������اب 
اأو�سحت  حيث  احل��وث��ي..  ميل�سيات 
- وه���ي ت��ئ��ن م��ن م����رارة ال��ف��راق على 
يد  ط��ردن��ا على  ق��د  “ كنا   - اأطفالها 
ميلي�سيات احلوثي من ديارنا وظللنا 
املجاورة  واملناطق  القري  م�سردين يف 
امليلي�سيات  عليها  ت�سيطر  مل  وال��ت��ي 
العربي  التحالف  ق��وات  تدخل  بعد  و 
نعي�س  ك��ن��ا  ال��ت��ي  مناطقنا  وا���س��ت��ع��ادة 
فيها ب�سالم.. كنت ب�سحبة اأطفايل.. 
ب�سيء  اأ�سعر  مل  املنزل  دخ��ويل  واأثناء 
نقلي  ح��ت��ى مت  ان��ف��ج��ار �سخم  ���س��وى 
اإىل  ومنها  ال��ع��ام  املخا  م�ست�سفى  اإىل 
التابع  الع�سكري  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 
عملية  لإج��������راء  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ج���راح���ي���ة مت ع��ل��ى اإث����ره����ا ب���رت يدي 
اليمنى جراء النفجار وفقدان اأبنائي 

الثنن ».
ونوهت اإىل اأن امليلي�سيا احلوثية كانت 
قد زرعت الألغام على الطرقات املوؤدية 
اإىل املنازل.. الأمر الذي اأ�ساب معظم 
والن�ساء  ال�����س��ي��وخ  م���ن  ال��ق��ري��ة  اأه����ل 

والأطفال وال�سباب ب� “الإعاقات ».
الأحمر  ال��ه��الل  ف���رق  اأن  واأو���س��ح��ت 
اأنواع  كافة  للقرية  قدمت  الإم��ارات��ي 
مال  وانتزعت  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 
تبقى من الألغام.. معربة عن �سكرها 
لدولة الإمارات على دورها يف م�ساعدة 
للقوات  الكبري  وال��دور  املعوزة  الأ�سر 
من  التخل�س  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة 
ال�ساحل  مناطق  يف  احلوثية  الأل��غ��ام 

الغربي.
املح�سن  ع��ب��د  ال��ي��م��ن��ي  امل���واط���ن  اأم�����ا 
يعلم  اأنه مل يكن  اإىل  فاأ�سار  حممد.. 
كانت  احل��وث��ي��ة  املوت”  “م�سائد  اأن 
يف  يذهب  اأن  ق��رر  حينما  ب��ه  ترتب�س 
ال�سباح الباكر بحثا عن رزق اأولده.. 
اأن مت  اأبدية بعد  باإعاقة  اأ�سيب  حيث 
برت قدمه وذراعه اليمنى اإثر انفجار 
لغم. واأ�سار اإىل ذلك بالقول “ خالل 

وبينما كنت يف  م��ن��زيل  م��ن  خ��روج��ي 
طريقي بحثا عن رزق اأبنائي م�ستقال 
بانفجار  �سيارة مع زمالئي.. فوجئنا 
ميلي�سيات  زرع���ت���ه���ا  ن��ا���س��ف��ة  ع���ب���وة 
ب�سيء  اأ�سعر  مل  الإي��ران��ي��ة..  احلوثي 
امليداين  امل�ست�سفى  يف  واأن��ا  اإل  بعدها 
اإجراء  و  الإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة  للقوات 
اإث��ره��ا برت  ع��ل��ى  عملية ج��راح��ي��ة مت 

قدمي و ذراعي«.
واأو�سح اأن ميل�سيات احلوثي الإيرانية 
النا�سفة  والعبوات  الألغام  بزرع  تقوم 
ب�سكل ع�سوائي دون مراعاة للمدنين 
.. متوجها بال�سكر اإىل دولة الإمارات 
ع���ل���ى ت����وف����ري ال����ع����الج ال��������الزم ل����ه و 
م�ساعدة اأ�سرته على تخطي الظروف 
نزع  يف  وج��ه��وده��ا  ال�سعبة  املعي�سية 
من  اليمنين  اأرواح  وحماية  الأل��غ��ام 

اأيادي ال�سر احلوثية.
يف ال�سياق ذاته.. مل ترحم “ م�سائد 
“ احل��وث��ي��ة ك���رب اجل���د �سالح  امل����وت 
عائلته يف  اأف���راد  فقد  ال��ذي  اهلل  عبد 
انفجار عبوة زرعتها ميلي�سيا احلوثي 
منزله  يف  خداعية  بطريقة  الإيرانية 
لتناول  ت�ستعد  الأ���س��رة  كانت  حن  يف 

الغداء و�سط جتمع معظم اأفرادها.
ومب�ساعر ميلوؤها احلزن .. قال اجلد 
يف  امل��ن��زل  اأم���ام  جال�سا  “ كنت  �سالح 
تناول  اإىل  يطلبوين  ال�سغار  انتظار 
ال���غ���داء.. مل مي�����س وق���ت ط��وي��ل اإل 
و���س��م��ع��ن��ا ���س��وت ان��ف��ج��ار ق���وي داخل 
اأ�سالء  اإث������ره  ع��ل��ى  ت���ط���اي���رت  امل���ن���زل 
وال���ده���م م�سرعا  ف��ت��ق��دم  الأط���ف���ال.. 
لإنقاذهم ففوجئنا بانفجار اآخر.. كل 
اأبنائي  اأ�ساهد  املنزل  خ��ارج  واأن��ا  ذل��ك 
وزوج��ات��ه��م واأح���ف���ادي مي��وت��ون يف اآن 
اأكن  مل  حقيقية  م��اأ���س��اة  يف  واح�����د.. 

اأتخيلها.
ون����وه ���س��ال��ح ع��ب��د اهلل - ال��ب��ال��غ من 
اأي�����ادي  اأن  اإىل   - ع���ام���ا   78 ال��ع��م��ر 
الإمارات البي�ساء تكفلت بتاأمن كافة 
التي  وال��غ��ذاء  الأدوي���ة  متطلباته من 
احلياة  ظ���روف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  تعينه 
بعد فقدان اأبنائه الذين كانوا يعينوه 

على ق�سوة احلياة.
اأما الطفل اليمني خليل يا�سن اأحمد 
الذي مل يكمل عامه العا�سر فلم يكن 
به  ت��رتب�����س  احل��وث��ي  األ���غ���ام  اأن  يعلم 
اأبناء  من  اأقرانه  مع  يلعب  كان  بينما 
املخا  ملديرية  التابعة  الروي�س  قريته 
حيث  لليمن..  الغربي  ال�ساحل  على 
ب���ج���روح واإ����س���اب���ات خطرية  اأ����س���ي���ب 
تودي  ك��ادت  نا�سفة  عبوة  انفجار  اإث��ر 
كانت  الإلهية  العناية  لكن  بحياته.. 
اأك������رب م����ن ق�����وى ال�������س���ر الإره����اب����ي����ة 
الإيرانية.. فيما قامت قواتنا امل�سلحة 
البا�سلة بدورها الإن�ساين وال�ستجابة 
الدعم  وق���دم���ت  حل��ال��ت��ه  ال�����س��ري��ع��ة 

العربي والدول الأوروبية وامل�سالح امل�سرتكة بن 
باأن  ام�س  العربي  للربملان  بيان  واأف��اد  اجلانبن. 
التاريخي  املوقف   ، ر�سائله  يف  ثمن،  “ال�سلمي” 
الق�سية  لعدالة  ال��داع��م  الأوروب��ي��ة  ال��دول  لتلك 
وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سالم  وعملية  الفل�سطينية 
ال���ق���رار ال�سادر  ل�����س��ال��ح  ال��ت�����س��وي��ت  م���ن خ���الل 
 21 بتاريخ  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  عن 
قرارات  اأي  اأن  على  اأك��د  ال��ذي   ،2017 دي�سمرب 
واإجراءات تهدف اإىل تغيري طابع مدينة القد�س 
اأو مركزها اأو تركيبتها الدميغرافية لي�س لها اأي 
اإلغاوؤها  ويجب  وباطلة  لغية  واأنها  قانوين،  اأثر 

•• القاهرة-وام:

دع����ا رئ��ي�����س ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ال���دك���ت���ور م�سعل 
ال�����س��ل��م��ي ع����دداً م��ن ب��رمل��ان��ات ال����دول الأوروب���ي���ة 
وفرن�سا،  والربتغال،  واإيرلندا،  املتحدة،  “اململكة 
وبلجيكا،  ول��وك�����س��م��ب��ورغ،  واإ���س��ب��ان��ي��ا،  واإي��ط��ال��ي��ا، 
واليونان” اإىل حث حكوماتهم لالعرتاف بدولة 

فل�سطن وعا�سمتها مدينة القد�س .
موجهة  م��ك��ت��وب��ة  ر���س��ائ��ل  يف  “ال�سلمي”  و���س��دد 
ل��روؤ���س��اء ه���ذه ال��ربمل��ان��ات الأوروب����ي����ة ع��ل��ى عمق 
العامل  بن  وال�سرتاتيجية  التاريخية  العالقات 

امتثاًل لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة. وعرب 
ملوقف  العربي  ال��ربمل��ان  تقدير  ع��ن  “ال�سلمي” 
برملانات و�سعوب هذه ال��دول ودوره��ا املُقدر جتاه 
تقرير  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�����س��روع  احل���ق 
م�سريه واإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها مدينة 
ال��ع��رب��ي يتطلع من  ال��ربمل��ان  اأن  واأك����د  ال��ق��د���س. 
برملانات هذه الدول اىل حث حكوماتهم العرتاف 
القد�س  م��دي��ن��ة  ف��ل�����س��ط��ن وع��ا���س��م��ت��ه��ا  ب���دول���ة 
 ،1967 يونيو  من  الرابع  ح��دود  على  ال�سرقية 
واملرجعيات  ال��دويل،  القانون  قواعد  اإىل  ا�ستناداً 

الدولية والقرارات الأممية ذات ال�سلة.

الونروا ت�سعى للح�سول على متويل طارئ  
 •• رام اهلل-اأ ف ب:

تعقد القوى العظمى اجتماعا للخمي�س للتباحث يف م�ستقبل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل 
الالجئن الفل�سطينين “اونروا” والتي تواجه اأزمة غري م�سبوقة بعد ان جمدت الوليات املتحدة 
ع�سرات مالين الدولرات من ح�ستها من التمويل. و�سرح املفو�س العام لالونرو بيار كرينبول ان 
الوكالة لديها ما يكفي من الأموال فقط لإبقاء املدار�س وامل�ست�سفيات التي ت�سغلها عاملة حتى اأيار 
مايو. وحتى الن التزمت ادارة الرئي�س المريكي دونالد ترامب بدفع 60 مليون دولر فقط لهذه 
وجمدت وا�سنطن  الوكالة يف العام احلايل بعد ان كانت م�ساهمتها 360 مليون دولر يف 2017. 
والثانية  للوكالة  املركزية  للميزانية  واح��دة  دولر  مليون  مئة  من  اك��رث  بقيمة  مقررتن  دفعتن 
للم�ساعدات الغذائية. ويوا�سل ترامب ممار�سة ال�سغوط على الفل�سطينين ليعودوا عن مقاطعتهم 
لإدارته ردا على قراره يف كانون الأول دي�سمرب املا�سي العرتاف بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل ونقل 

عا�سمة بالده اليها.
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جرنال اأمريكي يدعو طالبان للدخول يف مفاو�سات 
•• باغرام-اأ ف ب:

الفرتة احلالية هي  ان  ام�س  اأفغان�ستان  الأمريكية يف  القوات  قائد  اأكد 
ت�سديد  ان  م��ن  حم��ذرا  ���س��الم،  مفاو�سات  يف  للدخول  لطالبان  الأم��ث��ل 
احل��م��ل��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة اجل��وي��ة وال���ربي���ة ���س��د م��ت��م��ردي احل��رك��ة �سيزيد 
املا�سي  ال�سهر  غني  اأ���س��رف  الف��غ��اين  الرئي�س  عر�س  ���س��وءا.  اأو�ساعهم 
خطة ل��ب��دء حم��ادث��ات ت��ه��دف اىل ان��ه��اء 16 ع��ام��ا م��ن احل���رب، عار�سا 
احلركة  من  رد  غياب  ويف  م�سبقة.  �سروط  ب��دون  طالبان  مع  التفاو�س 
ق��ادة احلركة  انه يعك�س جدل يف �سفوف  على طرح غني، قال حمللون 
غري  طالبان  تعتربها  حكومة  مع  مفاو�سات  يف  ال��دخ��ول  ج��دوى  ح��ول 
�سرعية. لكن وزير الدفاع المريكي جيم�س ماتي�س اعلن هذا ال�سبوع ان 
بع�س اطراف حركة طالبان منفتحون على اإجراء حمادثات مع احلكومة 

الأفغانية. من جهته قال قائد القوات المريكية يف اأفغان�ستان اجلرنال 
ت�سديد  منذ  كبرية  ب�سرية  خ�سائر  تكبدت  طالبان  اإن  نيكول�سون  ج��ون 
املا�سي،  العام  اجلوية  الغارات  حملة  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س 
م�سريا اىل ازدياد فاعلية الوحدات اخلا�سة الفغانية واجلي�س النظامي 
الفغاين. وقال اجلرنال نيكولو�سن ل�سحافين رافقوا ماتي�س يف زيارته 
قاعدة باغرام يف �سمال كابول، اأكرب قاعدة جوية اأمريكية يف افغان�ستان 

“تدرك طالبان ما هو الآتي وان هذه القدرات �سوف تزداد«.
وي�سيف اجلرنال المريكي “لذا، الآن هو على الرجح التوقيت الأمثل 
و�سط  لهم ملحاولة التفاو�س، لن المور �ستزداد �سوءاً بالن�سبة اليهم”، 
وتن�س  طاحنة.  تكون  ان  يتوقع  التي  الربيع  ملعارك  الطرفن  ا�ستعداد 
وهو  وبالد�ستور،  باحلكومة  طالبان  اع���رتاف  على  لل�سالم  غني  خطة 
ال�سابقة لإج��راء حمادثات، مقابل  املحاولت  �سكل نقطة خالفية يف  ما 

حتذيرات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  �سيا�سي.  كحزب  باحلركة  ك��اب��ول  اع���رتاف 
حركة  ان  اىل  المريكية  البيانات  ت�سري  اللهجة،  ال�سديدة  نيكول�سون 
ت�سرين  ويف  امل��ع��ارك.  �ساحات  اخل��روج من  البعد عن  كل  بعيدة  طالبان 
ميار�سون  او  ي�سيطرون  او  طالبان  مقاتلو  ك��ان  املا�سي  اكتوبر  الأول 
نفوذا يف ن�سف املناطق الفغانية اي بزيادة تفوق �سعفي م�ساحة مناطق 
نفوذهم يف 2015 بح�سب تقرير ن�سره مكتب املحقق العام لإعادة اعمار 

