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الإمارات تقدم م�ساعدات عاجلة 
لإغاثة مت�سرري ال�سيول يف ال�سودان

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وب��دع��م  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
م�شاعد�ت  تقدمي  على  �لعمل  �ملوؤ�ش�شة  ب��د�أت   .. �لإن�شانية  للأعمال 
�إن�شانية عاجلة �إىل �ل�شود�ن �ل�شقيق بعد �لفي�شانات و�ل�شيول �لتي 
عمت �لبلد.                                                           )�لتفا�شيل �س2(

لإلزام اأولياء الأمور بها
الرتبية تعتمد �سوابط للر�سوم 

الدرا�سية لأبناء العاملني بالوزارة
•• دبي – حم�شن را�شد 

�آل��ي��ات و���ش��و�ب��ط �شرف  �أع��ت��م��دت وز�رة �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م م���وؤخ���ر�أ، 
�إذ  كو�درها،  �شمن  �لعاملني  �لعرب  �ملقيمني  لبناء  �لدر��شية  �لر�شوم 
بدل  �لبناء،  �إثنني من  �لدر��شية عن عدد  للر�شوم  ��شتحقاقهم  �أق��رت 
تعليم. وفق م�شارين �لأول �لإعفاء يف حال �لدر��شة يف �إحدى �ملد�ر�س 
�حلكومية، �أو �شرف �لبدل نقدي يف حال �لدر��شة يف �ملد�ر�س �خلا�شة.

و�كدت �لوز�رة يف تعميم ح�شلت »�لفجر« على ن�شخة منه، �أعفاء �ثنان 
من �لأبناء �لد�ر�شني باملد�ر�س �حلكومية من �لر�شوم �لدر��شية، ب�شرط 
عدم وجود �أبناء له يف �ملد�ر�س �خلا�شة ممن تدفع لهم �لوز�رة، على �أن  
ي�شرف لويل �لأمر ع�شرة �آلأف درهم كحد �أق�شى.  )�لتفا�شيل �س3(

الأكراد ين�سحبون تنفيذا لتفاق املنطقة الآمنة يف �سوريا

ا�ستباكات دموية يف اإدلب.. وخان �سيخون حتت الق�سف

توا�سل اخلروقات
 الإ�سرائيلية يف �سماء لبنان

•• بريوت-وكاالت:

�عتادت �إ�شر�ئيل خرق �ل�شيادة �للبنانية ب�شكل يومي، بر� وبحر� وجو�، 
لكن �أن�شطتها يف �لآونة �لأخرية �آخذة يف �زدياد، ل�شيما �خلروق �جلوية 
تنفيذ  �أو  ��شتطلعية،  ط��ائ��ر�ت  ت�شيري  ع��ر  �أو  �حلربية،  بالطائر�ت 

�شربات جوية على �أهد�ف يف �شوريا �نطلقا من �لأجو�ء �للبنانية.
و�عتاد �للبنانيون �شماع �أ�شو�ت �لطري�ن �حلربي �لإ�شر�ئيلي يحلق يف 
�أجو�ء مناطقهم من �لعا�شمة بريوت، مرور� باجلبل و�لبقاع و�ل�شمال، 

و�شول �إىل �جلنوب �للبناين و�ملنطقة �حلدودية.
لكن �خلرق �لإ�شر�ئيلي �لأخري، �لذي متثل يف �شقوط طائرتي ��شتطلع 
�إ�شر�ئيليتني يف �ل�شاحية �جلنوبية لبريوت، ليل �ل�شبت، بات خر� لفتا 

و�أثار قلقا جتاه حتركات �إ�شر�ئيل.
بالنتهاك  �مل�شريتني  �لطائرتني  �شقوط  �للبنانية  �حلكومة  وو�شفت 

�لفا�شح و�ملك�شوف لل�شيادة وللقر�ر �لدويل 1701.
ويعد حادث �لطائرتني يف معقل حزب �هلل، و�حد� من �أخطر �حلو�دث 
�لتي ح�شلت منذ نهاية حرب متوز يف �أغ�شط�س 2006، وقر�أه متابعون 

مبثابة خرق لقو�عد �ل�شتباك بني �لطرفني. 
و�أح�����ش��ى �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين، يف ب��ي��ان��ات��ه �لأخ������رية، ع�����ش��ر�ت �خل���روق 
و�لنتهاكات �لإ�شر�ئيلية للأجو�ء �للبنانية. منها 7 خروقات لطائر�ت 
طائرتي  �شقوط  ح��ادث��ة  م��ن  �شاعات  بعد  �أي  فقط،  �لأح���د  ��شتطلع، 
�ل�شتطلع �لإ�شر�ئيلية، ومعظمها �شجل يف منطقتي �لناقورة وكفركل 

وبلد�ت جنوبية �إ�شافة �ىل بريوت وجبل لبنان.

ق���اي���د ����س���ال���ح: ال�����س��ع��ب 
لو�ساية  يحتاج  ل  اجلزائري 

•• اجلزائر-وكاالت:

�جلي�س  �أرك������������ان  رئ����ي���������س  �أك��������د 
�جل���ز�ئ���ري، �ل��ف��ري��ق �أح��م��د قايد 
�شالح، �أم�س �لثلثاء، �أن �جلي�س 
�شيت�شدى لكل من ت�شول له نف�شه 

�مل�شا�س بحرمة تر�ب �لوطن.
�ليوم  خ����لل  �ل���ف���ري���ق  و�أ�����ش����اف 
�لناحية  �إىل  زي��ارت��ه  م��ن  �لثالث 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب���وه���ر�ن �أن 
لأي  يحتاج  ل  �جلز�ئري  �ل�شعب 
�جلز�ئريني  �أن  م��وؤك��د�  و���ش��اي��ة، 
ما  عليهم  ملن ميلي  يحتاجون  ل 

يفعلوه.
�أن  �إىل  �لدفاع  و�أ���ش��ار نائب وزي��ر 
�ل�����ش��ع��ب وح����ده م���ن ي��خ��ت��ار بكل 
حرية و�شفافية رئي�س �جلمهورية 

�لقادم.
تبنيها  ل  �ل�����ب�����لد  �أن  و�أك����������د 
حقيقة  تعرف  مل  �لتي  �لع�شابة، 
و�شعبها، م�شيفا هيهات  �جلز�ئر 
�لع�شابة  ه��ذه  �أم���اين  تتحقق  �أن 

و�أذنابها.

•• اأنقرة-وكاالت:

ُق���ت���ل �أك�����ر م���ن 50 م���ن ق���و�ت 
و�لف�شائل  �ل�������ش���وري  �جل��ي�����س 
�مل�����ش��ل��ح��ة، �إث�����ر ����ش��ت��ب��اك��ات بني 
�ل���ط���رف���ني ����ش���رق م���دي���ن���ة خان 

�شيخون يف ريف �إدلب �جلنوبي.
ب����اأن م�شلحني  ن��ا���ش��ط��ون  و�أف�����اد 
وف�شائل  �ل��ن�����ش��رة  ج��ب��ه��ة  م���ن 
�أخرى �شنو� هجمات م�شادة على 
وذلك  �ل�شوري،  للجي�س  مو�قع 
�ملدينة  ه��ذه  على  �شيطرته  بعد 
�ل�شر�تيجية، �لأ�شبوع �ملا�شي. 
�لق�شف  م����ن  �أ����ش���ه���ر   3 وب���ع���د 
على  �أبريل،  نهاية  منذ  �لكثيف، 
مناطق عدة يف �إدلب وحميطها، 
�لثامن  يف  �ل�شوري  �جلي�س  ب��د�أ 
هجوماً  �حل�������ايل  �ل�������ش���ه���ر  م����ن 
�ل�شيطرة  م���ن  مب��وج��ب��ه  مت��ك��ن 
�شيخون  خ�������ان  م����دي����ن����ة  ع����ل����ى 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة وب��ل��د�ت ع���دة يف 

ريف حماة �ل�شمايل �ملجاور.
�لذ�تية  �لإد�رة  �أعلنت  ذلك،  �إىل 
�شرقي  و�شمال  �شمايل  �ل��ك��ردي��ة 
����ش���وري���ا، �أم�������س �ل���ث���لث���اء، بدء 
�شحب مقاتلني �أكر�د من مناطق 
تنفيذ�  تركيا،  �حل��دود مع  ق��رب 
للتفاق �لأمريكي �لركي حول 

�أن ه��ذه �لإج����ر�ء�ت ت��وؤك��د جدية 
�جلارية،  بالتفاهمات  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
ت�شليم  ج���رى  �ل��ب��ي��ان:  و�أ����ش���اف 
�لقو�ت  �إىل  �حل���دودي���ة  �ل��ن��ق��اط 

�ملحلية.
موؤخر�  �لذ�تية  �لإد�رة  و�أن�����ش��اأت 
جم���ال�������س ع�����ش��ك��ري��ة حم��ل��ي��ة يف 
مقاتلني  ت�������ش���م  ع������دة  م���ن���اط���ق 
حم����ل����ي����ني م���ه���م���ت���ه���م ح���م���اي���ة 

مناطقهم.
�أبي�س  ت��ل  م��ن  �ملمتدة  و�ملنطقة 
غالبية  ذ�ت  �ل���ع���ني  ر�أ������س  ح��ت��ى 
�لأكر  �جلزء  عك�س  على  عربية، 
�حلدودية  �ل�شورية  �ملناطق  م��ن 
غالبية  تقطنها  �ل��ت��ي  تركيا  م��ع 

كردية.
و�ل�شبت، �أعلنت �لقيادة �لع�شكرية 
قو�ت  �أن  �ملنطقة،  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
دمرت  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
تنفيذ�  ع�����ش��ك��ري��ة  حت�����ش��ي��ن��ات 

للتفاق.
وتعهد �لقائد �لعام لقو�ت �شوريا 
عبدي،  م��ظ��ل��وم  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ل�����ش��ب��ت، ب��ب��ذل ك��ل ج��ه��ودن��ا من 
�ملبذولة  �جل����ه����ود  جن�����اح  �أج�������ل 
مع  �لتو�فق  �أو  �لتفاهم  لتحقيق 
�إن�شاء  �أج��ل  من  �لركية،  �لدولة 

�ملنطقة �لآمنة.

اأّكد اأنه ل يقف وراء اعتقال القروي

ال�ساهد: املافيا يف تون�س يف حالة هلع!
•• الفجر -تون�س

قال �ملر�شح للنتخابات �لرئا�شية عن حزب حتيا تون�س يو�شف �ل�شاهد، 
�لقانوين حل��زب حركة  �ملمثل  ل��ه  تعر�س  م��ا  رده على  �ل��ث��لث��اء، يف  �أم�����س 
ند�ء تون�س حافظ قائد �ل�شب�شي مبطار تون�س قرطاج: “�لعملية يتعر�س 
�لقانون… �نا �شمعت  �ملو�طنني يوميا وتتم يف كنف �ح��ر�م  لها ع�شر�ت 
متاأخر� ومل �تدخل.. ل �تابع كل �لتفا�شيل و�جلزئيات.. وكل طرف يقوم 

مبهامه و�نا ل �أتدخل«.
مفادها  ��شتخبار�تية  معلومات  ورود  للجمارك  �لعامة  �لد�رة  تاأكيد  وعن 
�عتز�م حافظ قائد �ل�شب�شي �دخال �مو�ل طائلة من دولة قطر قال �ل�شاهد 
»يوميا هناك �كر من 150 معلومة ��شخبار�تية.     )�لتفا�شيل �س15(

�إن�شاء منطقة �آمنة.
بيان،  يف  �لذ�تية  �لإد�رة  وق��ال��ت 
�شهر  م����ن   24 يف  ب�������د�أت  �إن����ه����ا 
باخلطو�ت  �جل�����اري  �أغ�����ش��ط�����س 
�لتفاق،  لتنفيذ  �لأوىل  �لعملية 
ع�����ر �إز�ل����������ة ب���ع�������س �ل�������ش���و�ت���ر 
من  جمموعة  و�شحب  �ل��ر�ب��ي��ة 

وحد�ت حماية �ل�شعب و�لأ�شلحة 
�لعني  ر�أ���س  منطقة  من  �لثقيلة 

�حلدودية.
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  وت���و����ش���ل���ت 
وت���رك���ي���ا �ل�����ش��ه��ر �جل�������اري، بعد 
�لثنائية،  �ملحادثات  من  ج��ولت 
�إن�����ش��اء منطقة  ع��ل��ى  �ت��ف��اق  �إىل 

مناطق  ب������ني  ت���ف�������ش���ل  �آم������ن������ة 
�ل�شعب  حماية  وح���د�ت  �شيطرة 
لقو�ت  �لفقري  �لعمود  �لكردية، 
و�حلدود  �لدميقر�طية،  �شوريا 
تنفيذه  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ة، 

ب�شكل تدريجي.
على  �ل���ذ�ت���ي���ة  �لإد�رة  و����ش���ددت 

مواقــيت ال�صالة
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�شوريون يتظاهرون �شد �لتدخل �لرو�شي يف خان �شيخون   )� ف ب(

حممد بن ر��شد و�شعود بن �شقر �لقا�شمي خلل تقدميهما و�جب �لعز�ء بوفاة �شيف بن �أحمد �لغرير   )و�م(

�ل�شاهد يد�فع عن ح�شاده

بوري�س جون�شون .. ماذ� يريد ؟

التحالف ي�سقط طائرة م�سرية اأطلقها احلوثيون باجتاه ال�سعودية

�سفقة �سالم و�سيكة بني طالبان ووا�سنطن يريد اتباع مقاربة اأكرث �سرامة من ماي:

ال�سرتاتيجية احلقيقية لبوري�س جون�سون!
•• الفجر - جرميي �شتاب�س – ترجمة خرية ال�شيباين

ما هي ��شر�تيجية بوري�س جون�شون؟ وهل ت�شكل حركته كرئي�س للوزر�ء حتى 
�لآن، وخا�شة زيارته �لأخرية لرلني وباري�س، �لتج�شيد �ملنطقي ل�شر�تيجية 
ما؟ �شوؤ�ل م�شروع لأنه على ما يبدو، مل توؤد �لزيارتني �إل �إىل مناق�شات ودية 
وتاأكيد�ت ملو�قف �شابقة حا�شمة. هل هو جهد �شائع؟ �لإجابة �ملتد�ولة يف عدد 
من و�شائل �لإعلم مع بع�س �لتعتيم، هي �أن جون�شون يعّد بهذه �لطريقة لعبة 

�لعتاب:                                                              )�لتفا�شيل �س13(

•• الريا�س-وام:

متكنت قو�ت �لتحالف حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن 
طائرة  و�إ�شقاط  �ع��ر����س  من  �لثلثاء،  �أم�س  �شباح 
بدون طيار م�شرّية �أطلقتها �مليلي�شيا �حلوثية �لإرهابية 
�ملدعومة من �إير�ن من �شنعاء باجتاه �لأعيان �ملدنية 

بخمي�س م�شيط يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�لعقيد  “و��س” ع��ن  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
قو�ت  با�شم  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  �مل��ال��ك��ي  ت��رك��ي  �ل��رك��ن 
 .. قوله  �ليمن  يف  �ل�شرعية  دع��م  “حتالف  �لتحالف 
�إن حماولت �مللي�شيا �حلوثية �لإرهابية �ملدعومة من 
بدون  و�لطائر�ت  �لبال�شتية  �ل�شو�ريخ  باإطلق  �إير�ن 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لأفغانية  طالبان  وحركة  �ملتحدة  �لوليات  تو��شل 
�لأخرية  �للم�شات  لو�شع  حم��اول��ة  يف  حمادثاتهما 
من  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ب�شحب  ي�شمح  �ت��ف��اق  على 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، وف���ق م��ا ك��ت��ب �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م طالبان 

�شهيل �شاهني على توير.
وبد�أت �جلولة �لتا�شعة من �ملحادثات بني �لأمريكيني 

و�ملتمردين �لأفغان �خلمي�س.
�آلية  �لآن  ونناق�س  تقدماً  حققنا  لقد  �شاهني  و�أك��د 

تطبيق )�تفاق( وبع�س �لنقاط �لفنية.

طيار م�شريها �لف�شل .. م�شري� �إىل �أن �لتحالف يتخذ 
قو�عد  ممار�شات  و�أف�شل  �لعملياتية  �لإج����ر�ء�ت  ك��ل 
�ل�شتباك للتعامل مع هذه �لطائر�ت حلماية �ملدنيني، 
نتيجة  م����وؤخ����ر�ً  �مل���ت���ك���ررة  �لإره���اب���ي���ة  �مل����ح����اولت  و�أن 
�لأر�س  على  �لع�شكرية  بالعمليات  �لب�شرية  خ�شائرها 
لعنا�شرها  �ملعنوية  �ل���روح  رف��ع  م��ن  �إل��ي��ه  ت�شعى  وم��ا 

�لإرهابية.
و�أكد �ملالكي ��شتمر�ر قيادة �لقو�ت �مل�شركة للتحالف 
بتنفيذ �لإجر�ء�ت �لر�دعة �شد هذه �مللي�شيا �لإرهابية 
لتحييد وت��دم��ري ه��ذه �ل��ق��در�ت وب��ك��ل ���ش��ر�م��ة، ومبا 
ي��ت��و�ف��ق م���ع �ل���ق���ان���ون �ل������دويل �لإن�������ش���اين وق���و�ع���ده 

�لعرفية.

و�أ����ش���اف ���ش��ن��خ��رج ب��ات��ف��اق ع��ن��دم��ا ن��ت��ف��ق ح���ول تلك 
للإعلم  �شيقّدم  �لتفاق  �أن  �شاهني  وتابع  �لنقاط. 
وملمثلي �لدول �ملجاورة لأفغان�شتان ولل�شني ورو�شيا 

و�لأمم �ملتحدة.
�أكر  �ن�شحاب  �أن ين�س �لتفاق على  ومن �ملفر�س 
يف  �أفغان�شتان  م��ن  �أم��ري��ك��ي  ع�شكري  �أل���ف   13 م��ن 
�إط����ار ج���دول زم��ن��ي ي��ت��ّم حت���دي���ده، وذل���ك ب��ع��د 18 
�ملطلب  هو  �لأمريكي  و�لن�شحاب  �لنز�ع.  من  عاماً 
�لرئي�شي لطالبان �لتي �شوف تلتزم بدورها ب�شمان 
عدم ��شتخد�م �لأر��شي �لتي ت�شيطر عليها من قبل 

جمموعات �إرهابية.

حممد بن را�سد وحاكم راأ�س اخليمة يعزيان بوفاة �سيف اأحمد الغرير
•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل(  )رع���اه 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  ب����ن ���ش��ق��ر  ����ش���ع���ود 
�خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له �شيف 

بن �أحمد �لغرير .
ير�فقه  ���ش��م��وه  ق���ام  ف��ق��د  ذل���ك  و�إىل 
�شمو �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د بن 

ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة 
بزيارة  دبي  يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات 
جمل�س �لعز�ء يف منطقة �خلو�نيج يف 
�أع��رب �شاحب  �م�س حيث  م�شاء  دب��ي 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم لنجلي وذوي �لفقيد عن �شادق 
ت��ع��ازي��ه وم��و����ش��ات��ه ر�ج��ي��ا �هلل تبارك 
رحمته  ب��و����ش��ع  ي��ت��غ��م��ده  �أن  وت���ع���اىل 
جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  ور���ش��و�ن��ه 
و�أن يلهم �أ�شرته جميل �ل�شري وح�شن 

�لعز�ء - )�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون(.
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الإمارات حتتفل اليوم بـ »يوم املراأة الإماراتية« حتت �سعار »املراأة رمز الت�سامح« 

          حممد بن را�سد: نحتفي باملنجزات  
 ونحتفل ب�سريكة امل�سرية ون�سكر اأم المارات

•• االإمارات- الفجر:

�ليوم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  حتتفل 
�لذي بات ميثل  �لإمار�تية  �ملر�أة  ب�يوم  �لأربعاء 
منا�شبة �شنوية لحتفاء بتجربة �ملر�أة �لإمار�تية 

�مللفتة، و�شط �هتمام ورعاية حكومية وترحيب 
وثقة جمتمعية.

وتاأتي �حتفالت هذ� �لعام حتت �شعار �ملر�أة رمز 
�أولتها  �لتي  �لت�شامح  لقيمة  تعزيز�  �لت�شامح 

�لإمار�ت درجة �لهتمام �لق�شوى هذ� �لعام.

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق���ال  �ل��غ��ال��ي��ة  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�شخ�شي  ح�شابه  على  ل�شموه  تغريدة  يف  �هلل 
يف )ت���وي���ر(: يف ي���وم �مل�����ر�أة �لم���ار�ت���ي���ة �لذي 

ي�����ش��ادف ٢٨ �أغ�����ش��ط�����س م��ن كل 
ع���ام .. ن��ح��ت��ف��ي ون��ح��ت��ف��ل ب���الأم 
و�لأخت و�لزوجة و�لبنت ... نحتفل 
ب�شريكة �مل�شرية .. نحتفل باأم �ل�شهد�ء 
 ... �ل��وط��ن  م��ي��ادي��ن  يف  ب��امل��ن��ج��ز�ت  نحتفي   ..
ون�شكر �أم �لمار�ت �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
يا  و�أعظم  �أجمل  و�أن��ن  .. كل عام  حفظها �هلل 

قلوب �لوطن ..

واملفقودين  القتلى  ع�سرات 
ليبيا قبالة  مهاجرين  بغرق 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

�لليبية  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  �أعلنت 
�نت�شال  م��ن  متكنت  �أن��ه��ا  �أم�����س 
ثلثة  مهاجرين،  خم�شة  جثث 
و�شومايل،  و����ش���ود�ين  م��غ��ارب��ة 
ع������د�د  يف   20 �ع�����ت�����ر  ف���ي���م���ا 
كان  ق���ارب  غ��رق  �إث���ر  �ملفقودين 
قبالة  مهاجر�   90 ق��ر�ب��ة  يقل 
 120 مدينة �خلم�س على بعد 

كلم �شرق طر�بل�س.
�لقو�ت  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
�أي����وب قا�شم  �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ع��م��ي��د 
بر�س،  ل���ف���ر�ن�������س  ت�����ش��ري��ح  يف 
عمليات  غ���رف���ة  �إىل  ب����لغ  ورد 
�أم�س  ف��ج��ر  �ل�����ش��و�ح��ل  ح���ر����س 
�إغاثة  �إىل  يحتاج  ق��ارب  بوجود 
�شريعة على بعد 9 �أميال �شمال 
�خلم�س. ومت �لعثور على �لقارب 
وحوله �ملهاجرون وبالتعاون مع 
بع�س �ل�شيادين وقاطرة �شحن 
بحرية، جرى �إنقاذ 65 مهاجر� 
خم�س  و�نت�شال  �إم��رت��ان،  بينهم 
جثث )3 رجال و�مر�أة وطفل(، 

وفقا للمتحدث.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تقدم م�ساعدات عاجلة لإغاثة مت�سرري

 ال�سيول يف ال�سودان
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” وبدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
�مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
موؤ�ش�شة  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية .. بد�أت �ملوؤ�ش�شة 

�ل�شود�ن  �إىل  عاجلة  �إن�شانية  م�شاعد�ت  تقدمي  على  �لعمل 
�ل�شقيق بعد �لفي�شانات و�ل�شيول �لتي عمت �لبلد.

وتعد ولية �لنيل �لأبي�س جنوبا �أكر �ملناطق ت�شرر� ، �إ�شافة 
�إىل تاأثر �لعا�شمة �خلرطوم ومناطق �أخرى.

للأعمال  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  يف  م�����ش��وؤول  م�شدر  وق��ال 
�ل�شعب  معاناة  من  للتخفيف  تهدف  �مل�شاعد�ت  �إن  �لإن�شانية 
�جتاحت  �لتي  و�ل�شيول  �لفي�شانات  بعد  �ل�شقيق  �ل�شود�ين 

عدد� من وليات �ل�شود�ن، وخلفت �أ�شر�ر� ج�شيمة.

�ملوؤ�ش�شة تقوم بالتن�شيق مع �شفارة �لدولة  �أن  و�أ�شاف �مل�شدر 
يف �خلرطوم لإي�شال �مل�شاعد�ت يف �أ�شرع وقت ممكن .. م�شري� 
�لتقارير  تفيد  حيث  �ملت�شررة  �ملناطق  يف  �لو�شع  �شعوبة  �إىل 
�لإن�شانية باأن حو�يل 62 �شخ�شا لقو� حتفهم جر�ء �لأمطار 
�لغزيرة و�ل�شيول �لتي �جتاحت عدة �ملناطق �ملت�شررة �إ�شافة 
�إىل ت�شبب �ل�شيول يف تدمري نحو 26 �ألف منزل وغمرت �ملياه 
م�شاحات زر�عية كبرية يف بع�س �ملناطق ف�شل عن ت�شرر �أكر 

من 194 �شخ�شا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س مولدوفا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  “حفظه �هلل” برقية تهنئة  �آل نهيان رئي�س �لدولة  بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
فخامة �إيغور دودون رئي�س جمهورية مولدوفا وذلك مبنا�شبة يوم ��شتقلل بلده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �إيغور دودون.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل مايا �شاندو رئي�س وزر�ء جمهورية مولدوفا.

»م�ساندة« تنجز 89 % من اأعمال م�سروع م�ست�سفى العني اجلديد
•• العني-وام:

�أعمال  % من  �أجنزت �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة “م�شاندة”، 89 
م�شروع ت�شييد م�شت�شفى �لعني �جلديد �لذي تنفذه بالتعاون مع �شركة 
�أبوظبي للخدمات �ل�شحية “�شحة”، بتكلفة تتجاوز 4.4 مليار درهم، 

وذلك على م�شاحة بناء مقد�رها 347 �ألف مر مربع.
�ملو�شوعة  للخطة  وفقا  �مل�شروع  يف  ج��ار  �لعمل  “ م�شاندة” �أن  و�أك���دت 
�أنها �أجنزت  �إىل  للتنفيذ، وح�شب �ملدة �لزمنية �ملقررة للإجناز، م�شرية 
�لرئي�س،  �ملبنى  �أعمال  و%96 من  �أعمال مبنى �خلدمات،  %99 من 

و%97 من �لأعمال �لكهروميكانيكية، و%89 من �لأعمال �ملعمارية.
رئي�شة  عقود   6 خ��لل  م��ن  عامل   3100 نحو  �أن  �إىل  �ل�شركة  ولفتت 
وفقا  قيا�شي  وق��ت  خ��لل  كافة  �مل�شروع  �أع��م��ال  لإجن��از  �لزمن  ي�شابقون 
يف  بامل�شروع  �لعمل  ب��د�أ  حيث  �لعاملية،  �ملو��شفات  و�أرق��ى  �ملعايري  لأعلى 
�لرئي�س  للمبنى  �خلر�شانية  �لأعمال  من  �لنتهاء  ومت   ،2014 مار�س 
وت�شغيل  للم�شروع،  �ملعدنية  �لهياكل  �أع��م��ال  و�إجن���از  �خل��دم��ات،  ومبنى 

وت�شليم حمطة �لكهرباء �لرئي�شة.
خلل  م��ن  فرعية  حم��ط��ات   10 ع��دد  ت�شغيل  “م�شاندة” م��ن  و�ن��ت��ه��ت 
�لت�شغيلية  �لخ��ت��ب��ار�ت  يف  و�ل��ب��دء  للتوزيع  �ل��ع��ني  �شركة  م��ع  �لتن�شيق 
يف  للبدء  �ملو�شوعة  للخطة  طبقا  �جل��دي��د  �مل�شت�شفى  لأنظمة  �لأول��ي��ة 
من  �أي�شا  �لن��ت��ه��اء  مت  كما   ،“ “ �شحة  ل�شركة  �مل�����ش��روع  م��ر�ف��ق  ت�شليم 

تركيب �لألو�ح �ل�شوئية يف �ل�شقف.
وياأتي تنفيذ �مل�شروع يف �إطار �حلر�س على جت�شيد روؤية �شاحب �ل�شمو 
�هلل”،بتوفري  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�لعاملية، يف  �ملو��شفات  خدمات رعاية �شحية عالية �جل��ودة وفقا لأرق��ى 
�أينما كانو�، ويعد  خمتلف �أنحاء �لإمارة و�شمان و�شولها �إىل �ملو�طنني 

م�شروع م�شت�شفى �لعني �جلديد و�حد� من �أهمها.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لدوؤوبة من �شاحب  و�ملتابعة  بالهتمام  �مل�شروع  ويحظى 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أبوظبي  �مل�شلحة ، حيث ياأتي يف �إطار م�شاهمة �ل�شركة يف حتقيق خطة 

و�أهد�فها �لرئي�شة يف جمال �لرعاية �ل�شحية.
�لبيئية  �ل�شتد�مة  �لتام مبر�عاة معايري  “ �لتز�مها  “ م�شاندة  و�أك��دت 
من حيث تخفي�س معدلت ��شتهلك �لطاقة و�ملياه وحتقيق �ل�شتفادة 
�مل�شت�شفى بت�شميم ي�شهم  �أ�شعة �ل�شم�س، ف�شل عن متيز  �لق�شوى من 
ب�شكل  ي�شاهم  مم��ا  �خل��ارج��ي��ة،  �ل��و�ج��ه��ات  يف  �لنو�فذ  على  �لظل  باإلقاء 
�أ�شا�شي يف تقليل �ل�شغط على �أجهزة �لتكييف، �إ�شافة �إىل ذلك، مت �عتماد 
توريد وتركيب �أنظمة �إنارة حديثة ذ�ت �ل�شتهلك �لكهربائي و�لنبعاث 

�حلر�ري �ملنخف�س جلميع مر�فق �مل�شت�شفى.
وفقا  �مل�شت�شفى  ه��ذ�  مو��شفات  ت��ك��ون  �أن  على   “ م�شاندة   “ وحر�شت 
�ملو��شفات  �مل�شاريع، كما و�شعت  �لنوع من  �لعاملية لهذ�  �ملعايري  لأحدث 
�لتي حددتها  و�ملتطلبات  و�ل�شر�طات  للمعايري  وفقا  للم�شروع  �لفنية 

للخدمات  �أبوظبي  �شركة  مع  وبالأخ�س  �لعلقة  ذ�ت  �لر�شمية  �جلهات 
“�شحة”، حيث تقوم بالتن�شيق �لكامل معها يف جميع مر�حل  �ل�شحية 
جمال  يف  �ملطبقة  �لعاملية  و�ملعايري  �ملو��شفات  تطبيق  �أجل  من  �مل�شروع 
�ملو��شفات مما ينعك�س  �أرقى و�أح��دث هذه  �إىل  �ملن�شاآت �لطبية للو�شول 

على نوعية وجودة �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة.
ويعد م�شت�شفى �لعني �جلديد و�حة ��شت�شفاء حقيقية مت ت�شميمها وفق 
بني  جتمع  فريدة  وجمالية  طبيعية  ومبو��شفات  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى 
�أحدث �لتقنيات �لطبية و�لأج��و�ء �لطبيعية �لتي حتاكي �لطابع  توفري 

�ملميز ملدينة �لعني.
من جانبها، �أفادت �شركة “�شحة” باأن م�شت�شفى �لعني �جلديد �شتوفر 
�ملمار�شات  لأح��دث  وفقا  �لعني  منطقة  لأه��ايل  متكاملة  طبية  خدمات 
و�ملعايري �لعاملية يف جمال �ملن�شاآت �لطبية، ومبا يرتقي بجودة �خلدمات 

�ل�شحية �ملقدمة لأفر�د �ملجتمع.
ويبلغ �إجمايل عدد �لأ�شرة يف �مل�شت�شفى �جلديد 719 �شرير� موزعة على 
�لطب �لعام و�جلر�حة و�لأطفال و�لأمومة، و�لرعاية �ملركزة، و�لتاأهيل 
104 عياد�ت  �لطبي، وكبار �ل�شخ�شيات، و�لأجنحة �مللكية، علوة على 
و�لطبقي  �ل�شعاعي  للت�شوير  وحدة  و17  متطورة،  تخ�ش�شية  خارجية 
و�ملنظار،  للت�شخي�س  تخ�ش�شية  وح���دة  و22  و�ملغناطي�شي،  �مل��ح��وري 
�لعام  للطب  �أ���ش��رة   510 �إىل  �جل��دي��د  �مل�شت�شفى  يف  �لأ����ش���رة  وت��ت��وزع 
�مل��رك��زة، و142  و�جل��ر�ح��ة و�لأط��ف��ال و�لأم��وم��ة، و67 �شرير� للرعاية 

و�ملحاكاة  للتعليم  مبنى  �مل�شت�شفى  ي�شمل  كما  �لطبي،  للتاأهيل  �شرير� 
جمهز بغرف حماكاة وقاعات تعليمية ومكتبة مركزية.

ويت�شمن �مل�شروع مو�قف �شيار�ت بعدد 1573 موقفا يف طابقني حتت 
و�مل�شرحة  �لإد�ري،  �ملبنى  مثل  �خلارجية  �ملباين  بع�س  وكذلك  �لأر���س، 
وحمطة  �للوجي�شتي،  �ملبنى  �خل��دم��ات،  ومبنى  �لعني،  ملنطقة  �ملركزية 

�لطاقة �لرئي�شة.
�ل�شم�شية  �لطاقة  �أل���و�ح  ��شتخد�م  يف  ر�ئ���د�  م�شروعا  �مل�شت�شفى  وي��ع��د 
 1.5 �إجمالية  ب�شعة  لوح  لتوليد �لطاقة �لكهربائية �لنظيفة / 4700 
ميغاو�ت/ و�لتي تلبي جزء� من �حتياجاته وتوفر يف كلف �لت�شغيل كما 
تقليل  وبالتايل  �ملبنى  ل�شقف  �حل��ر�ري  �لعزل  كفاءة  رفع  يف  ت�شهم  �أنها 
�ل�شغط على �أجهزة �لتكييف �لهو�ئية بالإ�شافة لتميزه بت�شميم ي�شهم 
برودة  على  �حلفاظ  يف  ي�شاعد  ما  �خلارجية  �لنو�فذ  على  �لظل  باإلقاء 
�ملبنى من �لد�خل، ف�شل عن ��شتخد�م �شتائر د�خلية مرتبطة مبنظومة 
و�لأجو�ء  �خلارجية  �لطق�س  لظروف  تبعا  تلقائيا  تتحرك  ذكية  حتكم 

�لد�خلية.
تنفيذ  يف  “م�شاندة”  �شركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “�شحة”  �شركة  و�ع��ت��م��دت 
وت�شميم �مل�شت�شفى �لتقنيات �ملبتكرة للحد من �لهدر يف ��شتخد�م �ملياه 
�ملاء يف مر�فق  من خلل تركيب �شمامات خا�شة للتوفري يف ��شتهلك 
ومياه  �لتكييف  �أج��ه��زة  م��ن  �لتقطري  م��ي��اه  جتميع  و�شيتم  �مل�شت�شفى 

�لأمطار ل�شتخد�مها يف ري �حلد�ئق.