افغان�ستان )�سيغار( يف كانون الثاين يناير.
التي كانت  املناطق  الفرتة تراجعت م�ساحة  انه ويف تلك  التقرير  واف��اد 
خا�سعة ل�سيطرة احلكومة الفغانية اىل اأدنى ن�سبة لها منذ كانون الأول 
ملا يجري داخل  “تقديري  نيكول�سون  وقال اجل��رنال   .2015 دي�سمرب 
ويريدون  احل���رب،  ه��ذه  ج��راء  اأنهكوا  ب��دوره��م  انهم  ه��و  طالبان  حركة 
العودة اىل بيوتهم، يريدون العودة للمجتمع، ومتاما مثل ابناء هذا البلد، 

يريدون لهذه احلرب ان تنتهي على غرارنا جميعا«. وتابع نيكول�سون ان 
هناك “الكثري من مقاتلي طالبان ميكنهم ان يجدوا طريقة للعمل يف 
هذا الطار” حمذرا يف املقابل من انه �سيكون هناك دائما من يرف�سون 
امل�ساحلة. وقال اجلرنال المريكي و�سع هذه الطروحات على الطاولة 
ام��ر م�سجع وي��ب��دو اننا يف مرحلة متكنهم م��ن اج���راء ح��وار ح��ول هذا 
من  الع�سكري  ال�سغط  اىل  وبالإ�سافة  ان��ه  نيكول�سون  واأ���س��اف  الم��ر. 
املهم زيادة ال�سغوط الدبلوما�سية على الطراف اخلارجية التي تدعم 
اخرى.  اإ�سالمية  دول  التي متار�سها  الدينية  بال�سغوط  التمرد، منوها 
واكد اجلرنال نيكول�سون احلاجة اىل تعزيز المن يف كابول التي �سهدت 
يف الأ�سهر الأخ��رية �سل�سلة من الهجمات الدموية ادت اىل مقتل مئات 
املدنين. وقال نيكول�سون اإن جهودنا ال�سا�سية تن�سب حاليا على كابول، 

وحت�سينها وحماية ابنائها واملجتمع الدويل املتواجد هنا.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

على  املوقعني  من  تبقى  ما  اجتماع  ان  يبدو     
�صيا�صي  لقاء  جمــرد  يكون  لن  قــرطــاج،  وثيقة 
ملتغريات  عبور  ج�صر  هــو  وامنــا  عابر  روتيني 
مت�س  قد  التون�صي،  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  مهمة 

اجلزء الأكرب من تركيبة حكومة ال�صاهد او قد 
مت�صها برمتها كما جتلى يف ت�صريحات الفاعلني 
العام  ــني  الأم ت�صريحات  وخا�صة  ال�صا�صيني 
التغيري  التي بدت ت�صتعجل  النقابية  للمركزية 
يو�صف  حكومة  على  “النقالب”  يكن  مل  ان 
املدافعني  اأبرز  قريب  لم�س  كانت  وقد  ال�صاهد 

عنه وعنها.     ويرى املراقبون ان الجتماع اأنهى 
اىل  التنفيذ  اجل  لكنه  ال�صاهد  يو�صف  حكومة 
حني. كما يطرح موقف احتاد ال�صغل �صوؤال حول 
ان الإعالن عن  من يحكم يف تون�س انطالقا من 
ت�صريف  حكومة  واعالنها  حمكومة  مهام  نهاية 

اعمال هو من مهام رئي�س الدولة دون �صواه.

ت�صويف ومماطلة
   فقد اعترب الأمن العام لالحتاد 
العام التون�سي لل�سغل نور الدين 
�سيكون  ب��اأّن��ه  القول  ان  الطبوبي 
ل��ت��غ��ي��ري احل���ك���وم���ة ت����اأث����ري على 
“تعّلة”،  جمرد  النتخابي  امل�سار 
اخلطاأ  “اإ�سالح  اأن  اىل  لف��ت��ا 

اأف�سل من التمادي فيه«. 
الطبوبي مدافعا عن  واأ���س��اف     
الداعي  النقابية  املركزية  موقف 
ت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ج���دي���دة:  اىل 
فر�سة  اأخ���ذت  ال�ساهد  “حكومة 
ب�  اإّي���اه  مّتهما  اأك��رث من غريها” 
واحلوارات  واملماطلة  “الت�سويف 
التعّهدات  واإم�������س���اء  ال��ع��ق��ي��م��ة 
باأنها  ملّخ�سا  فعلي”  تعّهد  دون 
امل�سداقية  ���س��ع��ي��ف��ة  “حكومة 

وتكاد تكون غري م�سوؤولة«.
انتقاداته  يف  ال��ط��ب��وب��ي  وت��اب��ع     
للحكومة،  ال���الذع���ة  وات��ه��ام��ات��ه 
�سحيفة  م��ع��ه  اأج���رت���ه  ح�����وار  يف 
ال�سادر  ب��ع��دده��ا  “ل�سحافة” 
غري  “احلكومة  الأرب���ع���اء،  اأم�����س 
مربزا  الدولة”  ب��دوال��ي��ب  ملّمة 
اأن “ت�سيري ال�ساأن العام ي�ستوجب 
الفنية  الكفاءة  من  كبرية  درج��ة 
وال�سيا�سية.. وهذا م�سكل يف حد 
اإذا غ��اب ع��ن فريق حكومي  ذات��ه 
ي��دي��ر ���س��وؤون ال��دول��ة يف جمتمع 
وي�سبح  انتقالية،  مرحلة  يعي�س 
امل�سكل اأكرب واأخطر اإذا كان هناك 
اإمل��ام بت�سيري ال�ساأن العام لأن��ه يف 

�صقطت واقعيا
اعترب  امل���ع���ار����س���ة،  ج��ب��ه��ة  ويف     
ال�سعبية  ب���اجل���ب���ه���ة  ال����ق����ي����ادي 
حكومة  اأن  ع���م���رو����س���ي���ة،  ع���م���ار 
�س����قطت  ق��������د  ال�ساهد  يو�سف 
واأ�سحت  الواقعية  الناحية  م��ن 
وفق  الأع��م��ال،  لت�سريف  حكومة 

تعبريه.
   و�سدد عمرو�سية، على اأن ال�ساهد 
ال�سيناريو  ن��ف�����س  ح��ال��ي��ا  ي��واج��ه 
الذي واجهه يف وقت �سابق رئي�س 
احلكومة ال�سابق احلبيب ال�سيد، 
احلاكم  الئ����ت����الف  ب�����اأن  م��ف��ي��دا 
من  التف�سي  يف  “ميعن  اأ���س��ب��ح 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه يف ت����ردي الأو����س���اع 

وفق قوله. بالبالد”، 
اج����ت����م����اع  وع��������ن خم������رج������ات     
قرطاج،  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  امل���وق���ع���ن 
عن  ع���ب���ارة  “اجتماع  ب���اأن���ه  اأف�����اد 
جدا”،  عبثية  وم�سرحية  ملهاة 
توزيع  لإع��ادة  باأنه متهيد  متابعا 

الكرا�سي.
ذات�����ه  ال�������س���ي���اق  وت���������س����اءل يف     
اعادة  احلا�سرون  يناق�س  “كيف 
بينما مر على  الأول��وي��ات  ترتيب 
�سنة  م��ن  اأك���رث  تكوين احل��ك��وم��ة 
جميع  ع��ل��ى  ف�سلها  اأث��ب��ت��ت  وق���د 

الأ�سعدة؟«.
منظومة  اأن  عمرو�سية  واأك����د     
احل��ك��م احل��ال��ي��ة ف��ا���س��ل��ة، معتربا 
اأن املطلوب حاليا تغيري الطريق، 

وفق قوله.

للحديث  ن�����س��ط��ّر  احل���ال���ة  ه����ذه 
اأج��ن��دات خا�سة وع��ن عملية  عن 

توظيف وحتى عن �سوء نية«.
   ولحظ اأمن عام احتاد ال�سغل 
�سعفا  ق��راأ  احلكومة  “رئي�س  ان 
للمن�سب  ر�ّسحه  الذي  يف احلزب 
من  راآه  ما  وا�ستغل  ي�سغله  ال��ذي 
تون�س(  )ن�����داء  داخ���ل���ه  جت���اذب���ات 
والتكاء على  ال�ستناد  اىل  فعمد 

احلزب الثاين النه�سة«.
  و�سدد الطبوبي على ان حتالف 
من  ج��ع��ل  النه�سة  م��ع  ال�����س��اه��د 
طابعا  ي��ك��ت�����س��ي  امل�����س��ك��ل  “طرح 

م�ستعجال«.
النه�سة  ح��رك��ة  ان  اىل  ي�����س��ار     
جديدة،  حكومة  ت�سكيل  ترف�س 
م��ع��ت��ربة اأّن������ه ���س��ت��ك��ون مل��ث��ل هذه 
على  مبا�سرة  ت��داع��ي��ات  اخل��ط��وة 

امل�سار النتخابي.
   وم�����ن ب����ن ك����ل امل�������س���ارك���ن يف 
ُت����ع����ّد حركة  ق�����رط�����اج،  اج���ت���م���اع 
الوحيد  احل��زب  تقريبا  النه�سة 
الذي رف�س تغيري احلكومة ومل 

يطالب باإقرار حتوير وزاري.
النه�سة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  وك����ان     
را�سد الغنو�سي قد اأكد يف ت�سريح 
اجتماع  ان���ت���ه���اء  اإث������ر  اع����الم����ي 
الثالثاء اأن التغيري غري مطروح 
ال�سنوات  خ���الل  ب��اأن��ه مت  م��ذك��را 
حكومات   8 ت�����س��ك��ي��ل  الأخ��������رية 
ال�ستقرار  غ��ي��اب  اىل  ا����س���ارة  يف 

ال�سيا�سي.

ت�سريف  ح���ك���وم���ة  ال�ساهد’’ 
 ’‘ اأع��م��ال، ق��ال رئي�س احل��ك��وم��ة 
الحت���اد ه��و اأك��رث ط��رف يعلم اأّن 
لي�ست حكومة ت�سريف  حكومتي 
اعمال لأّنها اأكرث حكومة طرحت 
متعلقة  ج���وه���ري���ة  اإ�����س����الح����ات 
وباملوؤ�س�سات  العمومية  بالوظيفة 
العمومية  وال�سناديق  العمومية 

وكتلة الأجور«.
�سو�سة  يف  ال�����س��اه��د  واأ�����س����اف     
‘’احلكومة  اأّن  الأرب����ع����اء،  اأم�����س 
 125 بقيمة  م�����س��روع��ا  اأط��ل��ق��ت 
البحر  لتحلية مياه  دينار  مليون 
بهدف  احل��دي��ث��ة،  بالتكنولوجيا 
 5 ل�  لل�سراب  ال�سالح  املاء  توفري 
‘’نحن  م�سّددا  تون�سي،  مالين 
التون�سي  ال�سعب  خل��دم��ة  اأت��ي��ن��ا 
ح�سب  ونحن �سنوا�سل يف ذلك’’، 
ق�����ول�����ه.    واأّك��������د وج������ود حت�ّسن 
القطاعات  ب��ع�����س  يف  الإن���ت���اج  يف 
والن�سيج  ال�����س��ي��اح��ة  غ����رار  ع��ل��ى 
‘’مبعنى  امل��ع��م��ل��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
م�ستوى  ع��ل��ى  حت�����ّس��ن  ه��ن��اك  اأّن 

ح�سب تعبريه. الت�سغيل’’، 
احلكومة  خم�������اوف   ’‘ وق�������ال    
ت��ك��م��ن يف امل��ال��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة لّن 
���س��ب��ق ذكرها  ال��ت��ي  الإ����س���الح���ات 
والتي اقرتحتها احلكومة متعرثة 
التون�سي  القت�ساد  فاّن  وبالتايل 
كذلك  فينا  �سركائنا  وثقة  مهدد 
ولذا لبد من الرتكيز على هذه 

الإ�سالحات«.

املقبل.
ال��ط��ب��وب��ي، يف تدّخل     واأ����س���اف 
اأّن ك��ّل الأط���راف اأجمعت  اذاع���ي، 
ع����ل����ى دّق��������ة امل����رح����ل����ة احل���ال���ي���ة 
و�سعوبتها، ُمعتربا اأّن “احلكومة 
املكبالت”  ع���دي���د  ت���ع���اين  ال���ي���وم 
“حكومة  ب���ذل���ك  ت��ع��ت��رب  واأّن����ه����ا 
ح�سب ما ذهب  ت�سريف اأعمال”، 

اإليه.
  كما حّمل اأمن عام احتاد ال�سغل 
حكومة يو�سف ال�ساهد م�سوؤولية 
اإليها  و�سلت  ال��ت��ي  الأو����س���اع  ك��ّل 
“الفريق  اإّن  ق����ائ����ال  ال�����ب�����الد، 
مبا  م�سوؤولية  يتحّمل  احلكومي 
اأنه يقود البالد.. النجاح والف�سل 

ين�سب اإىل ربان ال�سفينة«.
   وحت����ّدث ال��ط��ب��وب��ي ب��ح��زم عن 
الوزاري،  التحوير  ب�ساأن  موقفه 
احلكومي  ال��ت��ح��وي��ر  اإّن  ق���ائ���ال 
وا�ستطرد  غ���دا،  اأو  ال��ي��وم  �سيتّم 
من  ج��راح��ي��ة  عملية  “هناك  اأّن 
املفرو�س اأن تتم اليوم قبل غد”، 

على حّد تعبريه.
   و�سّدد على اأّن املنظمات الوطنية 
جُممعة على هذا الق��رتاح، وفق 

   وت�ساءل الغنو�سي عّما اأ�سماه ب� 
“الأ�سا�س” الذي �سيتم مبقت�ساه 
اإقرار حتوير على احلكومة لفتا 
لتقييم  �ستت�سكل  جل��ن��ة  ان  اىل 
وتقدمي  بالبالد  العامة  الو�ساع 
����س���ُت���ت���دار����س خالل  اق�����رتاح�����ات 
ج��ل�����س��ة ق���ادم���ة ل��ل��م��وّق��ع��ن على 

وثيقة قرطاج.

التحوير �صيتم..
ال���ق���ادم���ة  اجل���ل�������س���ة  ان  وق�������ال    
“املعاجلات  اىل  ����س���ت���ت���ط���رق 
وال�����س����الح����ات ال�������س���روري���ة يف 
اعترب  وق��ت  يف  املجالت”،  �سّتى 
العام  لالحتاد  العام  الأم��ن  فيه 
الدين  ن�����ور  ل��ل�����س��غ��ل  ال��ت��ون�����س��ي 
حكومة  ان  ���س��راح��ة  ال��ط��ب��وب��ي 
ي���و����س���ف ال�������س���اه���د حت����ّول����ت اىل 

حكومة ت�سريف اأعمال.
ك����ّل  اإّن  ال����ط����ب����وب����ي،  وق��������ال     
خالل  مطروحة  ال�سيناريوهات 
بذلك  متحّدثا  ال��ق��ادم��ة،  الأي����ام 
عن م�ساألة احتمال تغيري حكومة 
النتخابات  قبل  ال�ساهد  يو�سف 
البلدية التي �سُتجرى يوم 6 ماي 

ال�����س��ب�����س��ي اعترب  ال��ب��اج��ي ق���ائ���د 
حكومة  تغيري  ع��ن  ح��دي��ث  ل  ان 
بعد  ال  عليها  البقاء  او  ال�ساهد 

النتخابات البلدية.
   من جانبه، اأكد املدير التنفيذي 
لنداء تون�س حافظ قائد ال�سب�سي، 
مرتبط  ال�������وزاري  ال��ت��ح��وي��ر  اأن 
ب���خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق واأن������ه يجب 
الأولويات  ع��ل��ى  مبنيا  ي��ك��ون  اأن 
والإ�سالحات التي �سيتم التفاق 

ب�ساأنها يف هذه اخلارطة.
    وا�ساف حافظ قائد ال�سب�سي يف 
ت�سريح اإعالمي: “بالن�سبة لنداء 
التحوير مرتبط بخارطة  تون�س 
العمق  يف  حتويرا  نريد  ط��ري��ق.. 
ول يجب اأن يكون �سكليا بل يكون 
مبنّيا على الولويات القت�سادية 
والجتماعية”، م�سريا اإىل اأن كل 
امل�سا�س  ب��ع��دم  ت��ع��ه��دت  الأط�����راف 

بامل�سار النتخابي.

ال�صاهد يرد
احّتاد  ع��ام  اأم���ن  رّده على     ويف 
الطبوبي  دي�������ن  ن�������ور  ال�������س���غ���ل 
ب���اأّن حكومة يو�سف  ���س��ّرح  ال���ذي 

ما ذهب اإليه، يف حن يوجد حزب 
اأّن الأول��وّي��ة اليوم  “يعترب  واح��د 
ويدعم  ال���ب���ل���دي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
ذلك  اإىل  احلالية  احلكومة  بقاء 
على  ُي����ْق����ِدم  اأن  دون  املوعد”، 

ت�سمية احلزب املق�سود.

بعد البلديات
   غري ان الناطقة با�سم الرئا�سة 
التون�سية �سعيدة قرا�س، اكدت ان 
ال�سب�سي  ق��ائ��د  الباجي  الرئي�س 
الجتماع  خ���الل  ل�����س��ي��وف��ه  اأك����د 
عن  احلديث  ان  الثالثاء  املنعقد 
ال�ساهد  ي��و���س��ف  ح��ك��وم��ة  ت��غ��ي��ري 
بعد  ال  يتم  لن  عليها  الب��ق��اء  او 

النتخابات البلدية.
   وك�����س��ف��ت ال��ن��اط��ق��ة ق���را����س يف 
ع��ق��ب اجتماع  اع��الم��ي  ت�����س��ري��ح 
ما تبقى من املوقعن على وثيقة 
امل�ساركة  الط�����راف  ان  ق���رط���اج، 
قدمت عند تقييمها اأداء احلكومة 
بينها  جملة من القرتاحات من 
ادخال  اأو  كفاءات  حكومة  ت�سكيل 
تغيري جزئي او كلي على تركيبة 
اجلمهورية  رئي�س  وان  احلكومة 

ال�ساهد يوا�سل العمل.. ال�سب�سي يريد التحوير بعد النتخابات البلدية

الطبوبي يعلن نهاية حكومة ال�ساهد

نداء تون�س خارطة طريق ثم حتوير عميق حركة النه�سة تعار�س التحوير الوزاري

الطبوبي: حكومة �سعيفة امل�سداقية وتكاد تكون غري م�سوؤولة 
�صعيدة قّرا�س: ال�صب�صي ُمتم�ّصك بال�صاهد حتى النتخابات البلدية

احتاد ال�صغل اعتربها لت�صريف العمال:

تون�ش: �سقوط حكومة ال�ساهد مع تاأجيل التنفيذ...!
النه�صة ترف�س حكومة جديدة.. و�صّد اإقرار حتوير

ال�ساهد: الحتاد اأكرث من يعلم اأّن 
حكومتي لي�ست لت�سريف الأعمال

نداء تون�س: التحوير مرتبط 
بخارطة طريق.. ول يجب اأن يكون �صكليا

اجلبهة ال�سعبية: منظومة احلكم 
فا�سلة واملطلوب حاليا تغيري الطريق
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العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت اينوفي�سن 

لال�ست�سارات الداريه
رخ�سة رقم:CN 2405735 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة لولوه اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد انور حمدان عبداهلل الزعابي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
المل  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1110868 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ممتاز حممد ب�سري الدين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �ساملن مبارك اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حكيم لت�سليح 
  CN 1102777:الحذية وامل�سنوعات اجللدية ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

نقيب اهلل حكيم خان من 24% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حكيم خان ظريف خان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة واحة الرمال 

رخ�سة رقم:CN 1116576 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة واحة الرمال
WAHAT AL REMAL GROCERY SHOP

اىل/بقالة بالجنك
PALENGKE BAQALA

تعديل عنوان/من العن العن- املنا�سري- بناية �سواده �سعيد زيتون املن�سوري 
اىل العن و�سط املدينة حي ق�سيدة 133006 133006 ال�سيد مبارك عبيد را�سد 

�ساملن املن�سوري
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا زهرة الريحان 

رخ�سة رقم:CN 1131670 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*6 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا زهرة الريحان
AL RYHAN ROSE CAFETERIA

اىل/جراند للماأكولت البحرية
GRAND SEA FOODS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سماك واحليوانات البحرية الطازجة- بالتجزئة )4721006(
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سوي وقلي ال�سماك واحليوانات البحرية )5621005(

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12261 بتاريخ 2018/02/27 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN 1000507( بال�سم التجاري: مركز ريل تامي 

للتدريب والتطوير ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العالن التالية:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف دحام الفندي را�سد زايد بوحميد املزروعي %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل علي عبداهلل النيادي %10

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/1254
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الربعاء 2018/03/21 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

جمال عبداهلل حممد اأكرم  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

17،463 اأغرا�س متنوعه    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae  وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 
باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .

المارات للمزادات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15

لونار لتنظيم احلفالت واملنا�سبات ذ.م.م
احلفالت  لتنظيم  لونار  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناًء 
نحن  نعلن  املذكورة  ال�سركة  وت�سفية  بحل  ذ.م.م  واملنا�سبات 
ت�سفية  بدء  عن  احلو�سني  علي  اأحمد  القانوين/  امل�سفي 
يتقدم  اأن  مطالبات  اية  له  من  كل  وعلى  املذكورة  ال�سركة 
مب�ستنداته الثبوتية وذلك خالل )45( يوم من تاريخه وذلك 
املحالت  خلف  اخلالدية-  اأبوظبي-  التايل:  العنوان  على 
الكربى- نف�س بناية جموهرات داما�س �سابقاً- طابق امليزانن- 

مكتب 02- تليفون: 026331500- فاك�س: 026330703.
امل�صفي القانوين

 اأحمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/394  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- مطعم ونادي افلي - �س ذ م م املعروفة �سابقا - مطعم ونادي للوز 
للخدمات  اكزكتيف  بروكري  موؤ�س�سة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   -
- وميثلها مالكها / نذير الدين حممد حممد معن الدين وميثله / ب�سار عبداهلل علي 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  امل�سايبة  قد  ابراهيم 
وقدره )41.230.76 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2018/3/26  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/308  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1 - �سيفيل ارك فيت اأوت للخدمات الفنية - �س ذ م م )�سابقا( 
�سيفيل ارك ملقاولت البناء - �س ذ م م )حاليا( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة كازا�ساموزى انرتيورز - �س ذ م م وميثله / ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة 
وقدره   مبلغ  ب�سداد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    -
الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  الفائدة  م��ع  دره��م   170.000
ال�ساعة  املوافق 2018/3/26  الثنن  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف.  وحددت  والر�سوم 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/352   تنفيذ جتاري  
ان طالب  ذ م م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ت��امي كافية -  �سا  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
اأقام  قد  ها�سم   علي  ح�سن  احمد   / وميثله  اولفيندو   �سوبيا  التنفيذ/فايلي�سيداد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3240( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- بتعن اخلبري احل�سابي �ساحب الدور 
باجلدول على ان يكون يجيد اللغة الجنليزية حمكما للف�سل يف النزاع بن طريف 
الدعوى وفقا للقانون والعقد املربم بينهما بتاريخ 2012/9/3 على ان ينتهي التحيكم 
خالل 6 ا�سهر من تاريخ جل�سة التحكيم الوىل وتقدر اتعابه مبعرفته. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/1918 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �سركة �سو�سيداد دي فومنتو  اند�سرتيل ليمتد 

عنوانه : خارج الدولة - الهند وتعلن على حملها املختار داخل دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع البراج - بناية 
املال   حبيب  مكنزى  بيكر  مكتب   14 الطابق   -  014

املنفذ �سده : �سركة الإمارات للوكالت التجارية - ذ م م 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - بناية ا�سكون هاو�س. 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
 : املبنى  ا�سم   -  3  : املبنى  رقم   -  65  : الر�س  رقم   - الرابعة  احلبية   : املنطقة   - �سكنية  �سقة   : العقار  نوع   -  1
 جولف تاور- رقم الوحدة : 104 - امل�ساحة : 124.80 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )940.334.00 ( درهم
2 -  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 63 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : اي�س 

هوكي تاور - رقم الوحدة : 501 - امل�ساحة : 68.50 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� ) 589.861.00 ( درهم 
3 -  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 71 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : تن�س 

تاور - رقم الوحدة : 105 - امل�ساحة : 142.07 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� ) 1.299.843.00 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/1918 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �سركة �سو�سيداد دي فومنتو  اند�سرتيل ليمتد 

عنوانه : خارج الدولة - الهند وتعلن على حملها املختار داخل دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع البراج - بناية 
املال   حبيب  مكنزى  بيكر  مكتب   14 الطابق   -  014

املنفذ �سده : �سركة الإمارات للوكالت التجارية - ذ م م 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - بناية ا�سكون هاو�س. 
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الريا�سي  الثقايف  مليحه  ن���ادي  يطلق 
2018م  لعام  فعالياته  اأجندة  و�سمن 
وحت�����ت ����س���ع���ار ع�����ام زاي������د م�������س���اء يوم 
اخلمي�س اخلام�س ع�سر من �سهر مار�س 
وال�سنوية  النوعية  م�سابقته  اجل���اري 
فر�سان  م�����س��اب��ق��ة  ا����س���م  حت���م���ل  ال���ت���ي 
الثقافة وذلك للعام الرابع على التوايل 
واملوؤ�س�سات  الريا�سية  لالأندية  واملوجه 
احلكومة لإثراء خمتلف جوانب املعرفة 
ولعبي  ومنت�سبي  الأن���دي���ة  اأروق�����ة  يف 
والدوائر  املوؤ�س�سات  وموظفي  الأن��دي��ة 

احلكومية.
ال��ت��ي تنظمها  امل�����س��اب��ق��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ي���اأت���ي 
نادي  يف  واملجتمعية  الثقافية  اللجنة 
جمل�س  روؤي���ة  ترجمة  اإط���ار  يف  مليحه 

ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة يف 
والقرائية  الثقافية  بالنواحي  الهتمام 
قارئ  ريا�سي  جيل  خلق  يف  وامل�ساهمة 
امل�سابقة  ف���ئ���ات  خ�����الل  م����ن  وم���ط���ل���ع 
بح�سور  امل�سابقة  وتتميز  واأه��داف��ه��ا. 
امل�������س���ارك���ن م����ن خمتلف  ك���وك���ب���ة م����ن 
واملوؤ�س�سات  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الن��دي��ة 
مليحه  منطقة  يف  العاملة  احلكومية 
ع�سر  ت�سعة  اإىل  ت�سل  اأن  املتوقع  وم��ن 
الأ�سئلة  م��ن  ع���دد  ط���رح  و�سيتم  ج��ه��ة. 
ع��ن ح��ي��اة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
اآل نهيان طيب  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
عدد  بجانب  ال��دول��ة  موؤ�س�س  ث��راه  اهلل 
من املعلومات عن الم��ارات وال��رتاث و 

علماء النحو والأدب والفنون.

رئي�س  الكتبي  بالعجيد  م�سبح  واأك����د 
الثقايف  م��ل��ي��ح��ه  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
الثقافة  فر�سان  م�سابقة  اأن  الريا�سي 
والتي تقام برعاية من جمل�س ال�سارقة 
يف  اإث��رائ��ي��ة  م�سامن  حتمل  الريا�سي 
لالأندية  وامل���وج���ه  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ن��واح��ي 
لإثراء  احلكومة  واملوؤ�س�سات  الريا�سية 
خمتلف جوانب املعرفة يف اأروقة الأندية 
وموظفي  الأن���دي���ة  ولع��ب��ي  ومنت�سبي 

املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.
امل�����س��اب��ق��ة  ت��ع��د �سمن  ت��ل��ك  اأن  واأ����س���ار 
الريا�سي  الثقايف  مليحه  ن��ادي  اأن�سطة 
2018م  لعام  فعالياته  اأجندة  و�سمن 
روؤي��ة جمل�س  والتي تتكامل يف  حتقيق 
ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة يف 

والقرائية  الثقافية  بالنواحي  الهتمام 
وامل�ساهمة يف خلق جيل ريا�سي قارىء 
امل�سابقة  ف���ئ���ات  خ�����الل  م����ن  وم���ط���ل���ع 
واأهدافها. واأو�سح اأن حر�سنا يف تنظيم 
امل�����س��اب��ق��ة اإمن���ا ه��و ح��ر���س اجل��م��ي��ع كل 
حتمل  يف  وم�سوؤوليته  مكانته  بح�سب 
والنهل  والعلوم  املعارف  دوره يف خدمة 
اأندية  لتكون  الكبري  ال��ع��ط��اء  ه��ذا  م��ن 
اإمارة ال�سارقة واحة وارفة الظالل علما 

وثقافة وفنا.