مت تركيب 23,030 لوحة

بلدية منطقة الظفرة توا�سل تنفيذ م�سروع نظام العنونة
موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 

اخلريية تنفذ برنامج الطالب
•• عجمان ـ الفجر 

ت��ن��ف��ذ م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
م�شروعها  �خل����ريي����ة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لطالب”  “برنامج  �ل����رب����وي 
�لدر��شي،  �لعام  بد�ية  مع  تز�منا 
م������ن خ�������لل ت������وزي������ع ك����وب����ون����ات 
�ل��ط��ال��ب ل��ت�����ش��ت��ه��دف م���ن خلله 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن فئة   2750
�مل���ح���دود و�لأي���ت���ام،  �ل���دخ���ل  ذوي 
تخفيف  �إىل  �مل�������ش���روع  وي����ه����دف 
�لأ�شر  كاهل  على  �مل��ادي��ة  �لأع��ب��اء 

�مل��ح��ت��اج��ة وت�����ش��ج��ي��ع �ل��ط��ل��ب��ة من 
ليكونو�  و�لأيتام  �ملحتاجة  �لفئات 
كما  �ملجتمع،  يف  فاعلني  �أع�����ش��اء 
حاجة  �شد  يف  �شي�شهم  �مل�شروع  �أن 
م��ا يحتاجه من  ل�����ش��ر�ء  �ل��ط��ال��ب 
وقرطا�شية  م���در����ش���ي���ة  ح��ق��ي��ب��ة 

و�أدو�ت مدر�شية.
جاء ذلك خلل لقاء �ل�شيخة عزة 
عام  مدير  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت 
�ملوؤ�ش�شة و�شعادة علي ح�شن مدير 
مبقر  �لتعليمية  عجمان  منطقة 
�ملوؤ�ش�شة و�إطلعها على م�شتجد�ت 

�مليد�ن �لربوي و�لتجهيز�ت �لتي 
�جلديد  �ل����در������ش����ي  ل���ل���ع���ام  مت����ت 
و�حتياجات  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  وبحث 
�لدر��شي  بالعام  �خلا�شة  �لطلبة 
�جلديد 2020-2021م، و�أثنى 
م���دي���ر �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة على 
�جلهود �ملبذولة من قبل موؤ�ش�شة 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية، 
�لإن�شانية و�لجتماعية و�لربوية 
و�أهمية تعزيز �ل�شر�كات �ملجتمعية 
مل��ا ي��خ��دم ف��ئ��ات و���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع 

ب�شكل عام و�لطلبة ب�شكل خا�س.

•• الظفرة -الفجر:

�ل���ظ���ف���رة تركيب  ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة  �أجن������زت 
�ملنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��وح��ة   23،030
وذل������ك ���ش��م��ن ن���ظ���ام �ل���ع���ن���ون���ة و�لأ����ش���م���اء 
لإمارة  �ملوحد  �ملكاين  و�لإر���ش��اد  �جلغر�فية 
16987لوحة  بو�قع  “عنو�ين”،  �أبوظبي 
منها  للطرق  لوحة  و6043  �أرق��ام مباين، 
لوحة  و512  �شوئية،  �إ���ش��ار�ت  28لوحة 
لوحة   1763 و  �خل��ارج��ي��ة،  �ل��ط��رق  ع��ل��ى 
على  و1552لوحة  �لد�خلية،  �لطرق  على 
على  2188لوحة  و  �لرئي�شية،  �ل�����ش��و�رع 

ممر�ت �ملز�رع.    
كما بلغت ن�شبة �إجناز �مل�شروع 93.02%، 
م�شتوى  على  �لركيب  عمليات  وتتو��شل 
�أ����ش���رع وقت.  �مل��ن��ط��ق��ة لإجن�����از �مل�����ش��روع يف 

وترمز �لأ�شماء �لتي مت �ختيارها وتركيبها 
�أ�شماء  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شخ�شيات،  كبار  �إىل 
�لإمار�ت  دول��ة  وت��ر�ث  ثقافة  من  م�شتمدة 
�أ�شماء  �ل���ز�خ���ر، وك��ذل��ك  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

ترمز لأماكن �شياحية باملنطقة. 
�شرعة  ت�����ش��ه��ي��ل  �إىل  �مل���������ش����روع  وي����ه����دف 
�ل����ش���ت���ج���اب���ة مل��خ��ت��ل��ف خ����دم����ات �ل����ط����و�رئ 
و�شلمة  �شحة  على  و�ملحافظة  و�لأزم����ات 
لل�شكان  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  وت��وف��ري  �لبيئة 
وزو�ر �ملنطقة من �أجل ��شعادهم ورفاهيتهم. 
�أنه ي�شاعد يف �شرعة تو�شيل �خلدمات  كما 
و�شريعة.  دق���ي���ق���ة  ب��ط��ري��ق��ة  و�ل���ب�������ش���ائ���ع 
طريق  ع��ن  �مل��و�ق��ع  تفا�شيل  على  و�لتعرف 
رمز �ل�شتجابة �ل�شريع QR Code، كما 
وت�شمية  �ملباين  ترقيم  �إىل  �مل�شروع  يهدف 
�ل�شو�رع على م�شتوى �إمارة �أبوظبي لتعزيز 

جودة �حلياة وتعزيز �لهوية �لوطنية وربط 
�جل���ي���ل �حل���ا����ش���ر ب���ت���اري���خ دول�����ة �لم������ار�ت 

�لعريق، حيث تعك�س �أ�شماء �ل�شو�رع �ملوروث 
�لثقايف �ملحلي. 

اأقيم حفل لالحتفاء باملرحلة التالية من التعليم الطبي للطلبة

ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط ترحب بالدفعة الأوىل من طلبة جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية
•• اأبوظبي ... رم�شان عطا

�تفاقية �لنت�شاب بني  من خلل 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ميديكلينيك 
للطب  ر��شد  بن  حممد  وجامعة 
 )MBRU( �ل�شحية  و�لعلوم 
�لطب  لطلبة  �ل��ت��دري��ب  لتوفري 
بتجارب حَية يف �لقطاع �لطبي، مت 
و�لتي  �لأوىل  �ملجموعة  ��شتقبال 
يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ًب��ا   49 تت�شمن 
�ل�شنة �لر�بعة بالطب للن�شمام 
�ل�شرق  ميديكلينيك  ف��ري��ق  �إىل 
يحتفي  �فتتاح  حفل  يف  �لأو���ش��ط 

بهم ومدى تقدمهم �لدر��شي.
�ل�شريري  تدريبهم  �لطلبة  يبد�أ 
وع���ي���اد�ت  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  �لآن 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ميديكلينيك 
�لأق�شام  �إىل  وين�شمون  دب��ي،  يف 
�ل����ت����ال����ي����ة م������ن ط������ب �لأ�������ش������رة 
و�جلر�حة وطب �لأطفال و�لطب 
�جللدية  و�لأم����ر������س  �ل��ب��اط��ن��ي 
على مدى 40 �أ�شبوعاً يف �ل�شنة. 
مب��ج��رد �إمت��ام��ه��م ل����دورة مدتها 
ويت�شمن  ك��ام��ل��ة،  ���ش��ن��و�ت  ���ش��ت 

�لأك���ادمي���ي���ة يف دب����ي و�لإم�������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة. »

بريز،  دو  ل���ي���ون  �ل���دك���ت���ور  ق�����ال 
يف  �لطبية  للخدمات  �أول  مدير 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ميديكلينيك 
وعميد م�شاعد فخري لل�شر�كات 
نرحب  �أن  “ي�شعدنا  �لأكادميية: 
بهذه بالدفعة �لأوىل من �لطلبة 

�ل�شيخ علي، عميد كلية �لطب يف 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ر����ش��د للطب 

و�لعلوم �ل�شحية: »
بطلبنا  للغاية  ف��خ��ورون  ن��ح��ن 
�ل������ذي������ن ع����م����ل����و� ب����ج����د خ����لل 
�ل�شنو�ت �لثلث �ملا�شية، ليكونو� 
م�����ش��ت��ع��دي��ن ل���ه���ذه �مل���رح���ل���ة من 
جامعة  يف  �لتعليمية  جت��رب��ت��ه��م 

�شاحة  تطرحها  �لتي  �لتحديات 
تتطور  و�ل��ت��ي  �ل�شحية  �لرعاية 

�شريعاً. »
�ل�شرق  وت��ع��ت��رم��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
�لأو�������������ش������������ط ه���������ي ج������������زء م���ن 
ميديكلينيك �نرنا�شيونال، وهي 
يف  وم���درج���ة  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة 
�لرعاية  خل��دم��ات  كمقدم  ل��ن��دن 

ميديكلينيك،  يف  تدريبهم  ذل��ك 
���ش��ي��ح�����ش��ل �ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى درج���ة 
و�جلر�حة  �لطب  يف  بكالوريو�س 
�إقامة  برنامج  ل��دخ��ول  وي��اأه��ل��ون 
�لأطباء يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�إجر�ء در��شات عليا يف  �أو  �ملتحدة 

�خلارج.
وقد �أعرب �لأ�شتاذ �لدكتور علوي 

ك��ج��زء م��ن �ل�����ش��ر�ك��ة م��ع جامعة 
و�لعلوم  للطب  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ت�شتمر  �أن  �آم���ل  و�ل��ت��ي  �ل�شحية 
ل�شنو�ت عديدة. من خلل �لعمل 
�شوًيا بهذه �لطريقة، ميكننا دعم 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  روؤي���ة 
�ملمتدة لتدريب �جليل �لقادم من 
على  �لطبيني  و�خل��ر�ء  �لأطباء 

و�لعلوم  للطب  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�أي�شاً  وحم���ظ���وظ���ون  �ل�����ش��ح��ي��ة 
وذ�ت  ق��وي��ة  بعلقة  نتمتع  لأن��ن��ا 
ميديكلينيك  مع  متبادلة  منفعة 
�ملجتمع،  ووقاية  �ل�شحة  ووز�رة 
�لذين دعمو� من جانبهم �مل�شرية 
نعمل  م��ع��اً  ل��ط��لب��ن��ا.  �لتعليمية 
�لرعاية  من������وذج  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 

وتاأ�ش�شت يف عام  �ل�شحية خا�شة 
�لآن ثلثة  ولديها حتى   1983
ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف ك����ل من  م��ن�����ش��ات 
�إفريقيا �جلنوبية )جنوب �أفريقيا 
و�لإم����ار�ت  و�شوي�شر�  وناميبيا( 
�مل���ت���ح���دة. ك��م��ا متتلك  �ل��ع��رب��ي��ة 
ميديكلينيك �نرنا�شيونال �أي�شاً 
%29.9 من �أ�شهم �شركة �شبري 
للرعاية �ل�شحية، وهي جمموعة 
�ململكة  م��ق��ره��ا  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة 

�ملتحدة ولديها 38 م�شت�شفى.
ميديكلينيك  جم��م��وع��ة  وت���دي���ر 
�ل�شرق �لأو�شط �شبعة م�شت�شفيات، 
�شرير   900 م���ع  ع���ي���ادة  و20 
�لعربية  �لإم������ار�ت  يف  للمر�شى 
ميديكلينيك  �مل��ت��ح��دة.ف��ت�����ش��ع 
نهج  �شميم  يف  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ت��ط��ور 
و�لركيز  ب���امل���ر����ش���ى،  رع��اي��ت��ه��ا 
�لت�شهيلت  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  على 
�لتكنولوجيا  با�شتخد�م  �ملمكنة 
و�ملدعومة  �لعاملية،  �ملقايي�س  ذ�ت 
باخلر�ت �لطبية �ملاهرة و�أق�شى 
فريق  قبل  م��ن  �لهتمام  درج���ات 

�لتمري�س.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة دبي ومركز البتكار العايل يختتمان برناجمهم ال�سيفي للمو�سم الثالث

 •• دبي-الفجر:

للمو�شم  �ل�شيفي  برناجمهم  �لعايل  �لبتكار  ومركز  دبي  جامعة  �ختتمت 
�لثالث “�شيف مُمتع جليل ُمبدع” بحفل كبري �أقيم يف �مل�شرح �لرئي�س لوز�رة 
�لربية و�لتعليم. ح�شر �لحتفال �شعادة �شعيد �لنظري مدير عام موؤ�ش�شة 
�لإم��ار�ت لل�شباب و�شعادة خالد �ملدفع �لأمني �لعام �مل�شاعد للهيئة �لعامة 
و�مل�شت�شار  دب��ي  جامعة  رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  و�شعادة  للريا�شة 
بالإ�شافة  �لعايل،  �لبتكار  �شليَّم مدير عام مركز  �أنور حاميم بن  �لدكتور 
�ىل عدد من مدر�ء �لإد�ر�ت من بلدية دبي و جمل�س دبي �لريا�شي و�لإد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين وموؤ�ش�شة دبي للإ�شعاف و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 

وغريها من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة. 
�لدكتور عي�شى �لب�شتكي �لذي ح�شر �حتفال �لختتام �أكد �ن هذ� �لرنامج 

�ل�شيفي هو من �أجنح �لر�مج �ل�شيفية لتنوع ن�شاطاته و�أهد�فه. و�أ�شاف 
�لثقافية  �لن�شاطات  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ت��دع��م  �أن  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  على  �أن 

و�لريا�شية و�لعلمية و�لتقنية خدمة للجيل �ل�شاعد وقدر�ته �مل�شتقبلية. 
تاأتي  “روؤيتنا  �إن  فقال  �ملركز  مدير  �شليَّم،  بن  حاميم  �أن��ور  �لدكتور   �أم��ا 
��شتثمار  على  �لركيز  �لإم��ار�ت يف  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  لروؤية  مو�كبًة 
�أوقات �لطلب و�لطالبات يف �لجاز�ت لأن �أطفال �ليوم ُهم قادة �ملُ�شتقبل. 
قدر�تهم  و�شقل  �مل�شاركني  م��ه��ار�ت  تطوير  على  �لركيز  مت  �ن��ه  و�أ���ش��اف 
�لأخ��لق��ي��ة و�لرفيه  �لإب����د�ع و�لب��ت��ك��ار و�لريا�شة و�ل��رب��ي��ة  يف جم��الت 
وكذلك �لثقافة و�حلرف �ليدوية و�أي�شاً �ل�شتد�مة. وختم بن �شليَّم قائًل 
لهذ� �ملو�شم جاءت �يجابية ومثمرة للغاية كما كل  و�ملخرجات  �لنتائج  “�ن 
مو�شم، ل �شيما جلهة �ملمار�شات و�لتطبيقات �لتي قام بها �مل�شاركون حيث 

عر�شو� م�شاريع �لتخرج �خلا�شة بهم ب�شكل �بد�عي ومميز جد�.«

املوارد الب�سرية براأ�س اخليمة تنظم ملتقى الباحثني عن العمل 
 •• راأ�س اخليمة –الفجر:

نظمت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف ر�أ�س �خليمة، ملتقى بو�بتي �ىل ريادة 
�لأعمال �ملخ�ش�س للباحثني عن �لعمل يف مقر م�شرح غرفة جتارة 
و�شناعة ر�أ�س �خليمة، وعر�شت ق�ش�س جناح رو�د �أعمال ملهمني يف 
�مللتقى.  وبد�أ �مللتقى بعر�س �جلهات �مل�شاعدة لل�شباب يف م�شاريعهم 
�مل�شتقبلية مثل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف ر�أ�س �خليمة وموؤ�ش�شة 
خليفة  و�شندوق  �مل�شاريع  لتنمية  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 

لتطوير �مل�شاريع و�أكادميية دبي لريادة �لأعمال. 
�ل�شتثماري  و�لباحث  �خلبري  مع  بد�ية  �لنجاح   ق�ش�س  وعر�شت 
و�لقت�شادي حممد �ملهري يف ورقة عمل عن حتدي �لت�شويق، ومن 

ثم د. عبد�هلل �لعو�شي م�شت�شار مايل وخبري ريادة �لأعمال و�شيخة 
ح�شني  و�شيخة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  تاأ�شي�س  يف  م�شت�شار  �ل�شويدي 
ر�ئدة �أعمال ود. �شناء فريد، فيما عر�شت م�شاريع م�شتقبلية ر�ئدة 
عبيد  ون��ور�  �ملن�شوري  وخالد  �لطنيجي  ومنى  �حلو�شني  مها  مثل 

�ل�شويدي. 
وقالت نورة �ل�شحي نائب مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف ر�أ�س �خليمة، 
للخطو�ت  لر���ش��اده��م  �ل��ع��م��ل،  ع��ن  �لباحثني  ��شتهدف  �ملتلقى  �أن 
�مللتقى  �أن  موؤكدة  �لفردية،  و�مل�شاريع  �ل�شتثمار  درب  نحو  �ل�شليمة 
�لباحثني  عدد  لتقليل  �لد�ئرة  ��شتخدمتها  �لتي  �لأدو�ت  �أح��د  كان 
عن �لعمل و�ر�شادهم نحو �لفر�س �لتي ميكن �أن ت�شتغل من خلل 

ت�شهيل و�شولهم للجهات �لد�عمة للم�شاريع �لفردية.. 

لإلزام اأولياء الأمور بها

الرتبية تعتمد �سوابط للر�سوم الدرا�سية لأبناء العاملني بالوزارة
•• دبي – حم�شن را�شد 

و�لتعليم  �لربية  وز�رة  �عتمدت 
م���وؤخ���ر�أ، �آل���ي���ات و���ش��و�ب��ط �شرف 
�ملقيمني  لأبناء  �لدر��شية  �لر�شوم 
كو�درها،  �شمن  �لعاملني  �ل��ع��رب 
للر�شوم  ����ش��ت��ح��ق��اق��ه��م  �أق������رت  �إذ 
�ل���در�����ش���ي���ة ع����ن ع�����دد �ث���ن���ني من 
وفق  تعليم”.  ب�����دل  �لأبناء،” 
حال  يف  �لإع���ف���اء  �لأول  م�����ش��اري��ن 
�مل�����د�ر������س  �إح���������دى  �ل�����در�������ش�����ة يف 
�ل���ب���دل  �����ش����رف  �أو  �حل����ك����وم����ي����ة، 
يف  �ل���در�����ش���ة  ح����ال  يف  “نقدي” 

�ملد�ر�س �خلا�شة.
تعميم ح�شلت  �ل���وز�رة يف  و�أك���دت 
منه،  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى   “ �ل��ف��ج��ر   “
�لد�ر�شني  �لأبناء  �ثنني من  �إعفاء 
�لر�شوم  م��ن  �حلكومية  ب��امل��د�ر���س 
�لدر��شية، ب�شرط عدم وجود �أبناء 

درهم   6000 مببلغ  �ل��در����ش��ي��ة، 
ع���ن ك���ل �ب����ن ب��ح��د �أق�����ش��ى �ثنني 
باملد�ر�س  �ل��د�ر���ش��ني  �لأب���ن���اء،  م��ن 
�خلا�شة، يف حال عدم �إعفاء �ثنني 

من �أبنائه باملد�ر�س �حلكومية.
ت�شتحق  �ل�����وز�رة ح��ال��ني  وح����ددت 
م����ن خ��لل��ه��م��ا �مل��ع��ل��م��ة �لإع����ف����اء 
�ل���در�����ش���ي���ة لثنني  �ل���ر����ش���وم  م���ن 
�ملد�ر�س  يف  �لد�ر�شني  �أبنائها  من 
�حلكومية،  �لأوىل �إذ� كانت �أرملة 
�لأب����ن����اء مبوجب  ه������وؤلء  وت���ع���ول 
���ش��ه��ادة �إع��ال��ة، ���ش��ادرة م��ن �إحدى 
�مل����ح����اك����م �ل�������ش���رع���ي���ة ب����ال����دول����ة، 
�شهادة  م���ن  ل��ن�����ش��خ��ة  ب���الإ����ش���اف���ة 

�لوفاة.
�لزوج  ك���ان  �إذ�  �ل��ث��ان��ي��ة،  و�حل���ال���ة 
و�لك�شب،  �ل���ع���م���ل  ع�����ن  ع�����اج�����ز� 
من  معتمد  طبي  تقرير  مب��وج��ب 
�للجنة �لطبية �ملخت�شة بالإ�شافة 

�مل��ق��ررة بقيمة  �ل��ر���ش��وم  عليه دف��ع 
على  �ب��ن  كل  عن  6000درهم،  
�أن يرفق �إي�شال �لدفع مع �لإقر�ر 
، ويف حال ترك �أحد �أبنائه �ملعفيني 
�ملرحلة  در����ش��ة  �أن��ه��ى  �أو  �ل��در����ش��ة 
�ل���ث���ان���وي���ة �ل���ع���ام���ة، ي���ح���ل حمله 
�أح��د �لأب��ن��اء �لآخ��ري��ن يف �لإعفاء، 
للمعلم  يحق  �لأح����و�ل  جميع  ويف 
�أبنائه  م���ن  �ث���ن���ني  ع���ن  �لإع����ف����اء 
باملد�ر�س  �ل���د�ر����ش���ني  م���ن  ف��ق��ط 

�حلكومية.
�أن��ه يتوجب  و���ش��ددت �ل���وز�رة على 
�أن يدون بالإقر�ر   على ويل �لأم��ر 
�أ�شماء  بالتعميم،  �إرفاقه  مت  �ل��ذي 
يدر�شون  �ل���ذي���ن  �أب���ن���ائ���ه  ج��م��ي��ع 
�خلا�شة،  �أو  �حلكومية  ب��امل��د�ر���س 
م��ع حت��دي��د �أ���ش��م��اء �أب��ن��ائ��ه �لذين 
ت����دف����ع ل���ه���م �ل������������وز�رة �ل���ر����ش���وم 
باملد�ر�س  ك����ان����و�  �إن  �ل���در�����ش���ي���ة 

له يف �ملد�ر�س �خلا�شة ممن تدفع 
لهم �لوز�رة، على �أن  ي�شرف لويل 
كحد  دره�����م  �آلف  ع�����ش��رة  �لأم������ر 
 2( �أبنائه  �بن من  كل  �أق�شى عن 
يف  �خلا�شة  باملد�ر�س  �لد�ر�شني   )
�أبنائه  �إع��ف��اء �ثنني من  ح��ال ع��دم 

باملد�ر�س �حلكومية.
�أهمية  ع���ل���ى  �ل����������وز�رة  و������ش�����ددت 
�ل�����ش��رف بني  منع �لزدو�ج���ي���ة يف 
�إذ� كانو� من  �أنه  �لزوجني، مبعنى 
�أ���ش��ح��اب �ل���ع���ق���ود)�أ(، ي��ت��م �شرف 
،و�إذ�  لإحد�هما  �لدر��شية  �لر�شوم 
ك���ان �أح��ده��م��ا ���ش��اح��ب �ل��ع��ق��د )�أ( 
يتم  )ب(،  �لعقد  �شاحب  و�لآخ����ر 

�ل�شرف ل�شاحب �لعقد )�أ(
و�أف����ادت �ل����وز�رة ب��اأن��ه يف ح��ال كان 
�أبنائه  �أكر من �ثنني من  للمعلم 
يف �ملد�ر�س �حلكومية، يعفى �ثنان 
ويتوجب  �لر�شوم،  دفع  من  منهما 

�إىل �شهادة �لإعالة، وت�شتحق كذلك 
�حلكومية،  �مل����د�ر�����س  ع���ن  ب��دي��ل 
�������ش������رف  �ل�����ر������ش�����وم �ل����در������ش����ي����ة 
�بن،  كل  عن  دره��م  بقيمة6000 
وبحد �أق�شى �ثنان، �إذ� كانا يدر�شان 
كانت  م��ا  متى  �خلا�شة،  ب��امل��د�ر���س 
�ل�شابقتني.  �حل��ال��ني  م��ن  و�ح����دة 
و�شددت �لوز�رة على �أهمية �إر�شال 
�ملرفقات  م���ع  �مل��ع��ل��م  �إق�����ر�ر  �أ����ش���ل 
�مل��ط��ل��وب��ة “ �إق�������ر�ر �ل��ع��ام��ل��ني يف 
و�لتعليم، و�شورة  �لربية  �ل��وز�رة 
�إقر�ر  من  �شورة  �لعمل،  عقد  من 
للموظف،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �حل���ال���ة 
و�شهادة  �لأب��ن��اء،  ع��دد  بها  مو�شح 
��شتمر�ر در��شة، لكل طالب �شورة 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�شد�د  �مل�����ش��ت��ن��د�ت   م���ن 

�لر�شوم.
وب���ال���ن�������ش���ب���ة ل����ل����و�ف����دي����ن �ل���ع���رب 
�لحتادية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لعاملني 

من  �ملعفيني  �لث��ن��ني  �أو  �خل��ا���ش��ة 
�ل�شد�د �إذ� كانا يدر�شان يف �ملد�ر�س 
�حل����ك����وم����ي����ة، وي����ت����م �لح���ت���ف���اظ 
بن�شخة من �لإقر�ر  يف ملف �ملعلم 
�لطلبة  �أبنائه  وملفات  باملدر�شة، 
�ملعنية،  �حلكومية  �مل��د�ر���س  بكافة 
ع��ل��ى �أن ي��رف��ع �أ���ش��ل �لإق�����ر�ر مع 
�ملرفقات �ىل ق�شم �شوؤون �لطلبة يف 
�ملجل�س �لتعليمي بقطاع �لعمليات 

�ملدر�شية.
�أن  تعميمها  يف  �ل���وز�رة  و�أو�شحت 
�ملوظف ي�شتحق �لإعفاء عن �ثنني 
باملد�ر�س  �ل���د�ر����ش���ني  �أب��ن��ائ��ه  م���ن 
�حلكومية، وما ز�د عن ذلك يدفع 
ويل �لأم��ر  قيمة �لر�شوم  �ملقررة 
عن كل �بن �إ�شايف، ويتوجب �إرفاق 

�إي�شال �لدفع مع �لإقر�ر.
و�أ���ش��ارت  �ل��وز�رة �إىل �أن��ه يتم منح  
قيمة�لر�شوم  �لعقود)ب(  �أ�شحاب 

�لر�شوم  ��شتحقاق  فيتم  �لأخ���رى، 
�ل��در����ش��ي��ة ك��ام��ل��ة ب��اإج��م��ايل مبلغ 
ويتم  �ب�����ن،  ل��ك��ل  دره�����م   6000
ذل��ك م��ن خ���لل  �إر���ش��ال �ملوؤ�ش�شة 

خطاب “ملن  يهمه �لأمر”،  ب�شاأن 
�لربية  وز�رة  م��ع   �ملبلغ،  ت�شوية 
و�لتعليم ممثلة يف قطاع �لعمليات 

�ملدر�شية.

لالإقرار  • �سورة 

ثمن جهود القائمني عليه

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد م�سرح اجلرمية
•• راأ�س اخليمة-الفجر 

تفقد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام 
�إطار  ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ق�شم م�����ش��رح �جل��رمي��ة يف 
ورفع  �لعمل  لتطوير  �لر�مية  �ل�شنوية  �لتفتي�س  خطة 
كفاءة  بكل  �لجن��از  �شرعة  وحتقيق  �خلدمة  م�شتويات 
ر�أ���س �خليمة  �شعادة قائد عام �شرطة  . و�طلع  و�قتد�ر 
جمال  �لعميد  �شعادة  فيها  ر�ف��ق��ه  �ل��ت��ي  زي��ارت��ه  خ��لل 
�أح��م��د �ل��ط��ري م��دي��ر ع���ام �مل����و�رد و�خل���دم���ات �مل�شاندة 
مكتب  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �لعو�شي  �هلل  عبد  حمد  و�مل��ق��دم   ،
�لتميز  �ل�شفريي خبري  �شيف  و�مل�شت�شار   ، �لعام  �لقائد 
�ل�شباط  م��ن  وع��دد  و�ل�شر�تيجي  �ملوؤ�ش�شي  و�لأد�ء 
وكان يف ��شتقبالهم �لعميد عبد �هلل علي منخ�س مدير 
�لعمل  منظومة  على  بالإنابة  �ل�شرطية  �لعمليات  عام 
يف ق�شم م�شرح �جلرمية و�لآلية �ملتبعة يف �لك�شف عن 
�جلر�ئم وملب�شاتها با�شتخد�م �أحدث �لأجهزة �لتقنية 
�ل�شتجابة  زم���ن  ���ش��رع��ة  و�آل���ي���ات  �مل��ت��ط��ورة  و�مل���ع���د�ت 

�لتفقدية  �جلولة  هام�س  على  و   . �جلنائية  للبلغات 
�ملعنيني  �ل�شباط  �جتماعا �شم   �لنعيمي  �للو�ء  تر�أ�س 
يف ق�شم م�شرح �جلرمية ��شتمع خلله �إىل �شرح مف�شل 
�لتطويرية  �لأف��ك��ار  و�إىل  �لق�شم  يف  �لعمل  طبيعة  عن 
�لعمل  يف  �لأد�ء  حت�شني  �شاأنها  م��ن  �لتي  و�مل��ق��رح��ات 
و�شع �حللول للعقبات و�لإ�شكاليات �لتي تو�جه تنفيذ 
�لعمل  �أد�ء  ي�شمن  وط��رق جت��اوزه��ا مب��ا  �لق�شم  �مل��ه��ام 
بال�شكل �ملطلوب ومبا يحقق روؤية و�إ�شر�تيجية و�أهد�ف 
وز�رة �لد�خلية ويعزز م�شتوى �جلودة و�لتميز �ملقدمة 
للجمهور ، موؤكد� يف �لوقت نف�شه �أن جميع �لإمكانيات 
�ملادية و�لطاقات و�خلر�ت �لب�شرية م�شخرة يف �شبيل 

حتقيق هذه �لأهد�ف و�إز�لة �أية عقبات تو�جه �لعمل .
م�شرح  ق�شم  منت�شبي  ج��ه��ود  �لنعيمي  �ل���ل���و�ء  وث��م��ن 
و�أفر�د  �شباط  م��ن  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  يف  �جل��رمي��ة 
�جلر�ئم  م��لب�����ش��ات  ع��ن  �لك�شف  �حل��ي��وي يف  ودوره����م 
و�لإ�شهام يف ن�شر �لطماأنينة و�لأم��ان بني كافة �شر�ئح 

�ملجتمع و�أفر�ده .

اأكدت اأن �سعار يوم املراأة الإماراتية هذا العام يعرب عن املبادئ و القيم الرا�سخة التي اأر�ساها ال�سيخ زايد-طيب اهلل ثراه-

منال بنت حممد: املراأة الإماراتية كانت ول تزال حا�سرة يف نه�سة الدولة وو�سولها للعاملية
جهود املراأة الإماراتية يف م�سرية التنمية ات�سمت بالوطنية و الإخال�س وامل�سوؤولية وحتمل معها طموحات قيادتنا الر�سيدة لإمارات امل�ستقبل

•• دبي-وام:

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  قالت 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�ل�����ش��ي��خ��ة منال  ���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
للتو�زن  �لإم���ار�ت  جمل�س  رئي�س 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �جل��ن�����ش��ني،  ب��ني 
بيوم  �لح��ت��ف��ال  �إن  ل��ل��م��ر�أة  دب���ي 
�مل��ر�أة �لإمار�تية هو تكرمي لها و 
وم�شاهماتها  لنجاحاتها  تقدير 
طو�ل  كافة  �ملجالت  يف  �مللمو�شة 
�مل�����ش��رية �مل��ب��ارك��ة ل��ل��دول��ة موؤكدة 
ك��ان��ت ول  �مل������ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة  �أن 
�ل���ذي ل  ت���ز�ل ح��ا���ش��رة بعطائها 
ين�شب يف نه�شة �لدولة وتقدمها 
وو���ش��ول��ه��ا ل��ل��ع��امل��ي��ة، م���ن خلل 
م��ا ق��ام��ت ب��ه م��ن ج��ه��ود �ت�شمت 
بالوطنية و�لإخل�س و�مل�شوؤولية 
ك��م��ا حتمل  �مل��ي��ادي��ن،  يف خمتلف 
قيادتنا  ط��م��وح��ات  ن��ف�����س  م��ع��ه��ا 
�مل�شتقبل.  لإم��������ار�ت  �ل���ر����ش���ي���دة 
هذ�  �حتفال  �أن  �شموها  و�أ�شافت 
رمز  “�ملر�أة  ���ش��ع��ار  حت���ت  �ل���ع���ام 
�شمو  من  بتوجيهات  للت�شامح” 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 

�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����س �لحت�����اد 
للأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س 
و�ل���ط���ف���ول���ة �ل���رئ���ي�������س �لأع����ل����ى 
يعر  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لر��شخة  و�ل���ق���ي���م  �مل����ب����ادئ  ع���ن 
لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�ل��ت��ي �أر���ش��اه��ا �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
نهيان،  �آل  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  ز�ي�������د 
مقدمتها  ويف  ث�����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
و�لتعاي�س  و�ل���ع���ط���اء  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�ل�������ش���ل���م���ي وح������ب �خل�������ري، وه���ي 
على  وت�شري  عززتها  �لتي  �لقيم 
للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  نهجها 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل”  “رعاه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم 
دولة  غ��دت  حتى  �ل�شمو  �أ�شحاب 
و�حة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
و�لإخاء  للت�شامح  ورم��ز�  للأمن 
�لثقافات  بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س 

�لدولة  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �مل�شتقبلية 
حت��ت��ف��ي ه����ذ� �ل���ع���ام ب���ي���وم �مل�����ر�أة 
�لإمار�تية يف وقت يتعزز فيه دور 
�ملر�أة يف �مل�شاركة �ل�شيا�شية و�شنع 
�لقر�ر من خلل زيادة متثيلها يف 
ع�شوية �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
عدد  �إج����م����ايل  م���ن   50% �إىل 
�لأع�شاء، بتوجيهات من �شاحب 
“حفظه  �ل���دول���ة  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 
ت�شع  ر�ئ����دة  خ��ط��وة  وه���ي  �هلل”، 
�لعامل  دول  م�شاف  يف  �لإم����ار�ت 
يف  �مل����ر�أة  متثيل  ن�شبة  حيث  م��ن 
�أمام  �مل��ر�أة  معها  وت�شع  �لرملان، 
م�شوؤولية جديدة يف قيادة م�شرية 
�مل�شتقبل،  �إىل  و�ل��ع��ب��ور  �لتنمية 
و�إجناز�تها  لنجاحاتها  م��و�ك��ب��ة 
يف �شتى �مليادين و�لقطاعات منذ 
 ،1971 ع����ام  �ل���دول���ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
ح��ي��ث �أث��ب��ت��ت ج��د�رت��ه��ا يف حتمل 
عامليا  منوذجا  ومثلت  �مل�شوؤولية 
و�لولء.  و�لوطنية  �لإخل�س  يف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة منال  و�أ����ش���اف���ت 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
�أن جمل�س �لإم��ار�ت للتو�زن بني 
�جلن�شني، وهو نتاج للدعم �لذي 
للمر�أة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  توليه 
عام  تاأ�شي�شه  منذ  ح��ا���ش��ر�،  ك��ان 

و�لأديان �ملختلفة وعا�شمة عاملية 
عما  ف�شل  و�لإن�شانية،  للعطاء 
من  �لإم����ار�ت����ي  �مل��ج��ت��م��ع  ي�شكله 
منوذج فريد يتكون من �أكر من 
200 جن�شية يعي�شون على �أر�س 
�لدولة يف حمبة ووئام وي�شهمون 
�ل����دول����ة  ن���ه�������ش���ة  ب���ف���اع���ل���ي���ة يف 
وتقدمها. وبهذه �ملنا�شبة تقدمت 
حممد  بنت  منال  �ل�شيخة  �شمو 
بالتهنئة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  و�ل��ت��ري��ك��ات 
فاطمة  �ل�شيخة  ول�شمو  للدولة 
�لتي  “�أم �لإمار�ت”،  بنت مبارك 
ورعاية  دع���م  و���ش��ع��ا يف  ت��دخ��ر  ل 
ب�شفة  و�لعربية  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
من  مزيد  على  وحتفيزها  عامة، 
�لتنمية  ج��ه��ود  وق���ي���ادة  �ل��ن��ج��اح 
لتكوين  �لأب���ن���اء  ت��رب��ي��ة  وح�����ش��ن 
و�ملعرفة  بالعلم  مت�شلحة  �أجيال 

لقيادة م�شتقبل �لوطن �لغايل.
جمل�س  رئ���ي�������س  ����ش���م���و  وع�������رت 
�جلن�شني،  بني  للتو�زن  �لإم��ار�ت 
عن  للمر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��دع��م  �شكرها 
وحر�شها  �لإم����ار�ت����ي����ة  ل���ل���م���ر�أة 
ع��ل��ى �أن ت��ك��ون م��ك��ون��ا رئ��ي�����ش��ا يف 
و�لروؤى  و�لتنمية  �لبناء  خطط 

�شاحب  من  بتوجيهات   2015
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  روؤي��ة  تنفيذ  �آل مكتوم يف 
�جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  بتحقيق 
وتعزيز  �لدولة  قطاعات  كافة  يف 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  عامليا  تناف�شيتها 
وم�شاريعه  م��ب��ادر�ت��ه  خ��لل  م��ن 
ونفذها  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ن��وع��ي��ة 
ع��ل��ى م���دى ن��ح��و 5 ���ش��ن��و�ت على 
�مل�������ش���ت���وي���ني �مل���ح���ل���ي و�ل��������دويل، 
 - ع���ر  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
م��ن خ��لل ه��ذه �مل��ب��ادر�ت – عن 
�لإم����ار�ت على دعم  حر�س دول��ة 
�لتو�زن  لتعزيز  �لدولية  �جلهود 
ب��ني �جل��ن�����ش��ني وحت��ق��ي��ق �أه����د�ف 
تويل  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية 
وتعليم  �جل��ن�����ش��ني  ب���ني  �ل���ت���و�زن 
�قت�شاديا  �مل��ر�أة  ومتكني  �لفتيات 
حماورها،  �شمن  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة 
�لق�شايا  ه����ذه  ت���ن���اول  مت  ح��ي��ث 
كمحاور رئي�شية يف حلقات �لتو�زن 
�لعاملية و�جلل�شات �لنقا�شية �لتي 
خر�ء  مب�شاركة  �ملجل�س  عقدها 
عامليني  وم�����ش��وؤول��ني  وم��ف��ك��ري��ن 
وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 
فعالة  و�ق���ر�ح���ات  و�أف���ك���ار  روؤى 

لتحقيق هذه �لأهد�ف.

فريق املواطنة الإيجابية بالدفاع املدين يف عجمان 
وهيئة الأعمال اخلريية ينظمان مبادرة �سقيا املاء

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان،  يف  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لإيجابية  �ملو�طنة  فريق  نظم 
بالتعاون و�لتن�شيق مع هيئة �لأعمال �خلريية مبادرة �شقيا �ملاء، بهدف تعزيز 
و�لبناء  �لإن�����ش��اء�ت  عمال  فئة  على  �مل��اء  توزيع  ومت  �لجتماعية.  �مل�شوؤولية 
�ملو�قع  �إحدى  للم�شاريع �حليوية يف  �أثناء فرة عملهم وتنفيذهم  وغريهم 

من  ع��دد  مع  �لفريق  �أع�شاء  من  ع��دد  وتطوع  عجمان.  �إم���ارة  يف  �لإن�شائية 
�شركاء  باعتبارهم  �لعمال  ه��وؤلء  مل�شاعدة  �خلريية  �لأعمال  هيئة  متطوعي 
فاعلني يف �ملجتمع. وقال �لنقيب حممد حميد �ملهريي رئي�س ق�شم �لإعلم 
و�ل��ع��لق��ات �ل��ع��ام��ة ، �إن �ل��ه��دف م��ن �مل��ب��ادرة تخفيف وط���اأة �حل��ر ع��ن هذه 
�ل�شر�ئح �لتي تعمل يف �أجو�ء مك�شوفة يف ف�شل �ل�شيف، كما تهدف �إىل �إ�شعار 

�أفر�د هذه �ل�شريحة بتقدير �ملجتمع لهم وملا يقدمونه من �إ�شهامات.

يف راأ�س اخليمة 
اأولياء الأمور يتخوفون من دمج طلبة وطالبات املرحلة الأوىل

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�أولياء �لأمور  �أبدى جمموعة من 
يف ر�أ�س �خليمة، تخوفهم من قر�ر  
يف  و�لطالبات  �لطلبة  بني  �لدمج 
�لأول  �ل�شف  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة 
�مل���د�ر����س  يف  �ل����ر�ب����ع  �ل�����ش��ف  �إىل 
�أقرته �لوز�رة  �ل��ذي    ، �حلكومية  
ب���دًء� م��ن �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �لقادم، 
ويرون يف ذلك تبعات على �أبنائهم 

�لطلبة. 
�إىل  �لأم�������������ور  �أول��������ي��������اء  وح�����م�����ل 
�لتعليمية،  �خليمة  ر�أ����س  منطقة 
باي�شالها   م��ط��ال��ب��ني  خم��اوف��ه��م 
باأن تخوفهم من  للوزير،و�شرحو� 
�لر�بع  �ل�����ش��ف  �إىل  �ل��دم��ج،  ق���ر�ر 
�لبتد�ئي حلقة �أوىل، يوؤدي لتنمر 
�ملدر�شة  يف  بع�شهم  على  �لطلبة 
�ملد�ر�س  توؤهل  مل  فيما  �ل��و�ح��دة، 
ل��ذل��ك �ل��دم��ج، ومل ت��وف��ر �ل���وز�رة 
�لطاقم �لإد�ري و�ل�شر�يف �ملنا�شب،  
�ل��ط��ل��ب��ة مع  �أن ج��م��ع  م��و���ش��ح��ني 

للختيار  خ���ي���ار  ل��ه��م  ت����رك  مل 
�ملد�ر�س  ف��ك��ل  ك���و�ق���ع،  وف��ر���ش��ت��ه 
و�أغلقت  �ل�شغار  �لطلبة  دجم��ت 
خالية،  تركت  �لتي  �ملد�ر�س  بع�س 
ومل تعط �لوز�رة ترير�ت جديرة 
�لغريب  �لقر�ر  لتطبيق مثل ذلك 
فيما  جمتمعنا،   ل��دى  و�مل�شتنكر 
�لتطبيق  ق������ر�ر  ب���ع���د  ت��ت�����ش��ح  مل 

�لطالبات يف �ملدر�شة �لو�حدة  �إىل 
�ل�شف �لر�بع ولو كانو� منف�شلني 
�لثالث  ب���ال�������ش���ف  �ل���ف�������ش���ول  يف 
ومر�فق  �ل�شاحة  �أن  �إل  و�ل��ر�ب��ع 
�ملدر�شة  وحافلتها جتمعهم، ول 
ي��وج��د م���رر و����ش��ح م��ن �ل����وز�رة 

لدمج �لطلبة مع �لطالبات. 
�لوز�رة  �أن  �لأم��ور  �أولياء  وبح�شب 

�لتجريبي يف �ل�شف �لأول و�لذي 
طبق �لعام �ملا�شي، �إل �أن �ل�شكاوى 
تزد�د من �أولياء �لأمور، كما تزد�د  
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ات  م�����ش��وؤول��ي��ات 
�مل�شاجر�ت  متابعة  يف  و�لإد�ري������ة 
و�حلالت �لتي ت�شدر من �لطلبة، 
مم���ا ي���وؤث���ر ع��ل��ى ت��رك��ي��زه��م على 

�شلب مهامهم �لربوية. 

اأولياء اأمور يراجعون منطقة راأ�س اخليمة التعليمية لإي�سال مطلبهم للوزير
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد: بدعم ال�سيخة فاطمة اأ�سبح للمراأة الإماراتية دور فاعل ومهم يف املجتمع
•• اأبوظبي-وام:

يف  �حلاكم  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أك��د 
�شنوية  منا�شبة  يعد  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  �أن  �لظفرة  منطقة 
ورعاية  �هتمام  و�شط  و�ملتميزة  �ل��ر�ئ��دة  بتجربتها  للحتفاء 
بهذه  ل��ه  كلمة  �شموه يف  و�أ���ش��ار  �ل��ر���ش��ي��دة.  �ل��ق��ي��ادة  م��ن قبل 
�ملنا�شبة �إىل �أن �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�ملر�أة  ب��اين نه�شة �لإم���ار�ت حر�س على دع��م  ث��ر�ه  طيب �هلل 
ومتكينها و�إز�لة جميع �ملعوقات �لتي تقف حائل �أمام تقدمها 
�ل��روؤي��ة �حلكيمة  �إن ه��ذه  و�لع���ر�ف بحقوقها. وق��ال �شموه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ظلت متعمقة ومتو��شلة يف فكر ونهج �شاحب 

و�شاحب  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ودعم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
ب��ر�م��ج طموحة  �إط���لق  ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة م��ن خ��لل  �لأع��ل��ى 
خا�شة بها وفتح �أمامها �آفاقا و��شعة لتكون �شريكا �أ�شا�شيا مع 
�أخيها �لرجل يف خمتلف جمالت �لعمل �لوطني وتبو�أت �أرفع 
�ملنا�شب �ل�شيا�شية و�لتنفيذية و�لت�شريعية وخمتلف منا�شب 
و�تخاذ  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  بو�شع  تت�شل  �ل��ت��ي  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة 
�لقر�ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �ل��ق��ر�ر. وثمن 
�لذي �أ�شدرته �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 

و�لطفولة  ل��لأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لإمار�ت”،  “�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�لثامن  ي���وم  وحت���دي���د�  �لإم���ار�ت���ي���ة  ل��ل��م��ر�أة  ي���وم  بتخ�شي�س 

و�لع�شرين من �أغ�شط�س من كل عام.
و�أ�شاف �شموه : عند �حلديث عن �ملر�أة �لإمار�تية و�لإجناز�ت 
�لكبرية �لتي حققتها، فلبد �أن تذكر هنا �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك �لتي حملت على عاتقها م�شوؤولية رفع �شاأن �ملر�أة 
�لإمار�تية وحر�شت على تطبيق �لنهج �لتنموي �لفريد للو�لد 
�ملوؤ�ش�س و�إميانه باأن �ملر�أة ن�شف �ملجتمع وع�شو فاعل يف كل ما 
�إليه �لدولة من مكانة متقدمة على خمتلف �ل�شعد.  و�شلت 
ولفت �شموه �إىل �أن �أم �لإمار�ت ��شتطاعت تقدمي جتربة مميزة 

ف��اإن جهودها يف متكني  �أجمع ولذلك  للعامل  �مل��ر�أة  يف متكني 
�ملر�أة ورعاية �لطفل ودعم �لأ�شرة �لإمار�تية ب�شكل عام حتظى 

باإ�شاد�ت �إقليمية ودولية على نطاق و��شع.
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  دور  ي��رز  �لت�شامح  ع��ام  : يف  �شموه  �أ�شاف  و 
كعن�شر فاعل ومهم يف �ملجتمع فهي فخر للوطن ورمز م�شرف 
للت�شامح و�لبذل و�لعطاء مبا تتحلى به من �شر وقدرة على 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ووج��ه  �لن�سء.  تربية 
حتية فخر و�عتز�ز لأمهات �ل�شهد�ء �للتي قدمن �أنبل �شور 
ن�شاء  لكافة  �شكر وتقدير  �لنتماء للوطن ومقدر�ته، ور�شالة 
�لم��ار�ت �للو�تي بذلن جهود� ر�ئعة ول يزلن يقدمن كل ما 

ي�شتطعن لل�شمو مبكانة �ملر�أة و�لوطن على حد �شو�ء.

خالد بن زايد: املراأة الإماراتية قادرة وموؤهلة 
للقيام بدور ريادي يف تعزيز ثقافة الت�سامح

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ خ��ال��د  ق��ال �شمو 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
�إن �ملر�أة  ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم 
للقيام  وم��وؤّه��ل��ة  ق����ادرة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
بدوٍر ريادي يف تعزيز ثقافة �لت�شامح 

ون�شرها يف جميع �أنحاء �لعامل.
�� يف ت�شريح مبنا�شبة  و�أ�شاف �شموه 
ي��وم �مل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة �ل��ذي ي�شادف 
28 من �شهر �أغ�شط�س �� �أن ما حققته 
�ملر�أة �لإمار�تية يرجع �إىل ما متتلكُه 
عاد�ت  �كت�شبتُه من  وم��ا  ق��در�ت  من 
وت��ق��ال��ي��د م���ن���ُذ ق��ب��ل ق���ي���ام �لحت�����اد، 
و�لأخ�����لق  �ل��ق��ي��م  مب��ن��ه��ج  متم�شكة 

�حلميدة �لتي �أر�شاها ديننا �حلنيف و�لتي عا�شها �آباوؤنا و�أجد�دنا.

قائد عام �سرطة اأبوظبي: املراأة الإماراتية حققت الريادة والتميز يف وطن اخلري والعطاء
•• اأبوظبي-الفجر:

ثمن م��ع��ايل �ل��ل��و�ء ف��ار���س خلف 
�ل��ع��ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  �مل���زروع���ي 
وت�شجيع  ودع��م  �هتمام  �أب��وظ��ب��ي 
ل�شاحب  �ل����ر�����ش����ي����دة  �ل����ق����ي����ادة 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
“رعاه �هلل” و�شاحب  دبي  حاكم 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
�لإمار�تية  ل��ل��م��ر�أة   – �لإم�����ار�ت 

فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل���لأم���وم���ة  �لأع����ل����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لأ�شرية ، مثمناً جهود �شموها يف 
مل�شرية  ري��ادي��ة  م��ن��ج��ز�ت  حتقيق 
مكانتها  وتعزيز  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�ل���وط���ن  ومت���ك���ي���ن���ه���ا يف خ����دم����ة 

�لغايل.
�لوطنية  بال�شر�تيجية  �أ�شاد  و 
�لدولة  �ع��ت��م��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ر�أة 
ووجهت بها  �أم �لإم��ار�ت لتمكني 
�ملر�أة وفق خطط حمددة و�أهد�ف 
و�مل�شتقبل  ل��ل��ح��ا���ش��ر  و�����ش���ح���ة 
�لر�ئدة  نتائجها  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�لهائلة  �ل��ن��ج��اح��ات  يف  �ن��ع��ك�����ش��ت 
�لتي حققتها �ملر�أة يف �لكثري من 

�ملحفزة  �لبيئة  وت��وف��ري  �أبوظبي 
و�لتطور،  و�لأب����د�ع  �لإن��ت��اج  على 
من  �ل��ع��دي��د  فيها  حققت  و�ل��ت��ي 
�مل����ن����ج����ز�ت و�ل����ت����ي ت���ت���و�����ش���ل يف 

خمتلف �لإد�ر�ت �ل�شرطية .
و�لتقدير  �لتحية  معاليه  ووج��ه 
ل��ل��م��ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة م�����ش��ي��د�ً مبا 
كبرية  �إجن�����������از�ت  م�����ن  ح���ق���ق���ت���ه 
ومتكنها من �لتجاوب �لفاعل مع 
ح��رك��ة �حل��ي��اة وم��ت��غ��ري�ت��ه��ا على 
�أبعاد�ً  و�كت�شابها  �ل��وط��ن،  �أر����س 
�لإمار�ت  دول��ة  تطور  مع  جديدة 
�لذي  �حل�شاري  �لنهج  �إىل  لفتاً 
�لإمار�ت  دول��ة  د�شتور  عليه  ن�س 
و�نعكا�شه  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملر�أة  تطلعات  حتقيق  يف  �يجابيا 
�لإم����ار�ت����ي����ة و�ل�������ذي ن�������س على 

و�لتي ��شتطاعت �أن حتقق �لريادة 
و �لتميز يف وطن �خلري و�لعطاء 
�أعلى  �إىل  �لو�شول  م��ن  ومتكنت 
درجات �لتمكني يف �ملجالت كافة 
�لعليا  �ملنا�شب  �شغلها  خلل  من 

يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.
و �أ�شاف معاليه يف كلمة مبنا�شبة 
يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي ي�شادف 
غ����د�ً: �إن��ن��ا ن��ع��ت��ز مب�����ش��رية �مل����ر�أة 
يف  و�ملتميزة  �لناجحة  �لإمار�تية 
م�شرية �لعمل �لوطني ومو��شلة 
�لتح�شيل �لعلمي و�شغل منا�شب 

مهمة يف �لدولة.
�أبوظبي  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ورف���ع 
بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات �لتهاين 
�إىل �لقيادة �لر�شيدة  و�لتريكات 
�ل�شيخة  �شمو  �لإم����ار�ت  �أم  و�إىل 

ميادين �لعمل .
و ثمن دور �ملر�أة �لإمار�تية �لر�ئد 
�لأم��ن وقيامها  تعزيز م�شرية  يف 
�أه��د�ف وتطلعات  بنجاح بتحقيق 
�لتطوير  م�����ش��رية  يف  �حل��ك��وم��ة 
باإبد�ع  �مل��ه��ام  �أد�ء  و  و�لتح�شني 
�شرطة  �هتمام  �إىل  لف��ت��ا  ومت��ي��ز 
�لعمل  ف��ر���س  ب��ت��ع��زي��ز  �أب��وظ��ب��ي 
خمتلف  لأد�ء  �ملنت�شبات  جلميع 
�ملهام يف بيئة عمل حتفزهن على 
�لإبد�ع و�لبتكار مبجالت �لعمل 

�ل�شرطي و�لأمني .
�لعامة  �لقيادة  �إن  �ملزروعي  وقال 
بروؤية  ت�شتنري  �أبوظبي  ل�شرطة 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
للمر�أة  �لفر�س  �أف�شل  توفري  يف 
�شرطة  يف  ل��ل��ع��م��ل  �لإم����ار�ت����ي����ة 

�حلقوق  ب��ك��ام��ل  تتمتع  �مل����ر�أة  �أن 
و��شتمل  �لرجل،  بها  يتمتع  �لتي 
�مل�شاو�ة  م���ب���د�أ  ت���وؤك���د  ب��ن��ود  ع��ل��ى 
�لجتماعية وحق �ملر�أة �لكامل يف 

�لتعليم و�لعمل و�لوظائف.

قيادات ال�سارقة: الحتفال ب�يوم املراأة تذكري مبا و�سلت اإليه ابنة الإمارات اأعلى درجات التمكني
•• ال�شارقة-وام:

حت��ت��ف��ل دول�����ة �لإم���������ار�ت يف 28 
بيوم  ع������ام  ك�����ل  م�����ن  �أغ�������ش���ط�������س 
حققته  وم����ا  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل�������ر�أة 
�ملجالت  ك���اف���ة  يف  �إجن�������از�ت  م���ن 
بف�شل �لدعم و�لثقة �لكبرية من 
بقدرة  �لبلد  يف  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لتطوير  ع��ل��ى  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة 

و�مل�شاهمة يف تنمية �ملجتمع.
�شلطان  ع����ب����د�هلل  ����ش���ع���ادة  و�أك�������د 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ع��وي�����س 
�ل�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
�ملر�أة �لإمارتية  �أن �لحتفال بيوم 
�إليه  �شنويا هو تذكري مبا و�شلت 
�أع��ل��ى درج���ات �لتمكني يف كل  م��ن 
من  �ل��ع��امل��ي��ة  �أو  �ملحلية  �مل��ج��الت 
يف  �لعليا  �مل��ن��ا���ش��ب  �شغلها  خ���لل 
�لإمار�ت بقطاعيها �لعام و�خلا�س 
ك���ذل���ك ه���و ت��ق��دي��ر وت���ك���رمي لها 
ل����دوره����ا �ل����ر�ئ����د و�إ����ش���ه���ام���ه���ا يف 
عملية �لتنمية �لتي ت�شهدها دولة 

�لإمار�ت.
و�أ�شاف �أن �لإمار�ت بحكمة قيادتنا 
�لر�شيدة توؤكد وترهن دوماً على 
متيز �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة من خلل 
ك��ل مناحي  دع��م��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 
�حل��ي��اة وت��وف��ري ك��ل م��ا م��ن �شاأنه 
�لفاعلة  م�شاركتها  م��ن  ي��ع��زز  �أن 
لتحقيق مزيد من �لنجاحات �لتي 
ت�شاف �إىل �شجل �إجناز�ت �لدولة 
من منطلق �لإميان بالدور �لكبري 
�لذي توؤديه يف بناء �لوطن فاملر�أة 
�أ����ش���ا����ش���ي يف حتقيق  ���ش��ري��ك  ه���ي 

�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة.
و�أ�شار �لعوي�س �إىل �أن �ملر�أة حتظى 
�إم��ارة �ل�شارقة بدعم كبري من  يف 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
جو�هر  �ل�شيخة  ���ش��م��و  وق��ري��ن��ت��ه 
رئي�شة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
وبف�شل  للأ�شرة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

حكام �لم��ار�ت حر�شت على دعم 
�ملجالت  ���ش��ت��ى  �مل�����ر�أة يف  ومت��ك��ني 
يف  �ل��رج��ل  لأخ��ي��ه��ا  �شريكا  فكانت 
م�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ع��ط��اء �لتي 

تعي�شها �لدولة.
ووجه �لدكتور �لكعبي حتية تقدير 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �ىل 
جو�هر  �ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�����ش��ارق��ة 
رئي�شة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
ل�����ش��وؤون �ل�شرة  �مل��ج��ل�����س �لع��ل��ى 
للطفال  ب������ارزة  م��ن��ا���ش��رة  �ول 
�ل�����لج�����ئ�����ني ل��������دى �مل���ف���و����ش���ي���ة 
ل�شوؤون  �ملتحدة  ل��لمم  �ل�شامية 
ت��ع��ت��ر منوذجا  �ل��ت��ي  �ل��لج��ئ��ني 
�شاحبة  �لمار�تية  للمر�أة  ملهما 
�ل���ع���ط���اء �لن�������ش���اين �ل���لحم���دود 
لدعمها �مل�شتمر للمر�أة وملا تقدمه 
من خدمات وطنية و�إن�شانية على 

�مل�شتوى �لدويل.
وث��م��ن ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة دور �مل����ر�أة 
بكافة  ل���لرت���ق���اء  حم������دود  �ل�����ل 
و�لجتماعية  �لتعليمية  �ملجالت 
ودعمها  و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية 
�شريكاً  بو�شفها  دوره���ا  تعزيز  يف 
�ل��ت��ن��م��ي��ة ..م�����وؤك�����د�  يف م�������ش���رية 
تاأتي  ب��ي��وم��ه��ا  �لح���ت���ف���ال���ي���ة  �أن 
�حل�شاري  �ل��وج��ه  و�إب���ر�ز  لتعزيز 
للدور  وتاأكيد�  �لمار�تية  للمر�أة 
وم�شريتها  و�ل���ري���ادي  �لإي��ج��اب��ي 
وعطائها  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية 

�لد�ئم يف بناء �ملجتمع.

�لإمناء  رئي�س هيئة  �ملدفع  جا�شم 
�ل�شارقة  يف  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري 
ركائز  �أه����م  م���ن  ت��ع��ت��ر  �مل�����ر�أة  �إن 
�ل��ب��لد فهي  و�ل��ت��ط��ّور يف  �لتنمية 
ع��ن�����ش��ر ف���ّع���ال يف �مل��ج��ت��م��ع وخري 
�ملحافل  يف  للوطن  و�شفرٍي  ممثٍل 

�لعاملية.
�لتي  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  و��شاد بدور 
ب�����ش��ك��ٍل ك��ب��ري يف حتقيق  ���ش��اه��م��ت 
نفخر  مهمة  ح�شارية  مكت�شبات 
ب��ه��ا يف ظ���ل �ل���دع���م �ل���لحم���دود 
�ل����ذي توليه  �ل��ك��ب��ري  و�له���ت���م���ام 
�شاحب  برئا�شة  �لر�شيدة  قيادتنا 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
��شتمر�ر�ً  �مل������ر�أة  ل��ت��م��ك��ني  �هلل” 
للنهج �حلكيم �لذي �أر�شى دعائمه 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ثر�ه” منذ  �هلل  “طيب  نهيان  �آل 

بد�ية عهد �لحتاد.
و�أ�شار �ىل �أنه وبالتز�من مع “عام 
�مل�����ر�أة  “يوم  ي��ح��م��ل  �لت�شامح” 
�لإمار�تية” هذ� �لعام �شعار “�ملر�أة 
وعرفاناً  تقدير�ً  للت�شامح”  رم��ز 
وتر�شيخ  �مل��وؤث��ر يف غر�س  ب��دوره��ا 
و�لتاآخي  و�ملحبة  �لت�شامح  مبادئ 
�ملعلم  و�عتبارها  �لآخ���ر  و�ح���ر�م 
�ملجتمعية  �لقيم  غر�س  يف  �لأول 
و�ل��ت��ي متّثل  �لقادمة  �لأج��ي��ال  يف 
�لأ�شا�شية  �ل���دع���ائ���م  مب��ج��م��ل��ه��ا 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ارت  ل��دول��ة 

متيز و�إبد�ع وجناح عر م�شو�رها 
�لطويل هي م�شدر فخر و�عتز�ز 

لدى �لقيادة و�لأ�شرة و�ملجتمع.
و�أ�����ش����ارت �ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر بنت 
�ل���ق���ا����ش���م���ي - م���دي���رة  ع�����ب�����د�هلل 
�ل�شارقة  مهرجان  /فن/  موؤ�ش�شة 
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي �ل�������دويل �لأط����ف����ال 
و�ل�شباب �إىل �أن �ملكانة �لتي و�شلت 
�إمنا  �ليوم  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �إليها 
جاءت ثمرة مل�شروع تنموي �شامل 
ب���د�أ م��ع ت��اأ���ش��ي�����س دول���ة �لإم�����ار�ت 
�إدر�ك  يعك�س  ما  �ملتحدة  �لعربية 
�لآب����اء �مل��وؤ���ش�����ش��ني لأه��م��ي��ة �لدور 
�زده��ار وتطور  �ملحوري للمر�أة يف 

�ملجتمعات.
و�أ�شافت �أن �ملر�أة �لإمار�تية لعبت 
دور�ً مهماً يف �حلر�ك �لثقايف �لذي 
�لهتمام  �أدى  حيث  �لدولة  ي�شود 
�شتى  يف  مهار�تها  وتطوير  باملر�أة 
من  �لعديد  ت�شلمها  �إىل  �ملجالت 
�إىل  ..م�شرية  �لقيادية  �لوظائف 
�أن �لقطاع �لفني �شهد بروز �لكثري 
�لتمثيل  �ملبدعات يف جمالت  من 
و�مل�شرح ويف �لكتابة �لإبد�عية ويف 
و�ل��ن��ح��ت وغريها  �ل��ر���ش��م  ف��ن��ون 
جانب  �إىل  �ل���ف���ن  جم������الت  م����ن 
يف  ومتميز  لف��ت  ب�شكل  ظهورها 
�لقطاعات �لقت�شادية و�لريا�شية 
�ملر�أة  ب��ات��ت  حتى  و�لدبلوما�شية 
�لإمار�تية �ليوم يف مكانة متفوقة 

على �ل�شاحة �لعاملية.

�لفر�س  جانبه  و�إىل  �ل��دع��م  ه��ذ� 
تزخر  �لتي  �لو�عدة  �ل�شتثمارية 
�لتي  و�لت�شهيلت  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ه��ا 
�لطموحات  ل���ل�������ش���ي���د�ت  ت����ق����دم 
�إىل عامل  �ل���دخ���ول  �ل��ر�غ��ب��ات يف 
ريادة �لأعمال فقد �شهدنا ق�ش�س 
جناح و�عدة يف خمتلف �لقطاعات 
ملحمها  ر���ش��م��ت  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ن���خ���ب���ة م�����ن �����ش����ي����د�ت �لأع�����م�����ال 
�مل��ل��ه��م��ات ..م���وؤك���د� ح��ر���س غرفة 
من  �لعديد  �إط��لق  على  �ل�شارقة 
�ملبادر�ت لدعم �جلهود �ملبذولة يف 
�شبيل تعزيز دور �ملر�أة يف �ملجتمع 
وتقدمي كافة �شبل �لدعم ل�شيد�ت 
ور�ئد�ت �لأعمال يف �إمارة �ل�شارقة 
لتظل مثاًل يحتذى به يف �لعزمية 

و�لإر�دة و�لتميز.
ر��شد  �مل���ه���ن���د����س  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم 
ت��ت��ب��ن��ى �شمن  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
وتقدير  دع�����م  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
و�لحتفاء  وج��ه��وده��ا  �مل�����ر�أة  دور 
باجناز�تها و�حلر�س �مل�شتمر على 
م�شري�  �ملوظفات،  م��ه��ار�ت  تنمية 
هيئة  يف  ح��ق��ق��ت  �مل��������ر�أة  �أن  �إىل 
�جناز�ت  �ل�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
و�مل�شتويات  �ل�شعد  خمتلف  على 
قوة  �لن�شائية  �لقياد�ت  و�أ�شبحت 
ف��ع��ال��ة وم����وؤث����رة وط���اق���ة خلقة 

ومبدعة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د بن 

�أمني  �مل��ل  من جانبه ق��ال حممد 
�إن  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س  ع��ام 
�لمار�تية  �مل����ر�أة  ب��ي��وم  �لح��ت��ف��ال 
�لقيادة  لإمي�������ان  ت���رج���م���ة  ي����اأت����ي 
�لر�شيدة باأهميتها ودورها �لفاعل 
كما  و�لتطور  �لتنمية  م�شرية  يف 
ل�شتعر��س  مهمة  منا�شبة  ميثل 
�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة من  م��ا حققته 
جن���اح���ات م��ت��و����ش��ل��ة خ��ا���ش��ة بعد 
�ملو�قع  م��ن  �لكثري  �إىل  و�شولها 
�ملوؤثرة ..موؤكد� �أن كافة �لقر�ر�ت 
و�لتوجيهات �لتي ت�شنها �حلكومة 
�ملر�أة  تخدم  �عتمادها  يتم  و�لتي 

و�لم و�ملوظفة.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت �ل����دك����ت����ورة 
حم��دث��ة �ل��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س هيئة 
�ل�شارقة للتعليم �خلا�س �إن �ملر�أة 
يف  حيوياً  دور�ً  تعلب  �ل�شارقة  يف 
م�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة ويف 
�ملجتمعية  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  ت��رج��م��ة 
�مل����ج����الت  ك����اف����ة  �مل���������ش����رك����ة يف 
�لإمارة  لأجندة  وفقاً  و�لقطاعات 
�مل�شتندة �إىل �أهمية �لعمل �مل�شتمر 
تعزيز  ون����ه����ج  �مل���������ر�أة  مت���ك���ني  يف 
�لقر�ر  �شنع  يف  دوره����ا  وت��ر���ش��ي��خ 
وت��ن��ف��ي��ذ �لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة على 

�أكمل وجه.
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  �أن  و�أ�شافت 
ي����ت����ز�م����ن م�����ع �ن����ط����لق����ة �ل���ع���ام 
�ل���در�����ش���ي �جل����دي����د، م����وؤك����دة �أن 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة مب��ا حققته من 

�ل����ت����ي ق����دم����ت ل���ل���ع���امل من����وذج����اً 
منارة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ب����ه  ُي���ح���ت���ذى 
ر�شالة  ذ�ت  و�إن�����ش��ان��ي��ة  ح�����ش��اري��ة 

عاملية �شاملة.
�لإمن����اء  “هيئة  يف  �إن��ن��ا  و�أ����ش���اف 
بال�شارقة”  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  دور  عالياً  نثمن 
�لتي متثل رمز�ً حقيقياً للت�شامح 
�أجيال  ب��ن��اء  �أ���ش��ا���ش��ي��اً يف  و���ش��ري��ك��اً 
�لنه�شة  م�شار  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة 
�لهيئة  حت���ظ���ى  ح���ي���ث  و�ل����ن����م����اء 
�لكو�در  من  ��شتثنائية  مبجموعة 
�ل���ن�������ش���ائ���ي���ة �ل���وط���ن���ي���ة ت���ع���م���ل يف 
و�لتخ�ش�شات  �مل��ن��ا���ش��ب  خمتلف 
بارزة  و�إجن����از  جن���اح  ب�شمة  ول��ه��ا 
�أنها عن�شر  يف دللٍة و��شحٍة على 
�لهيئة  روؤى  دع���م  يف  وف��ّع��ال  ه���ام 
ناجح  وطنٌي  و��شتثماٌر  و�أهد�فها 
و�لتطوير  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف 
�ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع  يف  وب��الأخ�����س 
و�لتقدير  بال�شكر  نتوجه  ل��ذل��ك 
�للو�تي  �لإم������ار�ت  ن�����ش��اء  ك��ل  �إىل 
�أبدعن و�شاهمن يف خدمة �لوطن 
�لنجاح  م��ن  �مل��زي��د  ل��ه��ّن  متمنني 

و�لتمّيز و�لتاألق.
وقال �لدكتور �شعيد م�شبح �لكعبي 
رئي�س جمل�س �ل�شارقة للتعليم �إن 
�شاحب  برئا�شة  �حلكيمة  �لقيادة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  و�أ���ش��ح��اب  �هلل” 

عائ�شة  �ل�شيخة  قالت  من جانبها 
�شجايا  م���دي���ر  �ل��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د 
فتيات �ل�شارقة مبنا�شبة يوم �ملر�أة 
�آمنا يف دولة  �أنه لطاملا  �لإمار�تية 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أن تطور 
�جتماعية  ف��ئ��ة  �أي  ودور  م��ك��ان��ة 
م��ره��ون��ة ب��امل��ح��ي��ط وم���ا ف��ي��ه من 
ثقافات و�أطر تنظيمية وموؤ�ش�شات 
حتت�شن �لفرد منذ �شغره وتعمل 
على تنمية ثقافته وتعزيز علقته 
مب��ج��ت��م��ع��ه وم�����ن ه�����ذه �ل����روؤي����ة 
�ل�شارقة  فتيات  �شجايا  تاأ�ش�شت 
�لتابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة 
�ل���ق���ادة و�مل��ب��ت��ك��ري��ن ل��ت��ت��ك��ام��ل يف 
�ملوؤ�ش�شات  دوره���ا م��ع غ��ريه��ا م��ن 
بكافة  ب��امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��ه�����س  �ل���ت���ي 
فتيات  �شجايا  ومتكنت  مكوناته 
�ل�����ش��ارق��ة م��ن �ل��ت��اأث��ري �إي��ج��اب��اً يف 
جيل كامل من �لفتيات من خلل 
ثقتهن  وتعزيز  مو�هبهن  تنمية 
�مل�شاهمة يف  ع��ل��ى  ق����ادر�ت  ب��اأن��ه��ن 

�لبناء و�لتنمية و�لتقدم.
و�أكدت �أن فتيات �شجايا �ليوم هن 
�إمار�تيات �مل�شتقبل وجمتمع �لغد 
يف  و�لر�ئد�ت  و�ملعلمات  و�لأمهات 
وما  و�لثقافة  و�ل��ع��ل��وم  �لقت�شاد 
ن���ح���اول غ��ر���ش��ه �ل���ي���وم يف �أذه�����ان 
فتياتنا وما نوؤ�ش�س له من مو�هب 
وم����ه����ار�ت ���ش��ن��ج��ن��ي ث���م���اره غ���د�ً 
تنميًة و��شتد�مًة ومكانًة متقدمًة 

بني �لأمم يف كافة �ملوؤ�شر�ت.

عايدة ال�سحي .. رحلة متيز يف قطاع الطاقة النووية
•• اأبوظبي-وام:

دور�  �ليوم  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  تلعب 
�إجن��از�ت �لدولة  قياديا يف م�شرية 
�أبرزها  وم���ن  �مل���ج���الت  مب��خ��ت��ل��ف 
�ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
للرجل  ف����اع����ل  ����ش���ري���ك  ف�����امل�����ر�أة 
وع��ن��و�ن رح��ل��ة متيز �ل��دول��ة بهذ� 

�لقطاع �حليوي.
و�لتقت وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” 
�لعاملة  �لن�شائية  �لكو�در  باإحدى 
��شتعر�شت  ح��ي��ث  �ل��ق��ط��اع  ب��ه��ذ� 
حظيت  �ل���ذي  و�ل��دع��م  م�شريتها 
به من جهة �لعمل لتحفيزها على 
م�شريتها  خ���لل  �ل��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق 

�ملهنية.
مدير  �ل�شحي  ع��اي��دة  ب����د�أت  ف��ق��د 
�لهيئة  يف  �لإ�شعاعي  �لأم��ان  �إد�رة 
�لحتادية للرقابة �لنووية م�شرية 

�ل�شلمي  �ل����ش���ت���خ���د�م  و����ش���م���ان 
للطاقة �لنووية يف دولة �لإمار�ت.