نا�سر  اهلل  ع����ب����د  �����س����ع����ادة  ث����م����ن 
دوري  جل����ن����ة  رئ����ي���������س  اجل���ن���ي���ب���ي 
اأبو  اإم����ارة  ا�ست�سافة  امل��ح��رتف��ن، 
الإقليمية  الأل���ع���اب  ل�����دورة  ظ��ب��ي 
وال���ع���امل���ي���ة ل���الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س، 
ملكانة  تعزيزاً  ال�ست�سافة  معترباً 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الدولة  به  تتمتع  ما  على  وت��اأك��ي��داً 
من قدرات كبرية و�سمعة طيبة يف 
الريا�سية  الأح��داث  تنظيم  جمال 

العاملية.
�ساحب  رع��اي��ة  اأن  اجلنيبي  واأب���ان 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب���و ظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
لهذا احلدث يوؤكد الهتمام الكبري 

الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي 
لأ�سحاب الهمم، ويعرب عن حر�س 
اأ�سكال  ك���ل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ال���دول���ة 
كافة  ل��ه��م يف  وامل�������س���ان���دة  ال���دع���م 

املجالت. وقال: ا�ست�سافة اأبو ظبي 
والعاملية  الإقليمية  الألعاب  ل��دورة 
دولة  اأن  ي��وؤك��د  اخل��ا���س  لالأوملبياد 
�سارت  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

للبطولت  ج��اذب��ة  ريا�سية  وج��ه��ة 
بف�سل  وذل��ك  والإقليمية،  العاملية 
البنى التحتية املميزة التي متلكها 
اإىل  فيها  الف�سل  وي��ع��ود  ال��دول��ة، 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي حتر�س 
الريا�سي  القطاع  دع��م  على  دائ��م��اً 
النجاح  اأ�سباب  كل  لتوفري  وت�سعى 

للريا�سين يف الدولة.
واأ���س��اف: وج��ود ه��ذا العدد الكبري 
اأ���س��ح��اب الهمم  ال��ري��ا���س��ي��ن  م��ن 
من خمتلف الدول يف العا�سمة اأبو 
ظبي، يعترب فر�سة جيدة لتحقيق 
التقارب والن�سجام بن  مزيد من 
و�سانحة  ال���ع���امل،  ���س��ع��وب  خمتلف 
على  اأك���رث  ل��ي��ت��ع��رف��وا  للم�ساركن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
وثقافتها واإرثها التاريخي الكبري.

ا�ستعرا�سية  مباراة  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  نظم 
يف ك���رة ال�����س��ل��ة ب���ن لع��ب��ي��ه واأع�������س���اء م���ن الوفد 
ال�سريالنكي الذي يزور  الدولة وامل�سارك يف دورة 

الألعاب الإقليمية اأبوظبي 2018.
الريا�سي  ال�سارقة  نادي  ا�ستقبال  ذلك خالل  جاء 
 44 م��ن  وامل��ك��ون  ال�سريالنكية  اجل��م��ه��وري��ة  وف���د 
فرداً من لعبي كرة اليد وال�سلة والأجهزة الفنية 
امل�سيفة  امل��دن  برنامج  �سمن  والطبية  والإداري����ة 

الذي ي�ستمر لثالثة اأيام يف اإمارة ال�سارقة .
اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  م���ن  ك���ل  ال���وف���د   ا�ستقبل 
جمل�س  ع�سو  عف�سان  بن  نا�سر  يرافقهم  النادي 
الوفد  راف��ق  فيما  للنادي  التنفيذي  املدير  الإدارة 
ال�سريالنكي الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو 
جمل�س  رئي�س  ال�سارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
اإدارة نادي الثقة للمعاقن ومنى عبدالكرمي مدير 
عام مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية وعدد من 

ال�سخ�سيات الريا�سية يف الإمارة .
وبعد و�سول الوفد ال�سريالنكي اإىل مقر النادي يف 

�سمنان اطلع الوفد على عدد من مرافق النادي ثم 
ال�سلة  ا�ستعرا�سية مع فريق  جرى  تقدمي مباراة 
ال�سريلنكي  ال��وف��د  اأع�����س��اء  غالبية  فيها  ���س��ارك 
قدموا من خاللها مهارات عديدة وم�ساركة لفتة 
ال�سور  ال��ت��ق��اط  وب��ع��ده��ا مت  اأ���س��اد فيها احل�����س��ور 

التذكارية يف ال�سالة الريا�سية.
ب��ع��د ذل����ك ق����ام ال���وف���د ب����الط����الع ع���ل���ى  املالعب 
اخلارجية للنادي وتوزعوا يف عدد من الفرق مار�س 
ال�سباب من الوفد ال�سريلنكي كرة قدم فيما لعبت 

الفتيات كرة ال�سلة.
واللقاء  النادي  الوفد على م�سبح  اط��الع  تال ذلك 
اأحمد  اأم��ث��ال  ال��ن��ادي  الريا�سة يف  اأع��الم  بعدد من 
النادي  م�ساهري  م��ن  وع��دد  جا�سم  وح�سن  جا�سم 
واإقامة  التذكارية  الهدايا  تقدمي  ومت  الريا�سين 

ماأدبة ع�ساء للوفد يف نهاية الزيارة.
واأب�����دى ن��ا���س��ر ب���ن ع��ف�����س��ان ع�����س��و جم��ل�����س اإدارة 
للنادي  التنفيذي  املدير  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي 
ال�سارقة  واإم���ارة  ال��دول��ة  ب�سيوف  الكبري  ترحيبه 

ال�سارقة  ن���ادي  اأن  واأك���د  ال�سريلنكي   ال��وف��د  م��ن 
وي�سعد  الريا�سية  بالوفود  دائما  يرحب  الريا�سي 
باإقامة اللقاءات الودية والتي تعك�س اجلوانب التي 
تتمتع بها الريا�سة يف اإطار من التالقي موؤكداً اأن 
ا�ستعادة  على  الإع��اق��ات  اأ�سحاب  ت�ساعد  الريا�سة 
توازنهم اجل�سدي واملعنوي وجتعلهم يندجمون يف 
والعقلية متمنيا  البدنية  وتنمي قدراتهم  املجتمع 
التوفيق للوفد يف م�ساركته بدورة الألعاب الإقليمية 

التا�سعة التي �ستقام يف العا�سمة اأبوظبي.
رئي�س  ك���اري���او����س���ام  ن��ي��م��ال  ال���دك���ت���ور  ع���رب   فيما 
الوفد  و���س��ع��ادة  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  ال�سريالنكي  ال��وف��د 
ال�ستقبال  وح�سن  الريا�سي  ال�سارقة  نادي  بزيارة 
والرتحاب من قبل جمل�س اإدارة النادي والالعبن 
بالوفد موؤكدا اأن اأع�ساء الوفد مار�س العديد من 
والربنامج  ال�ستقبال  بحفاوة  و�سعد  الريا�سات 
ما  النادي على  لإدارة  �سكره  وق��دم  النادي  املعد يف 
الوفد من م�ساركة ريا�سية واهتمام واطالع  لقيه 

على خمتلف املرافق.

ا�ستقبل مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري – ام�س- 
لالأوملبياد  ال��ت��ا���س��ع��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل���ع���اب  �سعلة 

اخلا�س يف حمطتها الأوىل.
ب���داأوا اجل��ري ح��ول جامع  وك��ان الريا�سيون قد 
عدد  الفعالية  يف  ي�ساركهم  الكبري  زاي���د  ال�سيخ 
املدخل  ك��ان  ال�سرطة واخل��ي��ول حيث  اأف���راد  م��ن 

الرئي�سي للجامع نقطة اللتقاء الرئي�سية.
املركز  عام  مدير  العبيديل  يو�سف  �سعادة  واألقى 
و”  باحل�سور  ترحيبه  ع��ن  خاللها  اأع���رب  كلمة 
�سعلة الأمل “ التي يحملونها بكل ما حتمله من 
معاين ال�سجاعة والحتفال بالتنوع الذي يوحد 

املجتمعات يف جميع اأنحاء العامل.
وخ��اط��ب احل�����س��ور ب��ال��ق��ول : “ اإن الأم���ل الذي 

زايد  زرع��ه  ما  وهو  اإماراتية  �سناعة  هو  حتملوه 
اإليه  ال��ذي ترمزون  والتنوع   .. نفو�سنا  اخلري يف 

هو اأحد الأ�س�س التي بنيت عليها دولتنا«.
ون���وه اإىل ال��ت��ق��اء اأه����داف الأومل��ب��ي��اد م��ع اأه���داف 
حتمل  التي  واحل�سارية  الإن�سانية  املنارة  املركز 
اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  ا�سم املغفور له 
ج�سور  مد  اإىل  تدعو  “ والتي  ثراه  اهلل  “ طيب 

التقارب الثقايف واحل�ساري بن خمتلف ثقافات 
و�سعوب العامل.

“ اأن م�����س��ارك��ة اجلامع  ال��ع��ب��ي��ديل  ���س��ع��ادة  واأك����د 
تاأتي انعكا�سا لروؤيته امل�ستلهمة من تعاليم ديننا 
احلنيف والقيم احل�سارية والإن�سانية التي اأر�سى 
�سلطان  زايد بن  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  قواعدها 

اآل نهيان “ رحمه اهلل ».

“ اإن ت��واج��دك��م ال��ي��وم ه��ن��ا .. ه��و ثمرة  وق���ال : 
جهود �سنوات من العمل الدوؤوب والتخطيط من 
وخ�سو�سا  احلدث  لهذا  اأبوظبي  ا�ست�سافة  اأجل 
واأنه يحمل اأبعادا اإن�سانية واجتماعية وثقافية .. 
اخلربات  خالله  وتتبادل  ال�سعوب  فيه  تتوا�سل 

وتوفر فيه البيئة املثالية لأ�سحاب الهمم » .
لدور  تعزيز   .. هنا  تواجدكم  اأن  “ كما  واأ���س��اف 

اأبوظبي والإمارات الرائد يف تعميق قيم الت�سامح 
وال��ت��ع��اون ع��رب ب��واب��ة ال��ري��ا���س��ة .. ف��ق��د يختلف 
الب�سر يف اجلن�س والعرق واللون والثقافة واللغة 
والدين .. اإل اأن القيم الإن�سانية تظل هي اجلامع 

امل�سرتك واملعيار الثابت ».
الفعاليات  اأهم  باأنه واحدة من  الأوملبياد  وو�سف 
التي ت�ست�سيفها اإمارة اأبوظبي .. م�سريا اإىل اأنه 

اإن�سانية  اأب��ع��اد  م��ن  يحمله  م��ا  بكل  �سامي  ح��دث 
وريا�سية ووطنية .. موجها ال�سكر لكل من �ساهم 

يف اجناح هذا احلدث.
“ اعتمدت  ال�سعلة  م�سار  “ فعالية  اأن  اإىل  ي�سار 
على جري حامليها 3 اإىل 4 كيلوات يف كل حمطة 
من حمطاتها التي بداأت باجلامع مرورا بعدد من 
الإمارة  يف  ال��ب��ارزة  والثقافية  احل�سارية  املعامل 
التي تعك�س ثقافة وتنوع ورقي جمتمعها واإظهار 
ج��م��ال��ه��ا م��ن خ���الل امل����رور ع��ل��ى اأه����م �سروحها 

ومناطقها ال�سياحية .
وترمز ال�سعلة لالأمل يف مرا�سم افتتاح امل�سابقات 
املحلية .. وتعد رمزاً لل�سجاعة والحتفال بالتنوع 

الذي يوحد املجتمعات يف جميع اأنحاء العامل.

توا�سلت على ملعب جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية يف راأ�س اخليمة 
، بطولة الفرجان ال�سابعة لكرة القدم حتت �سعار »الإمارات انتماء وعطاء« 
البطولة  ت�سم  حيث  ال��دول��ة،  اإم���ارات  خمتلف  م��ن  فريقاً   16 مب�ساركة 

العديد من الالعبن املميزين على م�ستوى الدولة.
الفوز  اإمبا  فريق  ا�ستطاع  املجموعات  دور  كافيه يف  ولوكي�سن  اإمبا  مباراة 
تقابل  بالأهداف  وعامرة  مباراة ممتعة  2- ويف   3 بنتيجة  املباراة  بنقاط 
اليجابي  بالتعادل  وانتهت  العقابية  واملوؤ�س�سة  جيم  نيرتوجن  فريقا 

.3-3
ل�سالح  املباراة  انتهت  الإ�سمنت  لتجارة  والتالل  للتجارة  عواد  مباراة  ويف 
واأ�سحاب  ال���دار  مطعم  م��ب��اراة  ويف  ال��ت��الل  ل�سالح   2-4 بنتيجة  ال��ت��الل 
على  وع��ل��ق   4-6 بنتيجة  ال�سعادة  وخ��ط��ف  ال���دار  مطعم  ت��ف��وق  ال�سعادة 

املباراتان اأحمد الرفاعي  وحكم املباراتان تركي الزعابي.
ح�سر املباريات جماهري غفرية ا�ستمتعت باأجواء وحما�س واإثارة املباريات، 
ب�سبب  وذل��ك  العديد من اجلماهري  املنظمة يف جذب  اللجنة  ت�ساهم  كما 
احل�سور  على  ي�سجعهم  مم��ا  للفائزين  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  اجل��وائ��ز 

اليومي ملتابعة املباريات والفوز باجلوائز.

»جامع ال�سيخ زايد« ي�ستقبل �سعلة الألعاب الإقليمية 
التا�سعة لالأوملبياد اخلا�ش يف حمطتها الأوىل

مه��رج���ان اأه����داف يف ب�ط��ول����ة الف���رج��ان ال�س�ابع���ة ب��راأ�ش اخليم���ة

نظم مباراة ا�صتعرا�صية يف ال�صلة 

نادي ال�سارقة الريا�سي  ي�ست�سيف الوفد ال�سرييالنكي 
امل�سارك يف الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ش_2019 

نادي مليحه الريا�سي يطلق »م�سابقة فر�سان الثقافة« 
اليوم مب�ساركة اأندية وموؤ�س�سات اإمارة ال�سارقة 

اجلنيبي: ال�ست�سافة تعزيز ملكانة الإمارات الريا�سية عامليًا

•• دبي –الفجر:

 كلَف احتاد الكرة �سعادة اأمل بو�سالخ ع�سو جمل�س الإدارة، رئي�س 
العليا  اللجنة  برئا�سة  ر�سمياً  املجتمعية،  وال�سوؤون  الإت�سال  جلنة 
املنظمة لبطولة غرب اآ�سيا للفتيات حتت 15 �سنة، واملقرر اإقامتها 
اأبريل املقبل، وا�ستناداً لقرار   15 7 اإىل  يف دبي خالل الفرتة من 
جمل�س الإدارة يف جل�سته رقم 18 بتاريخ 17 فرباير املا�سي يف هذا 
ال�ساأن. كما ت�سمن قرار التكليف باعتماد ت�سكيل اللجنة لت�سمل يف 
واأمل  الطبية،  اللجنة  رئي�س  احلو�سني  رمية  الدكتورة  ع�سويتها، 

املزروعي  عبداهلل  ون��ورة  الإعالمية،  اللجنة  رئي�س  ربيعة  اآل  وائ��ل 
البطولة،  مدير  ال��ع��ام��ري  �سيف  وفاطمة  الفنية،  اللجنة  رئي�س 
اإىل  بالإ�سافة  العامة،  العالقات  رئي�س جلنة  العريف  �سامل  وميثاء 

عبدالرزاق الكعبي من�سق عام البطولة ومقرر اللجنة.
�ست�سهد  �سنة،   15 للفتيات حتت  اآ�سيا  بطولة غرب  اأن  يذكر  مما 
فل�سطن،  الأردن،  وه���ي  م�ساركتها  اأك����دت  منتخبات   6 م�����س��ارك��ة 
“الدولة  الإم���������ارات  اإىل  اإ����س���اف���ة  وال���ب���ح���ري���ن،  ل���ب���ن���ان،  ����س���وري���ا، 
الكرة  احتاد  على مالعب  البطولة  مباريات  و�سُتقام  امل�ست�سيفة”، 

باخلوانيج يف دبي، وبنظام املجموعتن. 