هذ�  يف  �مل����ر�أة  م�شاركة  �أن  وت��وؤك��د 
ف���ع���ال���ة وتعد  م�������ش���ارك���ة  �ل���ق���ط���اع 
منوذجا يحتذى بها على م�شتوى 
�لهيئة  و�أ���ش��اف��ت عملت   .. �ل��ع��امل 
منذ  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة  �لحت��ادي��ة 
تاأ�شي�شها عام 2009 على ت�شجيع 

 2010 ع�����ام  ب���ال���ق���ط���اع  ع��م��ل��ه��ا 
يف  �لفيزياء  تخ�ش�س  در����ش��ة  بعد 
�ملرحلة �جلامعية لتلتحق بالهيئة 
�شحة  فيزيائي  كاأخ�شائي  وتعمل 
م�شوؤولة عن �لر�خي�س و�لتفتي�س 
يف  وتدرجت  �لإ�شعاعية  للمن�شاآت 
عملها حتى �أ�شبحت م�شوؤولة عن 

�إد�رة �لأمان �ل�شعاعي بالهيئة.
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  �ل�شحي  وت��ق��ول 
�أ�شا�شي  ك�شريك  ج��د�رت��ه��ا  �أثبتت 
�لقطاع  ه������ذ�  ب����ن����اء  يف  ل���ل���رج���ل 
ن���ظ���ام رقابي  �إن�������ش���اء  م���ن خ����لل 
بالدولة  �ل���ن���ووي���ة  ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�لتفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
للوقاية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  وب���ن���اء 
�ل�شعاعية للم�شاهمة يف �لت�شدي 
للطو�رئ �ل�شعاعية وذلك حتقيقا 
حماية  �شمان  يف  �لهيئة  لر�شالة 
�ل�شارة  �لإ���ش��ع��اع��ات  م��ن  �ملجتمع 

جمالت  جميع  يف  �مل���ر�أة  م�شاركة 
ومت  �لتخ�ش�شية  �لنووي  �لقطاع 
�إع���ط���اوؤه���ا ف���ر����س م��ت�����ش��اوي��ة مع 
ت�شجيع  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ت  �ل���رج���ل 
بهذ�  در��شتها  ��شتكمال  �مل��ر�أة على 
ن�شبة  �أن  �إىل  م�����ش��رية   .. �مل���ج���ال 
نحو  تبلغ  �لهيئة  يف  �مل���ر�أة  متثيل 

باملئة.  40
�لأم������ان  �إد�رة  م���دي���ر  وت���وج���ه���ت 
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �لإ���ش��ع��اع��ي 
ل��ل��رق��اب��ة �ل���ن���ووي���ة ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 
قيادة �لدولة �لر�شيدة على �لدعم 
�ل��ك��ب��ري ل��ل��م��ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة و�إىل 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  رئ��ي�����س 
للأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س 
و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ش���ري���ة �ل���ت���ي وف���رت 
و�ل���ت���م���ي���ز كافة  �ل���ن���ج���اح  ع����و�م����ل 

للمر�أة �لإمار�تية لت�شبح منوذجا 
ي��ح��ت��ذى ب���ه �إق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا يف 

جميع �ملجالت.
�لثامن  ي��وم  تكري�س  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �أغ�����ش��ط�����س يوما 
�إمن����ا يعك�س  �لإم���ار�ت���ي���ة  ل���ل���م���ر�أة 
�إجن���از�ت �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة بف�شل 
دعم �شموها ومتكينها يف �ملجالت 
�ل��ه��ي��ئ��ة بوجود  ك��اف��ة ون��ف��ت��خ��ر يف 
بدور  �إمار�تيات ي�شطلعن  كفاء�ت 
�لهيئة  م���ه���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ح���ي���وي 
�لبيئة  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ  �مل���ن���وط���ة 

ووقاية �ملجتمع من �لإ�شعاع.
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
للرقابة �لنووية تويل �أولوية لبناء 
�لقدر�ت �ملو�طنة و�شقل مهارتهم 
من  متخ�ش�شة  بر�مج  خ��لل  من 
�لرنامج  ����ش��ت��د�م��ة  ���ش��م��ان  �أج���ل 
�لنووي �ل�شلمي يف دولة �لإمار�ت.

حمدان املزروعي: للمراأة الإماراتية دور مهم يف جمالت العمل الإن�ساين والتطوعي
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  �مل��زروع��ي  م�شلم  ح��م��د�ن  �لدكتور  �شعادة  �أك��د 
�أهمية  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهلل  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�ل���دور �ل��ذي ت�شطلع ب��ه �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة يف تعزيز 

جمالت �لعمل �لإن�شاين و�لتطوعي.
وق�����ال �مل����زروع����ي يف ت�����ش��ري��ح مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم �مل�����ر�أة 
�ل��دول��ة من  �لن�شاء يف  ب��ه  م��ا حظيت  �إن  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  رعاية وعناية من �ملغفور له 
ح��ال��ي��ا من  ثر�ه” وم���ا جت���ده  �هلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  �آل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  وت�شجيع  دع��م 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
متميزة  جعلتها  كثرية  مكت�شبات  حتقيق  من  مكنها 
ب��ذل��ه��ا وع��ط��ائ��ه��ا، وم���وؤث���رة يف حم��ي��ط��ه��ا �ملحلي  يف 

و�لإقليمي و�لدويل.

�أن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �أكد �ملزروعي  و 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�س 
للأمومة و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية تعدُّ قدوة يف �لتعاطي مع ق�شايا �ملر�أة ب�شورة 
عامة، وملهمة لن�شاء �لإمار�ت يف تبني �ملبادر�ت �لتي 

تعزز دورهن يف هذ� �ل�شدد.
ثقتها يف  و�شعت  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة  �أن  �أ�شاف  و 
بنت �لإمار�ت �لتي ت�شلحت بالعلم و�ملعرفة وتو�شحت 
باأنبل �لقيم و�ملبادئ ما عزز دورها يف �لبناء �لجتماعي 

وبارك جهودها يف �ملجال �لإن�شاين.
�لأحمر  �ل���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وح��ي��ا 
�ل��ع��ام��ل��ة و�مل��ت��ط��وع��ة يف  �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة  ت�شحيات 
�حل���ق���ل �لإن�������ش���اين، م�����ش��ي��د� ب��ج��ه��وده��ا �ل��ك��ب��رية يف 
�ملنكوبني  و�إغ���اث���ة  �مل�����ش��ت�����ش��ع��ف��ني،  ظ����روف  حت�����ش��ني 
لق�شايا  و�لتاأييد  �لدعم  وح�شد  �ملت�شررين  وجن��دة 
�ملر�أة �للجئة و�لنازحة، �إىل جانب دورها �مل�شهود يف 
تعزيز بر�مج حمو �لأمية ورعاية �لأمومة و�لطفولة 
�لإن�شانية  �ملر�أة  �أو�شاع  ومنا�شرة  و�لأيتام،  و�ملعاقني 

�لتي تعاين ويلت �لكو�رث و�لأزمات يف �لعامل. 
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اأخبـار الإمـارات
هيئة البيئة - اأبوظبي حتتفي بيوم املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي -وام:

�أم�س  �أول  �لإمار�تية مبقرها  �مل��ر�أة  بيوم  – �أبوظبي  �لبيئة  �حتفلت هيئة 
تعد  �لتي  غبا�س  عبيد  رفيعة  �لدكتورة  �ملنا�شبة  بهذه  و��شت�شافت  �لأول 
و�حدة من �أبرز �ملهتمات بتعزيز و�شع �ملر�أة ومتكينها وذلك بح�شور �شعادة 

�لدكتورة �شيخة �شامل �لظاهري �لأمني �لعام للهيئة.
�لإمار�تية على  �مل��ر�أة  وق��درة  كفاءة  �ل�شوء على  رفيعة  �لدكتورة  و�شلطت 

�مل�شاركة بقوة وجد�رة يف م�شرية �لنه�شة و�لبناء .
و حتدثت �لدكتورة رفيعة - �لتي �أ�ش�شت �أول متحف للمر�أة على م�شتوى 
�لعامل �لعربي بدبي يف عام 2012 - عن روؤية �ملتحف �لذي �أقيم من �أجل 
�حلفاظ على تاريخ �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت و �إبر�ز دورها يف تنمية جمتمعها 
عملت  �لإمار�تية” �لتي  �مل��ر�أة  “مو�شوعة  �إىل  وتطرقت  هويتها.  وتعزيز 

على تنفيذها على مدى 10 �شنو�ت بالتعاون مع �أ�شتاذة �لعلوم �ل�شيا�شية 
�لدكتورة مرمي لوتاه. و �لتي تبحث يف دور �ملر�أة �لإمار�تية على خمتلف 

�لأ�شعدة منذ مرحلة ما قبل �لحتاد وحتى �لآن .
و توجهت �شعادة �لدكتورة �شيخة �لظاهري بال�شكر للدكتورة رفيعة غبا�س 
“ نفخر   : �شعادتها  �ملنا�شبة وقالت  بهذه  �لهيئة �لحتفاء  على م�شاركتها 
مبا حققته �لدكتورة رفيعة غبا�س �لتي تعتر �إحدى �ل�شخ�شيات �لن�شائية 
�مل�شتوى  رفيعة  �إجن��از�ت  حتقيق  من  متكنت  فقد  �ل�شتثنائية  �لإمار�تية 
�لأع�شاء  م��ن  وتعتر  �ملنا�شب  م��ن  �لعديد  و�شغلت  وخارجها  �ل��دول��ة  يف 

�لنا�شطني يف منظمات عاملية كثرية ومت تكرميها عامليا«.
ف��خ��ورون مبا  “ نحن   : �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ي��وم  �شعادتها مبنا�شبة  وق��ال��ت 
م�شرية  ق��ي��ادة  يف  �أ�شا�شيا  �شريكا  �أ�شبحت  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  حققته 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف دولتنا �حلبيبة ومتكنت بف�شل ما متلكه من موؤهلت 

تعليمية وقدر�ت ��شتثنائية من حتقيق �لكثري من �لنجاحات و�لإجناز�ت يف 
�لعديد من قطاعات �لعمل ».

لدورها  ��شتمر�رية  �إل  هو  ما  �ليوم  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  متيز  “�أن  و�أ�شافت 
�حل��ي��وي و�مل��ه��م �ل��ذي �أدت���ه بكل �إخ��ل���س وت��ف��ان م��ن �ملا�شي وحتى �ليوم 
�ل�شتثنائي  بح�شورهن  ر�ئدة متيزن  ن�شائية  ب�شخ�شيات  يزخر  فتاريخنا 
وتركن ب�شمات و��شحة ور�شمن من خلل م�شاركتهن �لفاعلة و�لإيجابية 

طريقا للتغيري يثبت �أنهن علمة فارقة يف بناء دولة مزدهرة وعادلة«.
و�لعرفان  �ل�شكر  بجزيل  �ملنا�شبة  بهذه  �شيخة  �لدكتورة  �شعادة  وتقدمت 
للقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت و�جلهود �لدوؤوبة ل�شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية “ �لتي �أر�شت قو�عد 
متكني �ملر�أة �لإمار�تية يف جميع جمالت �لعمل يف �لدولة ومهدت �لطريق 

�لذهبي �أمامها لتتبو�أ مكانة بارزة ولتكون عن�شر� رئي�شيا ي�شاند �لرجل يف 
م�شرية �لتنمية .

ودعت �شعادتها �ملر�أة �لإمار�تية يف هذ� �ليوم �لذي يحمل هذ� �لعام �شعار 
“�ملر�أة رمز للت�شامح” لكت�شاف قدر�تها و��شتلهام طموحها و�أحلمها من 
وطننا  وخدمة  �لعطاء  يف  متفانيات  ق��دو�ت  كن  �للتي  �ل��ر�ئ��د�ت  ن�شائنا 
دولة  يف  و�ل�����ش��لم  �ملحبة  ين�شر  للت�شامح  حقيقيا  رم���ز�  لتبقى  �حلبيب 

�لإمار�ت و�لعامل �أجمع«.
�لبيئة  هيئة  �لعاملة يف  �لن�شائية  للكو�در  ب�شكل خا�س  بال�شكر  توجهت  و 
�لتوجهات  لتنفيذ  و�ل��ن��ج��اح  �لتميز  م�شرية  دع��م  يف  �حلثيثة  جلهودهن 
�ل�شر�تيجية للهيئة وحتقيق قيمها �لأ�شا�شية م�شددة على �لتز�م �لهيئة 
�أرقى  �إىل  و�شول  �لهيئة  د�خ��ل  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �مل���ر�أة  بدعم  �مل�شتمر 

درجات �لتميز.

ويل عهد الفجرية: املراأة الإماراتية 
�سريك رئي�س يف التنمية والبناء

•• الفجرية-وام:

�ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�أن �ملر�أة �لإمار�تية تركت ب�شماتها  ويل عهد �لفجرية 
وكفاءتها  جد�رتها  و�أثبتت  �حلياة  جم��الت  خمتلف  يف 
يف  باقتد�ر  م�شاهمة  �إليها  �أوكلت  �لتي  �ملهام  جميع  يف 
�إىل  م�شري�  �لأم���ام  �إىل  �لوطنية  �لتنمية  م�شرية  دف��ع 
ب�”يوم �ملر�أة  �أن �حتفال دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لإمار�تية” هو تكرمي لدورها يف خدمة �لوطن.
وقال �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية 
روؤية  – �إن  ع��ام  ك��ل  م��ن  �أغ�شط�س   28 ي�شادف  �ل��ذي 
�ملجالت  جميع  يف  �مل����ر�أة  مت��ك��ني  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
وعلى �مل�شتويات كافة و�حلر�س على توظيف �إمكاناتها 
وطاقاتها يف خدمة �ملجتمع و�لوطن، �أثبتت من خلله 
�ملر�أة �لإمار�تية ب�شكل عام جد�رتها وكفاءتها ومتيزها 
�لطبيعي  ب��دوره��ا  لت�شطلع  مهام  من  تولت  ما  كل  يف 

و�لر�ئد م�شاركا فاعل يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة.
و �أ����ش���اف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
�لإم��ار�ت��ي��ة حظيت بدعم ل حمدود  �مل��ر�أة  �أن  �ل�شرقي 
و�أ�شبحت متو�جدة يف كل  �لر�شيدة  �لقيادة  من جانب 
�لأعمال و�لوظائف �لإد�رية و�ملهنية ويف كل �لقطاعات 
�حلكومية و�خلا�شة و�أثبتت جد�رتها يف �لدفع مب�شرية 

�لتنمية يف �لبلد �إىل م�شتويات متقدمة.

و �أ�شاد �شموه بالدور �لكبري �لذي تقوم به �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�س 
�لأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  للأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ملر�أة  دعم  �لإمار�ت” يف  “�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لإمار�تية من خلل �إطلقها، �ل�شر�تيجية �لوطنية 
توفري  ب��ه��دف  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  وري��ادت��ه��ا يف  لتمكينها 
حياة كرمية للمر�أة وم�شاركتها يف كل �ملجالت �لعملية 

�لتنموية �مل�شتد�مة.

عبد الرحمن العوي�س : الإمارات مكنت املراأة يف عملية التنمية امل�ستدامة

�سلطان اجلابر: الحتفال بيوم املراأة الإماراتية يرتجم قيمة متاأ�سلة يف جمتمع الإمارات

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية

الفال�سي: املراأة الإماراتية اختارت الريادة نهجًا وهدفًا يف جميع املجالت

مغري اخلييلي: املراأة الإماراتية رمز النجاح والتميز
•• دبي-الفجر:

�لن�شائي  �ل�����ش��رط��ة  جمل�س  ي��ت��ق��دم 
���ش��رط��ة دبي،  �مل��ج��ت��م��ع يف  لإ����ش���ع���اد 
و�لتريكات  �ل��ت��ه��اين  �آي���ات  باأ�شمى 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  �إىل 
مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام، 
للأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
ملوؤ�ش�شة  �لرئي�س �لأعلى  و�لطفولة، 
�لإمار�ت”،  �أم   “ �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
يومهن  �لإم��ار�ت��ي��ات يف  ك��اف��ة  و�إىل 
�لإمار�تية«.  �مل���ر�أة  ي��وم   “ �لوطني 
�أحمد  ع��ن��ود  خبري  �لنقيب  و�أك����دت 
�ل�شرطة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ع��دي 
هذه  �أن  �ملجتمع،  لإ���ش��ع��اد  �لن�شائي 
ُتذكر  �ل��ه��ام��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
ب���ال���دور �ل���ق���ي���ادي و�ل����ري����ادة �لذي 
�لإمار�تية يف خدمة  �مل��ر�أة  به  تقوم 
�لرجل  �شقيقها  وم�شاندة  �ل��وط��ن، 
يف �إعلء كلمته وجعل ر�يته خفاقة 
بني �لأمم. و�أ�شادت �ل�شعدي باختيار 
�ل��ت�����ش��ام��ح( للحتفال  ���ش��ع��ار )رم���ز 
ب��ي��وم �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة، ت��ز�م��ن��اً مع 
�إعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
2019 ،عاماً  حفظه �هلل-، عام   –

�لت�شامح  يعزز ثقافة  للت�شامح، مبا 
يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �لإن�شانية  و�لقيم 
�إعلء �شاأن �لإن�شان ون�شر �ملحبة يف 
�إذ  نحن  �ل�شعدي:  وقالت  �ملجتمع. 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  نحتفي 
ونوؤكد  �لوطنية  �ملنا�شبة  بهذه  دبي 
�لقطاع  يف  ك���م���وظ���ف���ات  ح���ر����ش���ن���ا 
�لع�شكري على نهج �لقيادة �لر�شيدة 
“�أم  �ختيار  ونثمن  �مل���ر�أة  متكني  يف 
�لت�شامح(  )رم���ز  �شعار  �لمار�ت” 
�لإمار�تية،  �مل����ر�أة  ب��ي��وم  للحتفال 
فكل ع��ام و�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة بخري 

وحتقق �ملزيد من �لإجناز�ت.

البواردي : املراأة الإماراتية م�سدر بناء الأمة ورمز �سعادة الوطن

•• دبي-وام:

ق������ال م����ع����ايل ع���ب���د�ل���رح���م���ن بن 
�ل�شحة  وزي�����ر  �ل��ع��وي�����س  حم��م��د 
�ملر�أة  ي��وم  �إن��ه يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
بالنموذج  ن��ح��ت��ف��ل  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�ل������ر�ئ������د �ل���������ذي ت���ك���ر����ش���ه دول�����ة 
�لإم��ار�ت على �شعيد متكني �ملر�أة 
�ملحوري يف عملية  دورها  وتر�شيخ 
دعم  بف�شل  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  رئ��ي�����س 
للأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س 
و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لإمار�ت”  “�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�ل��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��م��ر�أة ك��ل مقومات 
�ل��ت��م��ك��ني ل��ت�����ش��ب��ح ���ش��ري��ك��ا فاعل 
و��شتئناف  �لتنمية  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
�حل�����ش��ارة وذل���ك ����ش��ت��م��ر�ر� لنهج 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�������د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن �أح���م���د 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  �ل�����ب�����و�ردي 
�أن �ملر�أة م�شدر بناء �لأمة  �لدفاع 
�مل�شيء وهي  �حلياة وجانبه  ونبع 
�إىل  م�شري�   .. �لوطن  �شعادة  رم��ز 
�أن �حتفال دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ب� “ يوم �ملر�أة �لإمار�تية “ 
و�إقر�ر  ملكانتها  تقدير  هو  عام  كل 
ب��اأه��م��ي��ة دوره����ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ت�شكل 
�لأم  ه��ي  ف���امل���ر�أة  �مل��ج��ت��م��ع،  ن�شف 
و�ل��زوج��ة و�لأخ���ت و�لب��ن��ة. وقال 
معاليه - يف كلمة له مبنا�شبة “يوم 
ي�شادف  �ل��ذي  �لإمار�تية”  �مل���ر�أة 
�إن   - ع��ام  كل  من  �أغ�شط�س   28
�إىل جانب  �أثبتت  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�ل��ن�����ش��ئ و�شنع  ت��رب��ي��ة  و�ج��ب��ه��ا يف 
�أن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى �لقيام  �لأج���ي���ال 
مبهام �لرجال، فهي �لنموذج �حلي 
م�شاق  حتمل  يف  و�ل��ق��دوة  لل�شر 
له  �ملغفور  �أن  �إىل  لفتا   .. �حلياة 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�هلل  “طيب  �لأول  ومعلمنا  و�لدنا 
�لهتمام  ب�شرورة  �أو���ش��ى  ثر�ه”، 
لدفع  وت�شجيعها  وتعليمها  باملر�أة 
م�����ش��رية �ل��ع��ط��اء وخ��دم��ة �لوطن 
����ش���اأن���ه���ا �����ش����اأن �ل�����رج�����ال، ف���ه���ي ل 
ت��ق��ل ق����درة ع���ن �ل���رج���ل يف حتمل 

�مل�شوؤوليات و�لقيام بجميع �ملهام.
و�أو����ش���ح �أن �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة قد 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  ���ش��اه��م��ت 
و�لتطوير  و�ل����ب����ن����اء  �ل���وط���ن���ي���ة 
�إىل  �ل��ي��وم  لت�شل  وث��ق��ة،  ب��ج��د�رة 
و�لرتب  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ملنا�شب  �أع��ل��ى 
�ملدين  �لقطاع  يف  �شو�ء  �لع�شكرية 

�ل�شيخ ز�يد “طيب �هلل ثر�ه” �لذي 
�آمن بدور وقدر�ت �ملر�أة �لإمار�تية 
وتعزيز  �ل��دول��ة  بنيان  تاأ�شي�س  يف 
�ملوؤثر  وح�شورها  �لوطني  دوره���ا 
و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف 
�لعوي�س  معايل  و�أ�شاف  و�لثقايف. 
يف كلمة له يف يوم �ملر�أة �لإمار�تية 
فاطمة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  دع����وة  �أن 

�ملجتمع  لبناء  �لرئي�شة  �لركائز 
و�لوطن. وقال معاليه يف ت�شريح 

و�لفنية  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
و�لفكرية جاءت بف�شل ما ت�شلحت 
�لعلم و�لوطن ورغبة  به من ُحب 
ب���ني �لأمم،  ����ش��م��ه ع��ال��ي��اً  يف رف���ع 
وبرغم �أن تعليم �لإناث بد�أ متاأخر�ً 
مقارنة بالذكور يف �ملنطقة، �إَِلّ �أن 

�لعمل.
و�أ�شاف �أن �ملر�أة �لإمار�تية حققت 
�لإجن�����از�ت يف وق��ت قيا�شي،  م��ن 
لدى  �ق���ت���د�ر  حم���ط  يجعلها  م���ا 
�ملجتمع  و�أط��ي��اف  ���ش��ر�ئ��ح  جميع 
وعطاءها  ح�شورها  �أثبتت  فقد 
جد�رة  ع��ن  و��شتحقت  ومتيزها، 
م�شري�  �ملجد”..  “�شانعة  لقب 
�أولتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ث��ق��ة  �إىل 
دولة �لإمار�ت، ومنذ عهد �لو�لد 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �مل��وؤ���ش�����س 
�هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن 
ث����ر�ه، ل��ل��م��ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة، حيث 
�شمان  على   “ �هلل  “رحمه  عمل 

ح�شولها على كل حقوقها.
�ل����دك����ت����ور مغري  وق�������ال م����ع����ايل 

قدرتها  و�أث���ب���ت���ت  �ل��ع�����ش��ك��ري،  �أو 
�لنهو�س  م�����ش��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  ع��ل��ى 

بالوطن.
�ل�شمو  �شاحب  ق���ر�ر  �أن  و�أ���ش��اف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة �ل���ق���ائ���د �لأع���ل���ى 
�هلل”،  “حفظه  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
ب����رف����ع ن�������ش���ب���ة مت���ث���ي���ل �مل����������ر�أة يف 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي �إىل 
%50 يعك�س توجه �لقيادة �لعليا 
�لقطاع  يف  �مل���ر�أة  م�شاركة  باأهمية 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي، و�أه����م����ي����ة دوره�������ا يف 
�ل�شيا�شية،  �لتنمية  م�شرية  تعزيز 
�ملجل�س  يف  م�����ش��اه��م��ات��ه��ا  ومت��ك��ني 
ل���ي���دوي �شوتها  ر�ئ�����دة،  ك��ت��ج��رب��ة 
�شوؤون  ، ولتطرح  عالياً حتت قبته 
وت�شاهم يف حل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
ق�شاياها �إىل جانب ق�شايا �لوطن 
�لإمار�تية  �مل�����ر�أة  �إن  م�شيفة   ..
عربية  �م��ر�أة  �أول  بكونها  ت�شرفت 

تتوىل رئا�شة برملان بلدها .
وذك��ر معايل وزي��ر �لدولة ل�شوؤون 
�أهمية دور  على  تاأكيد�ً  �أنه  �لدفاع 
�ل�شيخة  �شمو  �أطلقت  فقد  �مل���ر�أة، 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 

“�ملر�أة  بنت مبارك لتكري�س �شعار 
بيوم  ل��لح��ت��ف��ال  للت�شامح”  رم���ز 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ه��ذ� �ل��ع��ام يوؤكد 
ب��ر���ش��ي��خ ثقافة  ���ش��م��وه��ا  �ه��ت��م��ام 
بدور  وثقتها  �ملجتمع  يف  �لت�شامح 
للت�شامح  رم���ز�  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة 

و�لتعددية و�لتعاي�س.
�لقيادة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����ار 
تاأ�شيل  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  �ل��ر���ش��ي��دة 
�شريكة  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة  م��ك��ان��ة 
فكانت  و�لزده���ار  �لبناء  يف  فاعلة 
�أرفع  ت��ب��و�أت  �ل��ق��ي��ادة و  حم��ل ثقة 
و�لتنفيذية  �ل�شيا�شية  �مل��ن��ا���ش��ب 
منا�شب  وخم��ت��ل��ف  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
بو�شع  تت�شل  �لتي  �لعليا  �لقيادة 
�لقر�ر  و�ت���خ���اذ  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات 
حم��ق��ق��ه �ل��ك��ث��ري م���ن �لإجن�������از�ت 
ن���ف���اخ���ر بها  �ل���ت���ي  و�ل���ن���ج���اح���ات 

�لأمم.

•• اأبوظبي-وام:

بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  �أك��د 
�أح��م��د �جل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل���لإع���لم �أن 
ي��وم �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ذي يقام 
هذ� �لعام حتت �شعار “�ملر�أة رمز 
لة  للت�شامح” يرجم قيمة متاأ�شّ
يف جم��ت��م��ع دول�����ة �لإم���������ار�ت مت 
له  �مل��غ��ف��ور  ع��ه��د  م��ن��ذ  تكري�شها 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
رحمه �هلل �لذي كان له دور كبري 
يف مت��ك��ني �مل������ر�أة ل��ت��ك��ون �إح����دى 

له مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية 
: “ �إن���ن���ا �ل���ي���وم ن���رى ن��ت��اج هذه 
متكني  يف  �ل�شت�شر�فية  �ل��روؤي��ة 
ري���ادت���ه���ا حملياً  وت��ع��زي��ز  �مل������ر�أة 
ودول��ي��ا ح��ي��ث تو��شل  و�إق��ل��ي��م��ي��اً 
�لنهج  ه����ذ�  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
ف��ع��ّززت دع��م �مل���ر�أة ومّكنتها عر 
و��شر�تيجيات  ب��ر�م��ج  �إط����لق 
�ملر�أة  مب�����وجبها  �أ�شبحت  فّعالة، 
���ش��ري��ك��اً �أ���ش��ا���ش��ي��اً م���ع �ل���رج���ل يف 
خمتلف مناحي �حلياة وجمالت 
معاليه  و�شدد  �لوطني”.  �لعمل 
�حلثيثة  �ملتابعة  بف�شل  �أن��ه  على 

ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�س  م��ب��ارك 
�ل���ع���ام رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�لرئي�س  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�مل����ر�أة  ت��و����ش��ل  �لإمار�ت”  “�أم 
�لعطاء  م�������ش���رية  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
قدرتها  للعامل  وتثبت  و�ل��ن��ج��اح 
ب�شغل  وج��د�رت��ه��ا  �ملناف�شة  ع��ل��ى 
�لقيادية يف  �ملنا�شب  �لعديد من 
تعتر  كما   .. �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
م��ه��م��اً يف تطوير  ���ش��ري��ك��اً  �مل�����ر�أة 
بقطاعاته  و�ل��ن��ه��و���س  �مل��ج��ت��م��ع 

�ملختلفة، مبا فيها قطاع �لإعلم 
�ل����ذي ي��ق��وم ب�����دوره �حل���ي���وي يف 
�حل�شارية  �ل���������ش����ورة  ت���ر����ش���ي���خ 
للإمار�ت. و تقدم معايل �لدكتور 
�شلطان بن �أحمد �جلابر بال�شكر 
يومها  يف  �لإم����ار�ت����ي����ة  ل���ل���م���ر�أة 
ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن �إجن������از�ت 
�ملحلي  �ل�����ش��اأن  ع��ل��ى  تقت�شر  مل 
يف  �لف�شل  لها  ك��ان  ب��ل  فح�شب، 
خارجياً،  �ل���دول���ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
�لوطنية  �جل��ه��ود  بف�شل  وه����ذ� 
لأخ�����و�ت�����ن�����ا وب���ن���ات���ن���ا �مل���ب���دع���ات 

�مل�شتنري�ت �ملت�شاحمات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أك�����د م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أح���م���د بن 
ع��ب��د�هلل ب��ال��ه��ول �ل��ف��ل���ش��ي وزير 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �لعايل  ل�����ش��وؤون  �ل���دول���ة 
جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة  و�مل��ه��ار�ت 
�أن  للف�شاء،  �لإم���ار�ت  وكالة  �إد�رة 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �خ��ت��ارت �لريادة 
يف جميع �ملجالت، وبدعم �لقيادة 
�ل��ر���ش��ي��دة ل��ه��ذ� �ل��ه��دف، ترجمته 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة و�ق��ع��اً تفخر به 
�ل��ي��وم على جميع  دول���ة �لم����ار�ت 
�لأ�شعدة �ملحلية و�لإقليمية وحتى 

�لعاملية.
جناحات  “�إن  �ل��ف��ل���ش��ي:   وق�����ال 
�ل�شتثنائية  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل�������ر�أة 
�لنو�حي  �لتي حققتها يف خمتلف 

للمر�أة  و�لتميز  �لن��ط��لق  رح��ل��ة 
زمن  يف  �لفجوة  ردم��ت  �لإمار�تية 
قيا�شي حيث ت�شّكل �لن�شاء �لن�شبة 
�لعايل  �لتعليم  ق��ط��اع  يف  �لأك����ر 
�لعمل  يخ�س  وفينا  �لإم����ار�ت،  يف 
�ل��دول��ة من  ق��ط��اع يف  �أي  ل يخلو 
وق�ش�س  �لن�شائي  �لعن�شر  تو�جد 
جن��اح��ات��ه��ن �ل���ب���ارزة، ���ش��و�ء كانت 
حتى  �أو  �لتقليدية  �لقطاعات  يف 
�لف�شاء  قطاع  مثل  منها  �حلديث 
و�لذي ُتعتر �لم��ار�ت من �لدول 

�لفتّية فيه.« 
هو  ذل��ك  على  �لأمثلة  �أب��رز   «ومن 
�إجن������از�ت �أخ���و�ت���ي وزم��ي��لت��ي يف 
�لف�شائي  �لقطاع  جهات  خُمتلف 
�أم �شبه  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �شو�ء 
�حلكومية، حيث كان لإ�شهاماتهن 

وعملهن �ملتو��شل �لدور �لأكر يف 
ريادة �لدولة لهذ� �لقطاع �حليوي، 
وهو ما نفخر به لكّني �أثق باأّنه ل 
ي�شّكل �شقف �لطموح لدى �أخو�تنا، 
فاإن كانت �لريادة للمر�أة �لإمار�تية 
�لقطاع  يف  �ل���رج���ل  ن��ظ��ريه��ا  م���ع 
�ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  �لف�شائي 
يف �لوقت �حل��ايل، فهي تظل جزء 
�إليه  ل يتجّز�أ من م�شتقبل ن�شعى 
�لقطاع  �لإم����ار�ت  دول��ة  فيه  تقود 

على م�شتوى �لعامل«.
توجيهات  ع��ل��ى  �ل��ف��ل���ش��ي   و�أثنى 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد 
للأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�شعار  يكون  باأن  �لأ�شرية،  �لتنمية 

�لإمار�تية  �مل����ر�أة  ب��ي��وم  �لح��ت��ف��ال 
للت�شامح”،  رمز  “�ملر�أة  �لعام  هذ� 
ك���ان���ت خري  ���ش��م��وه��ا  �أن  م���ع���ت���ر�ً 
�أجمل  يف  �لت�شامح  مل��ف��ه��وم  مم��ث��ل 
����ش���وره، وه����و �ل����ذي ر���ش��خ��ت��ه من 
�مل��ب��ادر�ت �لتي  خ��لل �لعديد م��ن 
�ملر�أة  دور  على  �لتاأكيد  �إىل  �شعت 
�لت�شامح  قيم  ن�شر  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ب���ني جميع  �ل�����ش��ل��م��ي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�لأع������ر�ق و�لأج���ن���ا����س ����ش���و�ء على 

�أر�س �لإمار�ت �أو خارجها.
 وختم �لفل�شي: “�ملر�أة �لإمار�تية 
�ل���ي���وم ه���ي ق����وة ف��اع��ل��ة يف جناح 
و�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ري��ادة  معادلة 
نوؤمن باأنها ل تكتمل دون م�شاركة 
�لوطنية  و�ل�شو�عد  �لعقول  كافة 

�لفاعل.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور مغري خمي�س 
تنمية  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �خل��ي��ي��ل��ي 
�لإمار�تية  �مل������ر�أة  �أن  �مل��ج��ت��م��ع، 
و�شيا�شية  �جتماعية  مكانة  بلغت 
ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���رم���وق���ة، وذل���ك 
�لقيادة  �إمي��������ان  م����ن  �ن���ط���لق���ا 
رئي�س  ك�شريك  بدورها  �لر�شيدة 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف 
ت�شهدها  �ل����ت����ي  و�مل���������ش����ت����د�م����ة 

�لدولة.
وقدم معاليه - يف كلمة مبنا�شبة 
يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي ي�شادف 
�أغ�شط�س من كل عام وياأتي   28
هذ� �لعام حتت �شعار “ �ملر�أة رمز 
�لتهاين  �آي���ات  �أ�شمى   “ �لت�شامح 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  �إىل 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�س  م��ب��ارك 
�ل����ع����ام رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�لرئي�س  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل���لأم���وم���ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
رمز�  تعد  و�لتي  �لإمار�ت”،  “�أم 
دعمت  فقد  �لإم���ار�ت؛  يف  للمر�أة 
�شموها �ملر�أة يف خمتلف �ملجالت، 
بال�شكل  �إمكانياتها  م��ن  وع���ززت 
�أعلى  ت��ت��ب��و�أ  �مل������ر�أة  �ل�����ذي ج��ع��ل 
ميادين  خم��ت��ل��ف  يف  �مل���ن���ا����ش���ب 

�ملجتمع  يف  �مل�������ر�أة  �إن  �خل��ي��ي��ل��ي 
�أ�شرة  لإن�شاء  نو�ة  تعد  �لإمار�تي 
ومت�شاحمة  وح��ا���ش��ن��ة  م�شتقرة 
�لعديد  قدمت  كما  �أفر�دها،  لكل 
�لإ�����ش����ه����ام����ات يف جم�����الت  م�����ن 
وبناء  و�لتعليم  �ل�شحية  �لرعاية 
خمتلف  يف  وك����ذل����ك  �لأ�������ش������رة، 
جعلها  م��ا  �لفنية،  �لتخ�ش�شات 
ل��ل��ن��ج��اح و�ل��ت��م��ي��ز، يفخر  رم�����ز� 
دولتنا  ومقيم يف  كل مو�طن  بها 

�حلبيبة.
�لوطنية  �ل�شر�تيجيات  وثمن 
�ل���ت���ي �أط���ل���ق���ت خ�����لل �لأع��������و�م 
�مل��ا���ش��ي��ة ب���ه���دف مت��ك��ني �مل������ر�أة، 
�ملجل�س  ن�شبة م�شاركتها يف  ورفع 
�ل��وط��ن��ي �لحت�������ادي، م���وؤك���د� �أن 
�لقدر�ت  �أثبتت  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�لكبرية �لتي تتمتع بها ما يوؤهلها 
�ل�شيا�شية  �لعملية  غمار  خلو�س 

و�لنتخابية بل و�لتفوق فيها.
تنمية  د�ئ����رة  �أن  �خل��ي��ي��ل��ي  و�أك����د 
ت�شمني  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  �مل���ج���ت���م���ع 
�مل���ب���ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي تعزز 
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �مل����������ر�أة  ح�������ش���ور 
�أبوظبي،  �إم����ارة  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�لرت���ق���اء ب��دوره��ا جت��اه تطوير 
�لتطوعي  و�لعمل  �ملجتمع  �أف��ر�د 

و�مل�شاركة �ملجتمعية.

�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����لأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
“�ملر�أة  �لعام  هذ�  �شعار   ، �لأ�شرية 
بيوم  �ح���ت���ف���ال  للت�شامح”  رم����ز 
�ملر�أة �لإمار�تية، تقدير� جلهودها 
�ملر�أة  �أن  وموؤكدة  بدورها  وعرفانا 
هي �لأ�شا�س يف �شناعة �أمة قائمة 
�حلميدة  �لأخ������لق  م���ب���ادئ  ع��ل��ى 
و�خلري  �لت�شامح  بقيم  ومت�شفة 
�لقادرين  �لرجال  ت�شنع  فهي من 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة وط��ن��ه��م ب��ع��زة و�إب����اء، 
“فالأم مدر�شة �إذ� �أعددتها، �أعددت 

�شعبا طيب �لأعر�ق«.
�مل�����ش��ل��ح��ة قد  �أن ق��و�ت��ن��ا  و�أ����ش���اف 
دور  ومت����ك����ني  دع������م  يف  ����ش���اه���م���ت 
وفتح  �لع�شكري  �لقطاع  يف  �مل���ر�أة 
وتاأهيلها  �لع�شكري  �لتدريب  باب 
�ن�شمامها  خ������لل  م�����ن  وذل�������ك 
�لع�شكرية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  ل���ل���دور�ت 
فر�شة  �مل��ر�أة  متنح  �لتي  و�لأمنية 
من  ومتكنها  و�ل��ت��دري��ب،  �لتعليم 
�لعلمية  ق��در�ت��ه��ا  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء 
و�ل���ع���م���ل���ي���ة، وق�����د �أث���ب���ت���ت �مل������ر�أة 
�لإم��ار�ت��ي��ة على م��دى �أع����و�م من 
كفاءتها  و�مل��ث��اب��رة  و�جل��ه��د  �لعمل 
حتمل  على  وق��درت��ه��ا  وجاهزيتها 
�لع�شكرية  �مل��ج��الت  يف  �مل�شوؤولية 
�لأعمال  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  وم�شاركتها 
و�لإغاثية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لإد�ري������ة 

بالت�شاوي مع �شريكها �لرجل.
�لبو�ردي يف ختام كلمته كل  وقال 
للمر�أة  و�لعرفان  و�ل�شكر  �لفخر 
�لإمار�تية �لتي �أثبتت �أنها �لقدوة، 
م�شرية  يف  �آخ����ر  �إىل  ت���ق���دٍم  وم���ن 

�لتنمية لوطن �لعطاء.

حاكم الفجرية: الإمارات توا�سل 
متكني املراأة ودعمها يف املجالت كافة

•• الفجرية -وام:

�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية �أن دولة �لإمار�ت 
جمال  يف  عملها  ��شر�تيجية  تو��شل  �ملتحدة  �لعربية 
تعزيز  يف  �لعاملي  بدورها  م�شيد�  ودعمها  �مل��ر�أة  متكني 
بينهما  �مل�شاو�ة  حتقيق  و  �جلن�شني  بني  �لفو�رق  �إز�ل��ة 

وذلك كنتيجة ل�شيا�شاتها يف متكني �ملر�أة.
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  “يوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  �شموه  عر  و 
�شنو�ت  عر  للمر�أة  �لدولة  حققته  مبا  �عتز�زه  “عن 
�لحت��اد �لتي تقرب من جتاوز عقدها �خلام�س وقال 
�لعمل  �ليوم مو�قع متقدمة يف  �لإمار�تيات  “ تتبو�أ   :
�حلكومي ول يغنب عن �أي من مر�فق �لدولة وقطاعات 
ق��در�ت��ه��ن على  كافة  �مل��ج��الت  �أث��ب��ن يف  و  �لعمل فيها 
�لنهو�س مبهامهن حتى �أ�شحت �ملر�أة �لإمار�تية مثال 

يحتذى بني ن�شاء �لعامل.

�لكبري  �ل���دور  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ثمن  و 
�لذي تقوم به �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س 
�لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة  �لن�شائي  �لحتاد 
و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية يف 
وتعزيز مكانتها حمليا  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ودع��م  خدمة 
و�إقليميا وعامليا ملو��شلة تاأدية دورها �لريادي يف عملية 
�لبناء و�لتقدم، م�شري� �إىل �أن �ختيار �شعار “�ملر�أة رمز 
يج�شد  �لعام  ه��ذ�  ب��الإم��ار�ت��ي��ات  للحتفال  للت�شامح” 
مكانتهن �لإن�شانية و�ملوؤثرة يف م�شرية �لدولة �لتي باتت 

تعرف بالعامل عا�شمة للت�شامح و�لإخاء �لإن�شاين.
وهناأ �شموه �لإمار�تيات مبنا�شبة يومهن �لوطني جمدد� 
�إده��ا���س �لعامل مبا  �لإم��ار�ت��ي��ة على  �مل��ر�أة  �لثقة بقدرة 
تنجزه على كل �مل�شتويات و�أكد �أن ح�شورها �ملرتقب يف 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي بن�شبة تبلغ 50 باملئة �شهادة 
�عر�ف وتقدير باأهمية دورها يف عملية �لتطوير �لتي 

ت�شهدها �لدولة يف خمتلف �لقطاعات.

»جمل�س ال�سرطة الن�سائي« يهنئ اأم 
الإمارات بيوم املراأة الإماراتية

ع�����ش��ار م�شيح  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، م�����ش��ي��ح  م���ور�����س 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)0843152(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
�لعاملية للتجارة  �ل�ش�����ادة/و�يد  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 
�لينا  تقدمو�  قد    CN رقم:2682701  رخ�شة  ذ.م.م   �لعامة 

بطلب
تعديل ن�شبة �ل�شركاء

حممد بلل ح�شن حاجي حممد خور�شيد عامل من 49% �ىل %39
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ج�شيم �لدين �شالح �حمد %10
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بروتك

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1021233 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يوفر�ج تالو�ر لوفر�ج تالو�ر %100

AD GROUP تعديل وكيل خدمات/��شافة �يه دي جروب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كري�شتوفر جلني ترينبول

تعديل وكيل خدمات/حذف
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شريفز  مني  �ل�ش�����ادة/ورك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانه �لعامة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2178567 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل �حمد مبارك بالليث %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبد�هلل حمد�ن غميل �ل�شام�شي

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لل�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/كنوز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�شية ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1144803 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شالح هيثم �لهميمى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد كر�مه �حلد�د �لعامري

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�بوطاهر  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعمال �لكهربائية و�ل�شحية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1044453 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد جاويد ح�شني �بو طاهر %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شامل حمد م�شلم �ملعمري
تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل حمد م�شلم �ملعمري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بوطاهر �شلطان �حمد
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN  بال�شم �لتجاري بيوتي مودز  رقم: 2085511 
�لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  �لتجميل  مل�شتح�شر�ت 
و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا فعلى كل من له حق 
�و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
�ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ� 
�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  حق 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ� روبز للزياء - �شركة �ل�شخ�س 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لو�حد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2205007 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمه جمعه عبد�هلل �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد جمعه بطي �ل حمر عني �ملحريبي

تعديل عنو�ن/UNTI TYPE من - �ىل

تعديل ن�شاط/حذف بيع حقائب �ليد و�ملنتجات �جللدية - بالتجزئة )4771906(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلوبال 
بيجنت لل�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

رخ�شة رقم:CN 2530634   تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28 

�سيرنجي �ستار لدارة املرافق- ذ.م.م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
   1905012867 بالرقم   �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2019/07/01

يعلن �مل�شفي ��شورن�س لتدقيق �حل�شابات عن حل وت�شفية �شركة
)�سيرنجي �ستار لدارة املرافق - ذ.م.م(

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لدية  من  فعلى   CN-1982366

فاك�س   026264006 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  به 
026264007 �س ب  107750 �بوظبي �لنادي �ل�شياحي بناية نورة 

ماجد حممد �لفطيم �لطابق 10 مكتب رقم 1  م�شطحبا معه كافة 
�لأور�ق و�مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خلل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تيل وتول لللعاب

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1322617 
تعديل ��شم جتاري من/تيل وتول لللعاب 

TEELA AND TOOLA TOYS

�ىل/تيل تول للمو�د �لغذ�ئية
TEELA AND TOOLA FOOD STUFF

تعديل ن�شاط/��شافة ك�شك بيع ذرة وفو�شار )47٨1010(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �للعاب ولعب �لطفال - بالتجزئة )4764001(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �شا �ند نا�شتا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2692984 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شوجا �حمد بارك �حمد ٢%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل بلل عبد�هلل �ملهريي من وكيل خدمات �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل بلل عبد�هلل �ملهريي من 0% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شمري تزمل علي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شمري تزمل علي من 100% �ىل %40

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�حلكيم حاجي عبد�للطيف %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عا�شقول حممد �بو �لقا�شم ٢%
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/كافترييا �شا �ند نا�شتا 

CHA AND NASTA CAFETERIA
�ىل/كافترييا �شا �ند نا�شتا ذ.م.م

CHA AND NASTA CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطبعة �لطاوؤو�س �لتجارية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1072264 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تايل �شاتي�شان د�نيل ٢5%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم كوجنو �شاجاهان ٢4% 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مبارك مرزوق مبارك مرزوق �ملن�شوري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مبارك مرزوق مبارك مرزوق �ملن�شوري من 100% �ىل %51
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مطبعة �لطاوؤو�س �لتجارية 

PEACOCK PRINTING PRESS
�ىل/مطبعة �لطاوؤو�س �لتجارية ذ.م.م

PEACOCK PRINTING PRESS LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة حلود للهند�شة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1001517 
لل�شتثمار  �نرنا�شيونال  كون�شرك�شن  �شركة  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

Construction International Investment Company LLC   ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حلود للهند�شة �ملحدودة

lahoud engineering ltd
تعديل وكيل خدمات/حذف - �شيرنجي لل�شتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة حلود للهند�شة
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 0.50*0.٢0 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�شركة حلود للهند�شة 
LAHOUD ENGINEERING COMPANY

�ىل/�شركة حلود للهند�شة ذ.م.م
LAHOUD ENGINEERING COMPANY LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�شيار�ت   غيار  لقطع  عبد�حلكيم  �بو  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1025863 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حكيم عبد�هلل نا�شر �حمد �شايع من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حكيم عبد�هلل نا�شر �حمد �شايع من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد �شيد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد علي حممد �شيد من 100% �ىل %4
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عمر حممد عبد�هلل %45

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �بو عبد�حلكيم لقطع غيار �ل�شيار�ت 

ABU ABDUL HAKEEM AUTOMOTIVE PARTS ESTABLISHMENT
�ىل/موؤ�ش�شة �بو عبد�حلكيم لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م

ABU ABDUL HAKEEM AUTOMOTIVE PARTS ESTABLISHMENT LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وينكز حللول �لطاقة - فرع �أبوظبي 1

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1037951 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/وينكز حللول �لطاقة - فرع �أبوظبي 1 

1  WINGS POWER SOLUTIONS - BRANCH OF ABU DHABI

�ىل/وينكز حللول �لطاقة
WINGS POWER SOLUTIONS

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول من�شات �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية )091001٨(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة معد�ت توليد �لطاقة �لكهربائية ونقلها وتوزيعها - باجلملة )4659104(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ركن �لأناقة للخياطه �لرجالية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1032313 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ركن �لأناقة للخياطه �لرجالية 

ROKEN AL ANAQAH GENTS TAILORING
�ىل/�م �يه �ي لتنظيف �ملباين

M A I CLEAN BUILDING
تعديل عنو�ن/من �أبوظبي بني يا�س �شرق 3 - ق S1٢ - معر�س 5 بناية/حممد �شعيد �لعامري 
  RCS-1655104-1601  9 �شرق  ز�يد  بن  حممد  مدينة  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �بوظبي  �ىل 

RCS-1655104-1601 �ل�شيد عبد�هلل �شعيد عبد�هلل
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )٨1٢1001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملن�شوجات و�لأقم�شة - بالتجزئة )4751001(

تعديل ن�شاط/حذف خياطة �مللب�س �لرجالية �لعربية )1410903(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لأحذية �لرجالية - بالتجزئة )4771901(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعطور - بالتجزئة )477٢007(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ح�شن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ح�شن لبيع �ملو��شي
رخ�شة رقم:CN 2608862   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيونك�س �ينفو لل�شت�شار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شريبية رخ�شة رقم:2620727 
تعديل ��شم جتاري من/فيونك�س �ينفو لل�شت�شار�ت �ل�شريبية 

PHOENIX INFO TAX CONSULTANCY

�ىل/مكتب فيونك�س �إنفو للإد�رة
PHOENIX INFO MANAGEMENT OFFICE

تعديل ن�شاط/��شافة مكتب �د�رة )7010001(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شت�شار�ت �ل�شريبية )69٢000٢(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
�لذهبية للمقاولت  �ل�ش�����ادة/�ل�شطورة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1186588 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان خمي�س عبيد �لهاملي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يو�ن كينج ز�جن %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خليفه متعب �شامل �لقبي�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�ن كينج ز�جن
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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ليف دايركرتي للدعاية والعالن- ذ.م.م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
 1955008113 بالرقم    �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2019/07/01

يعلن �مل�شفي ��شورن�س لتدقيق �حل�شابات عن حل وت�شفية �شركة
)ليف دايركرتي للدعاية والعالن - ذ.م.م(

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لدية  من  فعلى   CN-1965931

فاك�س   026264006 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  به 
026264007 �س ب  107750 �بوظبي �لنادي �ل�شياحي بناية نورة 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للتنمية  �لإم������ار�ت  جمعية  �ح��ت��ف��ت 
�لج��ت��م��اع��ي��ة يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة يوم 
“يوم  مبنا�شبة  �لثنني  �لأول  �أم�س 
�ملر�أة �لإمار�تية،” بفاعليات ��شتملت 
�خليمة  ر�أ���س  ل�شيد�ت  زي��ارة  تنظيم 
يف  �مل��ر�أة  ملتحف  و�ملقيمات  �ملو�طنات 
هيئة مو��شلت  بالتعاون مع  دب��ي،  

ر�أ�س �خليمة.
بجولة  �ل���ن�������ش���ائ���ي   �ل�����وف�����د  وق��������ام 
��شتعر�شت  �مل���ت���ح���ف،  يف  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
غبا�س  رف��ي��ع��ة  �ل���دك���ت���ورة  خ��لل��ه��ا 
توثيقيا  ف��ي��ل��م��ا  �مل��ت��ح��ف،  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  �إ���ش��ه��ام��ات  ت�شمن 
بتد�شني  �نتهاء   ، �ل��وط��ن  م�شرة  يف 
بعنو�ن  �لدكتورة رفيعة غبا�س  كتاب 

ع�شرها«. �شبقت  “�مر�أة 
يف متحف �ملر�أة يف دبي كانت �لأجو�ء 
باإ�شهامات  �لحتفاء  عك�شت   مثالية 
و�إجن��������از�ت �مل������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة، كما 

�ملو�شومة  �مل��ت��ح��ف  ج������در�ن  ن��ط��ق��ت 
بتاريخ مديد و�شور تخرق �ملر�حل 
�أم��ه��ات��ن��ا وجد�تنا  ل����دور  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  
�لإم����ار�ت����ي����ات �ل���ت���ي من���ت و�م���ت���دت 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  ج���ذوره���ا 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أ�ش�شها  منذ  للدولة 
ثر�ه،  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
للمر�أة  �ل���د�ع���م  ن��ه��ج��ه  يف  و����ش��ت��م��ر 
وتذليل �لعقبات لها ومتكينها لتقلد 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل��ن��ا���ش��ب 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 

رئي�س �لدولة.

تاريخ املراأة الإماراتية:
قالت  �لتعريفية  �جلولة  بد�ية  ويف 
�مل�����ر�أة  هو  �أن متحف  ب��ن��ت غ��ب��ا���س: 
بتاريخ  يهتم  توثيقي،  ثقايف  مركز 
�مل��ر�أة يف �لإم���ار�ت، وحا�شرها، وكل 

يتعلق بجو�نب حياتها من فكر،  ما 
وت����ر�ث،  و�آد�ب،  وف���ن���ون،  وث���ق���اف���ة، 
حياتها  وط��ق��و���س  ومن����ط  وت����اري����خ، 
�ليومية، كما يعمل �ملتحف علي رفع 
�ل��دور �حلقيقي للمر�أة  �لنقاب عن  
يف ك��اف��ة �مل���ج���الت، ك��م��ا ي��ع��د خدمة 
�ملر�أة  مكانة  على  للتدليل  معرفية 
ما  بف�شل  و�إجن���از�ت���ه���ا  �لإم���ار�ت���ي���ة 
حكومية  وم�شاندة  دع��م  م��ن  جت��ده 
�شرحا  ق���دم���ت  ك���م���ا  وجم��ت��م��ع��ي��ة. 
�ل�شور  �لتقاط  لذكريات  تف�شيليا 
�ل�شجون-،  -�أثارت  �لتي  وتفا�شيلها 
و�لت�شحيات �لتي قدمتها �لن�شاء يف 
�لن�شاء  و�ل�شلم فكانت دموع  �حلرب 
�حل���ا����ش���ر�ت دل���ي���ل ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز 
�لإمار�تية،  للمر�أة  تقدير  و�شهادة 
ح��ي��ث ت����رى ب��ن��ت غ��ب��ا���س �أن �مل�����ر�أة 
ربة  م��ن  �أدو�ره������ا  جميع  يف  ملهمة 
منزل ومعلمة ووزيرة وم�شوؤولة و�أن 
�أمام  م�شر�عيه  على  مفتوح  �ل��ب��اب 

�لريادة و�لنجاح.

دور املراأة :
كما �أعرب وفد �لرحلة للمتحف عن 
للتنمية  �لإم����ار�ت  جلمعية  �متنانه 
�ملتحف  زي��ارة  �لذكية يف  لفتتها  على 
�مل��ر�أة ودوره��ا وحر�شها  و�لتي تثمن 
على  و�لتعرف  �لأجيال  تو��شل  على 
ت��اري��خ �لإجن����از ل��ل��م��ر�أة وم���ن جانبه 
قال خلف �شامل بن عنر نائب رئي�س 
جمعية  ع���ام  م��دي��ر  �لإد�رة  جم��ل�����س 
ت��اأت��ي يف �إطار  �ل��زي��ارة  �أن  �لإم�����ار�ت، 
ودورنا  �لإم��ار�ت��ي��ة  ب��امل��ر�أة  �فتخارنا 
جتاهها، لنكون حلقة و�شل تعريفية 
�حلا�شر  ن�����ش��اء  لت�شتتيغه  ب��امل��ا���ش��ي 
عر  وذل��ك  وم�شريته،  نهجه  وتكمل 
�لدولة  مل��ع��امل  �لتعريفية  �ل���زي���ار�ت 
من  ع��رف��ان��ا  �إن���ه  و�أ����ش���اف  �ملختلفة. 
ودورها  �ل��وط��ن  بنت  ب��دور  �جلمعية 
ونه�شته  �لتنمية  ج��ه��ود  يف  �لثمني 
مل��ا قدمته لدعم  وت��ك��رمي��ا  وت��ق��دي��ر� 
م�شرية �لدولة د�خل �لوطن وخارجه 

نظمنا تلك �لزيارة ملتحف �ملر�أة.

•• دبي-وام:

ب��ن��ت عي�شى  م��ع��ايل ح�شة  �ع��ت��رت 
بو حميد وزي��رة تنمية �ملجتمع يوم 
وطنية  منا�شبة  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة 
وجمتمعية تعك�س �لوجه �حل�شاري 
و�ل��ت��ن��م��وي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت وترز 
�أولويات �لقيادة �لر�شيدة و�إجناز�تها 
يف متكني �ملر�أة وتر�شيخ �لتو�زن بني 

�جلن�شني.
بهذه  لها  كلمة  يف  معاليها  وق��ال��ت 
�ملر�أة  “يوم  ب�  �لحتفال  �إن  �ملنا�شبة 
�لإمار�تية” يف 28 �أغ�شط�س من كل 
عام ذكرى تاأ�شي�س �لحتاد �لن�شائي 
�لعام يف هذ� �ليوم من �لعام 1975 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  مب���ب���ادرة  ج����اء 
�لحتاد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى 
للأمومة و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى 
�شعار  و�أن  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لعام  ه�����ذ�  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  �لح���ت���ف���ال 
للت�شامح”  رم���ز  “�ملر�أة   2019
ب����ه ���ش��م��وه��ا يحمل  �ل������ذي وج���ه���ت 
ووطنية  وتنموية  جمتمعية  دللت 

ك��ث��رية ت��ع��ر ه��ي �لأخ����رى ع��ن ثقة 
ك��ب��رية و�إمي�����ان ر����ش��خ ب��اأه��م��ي��ة دور 
و�ملجتمع  و�ل��ع��م��ل  �ل��ب��ي��ت  �مل�����ر�أة يف 
على  �مل�شوؤولية  مو�قع  خمتلف  ويف 
�لعي�س  �أ�شا�س  “�لت�شامح  �أن  �عتبار 

معا وتقبل �لآخر«.
دول���ة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  �أ�����ش����ارت  و 
متم�شكة  �لرتقاء  تو��شل  �لإم��ار�ت 
�ل�شامية  و�ملبادئ  و�لأخ��لق  بالقيم 
�ل��ر���ش��ي��دة ل�شاحب  �ل��ق��ي��ادة  يف ظ��ل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة 
يج�شدون  �ل���ذي���ن  �لإم�������ار�ت  ح��ك��ام 
بحكمة “�لت�شامح و �لعطاء” �أ�شمى 
ت��اأث��ري� يف نفو�س  �مل��و�ق��ف و�أب��ل��غ��ه��ا 

�أبناء �لوطن .
وقالت معايل بوحميد �إىل �أنه بروؤية 
دور  ف����اإن  �لإمار�ت”  “�أم  وح��ك��م��ة 
�لتنمية  م�شرية  ي��ع��زز  �لبناء  �مل���ر�أة 
�ل�شاملة  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
�ل��دور يتاأكد كل عام ويتجلى  وه��ذ� 

�أكر يف “عام �لت�شامح« .
وهناأت معايل وزيرة تنمية �ملجتمع 
�ملر�أة �لإمار�تية �شاحبة �لإ�شهامات 
جانب  �إىل  ب��وق��وف��ه��ا  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�لرجل ما�شيا وحا�شر� و حتقيقها 
�لإجن�����از�ت �ل��ك��ث��رية �ل��ت��ي ت�شهم يف 
ونه�شة  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ا���ش��د  حت��ق��ي��ق 

�لوطن وتنميته.

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت معايل مرمي بنت حممد �شعيد 
دول��ة م�شوؤولة  وزي��رة  �ملهريي  ح��ارب 
ع��ن م��ل��ف �لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �أن �مل����ر�أة 
�لإم����ار�ت����ي����ة حت��ظ��ى ب��ت��ق��دي��ر ودع���م 
ورع��اي��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة وه���و نهج 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  قو�عده  �أر�شى  �أ�شيل 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد ين �شلطان �آل 

نهيان “طيب �هلل ثر�ه«.
�ملهريي يف ت�شريحات لوكالة  وقالت 
يوم  “و�م” مبنا�شبة  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء 
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة �ل���ذي ي��و�ف��ق 28 
�أغ�����ش��ط�����س م���ن ك���ل ع����ام �أن����ه بف�شل 
�مل����ح����دود م���ن �شاحب  �ل���دع���م غ���ري 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل” و�شاحب  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أ�شبحت   .. �مل�شلحة 
�لتنمية  م�����ش��رية  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  �شريكا 
ل����لإجن����از�ت وت��ل��ع��ب دور�  و���ش��ان��ع��ة 
من  �لعديد  �أه���د�ف  تنفيذ  يف  حيويا 

�لأهد�ف �ل�شر�تيجية للدولة.
تلك  ن�������ش���اه���د  “�ليوم  و�أ�����ش����اف����ت: 
�لإجن�������از�ت ع��ل��ى �أر������س �ل���و�ق���ع من 

�مل�������ش���رف���ة لكثري  �ل��ب�����ش��م��ات  خ�����لل 
��شتطعن  �ل���لت���ي  �لإم���ار�ت���ي���ات  م���ن 
ب��ج��ه��وده��ن وروؤي���ت���ه���ن ر���ش��م خارطة 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  للأجيال  طريق 

ل �شيما يف جمال �لأمن �لغذ�ئي ».
وتوجهت معايل مرمي �ملهريي باأ�شمى 
�لر�شيدة  قيادتنا  �إىل  �لتهاين  �آي���ات 
و�شعب �لإمار�ت بهذه �ملنا�شبة �لغالية 
تهنئة  ووج��ه��ت  جميعا  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى 
فاطمة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  �إىل  خ��ا���ش��ة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت 
�لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  و�لطفولة 
ورعاية  دعمها  على  �لأ�شرية  �لتنمية 
�شموها لبنات �لإمار�ت حتى �أ�شبحن 

ر�ئد�ت يف �مليادين كافة.
�لتنمية  مفهوم  �إن  �مل��ه��ريي  ق��ال��ت  و 
�ل�شاملة يف �لإمار�ت يقوم على متكني 

للمر�أة  وك��ان  و�ملبدع  �ملبتكر  �لإن�شان 
�لتمكني  ب��رن��ام��ج  م��ن  ك��ب��ري  ن�شيب 
دور  م��ن  لها  ومل��ا  �ملجتمع  ن��و�ة  كونها 
وخطط  ��شر�تيجيات  ك��ل  يف  ف��اع��ل 

�لدولة للنهو�س بالقطاعات كافة.
�لإمار�تية  �مل�����ر�أة  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  و 
�أهد�ف  تنفيذ  يف  حيويا  دور�  تلعب 
للأمن  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�آمن  غ���ذ�ء �شحي  وت��وف��ري  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
منا�شبة  غ���ذ�ئ���ي���ة  ق��ي��م��ة  ذي  وك�����اف 
وباأ�شعار معقولة يف كل جميع �لأوقات 

لكل �أبناء �لوطن.
�إ�شهامات  �أن  �إىل  �مل���ه���ريي  ول��ف��ت��ت 
�مل��ر�أة �لإمار�تية ل تقت�شر فقط من 
�لعمل  منظومة  �شمن  �لعمل  خ��لل 
بل  �خل���ا����س  �ل���ق���ط���اع  �أو  �حل���ك���وم���ي 
ل��لأع��م��ال م��ن خلل  �أي�شا ك��ر�ئ��د�ت 
و�إن�شاء  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ت�شجيعهن 
�مل�����ش��روع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل���ر�ئ���دة عر 
�شو�ء  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لإم�������د�د�ت  �شل�شلة 
تقدمي  �أو  �ل����ش���ت���ري�د  �أو  ب���الإن���ت���اج 
�خل�����دم�����ات �ل���ت���غ���ذوي���ة ل���ك���ل �أف�������ر�د 

�ملجتمع.
�إن�����ه يف ����ش���وء تلك  وق���ال���ت �مل���ه���ريي 
�جل����ه����ود �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م ف��ي��ه��ا �مل������ر�أة 
�أهم  حت��ق��ي��ق  �إىل  ن�شعى  �لإم���ار�ت���ي���ة 
 31 �ل�  �ملركز  من  بالنتقال  �أهد�فنا 
حاليا يف موؤ�شر �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي 
لنكون �شمن �ملر�كز �لع�شرة �لأوىل يف 

هذ� �ملوؤ�شر بحلول عام 2021.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  �أك��دت 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �شمو �ل�شيخة هند بنت 
مكتوم بن جمعة �آل مكتوم �أن �ملر�أة �لإمار�تية كانت و�شتظل �شريكة يف �لتنمية 
وبناء �لوطن يف �شوء �لهتمام �لكبري و�لرعاية �لتي توليها قيادتنا �لر�شيدة 

ل�شوؤون �ملر�أة كافة.
و�أ�شادت �شموها باجلهود �ملتو��شلة ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س 
�لرئي�س  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية “�أم �لإمار�ت”، لدعم �ملر�أة �لإمار�تية، وتوفري 
�شموها لكل �ملقومات و�ل�شبل لر�شيخ مكانتها عربيا وعامليا، وحتفيزها على 
بذل مزيد من �جلهد لتحقيق �لنجاح �شمن خمتلف �لقطاعات، وهو �لنهج 
�لذي �أ�ش�شه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، و�لذي 

جعل منها �شريكا رئي�شا يف بناء �أ�ش�س �لوطن وتر�شيخ قو�عد نه�شته.

�ملغفور  نهج  “على   : �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ي��وم  يف  لها  ت�شريح  يف  �شموها  وقالت 
�آل نهيان ت�شري �لإم��ار�ت يف طريق تعزيز مكانة  �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  له 
�ملر�أة مبنحها �ملزيد من �لفر�س لتثبت جد�رتها، ويتوج هذ� �لدعم بنجاحها 
�لتناف�شية  موؤ�شر�ت  �إىل مقدمة  وج��دت طريقها  كبرية  �إجن��از�ت  يف حتقيق 
�لر�شيدة بقيادة �شاحب  �لعاملية، وهو ما كان ليتحقق من دون دعم قيادتنا 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  “رعاه �هلل” و �شاحب  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
�مل���ر�أة  لتتخطى  �لإم�����ار�ت،  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�لإمار�تية مرحلة �لتمكني �إىل مرحلة �مل�شاهمة يف �لتنمية و�لتطوير وت�شطر 

�إجناز�ت نوعية ترتقي بحق ملكانة دولة �لإمار�ت«.
و�أ�شافت �شموها: “�إن �حتفال �ملر�أة �لإمار�تية بيومها هذ� �لعام حتت �شعار 
ليوؤ�شل  ياأتي  �لإمار�ت”،  “�أم  �شمو  من  بتوجيهات  للت�شامح”  رمز  “�ملر�أة 

�أن دولتنا  �لقيم �لنبيلة و�لر��شخة �لتي تربى عليها �شعب �لإم��ار�ت، ويوؤكد 
و�لأديان  و�حل�شار�ت  �لثقافات  بني  و�لتعاي�س  للت�شامح  رمز�  و�شتظل  كانت 
لها  �ل��ع��امل  ي�شهد  ل���ون، حيث  �أو  ع��رق  ب��ني  م��ن دون متييز  للجميع  ووط��ن��ا 
�لقت�شادية  نه�شتها  حتقيق  ع��ل��ى  �ل����دول  م�����ش��اع��دة  يف  �لنبيلة  مب��و�ق��ف��ه��ا 
وك���و�رث، وه��و ما و�شح جليا  �أزم��ات  به من  و�لجتماعية ومو�جهة ما متر 
بت�شدر �لإمار�ت منذ �شنو�ت قائمة �لدول �ملانحة للم�شاعد�ت �لإن�شانية على 

م�شتوى �لعامل«.
�أنبل  قدمن  �للتي  �ل�شهد�ء  لأمهات  و�ع��ت��ز�ز  فخر  حتية  �شموها  وجهت  و 
�شور �لنتماء للوطن وقالت : “ل يفوتنا ونحن نحتفل بيوم �ملر�أة �لإمار�تية 
فد�ء  �أبناءهن  قدمن  �للتي  �ل�شهد�ء،  لأمهات  �مل�شرفة  �ملو�قف  ن�شتذكر  �أن 
يف  �لأمثلة  �أروع  بذلك  لي�شربن  ومكت�شباته  مقدر�ته  ع��ن  ودف��اع��ا  للوطن 
عزته  �شمان  �أج��ل  من  �لت�شحية  على  و�لت�شابق  للوطن،  و�ل���ولء  �لنتماء 
وكر�مته و �إعلء ر�يته وتاأكيد نهج �لإم��ار�ت يف �لوقوف مع �حلق وم�شاندة 

�أ�شحابه مهما كانت �لتحديات فلهن جميعا حتية �إجلل وتقدير«.

ن�شتح�شر  �أن  كذلك  بنا  يجدر  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ي��وم  “يف  �شموها:  و�أ�شافت 
�جلهود �لإن�شانية للإغاثة للأطفال و�لن�شاء حول �لعامل من خلل �جلهود 
�ملهجرين  �م��ت��دت حل��م��اي��ة  �ل��ت��ي  �لبي�شاء  و�لأي�����ادي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لإغ��اث��ي��ة 
و�لعتز�ز  للفخر  يدعونا  ما  �ل��ع��امل،  من  �مل�شطربة  �ملناطق  يف  و�مل�شردين 
لل�شعفاء مهما  �شند� ون�شري�  و�شتظل  كانت  �لتي  �لإم��ار�ت  دولة  باإ�شهامات 
تفاقمت �لأزمات و��شتدت �ملحن، لتبقى ر�ية �لإمار�ت مقرنة باخلري و�لنماء 

ومد يد �لعون للمحتاجني حول �لعامل«.
لتكمل م�شرية  �ملزيد من �جلهد  ب��ذل  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �شموها  دع��ت  و 
من  وميادينه  �لعمل  قطاعات  خمتلف  يف  بالتفاين  بد�أتها،  �لتي  �لإجن���از�ت 
�أر�شه  �ل��ذي ي�شتحق من كل من يعي�س على  �أج��ل رفعة هذ� �لوطن �ملعطاء 

�لكثري و�لكثري.
و نوهت �شموها �إىل �شرورة �هتمام �ملر�أة بربية �لن�سء على �لقيم و�لأخلق 
�لنبيلة �لتي طاملا متيز بها �أبناء �لإم��ار�ت، وت�شليحهم بالعلم و�ملعرفة حتى 

يتمكنو� من حتمل �مل�شوؤولية ورفع ر�ية �لوطن عالية خفاقة.