احتاد الكرة ُيكّلف بو�سالخ برئا�سة اللجنة العليا 
املنظمة لبطولة غرب اآ�سيا للفتيات

الفيفا: كرة القدم يف اليونان على �سفري الهاوية
حذر الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( من ان اللعبة 
خروج  وان  الهاوية”،  �سفري  “على  باتت  اليونان  يف 
البالد من الحتاد اأمر غري م�ستبعد، وذلك يف اأعقاب 
مباريات  تعليق  اىل  احل��ك��وم��ة  دف��ع��ت  �سغب  اأع��م��ال 

الدوري املحلي.
بعد  الأح���د،  منذ  اأزم��ة  اليونانية  القدم  ك��رة  وت�سهد 
العمال  رج��ل  �سالونيكي  ب���اوك  ن���ادي  رئي�س  دخ���ول 
اأر�س ملعب  اىل  �سافيدي�س  اإيفان  الرو�سي-اليوناين 
على  وم�سد�سه ظاهر  اأثينا،  اأي��ك  �سيفه  �سد  امل��ب��اراة 
خ�����س��ره، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق����رار م��ن احل��ك��م. وق���ررت 
اليوناين،  ال��دوري  مباريات  تعليق  الثنن  احلكومة 
يف اأعقاب اأحدث ف�سول �سل�سلة اأعمال ال�سغب والعنف 

ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا امل���الع���ب ال��ي��ون��ان��ي��ة خ���الل الأع�����وام 
املا�سية. وقام وفد من الفيفا بزيارة اليونان للبحث 

يف هذه امل�سائل.
الفيفا  الرقابة يف  رئي�س جلنة  وقال هربرت هيوبل، 
الت�سرف  “هذا  ان  ال��ي��ون��ان،  م�ساألة  متابعة  املكلفة 

دفعنا للمجيء اىل هنا لتقدمي التو�سيات«.
الدولة  وزي���ر  لقائه  بعد  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  اأ���س��اف 
ورئي�س  فا�سيليادي�س  يورغو�س  الريا�سية  لل�سوؤون 
“كرة  ان  غرامينو�س،  ايفاجنلو�س  اليوناين  الحت��اد 
اىل  الهاوية”، وملمحا  �سفري  اليونان على  القدم يف 
ان خ���روج ال��ي��ون��ان م��ن الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 

كذلك«. يعد  مل  بعيدا،  يبدو  كان  “والذي 
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املناف�صات تقام غدا يف �صواطئ جمريا

الت�سجي��ل والفح���ش الفن��ي ل��دراج�ات دب�ي املائي�ة الي��وم
ي�سهد مقر نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية يف امليناء 
�سباق  مناف�سات  يف  امل�ساركة  اإج���راءات  بدء  اليوم  ال�سياحي 
اخلتامية  وقبل  ال�ساد�سة  – اجلولة  املائية  للدراجات  دبي 
من بطولة الإمارات الدولية -2018 التي تقام مناف�ساتها 

يوم غد اجلمعة يف �ساطئ جمريا قبالة مركز مريكاتو.
واأكملت اللجنة املنظمة للحدث كافة الرتتيبات بالتن�سيق 
ويف  دب��ي  اإم���ارة  يف  والوطنية  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع 
مقدمتها بلدية دبي ممثلة يف اإدارة البيئة ق�سم اإدارة املنطقة 
ال�ساحلية والقنوات املائية و�سرطة دبي و�سلطة مدينة دبي 

املالحية. وي�ست�سيف مقر النادي اليوم امل�ساركن يف احلدث 
كما  امل�����س��ارك��ة  يف  الت�سجيل  اإج�����راءات  �سيكملون  وال��ل��ذي��ن 
الدراجات  جميع  على  الفني  الفح�س  عمليات  اليوم  �ستتم 
الجتماع  امل�سائية  ال��ف��رتة  يف  يعقد  فيما  امل�ساركة  املائية 
كافة  على  للرد  واملت�سابقن  املنظمة  اللجنة  بن  التنويري 
املنظمة  اللجنة  توجيهات  اإىل  وال�ستمتاع  ال�ستف�سارات 
يف  يقام  ال�سباق  وان  خا�سة  واللوائح  بال�سروط  واملتعلقة 

منطقة جديدة يف �سواطئ دانة الدنيا دبي.
ومن املنتظر اأن تقام املناف�سات يوم غدا على فرتتن الأوىل 

 1 ب��ي  ج��ي  واق��ف  لفئات  �سباقات   8 وت�سمل  )ال�سباحية( 
وواق���ف ج��ي ب��ي 2  وواق���ف ج��ي ب��ي 3 وج��ال�����س ج��ي ب��ي 1 
وج��ال�����س ج��ي ب��ي 2 وج��ال�����س ج��ي ب��ي 3 وج��ال�����س ج��ي بي 

فالي. وهايدرو   4
اما الفرتة الثانية )امل�سائية( والتي �ستنطلق بعد الظهرية 
يوم غد –اجلمعة- ف�ست�سمل �سباقات لفئات واقف جي بي 
1 وواقف جي بي 2  وواقف جي بي 3 وجال�س جي بي 1 
 4 بي  جي  وجال�س   3 بي  جي  وجال�س   2 بي  جي  وجال�س 

اإ�سافة احلركات ال�ستعرا�سية )فري �ستايل(.

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  �سقر  ب��ن 
الأع�����ل�����ى ح���اك���م راأ��������س اخل���ي���م���ة، يف 
بح�سور  اأم�����س،  �سباح  �سموه  ق�سر 
بوحميد،  عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل 
جلنة  ورئي�سة  املجتمع  تنمية  وزي��رة 
للجنة  ال���ت���اب���ع���ة  وامل���ج���ت���م���ع  الإرث 
اخلا�س  الأوملبياد  ل�ست�سافة  العليا 
الإقليمية  الألعاب  يف  امل�سارك  الوفد 
النم�سا  م����ن  اخل����ا�����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 
وبلجيكا ورو�سيا وذلك �سمن برنامج 
امل����دن امل�����س��ي��ف��ة ال����ذي ت��ن��ف��ذه جلنة 
املجتمع واإرث الألعاب العاملية التابعة 
الأوملبياد  ل�ست�سافة  العليا  للجنة 
اإ�سراف  اأب��وظ��ب��ي، حت��ت  اخل��ا���س يف 
مع  وبال�سراكة  املجتمع  تنمية  وزارة 

احلكومات  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل��ج��ال�����س 
املحلية.

ب��ا���س��ت�����س��اف��ة بطولة  ���س��م��وه  واأ�����س����اد 
الألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س 
اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي 
اجل����اري،  م���ار����س   22 اإىل   14 م���ن 
املحبة  بلد  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  وق���ال 
وال�������س���الم ت�����س��ت��ع��د ل���س��ت��ق��ب��ال اآلف 
من  الهمم  اأ�سحاب  من  الريا�سين 
الألعاب  يف  ال��ذه��ن��ي��ة  الإع���اق���ة  ذوي 
العاملية لالأوملبياد اخلا�س 2019 يف 
ال��ذي يعترب احل��دث الأكرب  اأبوظبي 
التي  الفئة  لهذه  ال��ع��امل  يف  ريا�سياً 
والرعاية  والدعم  بالهتمام  حتظى 
من القيادة الر�سيدة، ورحب بالوفود 

الزائرة يف اإمارة راأ�س اخليمة.

ال���زائ���رة برنامج  ال���وف���ود  واخ��ت��ت��م��ت 
راأ�س  اإم����ارة  اإىل  التعريفية  ال��زي��ارة 
على  ترفيهية  بجولة  اأم�����س  اخليمة 
املعامل املختلفة يف الإم��ارة لالإحاطة 
ب���امل���ن���اط���ق ال�������س���ي���اح���ي���ة وال���رتاث���ي���ة 
وال�ستقبال  احل��ف��اوة  اأج����واء  و���س��ط 
اخليمة  راأ���س  يف  املحلية  اللجنة  من 
را����س���د اخل����اط����ري، مدير  ب��رئ��ا���س��ة 
ال�سمو  �ساحب  ب��دي��وان  الت�سريفات 
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
اخليمة،  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اأقيمت  كما  املحلية،  اللجنة  رئي�س 
للوفود  وترفيهية  ريا�سية  فعاليات 
يف فندق ريتز كارلتون ب�سحبة جنوم 

الريا�سة يف الدولة.
اآيات  اأ�سمى  اخل��اط��ري،  را���س��د  ورف���ع 

اإىل مقام  ال�سكر والتقدير والعرفان 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي، 
حاكم راأ�س اخليمة، وقال اإن ا�ستقبال 
القيادة  اهتمام  يعزز  الزائرة  الوفود 
والريا�سين  ب��ال��ري��ا���س��ة  ال��ر���س��ي��دة 
الإعاقة  ذوي  م��ن  ال��ه��م��م  واأ���س��ح��اب 

الذهنية.
وعربت الوفود الزائرة عن تقديرها 
للحفاوة وال�ستقبال يف راأ�س اخليمة 
بذلتها  ال����ت����ي  ال���ك���ب���رية  واجل�����ه�����ود 
الزيارات  ت��ن��وي��ع  يف  املحلية  اللجنة 
اجلميلة  الأج����واء  وت��وف��ري  امليدانية 
منحتهم  التي  الرتاثية  والفعاليات 
فر�سة ال�ستمتاع بالزيارة، وقالوا اإن 
راأ�س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبال 

اخل��ي��م��ة ي��ع��رب ع��ن ال��ت��ق��دي��ر الكبري 
الذي اأحيطوا به على نحو ي�سع هذه 
املتقدة يف  الذكريات  الزيارة يف خانة 
ميثل  ما  بكل  و�سعادة  فخراً  الذاكرة 
الإمارات  دول��ة  يف  الرائعة  املعطيات 
املحبة  اأج����واء  يف  ت�ست�سيفهم  ال��ت��ي 

واملودة وال�سالم.
برنامج  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر  م����ن 
الربامج  اأهم  يعد من  امل�سيفة  املدن 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا جل��ن��ة امل��ج��ت��م��ع واإرث 
الألعاب العاملية التابعة للجنة العليا 
ل���س��ت�����س��اف��ة الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س يف 
اإ���س��راف وزارة تنمية  اأب��وظ��ب��ي، حت��ت 
املجال�س  م���ع  وب��ال�����س��راك��ة  امل��ج��ت��م��ع 
يف  املحلية  احل��ك��وم��ات  يف  التنفيذية 

كافة اإمارات الدولة.

ويعد برنامج املدينة امل�سيفة عن�سراً 
امل�ساحبة  ال���ربام���ج  وم����ن  اأ���س��ا���س��ي��اً 
لالأوملبياد  العاملية  الألعاب  لفعاليات 
اخل��ا���س ال����ذي ي��ق��ام يف اأب��وظ��ب��ي يف 

على  ي�����س��اع��د  ح��ي��ث   ،2019 ال���ع���ام 
حتقيق التبادل الثقايف بن الإمارات 
والبلدان املمثلة بالوفود امل�ساركة كما 
ي�سهم يف تعزيز وعي اجلمهور باأهمية 

هذه الألعاب اخلا�سة باأ�سحاب الهمم 
من ذوي الإعاقة الذهنية ويف حتقيق 
روؤية الإم��ارات لدمج اأ�سحاب الهمم 

يف املجتمع.

اأ�صاد بدعم القيادة الر�صيدة لأ�صحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية

حاكم راأ�ش اخليمة ي�ستقبل وفود النم�سا وبلجيكا ورو�سيا

  بلغ روما اليطايل الدور ربع النهائي مل�سابقة دوري 
�ساختار  �سيفه  على  بفوزه  القدم  لكرة  اأوروب���ا  ابطال 
دانييت�سك الوك��راين -1�سفر على امللعب الأوملبي يف 

روما يف اياب الدور ثمن النهائي.
و�سجل البو�سني اإدين دزيكو هدف روما.