•• اأبوظبي-وام:

�أمل �لقبي�شي  رفعت معايل �لدكتورة 
رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي حتية 
�شمو  �إىل  وع���رف���ان  وت��ق��دي��ر  �إج����لل 
رئي�س  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�س �ملجل�س 
�لأعلى للأمومة و �لطفولة �لرئي�س 
“�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
بيوم  �لحتفال  مبنا�شبة  �لإمار�ت” 
�ل��ذي ي�شادف يوم  �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة 

�أغ�شط�س من كل عام.  28
ل���ه بهذه  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا يف ك��ل��م��ة 
هي  �لإمار�ت”  “�أم  �شمو  �إن  �ملنا�شبة 
بناء  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ب�����ش��م��ات  �شاحبة 
لتمكني  ملهم  عاملي  �إم��ار�ت��ي  من��وذج 
و�لدور  �لف�شل  �شاحبة  وه��ي  �مل����ر�أة 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  نه�شة  يف  �ل��ري��ادي 
يف  للرجل  �شريكة  وجعلها  وتفوقها 
ودعم م�شرية  �لعمل  و  �لعلم  ميادين 

�لتنمية �ل�شاملة �مل�شتد�مة و�ملتو�زنة 
�أن دولة  و�أك����دت  �لإم������ار�ت.  يف دول���ة 
بقيادة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
ف��ق��ط يف متكني  ل��ي�����س  �هلل” جن��ح��ت 
�ملر�أة �لإمار�تية بل يف متكني �ملجتمع 
�ملر�أة  �أ�شبحت  �مل��ر�أة حتى  من خ��لل 
ف��ري��د� وملهما  �لإم���ار�ت���ي���ة من��وذج��ا 
لن�شاء �لعامل �أجمع يف تر�شيخ و�إر�شاء 
و�لتعاي�س  و�ل��ت�����ش��ام��ح  �ل�����ش��لم  ق��ي��م 
وتقبل �لآخر ..م�شرية �إىل �أن �لدعم 
�ل����ذي حت��ظ��ى ب���ه ب��ن��ات �لإم�������ار�ت يف 
من  �أ�شيل  مبد�أ  ميثل  كافة  �مليادين 

مبادئ �لإمار�ت ونهجا م�شتد�ما.
بيوم  �لحتفال  �أن  معاليها  �أ�شافت  و 
�مل������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة ه����ذ� �ل���ع���ام حتت 
ميثل  �لت�شامح”  رم��ز  “�ملر�أة  �شعار 
على  �ل�شوء  لت�شليط  مثالية  فر�شة 
�ل��دور �لكبري �ل��ذي تقوم به �مل��ر�أة يف 

�ملجتمع  يف  �لت�شامح  ثقافة  تر�شيخ 
من خلل تربية �لن�سء ون�شر �لقيم 
على  قدما  و�مل�شي  �ملتو�رثة  �لأ�شيلة 
نهج �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�يد بن �شلطان 
ور�شخته  ب���ه  �ل����ذي مت�����ش��ك��ت  و  ث����ر�ه 
جهد�ً  ت��األ  مل  �لتي  �لر�شيدة  قيادتنا 
و�إ�شاعة  و�مل���ب���ادئ  �ل��ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  يف 

روح �لت�شامح على �أر�س �لمار�ت ويف 
�لعامل �أجمع.

ل�شمو  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  �أن  �أك����دت  و 
دعم  يف  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
وت��ع��زي��ز م�����ش��رية �مل������ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة 
م�شرية  يف  ل��ل��رج��ل  �شريكا  بو�شفها 
�ل��ت��ن��م��ي��ة وم���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن �إجن�����از�ت 
وجن����اح����ات ن���ال���ت ت���ق���دي���ر و�إع����ج����اب 
بو�شفها  �لتاريخ  و�شي�شجلها  �لعامل 
و�لريادة  �لتمكني  ق�ش�س  �أجن��ح  من 
عامليا لي�شاف ذلك �إىل ر�شيد �شموها 
�حل��اف��ل يف متكني ب��ن��ات �لإم����ار�ت يف 

كافة �ملجالت.
و�أو�شحت معاليها �أن �ملجل�س �لوطني 
بيوم  �لحتفال  يف  ي�شارك  �لحت���ادي 
ريادة  ي�شجل  وه��و  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة 
متكني  �شعيد  على  وعاملية  �إقليمية 
يف  م�شاركتها  وتعزيز  �شيا�شيا  �مل���ر�أة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ق��ر�ر  �شنع  عملية 
�لق�شايا  وط����رح  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �إق�����ر�ر 

�ل��ت��ي عملت على  �ل��ت��و���ش��ي��ات  وت��ب��ن��ي 
متكني �ملر�أة للقيام بدورها و�مل�شاهمة 
و�لنه�شة  �ل���ت���ن���م���ي���ة  م���������ش����رية  يف 

�ل�شاملة.
�لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�������ر�أة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
ت�����ش��ط��ل��ع م���ن خ����لل ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي ب���دور 
خلل  م��ن  كافة  �ل�شعد  على  متميز 
م�شاركتها يف جميع مناق�شات �ملجل�س 
�لأ�شئلة على ممثلي �حلكومة  وطرح 
وم���ن���اق�������ش���ة �مل����و�����ش����وع����ات �ل���ع���ام���ة، 
وم�شروعات �لقو�نني وتويل �ملنا�شب 
و�للجان  �ملجل�س  رئا�شة  �لقيادية من 
فاعل  دور  لها  وكان  و�ملوؤقتة  �لد�ئمة 
ومتثيل م�شرف من خلل م�شاركتها 
و�ملحافل  �مل������وؤمت������ر�ت  يف  �مل���ت���م���ي���زة 
�لعربي  �ل�شعيدين  على  �خل��ارج��ي��ة 
و�لإق���ل���ي���م���ي و�لإ�����ش����لم����ي و�ل�����دويل 
كفاءة  بكل  �لإم����ار�ت  وطنها  ومتثيل 

و�قتد�ر فخر.

•• م�شقط-وام:

�لدولة لدى �شلطنة  �ل�شويدي �شفري  بحث �شعادة حممد �شلطان �شيف 
ب��ن عبيد �ل�شعيدي وزير  ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ع��م��ان م��ع م��ع��ايل 
�ل�شقيقني  �لبلدين  �لثنائية بني  �لعماين �شبل تعزيز �لعلقات  �ل�شحة 

يف �ملجالت �ل�شحية وعدد من �ملجالت �لآخرى.
نه�شة  من  �ل�شلطنة  حققته  مبا  �للقاء  خ��لل  �ل�شويدي  �شعادة  �أ�شاد  و 
للمو�طنني  �ملقدمة  �ل�شحية  �خل��دم��ات  م�شتوى  على  ل�شيما  �شاملة 

و�ملقيمني.
و قدم �شعادة �ل�شفري نبذة عن م�شرية �لقطاع �ل�شحي يف دولة �لإمار�ت 

�ملقدمة  �ل�شحية  به و�خلدمات  �لذي حظي  و�لهتمام  ومر�حل تطوره 
للمو�طنني و�ملقيمني وعر�س �جلهود �لإمار�تية و��شر�تيجيات �لتعاون 
بني دولة �لإمار�ت و�ملنظمات �ل�شحية �لدولية و�لإقليمية مثل منظمة 
مظلة  توفري  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  جهود  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لعاملية.  �ل�شحة 
�لرعاية �ل�شحية و�لتي جتاوزت حدود �لدولة يف ظل م�شاهمة �لإمار�ت يف 
دعم بر�مج دولية لرعاية �ملر�شى ومكافحة �لأوبئة عر بر�مج �ملنظمات 
ومكافحة  �لأطفال  �شلل  �لتطعيم �شد مر�س  بر�مج  دعم  مثل  �لدولية 
بني  �لتعاون  جهود  تعزيز  �إىل  �لطرفان  وتطرق  �مل�شتوطنة.  �لأم��ر����س 
�لإمار�ت و�ل�شلطنة من خلل توفري �أكر قدر من �لت�شهيلت ملو�طني 

�لبلدين �ملقيمني على �أر��شي كل منهما. 

�سفري الدولة يف م�سقط يبحث مع وزير ال�سحة العماين التعاون امل�سرتك

اأكدت اأن �سعار »املراأة رمز للت�سامح« يوؤ�سل القيم النبيلة التي تربى عليها �سعب الإمارات

»هند اآل مكتوم« املراأة الإماراتية �سريكة يف بناء الوطن واإجنازاتها �سهد لها العامل

اأمل القبي�سي: اأم الإمارات اأ�سهمت يف بناء منوذج اإماراتي عاملي ملهم لتمكني املراأة

•• اأبوظبي -وام:

هناأت “ جمعية كلنا �لإمار�ت “ �ملر�أة �لإمار�تية يف يومها وعرت عن �عتز�زها 
مب��ا حققته �مل����ر�أة يف دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن �إجن����از�ت وجن��اح��ات ت��دع��و للفخر 
�لتي  �ملرموقة  ، و�ملكانة  �لفاعل يف �ملجتمع على �لأ�شعدة كافة  وتوؤكد دورها 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �لر�شيدة ل�شاحب  �لقيادة  �إليها يف ظل  و�شلت 
�آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل . و وجهت �جلمعية بهذه �ملنا�شبة ر�شالة 
حب وتقدير �إىل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 
�لأ�شرية �لد�عم �لأكر مل�شرية �ملر�أة �لإمار�تية و�لقدوة و�ملثل �لأعلى يف �لتميز 
و�لريادة و�أكدت �جلمعية �أن ما و�شلت �إليه �ملر�أة �لإمار�تية �ليوم من مكانة 

نهيان، طيب �هلل  �آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  هي ثمرة غر�س 
ثره، وعطاء�ت /�أم �لإمار�ت/ �ل�شخية. وبهذه �ملنا�شبة، قالت �لدكتور حبيبية 
�ل�شام�شي ع�شو جمل�س �إد�رة �جلمعية �أمني �ل�شر، �إن �ملكا�شب و�ملنجز�ت �لتي 
ت�شكل منطلقا وقاعدة  �أ�شبحت  �لإمار�تية ومنذ فجر �لحتاد  �ملر�أة  حققتها 
متينة للأجيال �لقادمة وم�شدر فخر لأبناء وبنات �لإمار�ت، موؤكدة �أن �ملر�أة 
�لإمار�تية كانت د�ئما على قدر �مل�شوؤولية �لوطنية وعن�شر� فاعل يف �ملجتمع 
�إمار�تية �شعيدة وناجحة  �أ�شرة  وكانت د�ئما �لنو�ة و�لعن�شر �لأهم يف تكوين 
و�آمنة ت�شهم يف حتقيق عملية �لبناء �لتنمية وتربية �أجيال فاعلة وقادرة على 
تز�ل  ول  كانت  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �إن  وقالت  �لوطن.  وحماية  �ملكت�شبات  �شون 
نبع عطاء تقع على عاتقها �لعديد من �لو�جبات وعلى ر�أ�شها تن�شئة �لأجيال 

وتربيتهم على حب �لوطن و�لت�شحية لأجل �أمنه و��شتقر�ره.

كلنا الإمارات تهنئ املراأة الإماراتية يف يومها

مرمي املهريي ل� »وام« : املراأة الإماراتية تلعب دورا حيويا 
يف تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي

ح�سة بو حميد: 28 اأغ�سط�س منا�سبة 
وطنية لالحتفاء باملراأة الإماراتية يف متحف املراأة بدبي 

الإمارات للتنمية الجتماعية حتتفي بيوم املراأة الإماراتية 
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اإعــــــــــالن
�ل�شيافة  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لدم�شقي رخ�شة رقم:2484042 
تعديل ��شم جتاري من/مطعم �ل�شيافة �لدم�شقي 

ALDHIAFA DAMASCUS RESTAURANT

�ىل/مطعم نور �ل�شام
NOOR AL SHAM RESTAURANT

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بحر �لبي�س للخدمات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لتريد  رخ�شة رقم:2061802 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان خمي�س عبيد �لهاملي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد خليفه متعب �شامل �لقبي�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   316040 :بتاريخ: ٢019/0٨/٢6
�لأ�شم : كاو كابو�شيكي كاي�شا ) تعمل �أي�شا حتت �ل�شم �لتجاري كاو كوربوري�شن(

وعنو�نه:  10-14 نيهونبا�شي كايابات�شو  1-ت�شوم ، ت�شو-كو ، طوكيو ، �ليابان.
�سورة العالمة

      
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5 

حفا�شات ، �أغطية للحفا�شات.
 AIR-THROUGH حت��ت��ه��ا   MERRIES ك��ل��م��ة   ع���ن  ع���ب���ارة  �ل���ع���لم���ة  �ل���ع���لم���ة:  و����ش���ف 

مميز. بخط  �لإجنليزية  باللغة   COMFORT
�ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 

EAT 140615
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اإعــــــــــالن
�ملرجان  �ل�ش�����ادة/ق�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للمفرو�شات  رخ�شة رقم:1454573 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شليمان �بر�هيم ح�شن �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �شليمان �بر�هيم �لبلو�شي

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهدف 

لتجارة �ل�شكر�ب و�خلرده
رخ�شة رقم:CN 2634244   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  اأغ�شط�س  2019 العدد 12717 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3963   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1-حممد �شبحان حنيف حممد حنيف  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ توحيد حممد طاهر عبد�هلل 
�ملهتدي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٢37٨6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقد �ملدعو / حممد رم�شان 
بنغلدي�س     ، رج��ب  حممد 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BX0203106( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0505966651

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / عمرو �شالح 
�ليمن     ، ع����ل����وى  ع����و�����س 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )08335128( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0553233317

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل��دع��و / وف���اء خالد 
�ليمن     ، �ل�������ش���ق���ري  ب������در 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )05261143( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0502610010

فقدان جواز �سفر

�شعيد  �ملدعو / حممد  فقد 
 ع���ب���د�ل���ك���رمي �ل���ف���خ���ر�ن���ى ، 
م�������������������ش���������ر   �جل�����ن�����������ش�����ي�����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )19545502A(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0566284920

فقدان جواز �سفر
د�ف����ي����ن����ا   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ي���������ش����ك����لم����ادو ك����اد�م����ب����وج 
�جل����ن���������ش����ي����ة  �ل�����ف�����ل�����ب�����ني   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )A5463171P(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0553986217    

فقدان جواز �سفر

�مل�����دع�����و / ر�����ش����و�ن  ف���ق���د 
، باك�شتان    على  غ��لم نبى 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )1793202WD (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0521437929

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د �مل����دع����و/ ي���ا����ش���ر عمر 
�ل�������������ش������ود�ن   ، �دم  ي�����ح�����ى 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   )04844079(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
بال�شفارة �ل�شو�دنية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
باك�شتان   ، �����ش����ارده  ���ش��ل��ف��ي��ق 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)5188531( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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انذار عديل بالن�شر
رقم )6285/2019(
�ملنذرة : �شركة �شركة �شتني جلف - �س م ح 

�ملنذر �ليها : �لن�شر للهند�شة و�ملقاولت 
�ن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها مبوجب هذ� �لإن��ذ�ر �لعديل ب�شرورة 
يوما   )7( مهلة  خلل  بذمتها  �ملر�شدة  �ملالية  �مل�شتحقات  �شد�د 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  كافة  ملبا�شرة  �شوف ت�شطر  �ملنذرة  فاإن  و�إل 
�لكفيلة بتح�شيل حقوقها ، بالإ�شافة �ىل حتميل �ملنذر �ليها كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى 2019/290  نزاع تعيني خربة جتاري - دبي
�ملتنازع : �شركة غياثي للمقاولت - �س ذ م م 

�ملتنازع �شده : �شركة �نرنا�شيونال فاوندي�شن جروب - �س ذ م م 
2019/290 نز�ع  "�شركة غياثي للمقاولت" �أقامت عليكم �لدعوى رقم  �ملتنازعة  �ن  حيث 
تعيني خرة جتاري - دبي ، وبناء على �حلكم �ل�شادر من قبل �ملحكمة بتاريخ 2019/7/29 
بندب د/ح�شن موؤمن خبري� للدعوى لذلك يقت�شى ح�شوركم جل�شة �خلرة �لأوىل وتقدمي 
يوم  بتقدميها يف  و�أور�ق ترغبون  و�أي م�شتند�ت  بالدعوى  �ملتعلقة  و�ملذكرة �جلو�بية  دفوعكم 
�لدعوى  خبري  مبكتب  �لظهر  بعد   13.00 �ل�شاعة  متام  يف   2019/9/2 �ملو�فق  �لإثنني 
�لكائن يف دبي )مكتب ريجي�س - Regus برج ن�شيمة - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �لطابق 4 - هاتف : 
043116059 - متحرك : 0555543109 - 0501169179 - 0565557754 
ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �خلبري �شيبا�شر 

�لدعوى يف غيابكم. 
خبري الدعوى / د. ح�شن موؤمن  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6244(

�ملنذرة / �لعري�س لل�شحن و�لتخلي�س و�لنقل �لري �لعام 
�ملنذر �ليه / جيجي �بوجيبو ماتيو - هندي �جلن�شية 

�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل�شجل  ع��ديل  �ن��ذ�ر   ٢019/1/141679 رق��م  �لإن���ذ�ر  مبوجب 
بدبي فاإن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره 15.000 درهم )خم�شة 
ع�شر �لف درهم( قيمة �ل�شيكات �ملبينة ب�شدر هذ� �لإنذ�ر وذلك خلل �شبعة �يام 
من تاريخ هذ� �لإنذ�ر و�إل �شت�شطر �ملنذرة ��شفة �ىل  �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 
و�لق�شائية �شد �ملنذر �ليه مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة �ملرتبة 

على ذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6237(

�ملنذرة/ �لدولية لتجارة وتاأجري �ل�شقالت 
�ملنذر �ليها : نا�شيونال جلف للإن�شاء�ت - �س ذ م م 

وثمانون  و�شتة  ومائة  )مليون  دره��م   11٨6635 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  تنذر 
بذمتها مبوجب عدة  �ملر�شد  �لدين  �إجمايل  درهما( عن  وثلثون  و�شتمائة وخم�شة  �لف 
�ي��ام من  ،  وذل��ك خ��لل خم�شة  �ملنذرة  تاأجري ملعد�ت و�شقالت لزم��ة لعملها مع  تعاملت 
تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل فاإن �ملنذرة �شوف تقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة 
�لبالغ 11٨6635  �ملر�شد  �لدين  بقيمة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة لقت�شاء حقها قبل  بحفظ حق 
�ألف و�شتمائة وخم�شة وثلثون درهما( بالإ�شافة �ىل  درهم )مليون ومائة و�شتة وثمانون 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 1٢% من تاريخ فو�ت �لأجل �ملحدد لل�شد�د ، مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذرة �لأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6239(

�ملنذرة / منار �لإ�شكان لتجارة وتاأجري �ل�شقالت  
�ملنذر �ليها : نا�شيونال جلف للإن�شاء�ت - �س ذ م م 

�لف  وث��لث��ون  )ثمامنائة  دره��م   ٨30447.٨0 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  �ليها  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر 
و�ربعمائة و�شبعة و�ربعون درهما وثمانون فل�شا( عن �إجمايل �لدين �ملر�شد بذمتها مبوجب 
عدة تعاملت تاأجري ملعد�ت و�شقالت لزمة لعملها مع �ملنذرة ،  وذلك خلل خم�شة �يام من 
تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل فاإن �ملنذرة �شوف تقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة 
بحفظ حق �ملنذرة لقت�شاء حقها قبل �ملنذر �ليها بقيمة �لدين �ملر�شد �لبالغ ٨0.٨30447 
درهم )ثمامنائة وثلثون �لف و�ربعمائة و�شبعة و�ربعون درهما وثمانون فل�شا( بالإ�شافة 
كافة  ، مع حفظ  لل�شد�د  �ملحدد  �لأج��ل  ف��و�ت  تاريخ  1٢% من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل 

حقوق �ملنذرة �لأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي -وام: 

�شهيل  ب���ن���ت  ����ش���م���ا  م����ع����ايل  �أك��������دت 
ب���ن ف���ار����س �مل����زروع����ي وزي�����رة دولة 
ل�شوؤون �ل�شباب رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب �أن �ملر�أة 
�لإمار�تية جنحت يف تر�شيخ مفهوم 
ومو�قفها  �أف��ع��ال��ه��ا  ع��ر  �ل��ت�����ش��ام��ح 
ملهمة  ت����ز�ل  ول  ف��ك��ان��ت  �مل�����ش��رف��ة 
للعطاء و�أع��دت جيل و�ع��د� يج�شد 

�أرقى معاين �لت�شامح.
و قالت �ملزروعي يف حو�ر مع وكالة 
�أنباء �لإم��ار�ت “و�م” مبنا�شبة يوم 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ذي ي��و�ف��ق 28 
�إن م�شرية   - ع��ام  كل  �أغ�شط�س من 
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة مل ت��ت��وق��ف على 
تر�شيخ �لت�شامح يف نطاق جمتمعها 
ب���ل ك��ر���ش��ت م��ف��ه��وم��ه �ل�����ش��ام��ل من 
خلل م�شاركاتها �لبارزة يف �ملحافل 
�لدولية حتى �شارت رمز�ً للت�شامح 
ت��ن�����ش��ره وت���د�ف���ع ع��ن��ه وت��دع��و �إليه 

وترجمه �إىل مبادر�ت خلقة.
�ملر�أة  بيوم  �لحتفال  �أن  �أ�شافت  و 
�لإم���ار�ت���ي���ة ه���ذ� �ل��ع��ام حت��ت �شعار 
“�ملر�أة رمز للت�شامح” يعك�س �ملكانة 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا �مل����ر�أة يف 
�لدعم  ظ���ل  �لإم��������ار�ت يف  جم��ت��م��ع 
�لر�شيدة  قيادتنا  قبل  م��ن  �لكبري 
�أ�شا�شيا  دور�  منحها  على  وحر�شها 
�لقيم  وت��ر���ش��ي��خ  �مل��ج��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف 
تنميته  يف  ت�����ش��ه��م  �ل���ت���ي  و�مل����ب����ادئ 
جمل�س  رئي�س  وتوجهت  و�زده���اره. 
لل�شباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة 
ب��ا���ش��م��ه��ا و ب��ا���ش��م ���ش��ب��اب �لإم�����ار�ت 
و�لتريكات  �لتهاين  �آي���ات  باأ�شمى 
و�ل�شكر و�لعرفان �إىل �شمو �ل�شيخة 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���لأم���وم���ة 
 “ �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�أم �لإمار�ت” على ما تقدمه للمر�أة 
�لإم��ار�ت��ي��ة م��ن دع��م ومت��ك��ني حتى 
�أ�شبحت �شريكا يف م�شرية �لتطوير 

يد� بيد �إىل جانب �أخيها �لرجل.
ب�شمتها  ت�شع  �إمار�تية  كل  وهناأت 
�لتي  �لتنمية  و  �ل��ب��ن��اء  م�����ش��رية  يف 

ت�شهدها �لإمار�ت.. وقالت:” ن�شكر 
�لوطن تتحلى  بنات  كل طبيبة من 
ت�شهم  مهند�شة  ك��ل  و  ب��الإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل���وط���ن وك����ل معلمة  ه����ذ�  ب��ن��اء  يف 
�مل�شتقبل وكل  �أجيال  تبني بعطائها 
�شاحات  يف  عز  وقفة  تقف  �إمار�تية 
ر�ي��ة �حل��ق وك��ل �مر�أة  �ملجد لتعلي 
تقود موؤ�ش�شة نحو �لتقدم و�لريادة 
وك�����ل م���وظ���ف���ة ت�����ش��ن��ع �ل���ن���ج���اح يف 

م�شرية عملها » .
ووج��ه��ت �مل���زروع���ي ر���ش��ال��ة يف هذه 
�لإم��ار�ت حثتهن  بنات  �إىل  �ملنا�شبة 
َي���ُك���نَّ دوم������اً يف  “ �أن   : ف��ي��ه��ا ع��ل��ى 
 “  : وق���ال���ت   ..  “ �لأوىل  �مل����ر�ك����ز 
ه����ذ� م���ا ع��ه��دن��اه ف��وط��ن��ن��ا بحاجة 
كان  �ل��ت��ي  �مل���ب���ارك���ة  ج��ه��وده��ن  �إىل 
لها �ل���دور �لأ���ش��ا���ش��ي يف دف��ع عجلة 
�ل���ت���ن���م���ي���ة يف ����ش���ت���ى �مل�����ي�����ادي�����ن.. و 
تطوير  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل  �أدع���وه���ن 
م�شرية �لعمل �ل�شبابي و�مل�شاهمة يف 
جميع �ملبادر�ت �ملحلية و�لعاملية من 
وتقدمه  �لوطن  رفعة  حتقيق  �أج��ل 
و�زدهاره«. و �أ�شارت معايل �ملزروعي 
منوذجا  �أ�شبحت  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل 
�ملجالت  يف  �مل���ر�أة  متكني  يف  ملهما 
كافة ل�شيما جمال �ل�شيا�شة فاليوم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  وبف�شل دعم �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�هلل”و�شاحب  “حفظه  �ل����دول����ة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ملر�أة  بلغت  �لإمار�ت”  “�أم  ورعاية 
�لإم��ار�ت��ي��ة م��ر�ك��ز مهمة يف جمال 
منا�شب  وت���ق���ل���دت  �ل����ق����ر�ر  ���ش��ن��ع 
ق��ي��ادي��ة و����ش���ارت ���ش��ري��ك��ا رئ��ي�����ش��ا يف 

عملية �لتطوير و�لتنمية.
تقوم  �ل��ذي  �لفاعل  ب��ال��دور  ونوهت 
به �بنة �لإمار�ت من خلل جمال�س 
قدرتها  �أث���ب���ت���ت  ب���ع���دم���ا  �ل�������ش���ب���اب 
توظف  �أن  و����ش��ت��ط��اع��ت  وك��ف��اءت��ه��ا 
خلدمة  طاقاتها  وت�شخر  مو�هبها 
�أبناء  نفو�س  يف  ت��ع��زز  و�أن  �ملجتمع 

�لنتماء  وروح  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
حمققة �لعديد من �لإجناز�ت.

�لحت���ادي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  دور  وح�����ول 
و�شابات  ���ش��ب��اب  مت��ك��ني  يف  لل�شباب 
�لإم������ار�ت.. ق��ال��ت �مل���زروع���ي :” �إن 
�لأجندة  خ��لل  من  تعمل  �ملوؤ�ش�شة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل�����ش��ب��اب �لإم��������ار�ت على 
منوذجا  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  تقدمي 
ر�ئ������د� ل�����ش��ب��اب �ل���ع���امل وذل�����ك من 
بر�مج  ب���و����ش���ع  �إ����ش���ر�ك���ه���م  خ�����لل 
و�شياغة  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �ل��ع��م��ل 
�مل�شتويني  على  و�حللول  �ل�شيا�شات 
يف  دوره���م  وتفعيل  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لقطاعات  خمتلف 
�لعنان  و�إط�����لق  �ل��ف��ر���س  منحهم 
�أمامهم  �مل���ج���ال  وف��ت��ح  ل��ط��اق��ات��ه��م 

للتعلم و�كت�شاب �ملهار�ت » .
�أن  على  تعمل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أ�شافت 
ي��ك��ون �ل�����ش��ب��اب �لإم���ار�ت���ي منوذجا 
للتاأثري �لإيجابي يف �لعامل و يج�شد 
منتجا  يكون  و�أن  �لإمار�تية  �لقيم 
و�أن يتمتع بروح �لريادة وقادر� على 
خلل  م��ن  للم�شتقبل  �لتخطيط 
�لهوية  �لوطن وتعزيز  تر�شيخ حب 

�لوطنية و�لثقافية يف نفو�شهم.
�ملوؤ�ش�شة �لحتادية  �أن  �إىل  �أ�شارت  و 
لل�شباب تعمل مع �ل�شركاء كافة على 
دعم �ل�شباب وتلبية �حتياجاتهم يف 
خمتلف مر�حل حياتهم �بتد�ء من 
باجلامعة  م���رور�ً  و�ملدر�شة  �لأ���ش��رة 
ومن ثم �لوظيفة وذلك من خلل 
�ل�شبابية  وم���ب���ادر�ت���ه���ا  ب���ر�جم���ه���ا 
يف  �شركاء  جتعلهم  �لتي  و�لوطنية 

بر�مج  دور  وح��ول  �لتنمية.  عملية 
�لتمكني �ل�شيا�شي للمر�أة �لإمار�تية 
يف حتقيق �لتنمية �ل�شاملة .. �أكدت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أن 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
م�شاركة  م��ن  ع���زز  �هلل”  “حفظه 
�مل����ر�أة يف �مل��و�ق��ع �ل��ق��ي��ادي��ة يف �شتى 
�مل��ج��الت �م��ت��د�د� لنهج �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�أ�شبحت  حتى  ثر�ه”  �هلل  “طيب 
�إذ  �لوطن  نه�شة  يف  �أ�شيل  �شريكا 
�ل�شباب  متكني  �شرورة  �شموه  ر�أى 
�ل�شيا�شية  �حل���ي���اة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وتعزيز �لوعي لديهم و�إ�شر�كهم يف 
�مل�شاهمة يف  �أج��ل  �ل��ق��ر�ر م��ن  �شنع 
ونوهت  للوطن  �لتنموية  �لعملية 
�إىل م��ا �آل��ت �إل��ي��ه �مل���ر�أة م��ن �هتمام 
م���ن ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة وذل����ك من 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ق���ر�ر  خ��لل 
�مل����ر�أة يف  �ل��دول��ة رف��ع ن�شبة متثيل 
 50 �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي �إىل 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  دور  وب�شاأن   .  %
قالت  �حلكومي..  �لعمل  تطوير  يف 
دور  �لإمار�تية  للمر�أة  �ملزروعي:” 
مهم وفعال يف م�شرية تطوير �لعمل 
�حلكومي بالدولة وهذ� حتقق منذ 
��شتلهمت  بعدما  �لحت���اد  تاأ�شي�س 
�مل����ر�أة ثقتها وروؤي��ت��ه��ا م��ن ق���ر�ر�ت 
لتكون  ح���اف���ز�ً  �أع��ط��ت��ه��ا  ت��اري��خ��ي��ة 
�لتطوير  م�شرية  يف  �أ�شا�شيا  �شريكا 
�مل��ر�أة ت�شارك يف تنفيذ  و�ليوم نرى 
�خلطط  وو���ش��ع  �لوطنية  �لأج��ن��دة 
م�شتلهمة  للحكومة  �ل�شر�تيجية 

ثقتها من دعم قيادتنا �لر�شيدة ».
تطوير  يف  �مل����ر�أة  دور  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لعمل �حلكومي ري��ادي و ياأتي من 
بكل  عملها  بتاأدية  �لكامل  �إميانها 
�لقر�ر�ت  �شنع  يف  م�شاهمة  ت��ف��اٍن 
�حلكومية  �ل�شر�تيجيات  وو�شع 
مبا يتنا�شب وروؤية قيادتنا �لر�شيدة 
وت��ط��ل��ع��ات ���ش��ع��ب��ن��ا. وح�����ول خطط 
لل�شباب  �ملوؤ�ش�شة �لحتادية  وبر�مج 
�لهمم..  �أ�شحاب  ودع��م  ل�شتقطاب 
�ملوؤ�ش�شة  “ تعمل   : �مل��زروع��ي  قالت 
�ل�شبابي  �لإ���ش��ر�ك  �إد�رة  خ��لل  من 
ع��ل��ى �إ�����ش����ر�ك �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م يف 

��شتحد�ث  �إىل  �إ���ش��اف��ة  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
بر�مج جديدة لهم و �إ�شافة معايري 
ت�شمن وجود ت�شهيلت خا�شة بهم 
�خلا�شة  �لحتياجات  نوعية  ح�شب 
�أ�شحاب  م��ن  �حل��ال��ة  بها  �لتي مت��ر 
ب�شرية  �أم  �شمعية  كان  �شو�ء  �لهمم 
كفاءة  رف��ع  بهدف  وذل��ك  �أم حركية 
�لتابعة  و�ل��ف��روع  �ملوؤ�ش�شة  وفاعلية 
لأ�شحاب  �شديقة  بيئة  لتكون  لها 
ب��اأن جمال�س  نفتخر  و�ل��ي��وم  �لهمم 
�أ�شحاب  من  �أع�شاء  ت�شم  �ل�شباب 
�لفاعلة  م�����ش��ارك��ت��ه��م  ول��ه��م  �ل��ه��م��م 
�ملحلية  و�مل�������ب�������ادر�ت  �مل���ح���اف���ل  يف 
تدريبية  دور�ت  ع��ق��د  و�ل���دول���ي���ة«. 
وتثقيفية ملوظفيها وموظفي �ملر�كز 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ح���ول ����ش���رورة تعزيز 
�مل�شاركة �ملجتمعية لأ�شحاب �لهمم 
�ملجتمع.  تنمية  يف  دوره����م  و�إب�����ر�ز 
وحول �أبرز �ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل 
�ل�شباب  لطاقات  �لأمثل  �لتوظيف 
وقدر�تهم �لإبد�عية يف دعم م�شرية 
�مل�شتد�مة.. قالت �ملزروعي  �لتنمية 
�إن �أهم بر�مج �ملوؤ�ش�شة للعام �حلايل 
ل�شباب  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  “�لأكادميية 
 14 يف  ب������د�أت  و�ل���ت���ي  �لإمار�ت” 
 10 حتى  ��شتمرت  و  �ملا�شي  يوليو 
�أ�شخم  �أغ�����ش��ط�����س �حل���ايل وت��ع��ت��ر 
مبادرة �شيفية لبناء قدر�ت �ل�شباب 
�لر�مج  م��ن  جم��م��وع��ة  وتت�شمن 
و�لرفيهية  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ل�شباب �لإمار�ت وت�شمل فئة �ل�شباب 
و�لفئة  ع���ام���ا   35 �إىل   15 م����ن 

�لعمرية من 7 �إىل 14 عاماً.
بر�مج  �شمن  يندرج  �أن��ه  و�أو�شحت 
250 ور�شة  �أك���ر م��ن  �لأك��ادمي��ي��ة 
وم�شابقات  ت��دري��ب��ي��ة  ودورة  ع��م��ل 
بال�شر�كة  �ل�شباب  مهار�ت  لتطوير 
وعاملية  حم���ل���ي���ة  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع 
دور  �إىل  معاليها  ونوهت  مرموقة. 
تعد من�شة  �لتي  �ل�شبابية  �حللقات 
�أف�شل  عر�س  خللها  يتم  ح��و�ري��ة 
�ملمار�شات ومناق�شة �أهم �ملو�شوعات 
وتطلعاتهم  ب��ال�����ش��ب��اب  �خل���ا����ش���ة 
وذلك  يوجهونها  �لتي  و�لتحديات 
بهدف �خلروج بحلول عملية و�أفكار 

مبتكرة و�شيا�شات فّعالة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ي�شجل 
ما  عك�س  يف  وع��امل��ي��ة  حملية  ري����ادة 
و�شلت له دول��ة �لإم��ار�ت من تقدم 
�شيما  ل  �مل��ج��الت  �شتى  يف  وت��ط��ور 
وتعزيز  �مل�����ر�أة  مت��ك��ني  �شعيد  ع��ل��ى 
�شنع  عملية  يف  �ملو�طنني  م�شاركة 
�ل�شاملة  �لتنمية  وم�����ش��رية  �ل��ق��ر�ر 
مناق�شة  خلل  من  وذلك  �ملتو�زنة، 
�ل���ق�������ش���اي���ا �ل���وط���ن���ي���ة وت��ب��ن��ي��ه��ا يف 
وطرح  �ل��رمل��ان��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  خمتلف 
�لعمل  �إىل دع��م  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�ل�����رمل�����اين �ل���ع���رب���ي و�لإ�����ش����لم����ي 
و�ل��������دويل وت���ع���زي���ز �ل���ت���و�����ش���ل مع 