خاركيف  يف  ذهابا   1-2 ف��از  دانييت�سك  �ساختار  وك��ان 
لت�سجيله  الإي��ط��ايل  الفريق  وت��اأه��ل  ا�سابيع،   3 قبل 

خارج القواعد.
وث��اأر روم��ا من �ساختار ال��ذي ك��ان اأخ��رج��ه من الدور 
 2-3 2011 عندما فاز الفريق الوك��راين  ذاته عام 
يف  ايابا  نظيفة  وبثالثية  الومل��ب��ي،  امللعب  على  ذهابا 

دانييت�سك.
والتقى الفريقان يف دور املجموعات عام 2006 ففاز 
-1�سفر  دانييت�سك  �ساختار  ورد  ذهابا  -4�سفر  روما 

ايابا.
وحلق روما مبواطنه يوفنتو�س الذي كان تاأهل ال�سبوع 
املا�سي على ح�ساب توتنهام النكليزي )2-2 ذهابا يف 

تورينو و2-1 ايابا يف لندن(.
وهي املرة الأوىل التي يبلغ فيها 

ف��ري��ق��ان اي��ط��ال��ي��ان ال���دور ربع 
القارية  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة  ال��ن��ه��ائ��ي 
-2006 العريقة منذ مو�سم 
الذي  وميالن  )روما   2007

توج باللقب(.
الأوىل  امل���رة  وه���ي 

يبلغ  ال���ت���ي 
ف������ي������ه������ا 

روم����������ا 

بانه  ع��ل��م��ا   ،2008 ع����ام  م��ن��ذ  ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ال�����دور 
 7 اآخر  ال�ساد�سة يف  للمرة  الأدوار الق�سائية  يخو�س 

م�ساركات.
ومل يرق ال�سوط الأول اىل م�ستوى التطلعات وغابت 
الفر�س احلقيقية ب�سبب احلذر الكبري من الفريقن 
خ�سو�سا روما الذي كان يبحث عن هدف مع نظافة 

�سباكه لبلوغ الدور ربع النهائي.
وكان الفريق الوكراين الكرث ا�ستحواذا على الكرة يف 
ال�سوط الأول دون خطورة، فيما كانت الفر�سة البرز 
ك��ولروف من  الك�سندر  ال�سربي  املدافع  عندما توغل 
احلار�س  قطعها  عر�سية  ك��رة  وم��رر  الي�سرى  اجلهة 

اندري بياتوف من امام دزيكو.
ال��ث��اين، لكن روم��ا جنح  ومل تتغري احل��ال يف ال�سوط 
ال��ف��وز عندما تلقى دزي��ك��و ك��رة خلف  يف خطف ه��دف 
الدفاع من الهولندي كيفن �سرتومتان فك�سر م�سيدة 
بياتوف  احل��ار���س  �ساقي  بن  بيمناه  و�سددها  الت�سلل 

الذي خرج ملالقاته.
8 م��ب��اري��ات يف دوري  ال��ه��دف ال��راب��ع لدزيكو يف  وه��و 
البطال، والول له يف امل�سابقة يف دور خروج املغلوب.

ا�سافة  فر�سة  ب��ريوت��ي  دييغو  الرجنتيني  واه���در 
���س��رتومت��ان من  ك��رة  ال��ث��اين عندما تلقى  ال��ه��دف 
���س��دده��ا ب��ي��م��ن��اه م���ن داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة ت�����س��دى لها 
احل���ار����س ع��ل��ى دف��ع��ت��ن. و����س���دد دزي���ك���و ك���رة قوية 
وتلقى  الأمي���ن.  القائم  ب��ج��وار  املنطقة  خ���ارج  م��ن 
���س��رب��ة موجعة  دان��ي��ي��ت�����س��ك  ���س��اخ��ت��ار 
اوردت�س  ايفان  دفاعه  قطب  بطرد 
انطالقه  حلظة  دزي��ك��و  لإع��اق��ت��ه 
بياتوف.  ب��احل��ار���س  ل��الن��ف��راد 
ورغ��������م ال���ن���ق�������س ال�����ع�����ددي، 
يف  ثقله  بكل  �ساختار  ن��زل 
بحثا  الخ��رية  الدقائق 
ع���ن ال���ت���ع���ادل ال���ذي 
�سيمنحه  ك�������ان 
التاأهل،  ب��ط��اق��ة 
دف������اع  ان  ب����ي����د 
امام  ���س��م��د  روم����ا 
الهجومي  م�������ده 
على  وح�������اف�������ظ 
بالهدف  ت��ف��وق��ه 

الوحيد.

ملواجهة  لل�سياحة  ل��ن��دن  اىل  الإي���ط���ايل  م��ي��الن  ي��ذه��ب  ل��ن 
اأر�سنال النكليزي اليوم اخلمي�س يف اياب ثمن نهائي الدوري 
برغم  بح�سب مدربه جينارو غاتوزو،  القدم،  لكرة  الأوروب��ي 
خ�سارته ذهابا يف ار�سه �سفر2- وتقل�س اآماله كثريا يف بلوغ 
والويلزي  خميتاريان  ه��رنك  الرميني  هدفا  النهائي.  رب��ع 
اأرون رام�سي يف ملعب “�سان �سريو” يعنيان ان ميالن يحتاج 
اىل الرد باملثل يف ملعب “المارات”، ليتابع انتفا�سته الرائعة 

يف 2018.
اللومباردي  الفريق  يحقق  املو�سم،  ه��ذا  كارثية  بداية  فبعد 

�سحوة لفتة مع غاتوزو، بحيث فاز 7 مرات يف اآخر 8 
اأ” وارتقى اىل املركز ال�ساد�س،  “�سريي  مباريات يف 
بينها فوز اخري على ار�س جنوى -1�سفر بهدف يف 

الرمق الخري ملهاجمه الربتغايل اندريه �سيلفا.
و�سرح غاتوزو راأيه “بعد اخلمي�س، �سمعت �سجيجا 

عاليا ت�سمعه يف احلانة، عن �سعف لياقتنا البدنية، 
ال��دق��ي��ق��ة اخلام�سة  ح��ت��ى  ت��اب��ع��ن��ا  ل��ك��ن��ن��ا 

والت�سعن«.
ال���ذي ح��ل بدل  امل���درب  واأردف 

يف  مونتيال  فينت�سنزو  م��ن 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين 

تعاملنا  “لقد  امل��ا���س��ي 
ب��ط��ري��ق��ة خ��اط��ئ��ة مع 
لأر�سنال.  ق��وي  فريق 
ه����ذه  اىل  ت���و����س���ل���ن���ا 

ال���ق���ن���اع���ة وال����ي����وم 
ق���م���ن���ا ب������ال������رد. ل 

ت�������������زال ل����دي����ن����ا 
للتاأهل  ف��ر���س��ة 
 ،30% ت����ب����ل����غ 
ول���ن ن��ذه��ب اىل 
لل�سياحة.  ل��ن��دن 

يجب ان نحرتم قم�ساننا املجيدة«.
جانلويجي  ال�ساب  ال��دويل  حار�سه  و�سدد 

دوناروما ان فريقه “ل �سيء لديه ليخ�سره”، 
“ار�سنال  ان  بوريني  فابيو  املهاجم  راأى  فيما 

غ��ري��ب وم�����س��رع، مب��ق��دوره��م ال��ف��وز عليك 
من  ع��ي��ن��ه  ال���ك���م  ت��ل��ق��ي  ث���م  -4�سفر، 

الأهداف على ملعبهم«.
الوىل،  امل���ب���اراة  “خ�سرنا  وت��اب��ع 

علينا  م������اذا  ن���ع���رف  والن 
القيام به«.

على املقلب الخر، تغلب 
واتفورد  على  ار�سنال 
يف  الح����د  -3�سفر 
وا�سعا حد  ال���دوري، 
ل�����س��ل�����س��ل��ة م���ن ثالث 

متتالية،  خ���������س����ارات 
مان�س�سرت  ع���ن  اب��ع��دت��ه 

ال�ساد�س،  امل��رك��ز  يف  ليقبع  نقطة   33 ب��ف��ارق  املت�سدر  �سيتي 
12 نقطة عن مراكز التاأهل اىل دوري ابطال اوروبا.  بعيدا 
لذا ي�سكل م�سواره يف الدوري الوروبي نقطة ارتكاز للمدرب 
اللقب ونيل  الذي يبحث عن احراز  ار�سن فينغر،  الفرن�سي 

جائزة التاأهل اىل دوري البطال.
ويعول فينغر املطارد بانتقادات لذعة تدعو اىل اقالته، على 
لع���ب و���س��ط��ه الرم��ي��ن��ي خم��ي��ت��اري��ان ال��ق��ادم م��ن مان�س�سرت 
�سان�سي�س،  الك�سي�س  الت�سيلي  رحيل  �سفقة  �سمن  يونايتد 
املو�سم  تتويجه  بعد  امل�سابقة  ايجابية يف  وال��ذي ميلك خربة 

املا�سي مع “ال�سياطن احلمر«.
منذ  املحلي  ال���دوري  لقب  ار�سنال  يحرز  مل 
هذا  ال���دوري  يف  الم��ري��ن  ويعاين   2004
اىل  اجلماهري  دعا  خميتاريان  لكن  املو�سم، 
متا�سك اكرب مع “املدفعجية” بعد اعتكاف 
ب��ع�����س��ه��م ع����ن ح�������س���ور م����ب����اراة وات����ف����ورد 
اأجل  م��ن  دوم���ا  “نلعب  الخ����رية: 
اجلماهري. ل يهم اذا جاوؤوا 

اىل هنا ام ل«.
ميختاريان  وت���ط���رق 
“ال�ستمتاع  اىل 
 ” للعب با
ج����ان����ب  اىل 
امل�������ه�������اج�������م 
ال����غ����اب����وين 
بيار اميريك 
اوباميانغ زميله 
ال�سابق يف بورو�سيا 
دورمت�����ون�����د المل������اين، 
وال������ذي ل���ن ي��ت��م��ك��ن من 
نزول  بعد  املباراة  يف  امل�ساركة 
دورمتوند من دوري البطال اىل 

الدوري الوروبي.
وي��خ��و���س دورمت���ون���د رح��ل��ة �سعبة اىل 
ار�����س ���س��ال��زب��ورغ ال��ن��م�����س��وي ال����ذي هزمه 

ذهابا 2-1 يف عقر داره.
الدوري  و�سيف  م��دري��د  اتلتيكو  رح��ل��ة  وت��ب��دو 
لوكوموتيف  ار����س  اىل  �سهلة  راه���ن���ا،  ال���س��ب��اين 
�ساوول  بثالثية  ذهابا  تفوقه  بعد  الرو�سي  مو�سكو 

نيغويز ودييغو كو�ستا وكوكي.
اوروب���ا  اب��ط��ال  ن��ه��ائ��ي دوري  ب��ل��غ  ال���ذي  اتلتيكو  وب����داأ 
مرتن عامي 2014 و2016، م�سواره هذا املو�سم يف 
امل�سابقة القارية الم، لكن احتالله املركز الثالث يف دور 

املجموعات جعله يكمل امل�سوار يف يوروبا ليغ.
يف  مرتن  باللقب  امل��ت��وج  “كولت�سونريو�س”  واع��ل��ن 
2010 و2012 اإ�سابة مهاجمه الفرن�سي كيفن 
غامريو بتقل�س ع�سلي يف فخذه المي��ن، بينما 
كدمة  م��ن  كو�ستا  دييغو  الخ���ر  مهاجمه  ي��ع��اين 

طفيفة.

ميالن يف مهمة �سعبة اأمام ار�سنالروما يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال 
مورينيو  ج���وزي���ه  ال���ربت���غ���ايل  اع���ت���رب 
الإنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  م���درب 
لكرة القدم ان اخفاق فريق “ال�سياطن 
احلمر” يف م�سابقة دوري ابطال اأوروبا 
لي�س اأمرا جديدا عقب اخلروج من ثمن 

النهائي على يد ا�سبيلية ال�سباين.
ايابا   2-1 يونايتد  مان�س�سرت  وخ�سر 
على ملعب “اولد ترافورد” بعد تعادل 

�سلبي ذهابا يف ا�سبيلية.
البديل الفرن�سي و�سام بن يدر  و�سجل 
هدفن يف 4 دقائق ليقود ا�سبيلية اىل 
رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م��رة الوىل م��ن��ذ 60 
عاما، واحلق اخل�سارة الوىل مبان�س�سرت 
يونايتد على ملعبه يف امل�سابقة القارية 
الم منذ 2013 واملو�سم الخري ملدربه 

ال�سطورة األيك�س فريغو�سون.
وكانت اخل�سارة حينذاك بالنتيجة ذاتها 
1-2 اي�ساو يف اياب ثمن النهائي، لكن 
ام����ام ري����ال م���دري���د ال���س��ب��اين بقيادة 
ال�����ذي اط�����اح بفريق  ن��ف�����س��ه  م��وري��ن��ي��و 
ال�����س��ي��اط��ن احل���م���ر م���ن ال������دور ثمن 
2004 مع  ل��ن�����س��خ��ة  اأي�����س��ا  ال��ن��ه��ائ��ي 

بورتو الربتغايل.
وردا على �سوؤال حول خ�سو�س مقاربته 
مورينيو  ق���ال  امل����ب����اراة،  يف  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
الكر�سي  ه���ذه  ع��ل��ى  “جل�ست  ب��ان��زع��اج 
م���رت���ن م����ن ق���ب���ل م����ع ب����ورت����و وري�����ال 
مان�س�سرت  خ��رج  احلالتن  ويف  مدريد، 
اأعتقد  ل  ل��ذا  الوفا�س.  خ��ايل  يونايتد 

باأنه �سيء جديد بالن�سبة للنادي«.
اأن اأ�سنع درام��ا من  اأري��د  “ل  واأ�ساف: 
لأكرث  للحزن  وق��ت  لدينا  لي�س  ذل��ك. 
م��ن 24 ���س��اع��ة، ه��ذه ه��ي ك��رة القدم. 