برملانات و�شعوب �لعامل.
�بنة  ح���ازت  �ل��دول��ة  تاأ�شي�س  وم��ن��ذ 
يف  �لطبيعي  دوره���ا  على  �لإم�����ار�ت 
و�لتنمية،  �لبناء  عملية  يف  �مل�شاركة 
حيث �آمن �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�مل���ر�أة و�أهمية دورها  ب��ق��در�ت  ث��ر�ه، 
�لوطن  ب��ن��اء  ل��ل��رج��ل يف  ك�����ش��ري��ك��ة 
فقدم لها �لدعم منذ �لبد�ية، حيث 
ت�شتند ��شر�تيجية �لنهو�س باملر�أة 
�أه�����د�ف  ذ�ت  حم�����ددة  خ��ط��ط  �إىل 
�لأمر  و�مل�شتقبل،  للحا�شر  و��شحة 
�لذي يعك�شه �لنجاحات �لكبرية �لتي 
حتققها �ملر�أة وح�شورها �لفاعل يف 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت 
و�لع�شكرية  و�لأمنية  و�لجتماعية 

و�لثقافية وغريها.
ويقود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�هلل” م�شرية متكني �ملر�أة  “حفظه 
�ملجالت  يف  �ملنا�شب  �أع��ل��ى  لتتبو�أ 
ك����اف����ة، م�����ش��ت��ك��م��ًل خ���ط���ة �ل���دول���ة 
�ل�شر�تيجية �لتي ��شتهدفت �ملر�أة 
وركزت  �ل��دول��ة  تاأ�شي�س  ب��د�ي��ات  يف 
ومتكينها،  تعليمها  على  حينها  يف 
و�ل�شريك  �لأجيال  مربية  بو�شفها 
و�لتنمية،  �لبناء  عملية  يف  �لفاعل 
وت��ق��ل��دت ح��ق��ائ��ب وز�ري����ة وح�شلت 

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��وي��ة  ع���ل���ى 
ك�شفرية  ب��لده��ا  ومثلت  �لحت����ادي 
يف �خل��ارج، كما �شجلت ح�شورها يف 

�ل�شلك �لق�شائي.  
�ل���رمل���اين يف عهد  �ل��ع��م��ل  وح���ظ���ي 
وتوجيه  و�ه��ت��م��ام  ب��رع��اي��ة  ���ش��م��وه 
�لذي  �ل�شيا�شي  للرنامج  ترجمة 
وما  2005م  ع����ام  ���ش��م��وه  �أع���ل���ن���ه 
ت�شمنه من تنظيم �نتخابات لن�شف 
�أع�������ش���اء �مل��ج��ل�����س خ����لل �لأع������و�م 
و2015م،  و2011م  2006م 
“ 1” ل�شنة  رق��م  د�شتوري  وتعديل 
ناخبة  �مل���ر�أة  وم�شاركة  2009م، 
وع�����ش��و، و�ل���ت���ي مت خ��لل��ه��ا زي����ادة 
�أعد�د �لهيئات �لنتخابية مما يقارب 
من �شبعة �ألف عام 2006م يف �أول 
يقارب من  ما  �إىل  �نتخابية  جتربة 

ناخب عام 2015م. �ألف   224
م���وق���ع  م������ن  ع���������ززت  خ�����ط�����وة  ويف 
�لإمار�ت يف م�شاف �لدول �ملتقدمة 
�مل�����ر�أة يف �حلياة  م�����ش��ارك��ة  دع���م  يف 
�ل�شيا�شية و�لعمل �لرملاين، ت�شمن 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م���ر����ش���وم 
 2007 ل�شنة   ”6“ رق���م  �ل���دول���ة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  بت�شكيل 
ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �لت�شريعي  �لف�شل  يف 
ت��ع��ي��ني ث���م���ان ن�������ش���اء وك������ان ق����د مت 
�نتخاب مر�شحة و�حدة يف �نتخابات 

يف  �مل��ج��ل�����س  لع�شوية   2006 ع���ام 
�لتي  �لأوىل  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��ت��ج��رب��ة 
�شهدتها �لدولة لت�شكل ن�شبة �لن�شاء 

يف �ملجل�س �لوطني 22.2 باملئة.
ويف تعليق ل�شموه على م�شاركة �ملر�أة 
يف �لنتخابات �لأوىل قال “�إذ� كانت 
�ملر�أة �لإمار�تية قد �أثبتت ح�شورها 
يف هذه �لتجربة �لنتخابية �لأوىل، 
�لذي  �لجن���از  �أن  يقني  على  ف��اإن��ن��ا 
�ملجل�س  ب����دخ����ول  ل����ل����م����ر�أة  حت���ق���ق 
�لوطني �لحتادي �شيتعزز م�شمونه 
مناق�شات  يف  �إ�شهاماتها  خ��لل  من 
�لق�شايا  يف  خا�شة  �ملقبلة  �ل����دورة 
�لجتماعي  و�لبناء  �مل��ر�أة  تهم  �لتي 

للدولة«.
كما �أكد �شموه على دعم �ملر�أة بقوله 
�حلياة  يف  �مل������ر�أة  دور  ب�����روز  �إن   “
�لعامة �لإمار�تية قائم على خيار�ت 
ت��ن��م��وي��ة وط��ن��ي��ة، ول��ق��د و���ش��ل��ن��ا يف 
�لطموح،  �شقف  �إىل  عملية متكينها 
وبني  ب��ي��ن��ه��ا  ف���م���دن���ي���اً، ل مت���ي���ي���ز 
�لرجل، فهي تتمتع باحلقوق كافة، 
وقد جاءت  كافة،  �لو�جبات  وت��وؤّدي 
�لنتخابية  �لعملية  يف  م�شاركتها 
� ت���ر����ش���ح���ا و�ق������ر�ع������ا �  �لأخ����������رية 
��شتكمال لدورها يف �حلياة �لعامة، 
و�لنجاح �لذي حّققته يف كل �ملو�قع، 
م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �لنجاح 

�لتعبري  ويف  �ل���رمل���اين،  �ل��ع��م��ل  يف 
�مل����ر�أة،  �أف�����ش��ل ع��ن ق�شايا  ب�����ش��ورة 
�إىل  �لأ���ش��رة، ورعاية �لطفل،  ورف��اه 
�لإد�رة و�لتخطيط  جانب دورها يف 

مل�شتقبل وطن هي ن�شفه«.
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
من  �لأول  �ل���دور  �فتتاح  خ��ط��اب  يف 
�ل��ف�����ش��ل �ل��ت�����ش��ري��ع��ي �ل���ر�ب���ع ع�شر 
ما  �إن  2007م”  ف���ر�ي���ر   12 يف 
�لتو�جد  ه��و  �ل��ي��وم  جمل�شكم  مييز 
يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  للمر�أة،  �لقوي 
بقدر�تها،  �ل������لحم������دودة  �ل���ث���ق���ة 
ودورها وم�شاهماتها �لفاعلة يف دفع 
�آفاق  نحو  �ل��وط��ن��ي  �لعمل  م�شرية 
�لتنفيذي  �لعمل  وممار�شة  �أرح���ب، 

و�لت�شريعي بكل �قتد�ر«.
ف�شله  يف  �ملجل�س  ت�شكيل  وت�شمن 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي �خل��ام�����س ع�����ش��ر �لذي 
2011م،  نوفمر   15 بتاريخ  ب��د�أ 
فازت  منهن  و�ح��دة  ع�شو�ت  �شبعة 
ب��الن��ت��خ��اب��ات، ك��م��ا ح�����ش��ل��ت �مل����ر�أة 
لرئي�س  �لأول  �لنائب  من�شب  على 

�ملجل�س.  
ت�شكيل  م����ر�����ش����وم  ت�������ش���م���ن  ك����م����ا 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �لحت����������ادي يف 
ع�شر  �ل�����ش��اد���س  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  ف�شله 
ت�����ش��ع ���ش��ي��د�ت و�ح����دة م��ن��ه��ن فازت 

بالنتخاب.

ويج�شد قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
ن�شبة  رف���ع  �هلل-  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة- 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف �ملجل�س  �مل���ر�أة  متثيل 
%50 منذ  �إىل  �لوطني �لحت��ادي 
ع�شر،  �ل�����ش��اب��ع  �لت�شريعي  �لف�شل 
�لر�شيدة على  �لقيادة  مدى حر�س 
للمر�أة  �ل��ك��ام��ل  �ل��ت��م��ك��ني  حت��ق��ي��ق 
�لإم����ار�ت����ي����ة، وي����وؤك����د ع��ل��ى دوره����ا 
�لقطاعات  كافة  و�ملوؤثر يف  �لريادي 
�حل��ي��وي��ة يف �ل��دول��ة وب��ذل��ك حتقق 
�لإمار�تية يف زمن قيا�شي ما  �مل��ر�أة 
حققته مثيلتها يف �لعامل يف عقود 

طويلة بل تتفوق عليهم.
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  و�شاهم 
بتاريخ  �لأوىل  جل�شته  ع��ق��د  م��ن��ذ 
�إق����ر�ر  يف  1972م،  ف��ر�ي��ر   12
خمتلف  وط����������رح  �ل����ت���������ش����ري����ع����ات 
�ل��ق�����ش��اي��ا وت��ب��ن��ي �ل��ت��و���ش��ي��ات �لتي 
للقيام  �مل������ر�أة  ع��ل��ى مت��ك��ني  ع��م��ل��ت 
وتكفل  �ملجتمع،  خدمة  يف  ب��دوره��ا 
وتتيح  �ل��د���ش��ت��وري��ة  ح��ق��وق��ه��ا  ل��ه��ا 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  فر�شة  لها 
ومو�قع  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�تخاذ �لقر�ر، مما يوؤهلها للنهو�س 
يف  �لرجل  جانب  �إىل  مب�شوؤولياتها 
�لوطني، يف  �لعمل  خمتلف ميادين 
�إط����ار �حل��ف��اظ ع��ل��ى ه��وي��ة جمتمع 

وتقاليده  �لإ����ش���لم���ي���ة  �لإم��������ار�ت 
�لعربية �لأ�شيلة.

وت�����ش��ط��ل��ع �مل�������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة من 
خلل ع�شويتها يف �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي بدور متميز على �ل�شعيد 
جميع  يف  مب�����ش��ارك��ت��ه��ا  �ل���د�خ���ل���ي 
�لأ�شئلة  وبطرح  �ملجل�س  مناق�شات 
ومناق�شة  �حل��ك��وم��ة،  مم��ث��ل��ي  ع��ل��ى 
�مل��و���ش��وع��ات �ل��ع��ام��ة، وح����ازت على 
من�شب �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س 
يف �لف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر، 
�لد�ئمة  �للجان  من  ع��دد�  وتر�أ�شت 
و�مل��وؤق��ت��ة، وك���ان لها دور ف��اع��ل من 
خ�����لل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �مل����وؤمت����ر�ت 
�لعربي  �ل�شعيدين  على  �خلارجية 

و�لإقليمي و�لإ�شلمي و�لدويل.
و����ش��ت��ط��اع��ت دول�����ة �لإم���������ار�ت مبا 
وجمتمع  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  هيئته 
�لإمار�ت من مو��شلة رعاية م�شرية 
تر�شيخ  �لإم���ار�ت���ي���ة،  �مل�����ر�أة  مت��ك��ني 
وعامليا  �إقليميا  وق��ي��ادت��ه��ا  ري��ادت��ه��ا 
و�ل�شباب  �مل���ر�أة  متكني  �شعيد  على 
ل���ش��ي��م��ا يف �ل��ع��م��ل �ل���رمل���اين، وقد 
�لعاملية  “�لقمة  ��شت�شافة  ج���اءت 
نظمها  �لتي  �لرملانات”  لرئي�شات 
�لحتادي”  �ل���وط���ن���ي  “�ملجل�س 
�لرملاين  �لحت������اد  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
“ متحدون  ���ش��ع��ار  حت���ت  �ل������دويل 

ل�شياغة �مل�شتقبل” ، برعاية كرمية 
بنت  فاطم��ة  �ل�شيخ�ة  �شم����و  م��ن 
�لن�ش�ائي  �لحت���اد  رئي�ش�ة  م��ب�����ارك، 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����������س  �ل��ع�����ام، 
�ملجل�س  رئي�س  �لأ���ش��ري��ة،  �لتنمي�����ة 
�لأع���ل���ى ل��لأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة “�م 
�أبوظبي  يف  عقدت  �لتي  �لمار�ت” 
دي�شمر   13-12 �ل��ف��رة  خ���لل 
�لريادة  ل��ه��ذه  ت��ع��زي��ز�  2016م، 
كونها قمة غري م�شبوقة عاملياً وتعد 
�لأوىل من نوعها على �شعيد �لعمل 
�إىل عدد  بالنظر  �ل��دويل  �ل��رمل��اين 
�شيا�شيني  ق��ادة  من  فيها  �مل�شاركني 
وم�شوؤولني حكوميني وقطاع خا�س 
وعلماء  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ات  وروؤ�����ش����اء 
وخم���رع���ني و���ش��ب��اب. وق���د توجت 
“�إعلن  ب�������ش���دور  �ل���ق���م���ة  �أع����م����ال 
عنو�ن  ي��ح��م��ل  �ل�����ذي  �أبوظبي”، 
من  �مل�شتقبل  ل�شياغة  “متحدون 
�أج��ل عامل �أف�شل”، �ل��ذي �أك��د على 
�أهمية �لركيز على ت�شجيع �لحتاد 
�ل���رمل���اين �ل�����دويل ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ر يف 
�مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  هيكلية  �إن�شاء 
�مل�شتقبلية  �ل���ت���غ���ي���ري�ت  وت��ق��ي��ي��م 
و�لجت���اه���ات �ل��ع��امل��ي��ة وت��اأث��ريه��ا يف 
ح��ي��اة �ل��ب�����ش��ر، و���ش��دد ع��ل��ى �شرورة 
�لتو�زن  �أج����ل حت��ق��ي��ق  م���ن  �ل��ع��م��ل 
�لعمل  ب���ني �جل��ن�����ش��ني يف مم��ار���ش��ة 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل���رمل���اين ب��ح��ل��ول عام 
متكني  �إىل  �لإعلن  ودعا   ،2030
و�لآليات  �للو�ئح  وتطوير  �ل�شباب 
لزيادة متثيل �ل�شباب يف �لرملانات، 
لهم  �لق��ت�����ش��ادي  �لتمكني  وت��ع��زي��ز 
و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  خ��لل  من 
تعزيز  ع��ن  �ل��ع��م��ل، ف�شًل  وخ��ط��ط 
�لتمكني �لثقايف لل�شباب، من خلل 
و��شر�تيجيات  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��وي��ر 
�ل���ت���ع���ل���ي���م، ك���ح���ائ���ط ����ش���د ق�����وي يف 
وغري  و�لتطرف  �لره���اب  مو�جهة 
يف  �أبوظبي”  “�إعلن  و�أك���د  ذل���ك. 
�لتي  �لتحديات  معاجلة  �أن  ب��ن��وده 
تو�جه عاملنا ل ميكن �أن تتحقق دون 
و�مل�شاو�ة  �لإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  �ح���ر�م 
بني �جلن�شني على جميع �مل�شتويات 
م�شيفا  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
تتعلق  ل  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  �أن 
�أي�شا  ولكن  �لإن�شان،  بحقوق  فقط 
�شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  بالفاعلية،  تتعلق 
�للزمة  �لم���ك���ان���ات  ك���ل  ت�����ش��خ��ري 
ويحر�س  و�ل���ت���غ���ي���ري.  ل���لب���ت���ك���ار 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي من 
خلل تفعيل دبلوما�شيته �لرملانية 
ع���ل���ى م���و�ك���ب���ة ت���وج���ه���ات �ل����دول����ة 
نظرها  وجهة  وتو�شيح  و�هتمامها 
و�لتي  �ل���ق�������ش���اي���ا  خم��ت��ل��ف  ح���ي���ال 
م���ن �أب����رزه����ا : م���و�ج���ه���ة �لإره������اب 
و�لعنف  �لتطرف  ونبذ  ومكافحته 
ب��ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال��ه و����ش���وره و�أي������اً كان 
جو�نبه  خمتلق  يف  و�ل���ذي  م�شدره 
يطال �مل��ر�أة ، وتعزيز �أه��د�ف �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائية و�جلهود �لدولية 
بكافة  �لدولة  �لتز�م   عن  و�لتعبري 
�لأ�شا�شية �خلا�شة بحقوق  �حلقوق 
�لإن�شان و�لق�شاء على جميع �أ�شكال 
�إيجاد  �ملر�أة، وحماولة  �لتمييز �شد 
يت�شارك  ب��رمل��ان��ي��ة   وروؤي����ة  �شياغة 
�حتاد  مظلة  حت��ت  �لرملانيني  فيه 
جمال�س �لدول �لأع�شاء يف منظمة 
�لتعاون �لإ�شلمي بالر�أي و�لتاأثري 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  مو�جهة  يف 

�ل�شعوب �لإ�شلمية. 

املجل�س الوطني الحتادي ي�سجل ريادة عاملية على �سعيد متكني املراأة وجناحها يف العمل الربملاين

�سما املزروعي ل� »وام« : املراأة الإماراتية اأعدت جيال واعدا يج�سد اأرقى معاين الت�سامح
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  حممد  ب��ن  م��ب��ارك  بنت  م���وزة  �ل�شيخة  �أك���دت 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  �ملباركة  �إد�رة موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
�أ�شبحت منوذجاً بارز�ً للت�شامح على م�شتوى �لعامل من 
�لأ�شرة  بناء  يف  ح�شارية  �إ�شهامات  من  تقدمه  ما  خلل 

و�ملجتمع .
و�أ�شافت - يف كلمة لها مبنا�شبة “يوم �ملر�أة �لإمار�تية” 
�ل����ذي ي�����ش��ادف ي����وم 28 �أغ�����ش��ط�����س م���ن ك���ل ع����ام - �أن 
�لإمار�تية �شباقة يف تد�شني هذ� �لنموذج حملياً و�إقليمياً 
ودولياً فقد جنحت يف ترجمة روؤية �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
ب�شاأن �ملر�أة ومكانتها ودورها يف �ملجتمع فقد �آمن �لقائد 
�ملوؤ�ش�س باأن �ملر�أة ن�شف �ملجتمع و�أنه ل ميكن ملجتمع �أن 
نه�شته  يف  ي�شاهم  ل  ون�شفه  �حل�شارة  ركب  �إىل  يرتقي 

ومن هنا جاءت هذه �مل�شرية �لر�ئدة للمر�أة �لإمار�تية.
يوم  ك��ل  ق��و�ع��ده  وتتجذر  ير�شخ  �لنهج  ه��ذ�  �إن  وق��ال��ت 
م��ن �شاحب  بتوجيهات  وري��ادت��ه��ا  �مل���ر�أة  �إع���لء مكانة  يف 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه 

�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة . و�أ�شارت �إىل �أن �حلديث عن ريادة �ملر�أة 
�لتميز  و�أيقونة  �لعطاء  �شيدة  د�ئ��م��اً  عنو�نه  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل�شيخة  �شمو  �ل��و�ل��دة  ودول��ي��اً  وع��رب��ي��اً  حملياً  �لن�شائي 
رئي�س  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
قدمت  “ �لتي  �لإم���ار�ت  “ �أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
وتعزيز  ومتكينها  �مل���ر�أة  م�شرية  ل��دع��م  ر�ئ���دة  �إ���ش��ه��ام��ات 
وقالت   . �ملجتمع  يف  �لتنموية  �مل��ج��الت  جميع  يف  دوره���ا 
�إمار�تي  نهج  �لت�شامح  �إن   “ مبارك  بنت  م��وزة  �ل�شيخة 
�أ�شيل ومتثل �ملر�أة �لإمار�تية �أحد ركائزه �لأ�شا�شية فهي 
�لأجيال  �أطفالها وبناء  بيتها ورعاية  �لت�شامح يف  �أيقونة 
ومو��شلة دورها يف �أد�ء و�جبها �لوطني يف ميادين �لعلم 
و�مل��ع��رف��ة و�ل��ع��م��ل و�لإن��ت��اج و�ل��ي��وم وم��ع �ح��ت��ف��اء �لدولة 
“ �ملر�أة �لإمار�تية رمز  �ملر�أة �لإمار�تية حتت �شعار  بيوم 
�لت�شامح “ فاإننا ن�شلط �ل�شوء على ر�شالتها و�إ�شهاماتها 
�ملتميزة يف هذ� �ل�شدد ويحتفي بها �ملجتمع مقدر�ً ومثمناً 

لتلك �جلهود وهذ� �لإبد�ع �لوطني«.

•• دبي-وام:

�أمني  �مل��ه��ريي  ب��ن م�شحار  �شعيد  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  ق��ال 
�ملر�أة  �إن  دب��ي  يف  للت�شريعات”  �لعليا  “ �للجنة  ع��ام 
�ملا�شية  �لقليلة  �لعقود  مدى  على  �أثبتت  �لإمار�تية 
�لنه�شة  م�شرية  يف  و�ل�شريك  و�مل�شاهم  �لد�عم  �أنها 
�حل�شارية غري �مل�شبوقة �لتي تقودها دولة �لإمار�ت 
�لريادة  يف  يحتذى  منوذجا  مقدمة  �ملتحدة  �لعربية 
قبل  من  و�لهتمام  �للفتة  �لرعاية  ظل  يف  و�لتميز 
-طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
بنات  لتمكني  متينة  دع��ائ��م  �أر���ش��ى  -�ل���ذي  ث���ر�ه  �هلل 

�لإمار�ت.
و�أ����ش���اف �مل���ه���ريي يف ك��ل��م��ة ل���ه مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم �مل����ر�أة 
�لإم���ار�ت���ي���ة : “ و و����ش��ل��ت ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة حمل 

بتوجيهات  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  لتقوم  ب��اأم��ان��ة  �لر�شالة 
�آل نهيان  ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د 
�ل�شيخ  �ل�شمو  رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” باأدو�ر هامة يف 
خمتلف �مليادين �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية 
و�لقانونية مظهرة متيز� قياديا  و�لفكرية  و�لثقافية 
لفتا حمققة مكت�شبات هامة ي�شار �إليها بالبنان. و�أكد 
�أن بنات �لإمار�ت يو��شلن �ليوم �مل�شرية �مل�شرفة يف ظل 
�ملتابعة �مل�شتمرة من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�س 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  للأمومة و�لطفولة 
�هلل   �ملوؤ�ش�س -طيب  �لقائد  مع  و�شعت  �لتي  �لأ�شرية 

ثر�ه-دعائم �لنه�شة �لن�شائية يف �لدولة .

موزة بنت مبارك: املراأة الإماراتية اأيقونة الت�سامح

» اللجنة العليا للت�سريعات« يف دبي: املراأة الإماراتية 
داعم و �سريك يف م�سرية النه�سة احل�سارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي :الفجر

�لعام  �لأم���ني  �لعفيفي  �أم���ل  �أك���دت   
�ملر�أة  �أن  �ل��رب��وي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
منوذجاً  د�ئ���م���اً  �شتظل  �لإم���ار�ت���ي���ة 
و�ل��ع��ط��اء يف جميع  ل��لإب��د�ع  ملهماً 
تعلم  من  �لوطني  �لو�جب  ميادين 
وع��م��ل وب��ن��اء �أ���ش��رة، وه���ذ� �لنموذج 
ت��ت�����ش��ع م��ظ��ل��ت��ه ك���ل ي����وم م���ن خلل 
و�هتمامها  �لر�شيدة  قيادتنا  رعاية 
�لتمكني  منظومة  وتر�شيخ  ب��امل��ر�أة 

�خلا�شة بها . 
بيوم  �لح���ت���ف���ال  �أن  �إىل  و������ش����ارت 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة رم��ز للت�شامح هو 
�ملر�أة  ب��ه  حتظى  مل��ا  �أ�شيلة  ترجمة 
من رعاية و�هتمام من قبل �لقيادة 
و�ملجتمع، فاملر�أة يف �لإمار�ت تفخر 
بهذه �مل�شرية، وما حتقق فيها طو�ل 
مبكانتها  وتفخر  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل��ع��ق��ود 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  يف فكر 

“ طيب �هلل ثر�ه  �آل نهيان  �شلطان 
لها  ووفر  �شريكاً  “ فقد جعل منها 
فتح  �ل��ذي  �ملجتمعي  و�مل��ن��اخ  �لبيئة 
�أمامها �آفاق �لإبد�ع و�لتمكني، وهو 
نهج تو��شل قيادتنا �لر�شيدة �ل�شري 

عليه. 
و�ليوم ونحن نحتفل بهذه �ملنا�شبة 
ب�شمو  و�لعرفان  �لفخر  فاإننا جندد 

من  جعلت  �لتي   “ �لإم���ار�ت  �أم   “
�أ���ش��ا���ش��اً يف م�شرية  �ل��ت��م��ي��ز حم����ور�ً 
�لدعم  كل  و�أولتها  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
و�ل��رع��اي��ة، م�����ش��ان��دة وم������وؤ�زرة لكل 
جهد متميز تقوم به �ملر�أة يف وطننا 
�ل���غ���ايل، وه���ذ� ه��و ���ش��ر جن���اح �مل���ر�أة 

وعلو �شاأنها ومتيز مكانتها. 
جائزة  �أن  �إىل  �ل��ع��ف��ي��ف��ي  و�أ�����ش����ارت 
تت�شدر  باأن  تفخر  �لربوية  خليفة 
�لفائزين  م��ن  �لتميز  ق��و�ئ��م  �مل����ر�أة 
�لبارزة  �ل���رب���وي���ة  �جل���ائ���زة  ب��ه��ذه 
�لعام  م�����ش��ريت��ه��ا يف  �ن���ط���لق  م��ن��ذ 
�مل����ر�أة  �إب����د�ع����ت  ت���اأت���ي  �إذ   2007
م�شاركة ومر�شحة وفائزة يف �شد�رة 
�لربوي  �مل��ي��د�ن  يف  �ملتميز  �لأد�ء 
ب��ج��م��ي��ع م���ر�ح���ل���ه �جل���ام���ع���ي���ة وما 
ق��ب��ل �جل��ام��ع��ي��ة، وه����و م���ا يرجم 
يف  �لإمار�تية  للمر�أة  �لعاملية  �ملكانة 
حملياً  �لتعليمي  �لتميز  منظومة 

و�إقليماً ودوليا . 

•• اأبوظبي-وام:

وكيل  غبا�س  �شعيد  �شيف  �شعادة  قال 
– �أبوظبي  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة 
�إنه منذ تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت بقيادة 
�آل  �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
تتو��شل  ثر�ه”  �هلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
بقدر�ت  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة 
وتعزز  و�مل����ر�أة  �ل��رج��ل  ب��ني  م�شركة 
ذل����ك م���ن خ����لل �لإجن��������از�ت �ملهمة 
�لتي قامت بها �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت 
�لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  و�لطفولة 
�لإمار�ت”  “�أم  �لأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتي دعمت �ملر�أة يف حمتلف �ملجالت 
له  و�أ�شاف غبا�س يف كلمة   . و�ملو�قع 

يف يوم �ملر�أة �لإمار�تية :” نحتفل هذ� 
�لعام بيوم �ملر�أة �لإمار�تية حتت �شعار 
“�ملر�أة رمز للت�شامح” و��شعني �شمو 
منوذجا  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
وقدوة لنا ملا تتمتع به من روؤية ثاقبة 

للنهو�س باملر�أة ».
�أ�ش�س على قيم  �أن��ه يف جمتمع  و�أك��د 
�لت�شامح وتقبل �لأخر، و��شتمر نهجا 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �شيا�شة  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ملر�أة  “حفظه �هلل” �أ�شبحت  �لدولة 
�ملجتمع  ه��ذ�  ن�شيج  ف��ع��ال م��ن  ج���زء� 
�ل���ذي �أب��دع��ت ف��ي��ه م��ن وح���ي تر�ثها 
�ل����ذي �أث���رت���ه م��ن خ���لل �حل����و�ر مع 
�لأخ���رى، مبا  و�حل�����ش��ار�ت  �لثقافات 
كثقافة  �لت�شامح  م��ن  وي��ك��ر���س  ي��ع��زز 
متو�رثة بني �لأجيال حتفزهم وتقدم 
وهو  و�ملعرفة  �لوعي  من  �ملزيد  لهم 
�لتي  دولتنا  على  بالتايل  ينعك�س  ما 
ومبادئها  نهجها  خ���لل  م��ن  ت��اأه��ل��ت 
�ل��������دول  م���������ش����اف  �إىل  ل����ل����و�����ش����ول 

�ملتقدمة.

•• اأبوظبي-الفجر:

يعزز �لحتفال بيوم �ملر�أة �لإمار�تية 
هذ� �لعام ركيزتني �أ�شا�شيتني، �أر�شى 
دع��ائ��م��ه��ا م��وؤ���ش�����س دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة “�ملغفور له” �ل�شيخ 
“طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�هلل ثر�ه” �لأوىل تتمثل يف تكري�س 
�لآخر،  مع  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم 
و�لذي جتلى بوجود �أكر من 200 
�لإم������ار�ت، مما  �أر�����س  ع��ل��ى  جن�شية 
للت�شامح  عاملية  عا�شمة  منها  جعل 
خمتلف  من  �ل�شعوب  بني  و�لتاآلف 

�لأديان و�لأعر�ق.
م�شاركة  فهي  �لثانية  �ل��رك��ي��زة  �أم��ا 
�لعامة،  و�حل��ي��اة  �لتنمية  يف  �مل����ر�أة 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  دع��م��ت  ف��ق��د 
رئي�س  �لإمار�ت”  “�أم  م��ب��ارك  بنت 
رئي�س  �ل����ع����ام  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �لحت��������اد 
�ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة، 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س 
�ل��ت��وج��ه منذ بد�ية  �لأ���ش��ري��ة، ه��ذ� 
�لأمر  �أ�شبح  حتى  �ل��دول��ة،  تاأ�شي�س 
ب��دي��ه��ي��اً وج���ع���ل �مل������ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة 
حتقق �إجن��از�ت مرموقة يف خمتلف 
�مل���ج���الت، وذل���ك ����ش��ت��م��ر�ر�ً مل�شرية 
�شاحب  عليها  ي�شري  �لتي  �لت�شامح 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، 
ح���ي���ث حت���ظ���ي �مل���������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة 
خمتلف  من  �لنظري  منقطع  بدعم 
كافة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  �مل�������ش���ت���وي���ات، 
�مل���ج���الت و�ل��ق��ط��اع��ات، مم��ا �شاهم 
هامة  مكت�شبات  ع��ل��ى  ح�شولها  يف 
ت�شاف �إىل �شجل �لدولة، خا�شة �أن 
�مل��ر�أة تفاعلت مع هذ� �لدعم ب�شكل 
�إيجابي من مو�قعها �ملختلفة كونها 
وت�شاهم  �ملجتمع  يف  �أ�شا�شي  م��وؤث��ر 

بتطوره وباإعلء قيمه. 
نثمن  �لإم���ار�ت���ي���ة،  �مل������ر�أة  ي���وم  ويف 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ج��ه��ود 
مبارك لعملها على تكري�س ف�شائل 

�مليزة  �مل��ج��ت��م��ع، وه���ي  �ل��ت�����ش��ام��ح يف 
ملجتمعنا  خا�شة  قيمة  تعطي  �لتي 
خا�س  ب�شكل  �لإم���ار�ت���ي���ة  ول��ل��م��ر�أة 
�لن�سء  تربية  يف  �ملبا�شر  لتاأثريها 
بني  تعزيزها  ويف  �لقيم  ه��ذه  على 
�لأف��ر�د، وهو ما تكر�س له قطاعات 
مبا  ع��ام،  ب�شكل  �ل��دول��ة  وموؤ�ش�شات 
فيها د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة – 
�أبوظبي، حيث ت�شارك �ملر�أة يف �لعمل 
�ملو�قع  ك��اف��ة  �ل��رج��ل يف  �إىل ج��ان��ب 
و�مل���ه���ام، مب��ا ف��ي��ه��ا م��ه��م��ة �لرويج 
ويف  �أب��وظ��ب��ي،  للعا�شمة  �ل�شياحي 
�ملتاحف  و�إد�ر�ت  �لثقافية  �لإد�ر�ت 
ويف  و�ل��ن�����ش��ر،  �ملكتبات  قطاعي  ويف 
جم�����ال �ل����ف����ن����ون، وغ�����ري ذل�����ك من 
جم���الت دق��ي��ق��ة �أث��ب��ت��ت فيها �مل���ر�أة 
�ملهام  �إجن���از  على  وق��درت��ه��ا  متيزها 
و�مل�شوؤوليات �لتي �أوكلت �إليها، مثل 
تنقيب �لآثار وحفظ �لقطع �لفنية 
وو�شع �ل�شيا�شات �لثقافية و�لتحول 
وك��ل��ه��ا جم����الت تتطلب  �ل���رق���م���ي، 
قدر�ً كبري� من �لت�شامح و�لتو��شل 
مع �لآخر مبا يعزز من منهج �لقوة 
�لدولة.  عليه  ت�شري  �ل��ذي  �لناعمة 
باتت  ذل���ك  �ن��ع��ك��ا���ش��ات  �أن  ننكر  ول 
ملمو�شة على �ملجتمع وعلى �لدولة 
�لناجحة  م�شريتها  ت��و����ش��ل  �ل��ت��ي 
ب��خ��ط��ا ث��اب��ت��ة، م�����ش��ت��ن��دة ف��ي��ه��ا على 
�لرو�بط  م��ن  يعزز  �ل��ذي  �لت�شامح 

�لإن�شانية �ملتعددة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أك�����د ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س حم��م��د نا�شر 
�لأح��ب��اب��ي م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة �لإم�����ار�ت للف�شاء، 
�لإبد�ع  على  قدرتها  �أثبتت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�أة  �أن 
و�لتفوق و�مل�شاهمة يف خدمة �لب�شرية، و�أ�شبحت 
حا�شرة وبقوة يف جميع جمالت �لعمل و�لدر��شة 

و�لبحوث.
و�أ�شاف �لأحبابي: “ت�شهد �ل�شاحة �لف�شائية يف 
�لإمار�تية،  للمر�أة  وقوياً  لفتاً  ح�شور�ً  �لدولة 

�أهم �ملنا�شب وت�شرف على  �لتي ت�شغل عدد�ً من 
�ل��ف�����ش��ائ��ي��ة، وت�����ش��ارك يف �شناعة  �مل�����ش��اري��ع  �أه���م 
دولة  وت�شهم يف حتقيق حلم  �ل�شناعية،  �لأقمار 

�لإمار�ت بالو�شول �إىل �لف�شاء«.
ت�شكل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  “�إن  �شعادته:  و�أ���ش��اف 
�إج����م����ايل عدد  %40 م���ن  ن�����ش��ب��ت��ه  �ل����ي����وم  م���ا 
�لن�شب  �أعلى  من  تعتر  و�لتي  �لوكالة  موظفي 
�لف�شاء  ب��وك��الت  م��ق��ارن��ة  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 

�لعاملية«.
�إن �ملكانة �ملرموقة و�لريادة  �إىل  و�أ�شار �لأحبابي 

�لتي و�شلت �إليها �ملر�أة �لإمار�تية �إقليمياً وعاملياً 
و�ملتابعة  �ل��ن��ج��اح  ع��ل��ى  �إ���ش��ر�ره��ا  بف�شل  ج���اءت 
ودعم و�هتمام �لقيادة �لر�شيدة من خلل تفعيل 
�لتنمية  م�����ش��رية  يف  �أ���ش��ا���س  ك�شريك  �مل����ر�أة  دور 

و�لتقدم و�لزدهار«.
وقال �لأحبابي: “�أوىل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان ، طيب �هلل ثر�ه، �ملر�أة �لإمار�تية 
رعاية خا�شة، وهّياأ لها جميع �ل�شبل �لتي متكنها 
من �لإبد�ع يف جميع �ملجالت، �إذ �آمن باأنها �أ�شا�س 
تقدم �لأ�شرة، و�لأ�شرة هي �أ�شا�س تقدم �ملجتمع«.