اإنها لي�ست نهاية العامل«.
لعبيه  لأن  ال��ف��وز  ا�سبيلية  وي�ستحق 
اأغلب  امل��ب��اراة  جم��ري��ات  على  �سيطروا 
الفرتات، لكنهم ا�سطروا اإىل النتظار 
حتى دخول البديل بن يدر يف الدقائق 
ال� 18 الأخرية لي�سجل هدفن قاتلن 
يف م���دى 4 دق��ائ��ق راف��ع��ا ر���س��ي��ده اىل 
امل�سابقة  يف  مباريات   7 يف  اه��داف   8
ال��ق��اري��ة ه��ذا امل��و���س��م وم��ن��ف��ردا باملركز 

الثاين على لئحة الهدافن.
وو�سع بن يدر ا�سبيلية يف املقدمة بعد 
الكولومبي  مكان  نزوله  من  دقيقتن 
ل��وي�����س م��وري��ي��ل، ع��ن��دم��ا ت��وغ��ل داخل 
املنطقة و���س��دد ك��رة ق��وي��ة زاح��ف��ة على 

دافيد  ال�سباين  الدويل  احلار�س  ي�سار 
دي خيا، قبل ان ي�سيف الهدف الثاين 
راأ���س من م�سافة  بعد دقيقتن ب�سربة 

قريبة.
روميلو  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ال������دويل  وق��ل�����س 
ل���وك���اك���و ال����ف����ارق ق��ب��ل 6 دق���ائ���ق من 
قلب  يف  فريقه  ينجح  ان  دون  النهاية 
ف�سل  وبالتايل  �سيوفه،  على  الطاولة 
ربع  بلوغ  يف  التوايل  على  الرابع  للعام 

نهائي امل�سابقة.
واو�سح مورينيو الذي قرر مرة اخرى 
الب����ق����اء ع��ل��ى لع����ب و���س��ط��ه ال����دويل 
ع��ل��ى مقاعد  ب��وغ��ب��ا  ب����ول  ال��ف��رن�����س��ي 
ال�سوط  ب��ه يف  ي��دف��ع  ان  ق��ب��ل  ال���ب���دلء 
منذ  بقتالية  اللعب  “حاولنا  ال��ث��اين، 
مباراتنا  غ����رار  ع��ل��ى  الوىل  ال��دق��ي��ق��ة 
ال�سبت   1-2( ليفربول  ام��ام  الخ��رية 
ل��ك��ن المور  ال�����دوري الن��ك��ل��ي��زي(،  يف 
ا�سبيلية  ي����رام وب����داأ  ت�����س��ر ع��ل��ى م��ا  مل 

بال�سيطرة على الكرة ولعب جيدا«.
مباراة  عن  بوغبا  ابعد  مورينيو  وك��ان 
ا�سابيع   3 ق��ب��ل  ا���س��ب��ي��ل��ي��ة  يف  ال���ذه���اب 

والتي انتهت بالتعادل ال�سلبي.
الت�سجيل  اف��ت��ت��اح  يف  “جنحوا  وت��اب��ع 
الهدف  تلقينا  ث��م  ال��ث��اين،  ال�����س��وط  يف 
لنا  اتيحت  ذل��ك  رغ��م  ب�سرعة.  ال��ث��اين 
يف  جيد  ب�سكل  ولعبنا  ال��ف��ر���س،  بع�س 
اننا �سيطرنا  اأقول  بع�س الفرتات. لن 
ع��ل��ى جم��ري��ات امل���ب���اراة، ول���ن اأق����ول اأن 
ت�سرف لعبي فريقي مل يكن جيدا... 
يخفوا  مل  ال��الع��ب��ن  لن  ���س��ع��ي��د  اأن�����ا 
لكن  مثلي،  حزينون  انهم  ا�ستياءهم. 
ا�سارة  يف  للدراما”  وق���ت  ل��دي��ن��ا  لي�س 
اىل مباراة الفريق امام براتون ال�سبت 
�سمن الدور ربع النهائي مل�سابقة كاأ�س 

الحتاد النكليزي.
يف املقابل، قال مدرب ا�سبيلية اليطايل 
مباراة  “قدمنا  م��ون��ت��ي��ال  فينت�سنزو 
جيدة يف ال�سوط الول، ويف الثاين كنا 
اأكرث ح�سما بف�سل بن يدر الذي �سنع 

الفرق اليوم )ام�س(«.
“مان�س�سرت  ي��در  بن  �سرح  جانبه،  من 
يونايتد لديه خربة يف دوري الأبطال، 
بالن�سبة  خا�سة  املباراة  كانت  وبالتايل 
مبوؤهالتنا  اآمَنا  “لكننا  م�سيفا:  لنا”، 

واأظهرنا اأننا فريق رائع«.

مورينيو: يونايتد اعتاد على الخفاقات 



حت�سل على منحة درا�سية مل�ساعدتها عجوزًا 
مل تكن فتاة اأمريكية تعمل كنادلة يف اأحد املطاعم تتوقع اأن تكون 
�سبباً يف ح�سولها على  تناول طعامه،  م�ساعدتها لرجل م�سن يف 

منحة ملتابعة درا�ستها اجلامعية.
وكانت اإيفوين ويليامز )18 عاماً(، قد التحقت بالعمل يف مطعم 
متابعة  من  لتتمكن  امل��ال،  جمع  بهدف  هاو�س"  واف��ل  "تك�سا�س 
يعي�س  م�سن  رجل  دخل  املا�سي،  الأ�سبوع  ويف  اجلامعية،  درا�ستها 

على اأنبوبة الأك�سجن اإىل املطعم لتناول وجبة الغداء.
وبعد اأن اأدركت اإيفوين اأن العجوز يعاين من �سعوبات يف احلركة، 
ال��ط��ع��ام وت��ن��اول وج��ب��ت��ه من  اإىل م�����س��اع��دت��ه يف تقطيع  ���س��ارع��ت 
اللحم، فما كان من لورا وولف التي �سادف وجودها يف املطعم، 
املوؤثر، ون�سرتها على �سفحتها يف  التقطت �سورة للم�سهد  اأن  اإل 
في�س بوك. و�سرعان ما انت�سرت الق�سة كالنار يف اله�سيم، وعرب 
الكثريون عن رغبتهم يف م�ساعدة النادلة الطيبة، وجاءت الأخبار 
ال�سعيدة من جامعة تك�سا�س �ساوثرن، التي قررت اأن تقدم منحة 
قيمتها 16 األف دولر، لتتمكن اإيفوين من حتقيق حلمها بدارا�سة 
اإدارة العمال يف اجلامعة. ومل تقف الأمور عند هذا احلد، حيث 
قرر عمدة املدينة تكرمي اإيفوين، تخ�سي�س يوم 8 مار�س اجلاري، 
عملها  وتقدير  معها  املدينة  تعاطف  عن  تعبرياً  بها،  لالحتفاء 

النبيل جتاه الرجل العجوز.

القط اأخيل جاهز ملونديال 2018
�سانت  الأرميتاج يف مدينة  با�سم متحف  الر�سمية  الناطقة  قالت 
لبطولة  جاهزا  �سيكون  "اأخيل"  القط  اإن  الرو�سية  بطر�سبورغ 

كاأ�س العامل 2018، بعدما �سارك يف بطولة كاأ�س القارات 2017.
فرتة  يف  للعمل  "اأخيل" جاهز  القط  اأن  خاتونن  ماريا  وذك��رت 
بطولة كاأ�س العامل 2018 بكرة القدم املقررة �سيف العام اجلاري 

يف رو�سيا.
واأكدت خاتونن اأنه �سيتم تنظيم موؤمتر �سحفي، يتم من خالله 

منح القط "جواز امل�سجع".
امل�سنن  ل��دور  كزيارته  اخلريية  الأع��م��ال  ببع�س  القط  و�سيقوم 

ورو�س الأطفال للتعرف عليه، وفقا لوكالة �سبونتيك.
وحتديد  املباريات  بنتائج  التنبوؤ  املا�سي  "اأخيل" العام  دور  وك��ان 

الفائز يف كل مبارة من مناف�سات كاأ�س القارات.
القطط  العديد من  "اأخيل" بن  القط  اختيار  اأن��ه مت  اإىل  ي�سار 

التي تعي�س يف املتحف ويف حدائقه.

عقوبة قا�سية وغريبة ل�»طفلني«
يف  "در�سا  طفليها  تلقن  كندية  �سيدة  ق��ررت  قا�سية،  عقوبة  يف 
الأخالق" من خالل الذهاب اإىل املدر�سة �سريا على الأقدام مل�سافة 

جدا. بارد  جو  ويف  الثلج  حتت  كيلومرتات،   7
و�سط  �ساعتن  ا�ستمرت  رح��ل��ة  يف  امل��در���س��ة  اإىل  الطفالن  وذه���ب 

اأجواء ثلجية �سديدة الربودة.
ووقحن  �سيئن  كنا  "لأننا  عليها  مكتوب  لوحة  الطفالن  وحمل 

مع �سائق احلافلة املدر�سية، ماما جتربنا على امل�سي".
وقالت الأم: "اأولدي كانوا �سيئن مع �سائق حافلتهم، وقد تلقيت 
ات�سال من املدر�سة بالأم�س يخربين بالق�سة، لذلك قمنا بال�سري 
هذا ال�سباح م�سافة 7 كيلومرتات لأريهما كيف �سيكون الأمر كل 

يوم بالن�سبة لهما عندما يتم طردهما من احلافلة املدر�سية".
فقد  حقيقية،  لعنة  مبثابة  الأم��ر  اأن  اكت�سفا  لقد  الأم:  واأ�سافت 

و�سال بعد �ساعتن.
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اأول خَيال اآيل حمرتف يف العامل
جنحت �سركة اإيرلندية يف ت�سكيل وت�سميم وبلورة ما اأ�سمته اأول روبوت "خَيال" يف العامل قادر على امتطاء خيل 

مبهارة عالية وقفز احلواجز بحرفية كما الب�سر.
واأو�سحت �سركة "بت برايت" التي ت�سارك بفار�سها الآيل لأول مرة، مهرجان "�سلتنهام" الربيطاين ل�سباق اخليول 
يف اململكة املتحدة، الذي انطلق اليوم، الثالثاء وت�ستمر فعالياته حتى 16 مار�س احلايل، اأن روبوتها يتمتع ب�سرعة 

ت�سل اإىل 30 مياًل يف ال�ساعة واأداء فائق يف قفز احلواجز ذات ارتفاع 4 اأقدام.
نع اخلَيال الآيل من مادة ال�ستيل خفيفة الوزن، ليكون هيكله مرن قادر على احلركة ب�سرعة عالية، اإ�سافة اإىل  �سُ
تزويده بتكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي التي ت�سمح له بتوجيه اخليل داخل م�سمار ال�سباق كما الفار�س الب�سري، 

بح�سب ما ن�سره موقع مريور الربيطاين، ام�س الأول الثالثاء.
وقالت ال�سركة اإن ذكاء الفار�س الآيل وت�سمينه تقنية �سوتية مدجمة مُتكنه من التفاعل والتوا�سل مع نظريه 
الب�سري، م�سرية اإىل اأن روبوتها ا�ستغرق ثالثة اأ�سهر فقط لت�سميمه واإجنازه واإخراجه بهذا ال�سكل النهائي، ما 

يعطي ملحة عن م�ستقبل الريا�سة.
واأ�سارت ال�سركة اإىل اأن الروبوت �ستكون لديه قدرة التناف�س مع نظريه الب�سري بحلول 2025.
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نفوق كلب و�سع يف �سندوق الأمتعة 
نفق كلب �سغري خالل رحلة ل�سركة يونايتد اإيرلينز الأمريكية للطريان 
�سندوق  و�سعه يف  على  الأليف  احليوان  �ساحبة  اأج��ربت م�سيفة  اأن  بعد 
تتحمل  اإنها  الطريان   �سركة  وقالت  الطائرة.  اأعلى مق�سورة  يف  الأمتعة 
اإىل  هيو�ستون  م��ن  متجهة  الرحلة  وك��ان��ت  ح��دث.  عما  كاملة  امل�سوؤولية 
�سغري  وكلب  اأط��ف��ال  معها  ام���راأة  تعر�ست  عندما  الث��ن��ن  ي��وم  نيويورك 
الأمتعة  �سندوق  يف  كلبها  لو�سع  ال��ط��ائ��رة  م�سيفي  اأح���د  م��ن  ل�سغوط 

العلوي خالل الرحلة التي ت�ستغرق ثالث �ساعات ون�سف ال�ساعة.
الكلب،  اإبقاء  اأرادت  امل��راأة  اإن  اأخ��رى تدعى ماجي جرمينجر  وقالت راكبة 
الذي كان يف حقيبة �سغرية حلمل احليوانات، اأ�سفل مقعدها لكن امل�سيف 
اأ�سر على و�سعه بالأعلى. واأ�سافت جرمينجر يف �سل�سلة تغريدات مرفقة 
نفق.  وق��د  كلبها  امل���راأة  وج��دت  الرحلة  نهاية  "يف  واأطفالها  امل���راأة  ب�سور 
جل�ست على الأر�س تبكي يف ممر الطائرة و�سعر كل الركاب املحيطون بها 
ماأ�ساوي  "حادث  باأنه  حدث  ما  اإيرلينز  يونايتد  وو�سفت  بال�سدمة". 
األ تو�سع مطلقا  اأب��دا، لأن احليوانات الأليفة يجب  كان يجب األ يحدث 
اإن  ال�سركة ماجي �سمريين  يف ال�سندوق العلوي". وقالت املتحدثة با�سم 
ال�سركة حتقق يف احلادث واإن الأ�سرة ا�ستعادت قيمة تذاكر الطائرة مبا يف 
دولرا.  ذلك ر�سوم احلقيبة املخ�س�سة للحيوانات الأليفة وقيمتها 125 
معاملة  ب�سبب  للتدقيق  اإيرلينز  يونايتد  تخ�سع  م��رة  اأول  لي�ست  وه��ذه 
بعد  ال�سركة  عمالق  اأرن���ب  مالكو  قا�سى  املا�سي  ال��ع��ام  ففي  احل��ي��وان��ات. 

نفوقه خالل واحدة من رحالتها.

اآلف امل�ساهدات لفيديو ال�سلحفاة املحظوظة
جنت �سلحفاة من املوت �سحقا حتت اأقدام قطيع من الفيلة يف حادثة وثقها 

فيديو ن�سر اأخريا ولقي تفاعال عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.
ركلها،  اأو  ال�سلحفاة  �سرب  تتفادى  وك��اأن��ه��ا  ت�سري  فيلة  الفيديو  ويظهر 

وت�سادمت اأرجل الفيلة مع احليوان ال�سغري ب�سورة عر�سية.
جنوب  يف  �سجل  الفيديو  اأن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  واأف���ادت 

اأفريقيا.
وقال م�سور الفيديو اإن ال�سلحفاة كانت يف طريقة عودتها بعد اأن �سربت 
من املياه املوجودة يف حفرة جماورة، عندما اعرت�ست طريقها احليوانات 

ال�سخمة يف حممية كوا مارتن لوديغ.
اأنها �سخرة  اأم  اأن ال�سلحفاة موجودة  اإذا كان الفيلة تعرف  ولي�س وا�سحا 
يزن  التي  ال�سخمة  احل��ي��وان��ات  ت��ف��ادت  النهاية  يف  لكن  جت��اوزه��ا،  ينبغي 

بع�سها 6 اآلف كيلوغرام �سحق ال�سلحفاة.
ونال الفيديو 100 األف م�ساهدة على موقع يوتيوب بعد 6 اأيام من ن�سره، 

واأثار مئات التعليقات على �سبكات التوا�سل.

اإنفوغرافيك.. العامل 
يغرق يف التكنولوجيا

الجتاه نحو ا�ستخدام التكنولوجيا 
ال���رق���م���ي���ة ب�������س���ورة م���ت���زاي���دة اأو 
ترابط  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  "الرقمنة" 
العامل وتوا�سله ب�سكل اأكرب، الأمر 
اأقرب  ال��ذي ي�ساهم يف جعل عاملنا 

واأ�سغر من اأي وقت م�سى.
اأ�سبح   ،2018 ال��ع��ام  ب��داي��ة  ف��م��ع 
عددهم  البالغ  العامل،  �سكان  ثلثا 
اأجهزة  7.6 مليار ن�سمة، ميتلكون 
ن�سفهم  حممولة،  اأو  نقالة  هاتف 
الهواتف  ي�ستخدمون  الأق��ل  على 
الذكية. باملقارنة، فاإن ن�سف �سكان 
ا���س��رتاك يف خدمة  ال��ع��امل لديهم 
الو�سول  مي��ك��ن��ه��م  اأو  الإن����رتن����ت 
اإليها، بح�سب البيانات التي ك�سفت 
"هووت�سويت"  م��وؤ���س�����س��ة  ع��ن��ه��ا 

و"نحن اجتماعيون".
التوا�سل  ب��و���س��ائ��ل  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الجتماعي، ثمة 3 مليارات ن�سمة 
ع��ل��ى الأق�����ل ي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا عرب 

اأجهزة هواتفهم.
التوجهات  ح���ول  درا����س���ات  وت��ف��ي��د 
الجهزة  ع����دد  اأن  اإىل  ال��رق��م��ي��ة 
املت�سلة بالإنرتنت يف العام 2015 
بلغت 25 مليار جهاز، مع العلم اأن 
عدد �سكان العامل بلغ يف ذلك العام 
اأخرى  وبكلمات  ن�سمة،  مليار   7.2
املت�سلة  الأج���ه���زة  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ق��د 
�سخ�س  ل��ك��ل   3.47 ب���الإن���رتن���ت 
التقديرات  وت�سري  الأر�����س.  على 
اإىل اأن عدد �سكان العامل �سيتجاوز 
 ،2020 العام  يف  ن�سمة  مليار   7.6
املت�سلة  الأج�����ه�����زة  ع�����دد  وي����ق����در 
ب��الإن��رتن��ت يف ذل��ك ال��ع��ام بحدود 
 6.58 50 مليار جهاز، اأي مبعدل 

جهاز لكل اإن�سان.

برق ي�سرب كني�سة 
ويودي بحياة 16 

قتل 16 �سخ�سا على الأقل بعدما �سرب 
برق مدينة يف جنوبي دولة رواندا، وفق 

ما اأوردت "�سكاي نيوز".
موري�سيانكانو  روز  املنطقة  حاكم  وق��ال 
املكان  يف  اأ�سيبوا  اآخرين  �سخ�سا   140

ذاته، اإ�سابة اثنن منهما خطرية.
14 �سخ�سا لقوا  اإن  اآخر  وذكر م�سوؤول 
م�����س��رع��ه��م ع��ل��ى ال���ف���ور ب��ع��دم��ا �سرب 
الأدفنت�ست   تابعة لطائفة  كني�سة  الربق 
نايرغرو،  مقاطعة  يف  الربوت�ستانتية 
م�سريا اإىل اأن اثنن من امل�سابن فارقوا 

احلياة متاأثرين بجروحهم.
مازالوا  ���س��خ�����س��ا   17 اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
وكان  امل�ست�سفيات.  يف  ال��ع��الج  يتلقون 
ح���ادث مم��اث��ل وق���ع يف روان�����دا، اجلمعة 
بعدما  طالب  م�سرع  اإىل  اأدى  املا�سية، 
�سرب الربق جمموعة من 18 �سخ�سا.

يت�سل بالإ�سعاف من �سطح ال�سيارة التي �سدمته
تعر�س �سائق دراجة نارية حلادث غريب من نوعه عندما 
اأن  قبل  �سطحها  على  وا�ستقر  م�سرعة  ب�سيارة  ا�سطدم 
يت�سل بفريق الإ�سعاف وهو فوق ال�سيارة.  واأظهر مقطع 
ف��ي��دي��و ن�����س��ر ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب الإل����ك����رتوين، حلظة 
اأوليفريا  دي  ���س��وزا  ب��دراج��ة  ال�سفراء  ال�سيارة  ا���س��ط��دام 
به  وت�سبث  �سطحها  اإىل  بالقفز  جن��ح  ال���ذي  ع��ام��اً(   28(
املارة  اأن  ريثما يت�سل ب�سيارة الإ�سعاف.  وعلى الرغم من 
كان  اأنه  اإل  الإ�سايف"،  "الراكب  اإىل  ال�سائق  تنبيه  حاولوا 
�سيارته.   �سطح  ع��ل��ى  ي���زال  ل  ال�سحية  ب���اأن  م���درك  غ��ري 
واأ���س��ي��ب اأول��ي��ف��ريا ب��ج��روح ور���س��و���س طفيفة وخ���رج من 
واملراقبة  للعالج  خ�سوعه  من  �ساعة   24 بعد  امل�ست�سفى 
الالزمة. يف حن وجهت ال�سرطة تهمة القيادة اخلطرية 
ل�سائق ال�سيارة الذي �سيمثل اأمام املحكمة خالل الأ�سابيع 
القليلة القادمة.  يذكر باأن الفيديو الذي لقي رواجاً كبرياً 
على الإنرتنت، مت ت�سويره يف مدينة جانديرا جنوب �سرق 

الربازيل، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ذئاب اآلية حلماية املحا�سيل 
اليابانيون  علينا  ي��خ��رج  اأن  دون  ي���وم  مي�����س��ي  ل  ي��ك��اد 
معاً.  اآن  يف  والده�سة  الإع��ج��اب  تثري  جديدة  بابتكارات 
من  الزراعية  حما�سيلهم  حلماية  منهم  حماولة  ففي 
اإىل  ت�سبه  اآلية  ذئاباً  اليابانيون  ابتكر  الربية،  اخلنازير 
حد بعيد الذئاب احلقيقية. وتتميز الذئاب الآلية التي 
ال�سم�سية،  بالطاقة  لل�سحن  قابلة  بطاريات  على  تعمل 
مب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اإخ��اف��ة اأي خم��ل��وق غ��ري��ب ي��ق��رتب من 
احلقل عرب العواء.  و�سمم الذئب الآيل الذي تبلغ قيمته 
اإنتاج  م��ن  متكنه  بطريقة  اأم��ري��ك��ي،  دولر  اآلف  خم�سة 
اإرباك  على  تعمل  التي  املخيفة  الأ���س��وات  من  جمموعة 

اخلنازير الربية واإبعادها عن حما�سيل املزارعن. 
بنجاح،  امل��ا���س��ي  ال�سيف  الآل��ي��ة يف  ال��ذئ��اب  اخ��ت��ب��ار  ومت 
و�سيتم البدء باإنتاجها واإتاحتها اأمام املزارعن يف جميع 
اأنحاء اليابان. وقال ناطق با�سم وزارة الزراعة اليابانية، 
اإن قيمة اخل�سائر يف املحا�سيل الزراعية التي ت�سببت بها 

احليوانات الربية بلغت 46 مليون دولر يف 2015. 
اآخذة  الربية  اخلنازير  م�سكلة  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
�سلباً  ت��وؤث��ر  م��ا  وع���ادة  ال��ي��اب��ان،  يف  متزايد  ب�سكل  بالنمو 
على العديد من املحا�سيل مثل البطاطا والأرز، وفقاً ملا 

اأوردته �سحيفة ديلي ميل اأونالين الربيطانية. 

منر ينه�ش حلم مربيه وياأكله حّيا
حديقة  حلار�س  منر  التهام  حلظة  فيديو  �سريط  ر�سد 

حيوانات يف مدينة فوزهو جنوب �سرق ال�سن.
الق�سة  تفا�سيل  ير�سد  ب�ساعته، مل  رغم  الفيديو،  لكن 
اأن كان  اإذ اإن احلار�س اأخذ على عاتقه تربية النمر منذ 
ما  واأ�سبح حيوانا مدجنا، وفق  �سبال �سغريا حتى كرب 

اأوردت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وذكرت ال�سحيفة اأن احلار�س الذي اأ�سري اإليه فقط ب�"و 
النمر داخل قف�س  يو"، كان يف جولة تدريب عادية مع 
حديدي، قبل اأن ينق�س النمر على احلار�س فجاأة وي�سرع 
النمر  اإبعاد  الآخ��رون  التهام حلمه. وح��اول احلرا�س  يف 
بوا�سطة ع�سي، لكنهم اأفلحوا بعد فوات الأوان، اإذ اأ�سبح 

احلار�س جثة هامدة. زوي ديوت�س خالل ح�صورها عر�س فيلم "زهرة" يف هوليوود ، كاليفورنيا.     )ا ف ب(

وفاة عامل الفيزياء 
هوكينغ عن 76 عاما

ت��������ويف ام�����������س ع��������امل ال����ف����ي����زي����اء 
�ستيفن  ال�������س���ه���ري  ال����ربي����ط����اين 
ما  بح�سب  عاما،   76 عن  هوكينغ 

اعلنت عائلته.
�سخ�سيات  ا�سهر  اح��د  ا�سبح  وق��د 
العلمية  عبقريته  بف�سل  ال��ع��امل 

واإعاقته اجل�سدية الكبرية.
ال���ع���امل جن��م��ا عامليا  وه����و ا���س��ب��ح 
بف�سل كتابه "اأيه بريف هي�ستوري 
العام  ����س���در  ال������ذي  تامي"  اوف 
اف�سل  ت�سنيف  يف  وت��رب��ع   1988
املبيعات. وقد كر�س هوكينغ عمله 

ل�سرب ا�سرار الكون.
وكان له معجبون عرب العامل من 
وفيزياء  العلمية  الو���س��اط  خ��ارج 
ع��ب��ق��ري��ت��ه وح�سه  ب�����س��ب��ب  ال��ف��ل��ك 
يقارنه  ال��ب��ع�����س  وك����ان  ال��ف��ك��اه��ي 

باآين�ستاين ونيوتن.
وتويف هوكينغ يف منزله يف مدينة 
كامربيدج اجلامعية فجر الربعاء. 
انباء بر�س  ويف بيان ن�سرته وكالة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة قال  ا���س��و���س��ي��ي�����س��ن 
لو�سي  وهم  الثالثة  الراحل  ابناء 
وروبرت وتيم "ن�سعر بحزن عميق 
لأن والدنا احلبيب تويف اليوم لقد 
ا�ستثنائيا  كان عاملا عظيما ورجال 
ل�سنوات  واإرث�������ه  ع��م��ل��ه  ���س��ي��ع��ي�����س 
طويلة". وكان هوكينغ يعاين من 
وهو  ال�سموري  اجلانبي  الت�سلب 
ي�سيب  ان��ت��ك��ا���س��ي  ع�سبي  م��ر���س 
لدى  احلركية  الع�سبية  اخل��الي��ا 
له  ت�سبب  وق���د  ال��ب��ال��غ  ال�سخ�س 
التكلم  ي�ستطيع  بال�سلل وجعله ل 
كومبيوتر  ج���ه���از  ب���وا����س���ط���ة  ال 
ب�سوت ا�سطناعي حتول اىل �سمة 

مميزة له.

هل هذه اأكرث امراأة حظًا يف العامل؟
لعالج  غريبة  طريقة  اإىل  بريطانية  �سيدة  جل���اأت 
الأورام ال�سرطانية، من خالل ا�ستخدام زيت القنب، 
اأ�سابيع   6 �ستعي�س  اأن��ه��ا  الأط���ب���اء  اأخ��ربه��ا  اأن  ب��ع��د 

فقط. 
 52( �سميث  ج��وي  اإ���س��اب��ة  �سخ�سوا  الأط��ب��اء  وك���ان 
 ،2016 اأغ�سط�س  يف  ال��رح��م،  عنق  ب�سرطان  ع��ام��اً( 
اأ�سابيع  اأك��رث من  تعي�س  لن  اأنها  الأط��ب��اء  واأخ��ربه��ا 
ل�سراء  الكيماوي،  العالج  بتناول  بداأت  اإذا  اإل  قليلة، 

املزيد من الوقت.
باأن �سديقاتها يبحثن لها  ومل تكن جوي على علم 
اإح��داه��ن حبة  اأعطتها  اأن  بعد  اإل  ب��دي��ل،  ع��ن ع��الج 
القنب  م��ادة  اأنها م�سنوعة من  وتبن  امل�ست�سفى،  يف 
على  ال�سيطرة  تفقد  وب���داأت  بريطانيا،  يف  املمنوعة 
الغريبة  ت�سرفاتها  اإخ��ف��اء  حماولتها  رغ��م  نف�سها، 

عن املمر�سات.
وعلى الرغم من اأن جوي مل تكن مقتنعة يف البداية، 
اأن  اإل  ل��ل��ع��الج،  الغريبة  الطريقة  ه��ذه  با�ستخدام 

ذلك  ب��ع��د  وق��ام��ت  بتجربتها،  اأق��ن��ع��وه��ا  اأ���س��دق��اءه��ا 
بالبحث على الإنرتنت، وق��راأت عن جتربة ام��راأة يف 
اأم��ري��ك��ا، ع��اجل��ت نف�سها م��ن ال�����س��رط��ان، ع��ن طريق 
زراعة احل�سي�س يف منزلها واإنتاج الزيت منه، بح�سب 

�سحيفة مريور الربيطانية.
واأظ���ه���رت ال��ف��ح��و���س��ات حت�����س��ن��اً م��ل��ح��وظ��اً يف حالة 
جوي، وكان هذا التح�سن يتوقف، عندما تتوقف عن 
تناول زيت القنب، واأخربها طبيبها يف اأغ�سط�س من 
بعد  العامل،  يف  الن�ساء حظاً  اأكرث  اأنها  املا�سي،  العام 
ت�سخي�س  من  عام  بعد  فحو�ساتها،  نتائج  �ساهد  اأن 

املر�س اخلبيث.
و�سارت الأمور على نحو اأف�سل، عندما ك�سبت جوي 
دولر(،  األ��ف   117( ا�سرتليني  األ��ف جنيه   84 مبلغ 
من م�ساركتها يف اإحدى احلمالت الإعالنية، لتوؤكد 
على قوة حظها، الذي مكنها من التغلب على املر�س 
القاتل، ومنحها مبلغاً كبرياً من املال لبداية حياتها 

من جديد. 

حذاء ميغان ماركل وكيت 
ميدلتون : �سدفة اأم تقليد؟

يف   Commonwealth Day ح��ف��ل  ماركل   ال��ع��امل��ي��ة  ميغان  املمثلة  ح�����س��رت  ع��دم��ا 
Westminster Abbey اىل جانب خطيبها  المري هاري  و دوقي كامربيدج ، ظهرت 
قبعة  مع  ون�سقته  رائعاً  اأبي�س  معطفاً  اعتمدت  اأنها  الباباراتزي،  عد�سات  خ��الل  وم��ن 
بن  الحذية  تن�سيق  يف  التطابق  لح��ظ  البع�س،  اأّن  اّل  ال��راأ���س.  على  ناعمة  "بريي" 
اللون،  كحلي  ع��اٍل  بكعب  ح��ذاء  ارتديتا  فكلتاهما  ميدلتون،  وكيت  امل�ستقبلية  العرو�س 

بت�سميم مدبب من المام وكعب رفيع متو�سط الرتفاع.
ورغم الت�سابه الكبري، تبّن لحقاً اأن احلذائن ل ينتميان اىل املاركة نف�سها، حذاء ميغان 
 Rupert و�سعره ي�سل اىل 450 باوند اأما حذاء كيت فهو من Manolo Blahnik من

.Sanderson Malory