•• اأبوظبي -وام: 

�أك����د ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور حم��م��د عتيق 
�لفلحي �لأمني �لعام لهيئة �لهلل 
�ملر�أة  م��ب��ادر�ت  �أن  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ة وت���ف���اع���ل���ه���ا �لإي���ج���اب���ي 
توؤرق  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لق�شايا  م��ع 
تعتر م�شدر  �لعامل  �لكثريين حول 
�لإم���ار�ت قيادة  و�إع��ت��ز�ز لدولة  فخر 
ت�شريح  يف   ���� �لفلحي  وق��ال  و�شعبا. 
مبنا�شبة ي��وم �مل��ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �لذي 
ي�������ش���ادف �ل���ث���ام���ن و�ل���ع�������ش���ري���ن من 
����� �إن �مل�����ر�أة  �أغ�����ش��ط�����س م���ن ك���ل ع����ام 
�لعطاء  روح  ����ش��ت��ل��ه��م��ت  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وقيم �لبذل من �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت 
�لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  و�لطفولة 
�لفخري  �لرئي�س  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
لهيئة �ل��ه��لل �لأح��م��ر، و���ش��ارت على 
و�لتفاين  �لإخ��ل���س  يف  �شموها  نهج 

م��ن �أج���ل �لآخ���ري���ن، م�����ش��دد� على �أن 
ح�شور�  ���ش��ج��ل��ت  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل������ر�أة 
�لإن�شاين،  �لعطاء  �شاحات  يف  فاعل 
لل�شحايا  ب����ال����و�����ش����ول  وب�������������ادرت 
��شطر�با  �ملناطق  �أكر  و�ملتاأثرين يف 
�ل�شعاب  وح����دت  ه�����ش��ا���ش��ة  و�أ����ش���ده���ا 
�مل�شتحيل  وقهرت  �ملخاطر  وو�ج��ه��ت 
�لدعم  �أوجه  لتقدمي  للو�شول هناك 
و�مل�����ش��ان��دة ك��اف��ة. و �أو���ش��ح �أم���ني عام 

�لهلل �لأحمر �أن ما تقوم به �ملر�أة يف 
�لإمار�ت من �أدو�ر خلدمة جمتمعاتها 
�ملحلية و�خلارجية و�لإن�شانية جمعاء 
�لعميق  �إح�����ش��ا���ش��ه��ا  م���ن  ي��ن��ب��ع  �إمن�����ا 
مبا  عاتقها،  على  �مللقاة  بامل�شوؤولية 
�لأ�شيلة  �مل��ج��ت��م��ع  ق��ي��م  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
مبادئ  تكر�س  �ل��ت��ي  �ل��دي��ن  وتعاليم 

�خلري و�لف�شيلة و�لقيم �لنبيلة.
تخ�شي�س  �أن  �إىل  �ل��ف��لح��ي  �أ���ش��ار  و 
�أغ�شط�س من  و�لع�شرين من  �لثامن 
كل عام للحتفال بيوم �ملر�أة �لإمار�تية 
يف  �ملتنامي  �مل���ر�أة  ل��دور  تقدير�  ياأتي 
جميع �ملجالت، وم�شاهماتها �لنوعية 
بف�شلها  و�عر�فا  �لدولة،  نه�شة  يف 
وت�����ش��ح��ي��ات��ه��ا م����ن �أج������ل �لآخ����ري����ن 
�شاحات  يف  �لنبيلة  ملبادر�تها  وتثمينا 
�ل�شدد  ه�����ذ�  يف  م�����ش��ي��د�  �ل���ع���ط���اء، 
و�ملتطوعة  �ل��ع��ام��ل��ة  �مل������ر�أة  ب��ج��ه��ود 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��لل  هيئة  يف 
ودورها �لر�ئد يف تعزيز ر�شالة �لهيئة 

�لإن�شانية حمليا وخارجيا.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لقبي�شي  ب����در  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  �أع�����رب 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ملر�أة  عن فخره و�عتز�زه مبا حققته 
�لإم��ار�ت��ي��ة وب��دوره��ا �ل��ف��ع��ال يف دعم 
�لإمار�ت  �ل�شاملة يف  �لنه�شة  م�شرية 
�للحمدودة  و�لرعاية  �لدعم  بف�شل 
من �لقيادة �حلكيمة منذ عهد �ملغفور 
له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان موؤ�ش�س دولتنا طيب �هلل ثر�ه، 
ل�شاحب  �مل��ي��م��ون  �لعهد  �إىل  و���ش��ول 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة )ح��ف��ظ��ه �هلل( 
�ل�شيخة  �شمو  توليها  �لتي  و�لرعاية 
�لإم�����ار�ت(،  )�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

�لإم������ار�ت وجناحها  ���ش��ي��د�ت  جل��م��ي��ع 
�ملتميز يف دفع عجلة �لتنمية �لأ�شرية 
ومتكني �ملر�أة �لإمار�تية من �مل�شاركة 
�لفعالة يف دفع عجلة �لتنمية �ل�شاملة 
�إىل  �ل��دخ��ول  ب��و�ب��ات  يف وطننا، وفتح 
ج��م��ي��ع �مل���ج���الت ك�����ش��ي��دة ق����ادرة على 
�شروح  �إع���لء  يف  و�مل�شاهمة  �ل��ت��اأث��ري 

�لوطن، وتر�شيخ �إجناز�ته.
ج����اء ذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة �ح��ت��ف��اء بلدية 
�لإمار�تية  �ملر�أة  بيوم  �أبوظبي  مدينة 
�لعاملي و�لذي  �مل���ر�أة  ي��وم  �إط��ار  �شمن 
ياأتي هذ� �لعام حتت �شعار ) �ملر�أة رمز 

�لت�شامح(.
و�أ�شاد �ملدير �لعام للبلدية بال�شيا�شات 
�مل����ر�أة  ل��دع��م  �ل���دول���ة  تنتهجها  �ل��ت��ي 
�شبيل  يف  ج����ه����د�  ت����دخ����ر  مل  ح���ي���ث 

مت��ك��ني �مل�������ر�أة و�لأخ�������ذ ب��ي��ده��ا نحو 
وتر�شيخ  و�آمالها  طموحاتها  حتقيق 
ركب  يف  مهم  �جتماعي  كعن�شر  ذ�تها 

�لتطور و�لبناء .

و�أ�شاف �شعادته: كانت وما تز�ل �ملر�أة 
�لتنمية،  عملية  �أ�شا�شات  م��ن  �أ�شا�شاً 
و�شعتها  �لتي  �لأولويات  و�أولوية من 
�لنهو�س  �أج��ل  م��ن  �لر�شيدة  �لقيادة 
�حلكيمة  قيادتنا  �أول��ت  وقد  بالوطن، 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  يف عهد �شاحب 
�بنة  ن��ه��ي��ان ح��ف��ظ��ه �هلل  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
لأحلمها  ودع���م���اً  رع���اي���ة  �لإم�������ار�ت 
تر�شيخ  ع��ل��ى  ف��ع��م��ل��ت  وط��م��وح��ات��ه��ا، 
وجودها وكيانها و�أتاحت لها �مل�شاركة 
تز�ل  وم���ا  �ل��ت��ن��م��ي��ة،  عملية  ق��ي��ادة  يف 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  �أم����ام  مت��د  ق��ي��ادت��ن��ا 
و�مل�شاركة  �لنماء  نحو  �لعبور  ج�شور 
و�ل�شتقر�ر، وتعزيز وجودها ومكانتها 

ك�شانعة للحياة.
مكانة  حتتل  �مل����ر�أة  �أن  �شعادته  و�أك���د 

مرموقة يف �لهيكل �لتنظيمي لبلدية 
من  منا�شب  وت�شغل  �أبوظبي  مدينة 
بالإ�شافة  و�ل���ث���اين،  �لأول  �ل�شفني 
�مل���ه���ام  م����ن  ب���ال���ع���دي���د  ق���ي���ام���ه���ا  �إىل 
م�شاريع،  وم��دي��رة  كمهند�شة  �لفنية 
وكو�جهة  مبدعة،  و�إد�ري��ة  وكموظفة 
م�شرفة يف خدمة �ملتعاملني وجت�شيد 
و�لن�شاط،  و�ل��ع��ط��اء  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م 
جميع  يف  ج����د�رت����ه����ا  �أث����ب����ت����ت  وق������د 
�أحقيتها يف  �ل��ذي يوؤكد  �ملو�قع �لأم��ر 
كافة  وفتح  �لفر�س  وتكافوؤ  �مل�شاركة 
�أمامها للتعبري عن قدر�تها  �ملجالت 

و�إمكانياتها �خللقة و�ملبدعة .
�ل�شيد�ت  ع���دد  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  مو�شحا 
ومر�كزها  �ل���ب���ل���دي���ة  يف  �ل���ع���ام���لت 
�لفرعية �خلارجية يبلغ 908 �شيد�ت 

مع  م��ق��ارن��ة  �لتخ�ش�شات،  جميع  يف 
�لذكور. من  موظفاً   2152

�ل�شيدة  �أث����ب����ت����ت  �����ش����ع����ادت����ه:  وق�������ال 
ق����درت����ه����ا ع���ل���ى حتمل  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
ذ�تها  �إثبات  يف  وجنحت  م�شوؤولياتها 
�حلياة  ب���ن���اء  يف  ح��ق��ي��ق��ي  ك�������ش���ري���ك 
�أحلم  �ل�شعادة، وبناء  وتر�شيخ دعائم 
وط���م���وح���ات �ل���غ���د �مل�������ش���رق، وت���ب���و�أت 
و�أك���دت وج��وده��ا كقوة  �ملنا�شب،  �أه��م 

�لتطور  ح��رك��ة  م��ع  ومتفاعلة  فاعلة 
ب��لدن��ا، كما  �ل��ت��ي تعي�شها  و�لزده����ار 
�ملر�أة  �لإم��ار�ت ود�شتورها  منح قانون 
�لثقة  و�أع��ط��اه��ا  حقوقها  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�للزمة، و�لدور �لريادي و�لقيادي يف 
�أنه يف يوم �ملر�أة  كافة �ل�شعد، م�شري�ً 
�لعاملي ويوم �ملر�أة �لإمار�تية نقف بكل 
�إجلل وتقدير لكل �شيدة �أعطت لهذ� 
�ل���وط���ن ف��ك��ره��ا، وط��اق��ات��ه��ا، وزرع���ت 

، ووطننا  �لن��ت��م��اء لأ���ش��رن��ا  فينا ح��ب 
من  �أج��ي��ال  لنا  خّرجت  �شيدة  ولكل   ،
�لرجال و�لن�شاء �لقادرين على �شون 
�إجناز�ت �لوطن، ر�فعا �أ�شدق �لتهاين 
�ملنا�شبة  ب���ه���ذه  �لإم��������ار�ت  ل�����ش��ي��د�ت 
�ل�شيخة  �شمو  ر�أ�شهن  وعلى  �لعاملية 
ب��ن��ت م��ب��ارك ر�ئ����دة �لنه�شة  ف��اط��م��ة 
�ملر�أة  تطور  مل�شرية  و�لر�عي  �لأ�شرية 

ومتكينها.
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�سيف بدر القبي�سي : املراأة الإماراتية �سريك فعال يف م�سرية النه�سة والتنمية يف الإمارات
الفرعية  ومراكزها  البلدية  قطاعات  يف  يعملن  �سيدات   908

•• اأم القيوين-وام:

�أكدت �شعادة عائ�شة �شعيد �لتلي - مدير عام �جلمعية �لن�شائية باأم �لقيوين �أنه يف يوم 28 
�ملتاألقة  م�شريتها  تو��شل  �لتي  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �لإم��ار�ت  عام حتتفل  كل  �أغ�شط�س من 
بدعم من �لقيادة �لر�شيدة. و �أعربت عائ�شة �شعيد �لتلي يف كلمة لها بهذه �ملنا�شبة عن �شكرها 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة 
و�لطفولة �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية على دعمها للمر�أة �لإمار�تية حتى �أ�شبحت 
�أ�شحت بنت  �مل��ج��الت و�لأخ���ذ بيدها حتى  �لإب���د�ع ومتكينها يف جميع  �شماء  ي��ت��لألأ يف  جنما 
�ملنا�شبة  وبهذه   . �حلياة  جو�نب  جميع  يف  متميزة  قيادية  و�شخ�شية  م�شيئة  �شعلة  �لإم���ار�ت 
كرمت �شعادة عائ�شة �شعيد �لتلي �شرطيات �إد�رة �لدعم �لجتماعي بالقيادة �لعامة ل�شرطة �م 

�لقيوين فيما نظمت �جلمعية �لن�شائية حما�شرة بعنو�ن “ ب�شمة �إمار�تية يف عام �لت�شامح ».

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  مدير  �لعامري  �شامل  �لبحري  �شعيد  �شعادة  �أك��د 
�أ�شا�س  �مل���ر�أة  �أن  �لغذ�ئية  و�ل�شلمة  للزر�عة  �أبوظبي 
�ل�����دور �لأك�����ر يف غ��ر���س ق��ي��م �لت�شامح  �مل��ج��ت��م��ع ول��ه��ا 

و�لعطاء وروح �ملحبة يف �لنا�شئة.
وقال �شعادته يف كلمة له يف يوم �ملر�أة �لإمار�تية �إن �شمو 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�س  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�س 
للمر�أة  �لأك��ر  �لد�عم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
مثال  �أ�شبحت  حتى  �مل�شتويات  �أعلى  �إىل  بها  للرتقاء 

هذ�  �شعار  ويعك�س  و�لنجاح  و�ل��رق��ي  �لتميز  يف  يحتذى 
�لعام دورها وما تتمتع به من �شفات عظيمة فهي قادرة 
مب�شاركتها  �لإجن�����از�ت  و�شناعة  �ل�شعاب  حت��دي  على 
�لأ�شمى  �لهدف  �إىل  للو�شول  �لعمل  ميادين  يف  للرجل 

وهو حتقيق �لرفعة و�خلري للوطن و�ملجتمع.
و �أعرب �شعادته عن فخره و�عتز�زه بوجود كوكبة متميزة 
من �ملوظفات يف �لهيئة و�لبالغ عددهن ما يقارب 500 
موظفة ي�شغلن منا�شب قيادية و�إد�رية وفنية يف خمتلف 
�لقطاعات بالهيئة و�لذي يدل على قدرتها على حتقيق 
�لإجناز�ت و�مل�شاهمة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لفاعلة و�ملوؤثرة 

�لتي ترقى لتطلعات قيادتنا �حلكيمة.

•• العني-الفجر:

ق��ال��ت د.ن�����ش��ال �ل��ط��ن��ي��ج��ي �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل����د�ر ز�يد 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  توجيه  �أن  �لإ�شلمية  للثقافة 
رئي�س  �ل��ع��ام،  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�س  م��ب��ارك،  بنت 
�لأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة،  �لأعلى للأمومة  �ملجل�س 
�لحتفال  �شعار  يكون  ب��اأن  �لأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
بيوم �ملر�أة �لإمار�تية هذ� �لعام »�ملر�أة رمز للت�شامح«، 
�لت�شامح  باأهمية تر�شيخ قيمة  �لعميق  جاء لإميانها  
يف �ملجتمع �لإمار�تي و تعبري�ً كامل عن ثقتها �لتامة 
�لنبيلة  �لقيم و�ل�شفات  �لتي ورثت  �لإمار�تية  باملر�أة 
و�ت�شفت بها يف بيتها و يف جمالت �لدر��شة و �لعمل 

“�لت�شامح«.  ر���ش��ال��ة  ميثل  م��ن  خ��ري  فهي  �ملختلفة، 
قيادتها  يف  متمثلة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �إن  و�أ����ش���اف���ت: 
�لر�شيدة تويل �هتماماً كبري� باملر�أة، �لتي �تيحت لها 
و  �ملختلفة  �لعلمية  �ملجالت  جميع  لدر��شة  �لفر�شة 
�مليد�نية و  مت توظيفها يف �شتى �لوظائف �لقيادية و 
�ملهنية، وباملقابل ��شتطاعت �أن تثبت �ملر�أة يف �لإمار�ت 
جد�رتها يف كل مهمة �أوكلت �ليها �شو�ء كانت يف تربية 
�لأب��ن��اء �و �لعمل �ىل جانب متثيل دول��ة �لإم���ار�ت يف 

�للقاء�ت �لعاملية.
�لإمار�تيات  �لن�شاء  نحن  لنا  ق��دوة  خ��ري  و�أ���ش��اف��ت:   
“�أم �لإمار�ت” �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  هي 
�لأ�شا�شي  �ل���د�ع���م  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�����اد  رئ��ي�����س 

للمر�أة �لإمار�تية �لتي علمتنا قيم �لت�شامح و �لعمل 
م��ن م�شاريع  �ملحبة مب��ا قدمته  و  �ل��وف��اء  و  �خل��ريي 
ق��ام عليه  �أج��م��ع، وه��ذ� ما  �إن�شانية للعامل  وم��ب��ادر�ت 
�إرث  و”�لت�شامح”  �ل���ق���دم،  م��ن��ذ  �لإم������ار�ت  جم��ت��م��ع 
�أ���ش��ي��ل ر���ش��خ��ه ب���اين �ل��دول��ة �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�يد 
تاأ�شي�شه  عند  ث��ر�ه-  �هلل  نهيان-طيب  �آل  �شلطان  بن 
لدولة �لإمار�ت. و�أ�شارت �لطنيجي: نويل يف د�ر ز�يد 
�ملجتمع   تنمية  د�ئ��رة  �لإ�شلمية حتت مظلة  للثقافة 
�ملر�أة �لإمار�تية �ملوظفة �هتماما ملحوظا و�لتي بلغت 
ن�شبة �إجمالها من جميع موظفي �لد�ر 41.82%، 
فهي حمّط �هتمامنا ملا تقدمه من خر�ت و �إجناز�ت 

قّيمة للم�شتفيدين من خدمات �لد�ر.

ن�سائية اأم القيوين: املراأة الإماراتية توا�سل د.ن�سال الطنيجي: املراأة الإماراتية خري من ميّثل ر�سالة »الت�سامح«
م�سريتها املتاألقة بدعم من القيادة الر�سيدة

•• اأبوظبي-وام:

�لتنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لرميثي  م��رمي  �شعادة  قالت 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وج��ه��ت  عندما  �أن���ه  �لأ���ش��ري��ة 
مبارك رئي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�س �ملجل�س �لأعلى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �لحتفال  �شعار  يكون  ب��اأن  �لأ�شرية 
هذ� �لعام “�ملر�أة رمز للت�شامح”، كان ذلك نابعا من �إميان 
عميق لدى �شموها باملر�أة �لإمار�تية باعتبارها رمز� فعليا 

للت�شامح يف منزلها وجمتمعها .
�أن هذ�  و�أك��دت مرمي �لرميثي يف كلمة لها بهذه �ملنا�شبة 
لنا يف  �لقدوة  بها فهي  ياأتي من �شخ�شية نفخر  �لإمي��ان 
حياتنا و�أعمالنا وخططنا �مل�شتقبلية كن�شاء نعتز باأننا نتاج 
وو�شع  �شاغها  �لتي  �لإم���ار�ت  لدولة  �حلكيمة  لل�شيا�شة 
نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �أ�ش�شها 
طيب �هلل ثر�ه، �لذي �أر�شى �لقو�عد �لر��شخة لقيم كثرية 
لعل �أهمها قيمة �لت�شامح �لتي كر�شها قوًل وعمًل، و�أكد 

�أهمية �لإن�شان و�حر�مه.
“ وتو��شل �لقيادة �لر�شيدة ممثلة يف �شاحب  و�أ�شافت : 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل  �ل�شمو  “حفظه �هلل” و�شاحب 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 

ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  “رعاه �هلل” و�شاحب  دبي 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لنهج  �لإم��ار�ت  �ل�شمو حكام  �أ�شحاب  �إخو�نهم  و  �مل�شلحة 

نف�شه يف �شبيل ريادة �لوطن وتقدمه.
�إذ ن��ث��ّم��ن م��ا ق��دم��ه ل��ن��ا وط��ن��ن��ا �ل��غ��ايل فاإننا  وق��ال��ت :”: 
قيادتنا  نعاهد  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �لحتفال  ومبنا�شبة 
وقيم  مفاهيم  زرع  نحو  ُق��دم��اً  من�شي  �أن  على  �لر�شيدة 
�لت�شامح وتقبل �لآخر يف وطن يعي�س فيه �لآخر ويتعاي�س 
�لكرمي  �لعي�س  �شبل  ك��ل  ل��ه  يهيئ  وجمتمع  بيئة  و���ش��ط 
�لت�شامح  معادلة  حتقق  عالية  �إن�شانية  ب�شر�كة  و�ل�شعيد 
و�لتعاون �لتي قام عليها هذ� �لوطن.. ووفق �لتز�م مببادئ 
�لدين �حلنيف وعاد�ت �ملجتمع و تقاليده وقيمه، متخذين 
من �لت�شامح و�شيلة �إن�شانية ت�شيع �ملحبة وتزرع �خلري يف 
نفو�س �لأجيال ليكونو� خري قدوة ومثال لأقر�نهم يف كل 

مكان« .
و�أ�شافت :” ي�شرين بهذه �ملنا�شبة �أن �أتقدم بجزيل �ل�شكر 
وع��ظ��ي��م �ل��ت��ق��دي��ر ل��ق��ي��ادة وط��ن��ي مل��ا وج���دن���اه ن��ح��ن بنات 
�لإمار�ت من �هتمام ورعاية وتقدير نال �إعجاب �لعامل.. و 
�أهنئ �أم �لإمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على ما 
بذلته من جهد وما قدمته من مبادر�ت لدعم بنات وطنها 
�شائلة �هلل تعاىل �أن تعود �لأع��و�م على �شموها وهي ترفل 

باأثو�ب �ل�شحة و�ل�شلمة و�ل�شعادة«.

مرمي الرميثي : يوم املراأة الماراتية تعبري حقيقي عن الت�سامح وقيمه 

حممد الفالحي : تفاعل املراأة الإماراتية مع الق�سايا الإن�سانية م�سدر فخر

»اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية« : املراأة اأ�سا�س املجتمع ورمز الت�سامح

يف كلمة له مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية

الأحبابي: املراأة الإماراتية اأثبتت قدرتها على الإبداع والتفوق 

يوم املراأة الإماراتية
رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يثمن جهود 
ال�سيخة فاطمة يف تكري�س ف�سائل الت�سامح يف املجتمع

�سيف غبا�س: املراأة الإماراتية جزء 
فاعل من ن�سيج املجتمع

» خليفة الرتبوية « الإماراتية منوذج ملهم يف التعليم والت�سامح
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عربي ودويل

بارتكاب  �أم�����س رو���ش��ي��ا  �لإن�����ش��ان  �لأوروب���ي���ة حل��ق��وق  د�ن���ت �ملحكمة 
�شريغي  �ملحامي  وف��اة  ق�شية  يف  �لإن�شان  حلقوق  عديدة  �نتهاكات 
دبلوما�شية  �أزم��ة  �أث��ارت  �لتي  �ل�شجن،  يف   2009 عام  ماغنيت�شكي 
يف  عاماً   37 عن  ماغنيت�شكي  وت��ويف  ومو�شكو.  و��شنطن  بني  ح��ادة 
لتهامه  �حتجز  وك��ان  �لحتياطي.  �حلب�س  قيد  ك��ان  حني   2009
كان  عندما  �شخمة  ف�شاد  �شبكة  عن  ك�شفه  بعد  �ل�شريبي  بالتهرب 
يعمل يف ق�شم �ل�شوؤون �ل�شريبية يف مكتب حماماة يف مو�شكو، من 
غربية  ��شتثمار�ت  �شركة  �أك��ر  كابيتال”،  “�رمييتاج  زبائنه  ب��ني 
�لتي  �ملعاملة  �شوء  �إىل  خا�شة  ب�شورة  �ملحكمة  و�أ���ش��ارت  رو�شيا.  يف 
تعر�س لها على �أيدي حر��شه قبل وفاته بوقت ق�شري، وعدم �إجر�ء 
حتقيق “كامل وفعال” بظروف وفاته، و”�أوجه �لق�شور يف �لعناية 
�لطبية” �لتي تلقاها، وحماكمته و�إد�نته بعد وفاته، يف �آلية تنطوي 

على “ق�شور جوهري” ومل حترم حقه يف حماكمة عادلة.
 2013 مار�س  �آذ�ر  يف  �لرو�شية  �ل�شلطات  ق��ر�ر  �أن  �أي�شاً  و�عترت 
بدفع  رو�شيا  على  �ملحكمة  وحكمت  �شطحياً.  ك��ان  �لق�شية  باإغلق 
عن  ماغنيت�شكي  وو�ل����دة  ل��زوج��ة  ي���ورو  �أل���ف   34 قيمته  تعوي�س 
�ل�شرر �ملعنوي �لذي حلق بهما، وتتهم زوجة ماغنيت�شكي وو�لدته 
كذلك �ل�شلطات �لرو�شية باحتجاز �ملحامي ب�شكل تع�شفي، وتوؤكد�ن 
�أن �ل�شلطات حاولت �إرغامه على �لعودة عن ت�شريحات له ت�شري �إىل 
تاأخذ  مل  �ملحكمة  لكن  ف�شاد.  بف�شيحة  حكوميني  موظفني  ت��ورط 

تلك �لتهامات بعني �لعتبار.

�شتحاول  ب��لده  �إن  �أم�����س  كونو  ت��ارو  �لياباين  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
تخفيف �لتوتر يف �ل�شرق �لأو���ش��ط، وذل��ك يف �لوقت �ل��ذي ب��د�أ فيه 

�جتماعا مع نظريه �لإير�ين حممد جو�د ظريف.
وقال كونو لل�شحفيني وهو يقف �إىل جانب ظريف “ن�شعر بالقلق 
دبلوما�شية  جهود�  نبذل  �أن  وناأمل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لتوتر  من 
“لهذ�  �لإي��ر�ين قائل  �لوزير  �إىل  �لتوتر«. ووجه حديثه  لتخفيف 
رغبنا يف �إجر�ء حو�ر مبا�شر و�شريح معكم �ليوم«. و�بت�شم �لوزير�ن 
بني  �لتوتر  وز�د  مغلقة.  مباحثات  جل�شة  يعقد�  �أن  قبل  وت�شافحا 
�إير�ن و�لوليات �ملتحدة منذ �ن�شحبت �إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب 
ي��ه��دف للحد م��ن �لطموحات  �ت��ف��اق دويل ك��ان  �مل��ا���ش��ي م��ن  �ل��ع��ام 

�لنووية �لإير�نية وبد�أت ت�شديد عقوباتها على طهر�ن.
باأنها  وو�شفوها  �جلديدة  بالعقوبات  �لإي��ر�ن��ي��ون  �مل�شوؤولون  ون��دد 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وف��ت��ح  �ق��ت�����ش��ادي��ة«.  “حرب 
�شبيل �شوب حل دبلوما�شي للمو�جهة �لأمريكية �لإير�نية يف قمة 
جمموعة �ل�شبع يف مطلع �لأ�شبوع بقوله �إن نظريه �لإير�ين ح�شن 

روحاين �أبلغه باأنه م�شتعد لبحث فكرة عقد لقاء مع تر�مب.
وقال تر�مب يف موؤمتر �شحفي �إنه من �لو�قعي ت�شور عقد لقاء مع 
رئي�س �حلكومة �لإير�نية يف �لأ�شابيع �ملقبلة. ومن �ملقرر �أن يح�شر 

�لزعيمان �جتماعات �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة �ل�شهر �ملقبل.
�إي����ر�ن ل��ن ت��دخ��ل يف حم��ادث��ات م��ع �لوليات  لكن روح���اين ق��ال �إن 

�ملتحدة قبل رفع جميع �لعقوبات.
 

قال حمام و�حلكومة �لأ�شر�لية �م�س �إن كاتبا �أ�شر�ليا مولود� يف 
�ل�شني وحمتجز� هناك منذ يناير كانون �لثاين �تهم بالتج�ش�س يف 

ظل تنامي �لتوتر بني �لبلدين.
بال�شفافية يف  ب��الل��ت��ز�م  �ل�شني  ���ش��ت��اري  روب���رت  �مل��ح��ام��ي  وط��ال��ب 

�ملحاكمة.
و�حتجز يانغ هنغ جون، وهو دبلوما�شي �شيني �شابق �أ�شبح �شحفيا 
ي�شتعد  ك���ان  بينما  �ل��ب��لد  ب��ج��ن��وب  قو�نغت�شو  م��دي��ن��ة  يف  وم���دون���ا، 
للتوجه �إىل �شنغهاي بعد �أن قدم من نيويورك. ونقل يف وقت لحق 

�إىل �لعا�شمة بكني.
بالتج�ش�س  �تهاما  يو�جه  موكله  �إن  �لأ���ش��ر�يل  يانغ  وق��ال حمامي 
يعتزم �أن ينفيه لكن من غري �ملعروف ما �لأ�شا�س �لذي ��شُتند عليه 

يف توجيه �لتهام. وعقوبة �لتج�ش�س يف �ل�شني هي �لإعد�م.

عوا�شم

مو�سكو

طوكيو

بكني

تدريبات جلنود اإ�سرائيليني 
بتقنية الواقع الفرتا�سي

 •• بيتاح تكفا-اأ ف ب:

يف  �لقتالية  �لهند�شة  �شلح  يف  �خلا�شة  �لعمليات  وح��دة  يف  عن�شر  يتقدم 
جي�س �لحتلل �لإ�شر�ئيلي بحذر يف غرفة مليئة باحلو��شيب، و�شط نفق 
رطب و�شيق نحته حزب �هلل �للبناين بني �شخور... لكن �لنفق جزء من 

و�قع �فر��شي باتت �إ�شر�ئيل ت�شتخدمه لتدريب جنودها على �لقتال.
ويحرك �لعن�شر ت.، �أحد جنود �جليل �جلديد �لذين ي�شتخدمون تقنية 
�لو�قع �لفر��شي و�لو�قع �ملعزز للتدريب، ر�أ�شه يف كل �لجتاهات بينما 

تك�شف يديه عن جدر�ن غري ظاهرة للمتفرج.
ويقول �جلندي �لذي ل ميكن �لك�شف عن ��شمه لأ�شباب �أمنية “نرى كل 

�شيء، حتى �شقوط قطر�ت �ملاء«.
وي�شيف لوكالة فر�ن�س بر�س “�أ�شعر باأنني هناك فعل �أ�شعر بالرطوبة كما 

�أ�شعر بحالة �لختناق«.
يف مو�جهة �جلندي �شا�شة كبرية تعر�س �لنفق �لفر��شي �لذي يعيد بناء 
�أنفاق ملي�شيات حزب �هلل �لتي �كت�شفها جي�س �لإحتلل �لإ�شر�ئيلي  �أحد 
على �حلدود، بكل تفا�شيله، ما ي�شمح للمدربني بتوجيه ت. يف �لوقت نف�شه 

�لذي يتقدم هو فيه يف �لنفق.
“درع  عملية  �لإ�شر�ئيلي  �لإح��ت��لل  جي�س  نفذ  دي�شمر،  �لأول  كانون  يف 
�ل�شمال” للك�شف عن �لأنفاق على �حلدود �للبنانية، و�أعلن يف وقت لحق 

تدمري �شتة �أنفاق.
وقال م�شوؤولون يف �لأمم �ملتحدة �إن ثلثة من هذه �لأنفاق ت�شل �إىل حدود 

�لأر��شي �لإ�شر�ئيلية.

نتانياهو يحذر حزب اهلل وبريوت من اأفعالهما 

ملاذا ق�سفت اإ�سرائيل العراق و�سوريا ولبنان؟ 

اليمني يراهن على الآمال اخلائبة يف اأملانيا ال�سرقية 
•• كيمنت�س-اأ ف ب:

ما ز�ل متثال عملق لكارل مارك�س يهيمن على و�شط 
بعد  لكن  �شابقا،  �ل�شرقية  �أمل��ان��ي��ا  يف  كيمنت�س  مدينة 
ثلثة عقود على �شقوط جد�ر برلني عام 1989، فاإن 
�ليمني �ملتطرف هو �لذي ير�شخ موقعه يف هذه �ملنطقة 

و�شط �لآمال �لتي خيبتها �إعادة �لتوحيد.
وت���ق���ول ه���اي���دي ه��ي��ن��غ )70 ع���ام���ا( وه����ي ت�����ش��ري �إىل 
جم��م��وع��ة م��ن �مل��ه��اج��ري��ن ج��ال�����ش��ني يف ح��دي��ق��ة عامة 
“يت�شرفون وكاأن �أملانيا ملك لهم. حتى �نهم ل يدفعون 
بدل �إيجار. يح�شلون على 200 يورو عن كل طفل... 

وغالبا ما ينجبون �شبعة �أولد!«.
ويقول �أولف كوجنر وهو يف �ل62 من �لعمر لفر�ن�س 
�شئيل  ه���وؤلء  ب��ني  �حلقيقيني  �للجئني  “عدد  بر�س 
جد�. ي�شتفيد �لباقون من دولتنا” مندد� ب”غزو” من 
قبل �لأجانب. وتركز يف كيمنت�س وحدها، �لتي يطلق 
�لأي���ام،  ه��ذه  يف  حملته  لأملانيا”  “�لبديل  ح��زب  فيها 
كافة م�شاكل هذه �ملناطق يف �أملانيا �ل�شرقية �شابقا من 
و�شعور  “�لنخب”  حيال  و�لح��ب��اط  �لأج��ان��ب  كر�هية 
للهجرة  �ملناه�شة  �حلركة  ت�شجل  �أن  ويتوقع  �لتفكك. 
م�شاركة  �شاك�شونيا  مقاطعة  باقي  يف  كما  كيمنت�س  يف 
�لتي  �لقليمية  �لح��د للنتخابات  �لق��ر�ع  كبرية يف 
�ملتطرف  �ليمني  يتقدم  �أن  �ختبار�. كما يرتقب  تعتر 
يف مقاطعة بر�ندبرغ مما �شي�شاهم يف ��شعاف حكومة 
حكومات  ت�شكيل  عملية  و�شيعقد  �أك��ر  مريكل  �أنغيل 
�أدت  كيمنت�س  ع���ام يف  ق��ب��ل  �لق��ل��ي��م��ي.  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

نتانياهو على �لت�شرف بطريقة مفيدة له من �لناحية 
�ل�شيا�شية يف رئا�شة �لوزر�ء. 

نتانياهو يحذر 
�أم�س  نتانياهو  �لإ�شر�ئيلي بنيامني  �ل��وزر�ء  نّبه رئي�س 
لبنان وحزب �هلل وفيلق �لقد�س �لإير�ين �ىل �شرورة �أن 

“يتوخو� �حلذر” يف �أقو�لهم و�أفعالهم.
�لأمني  �ىل  م�شري�  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  نتانياهو  وق��ال 
�لعام مللي�شيات حزب �هلل ح�شن ن�شر�هلل �إنه يعرف جيد� 
�أن دولة �إ�شر�ئيل تعرف كيف تد�فع عن نف�شها وترد على 
و�أ�شاف “�أود �أن �أقول له وللدولة �للبنانية  �أعد�ئها”. 
�لتي حتت�شن �ملنظمة �لتي ت�شعى �إىل تدمرينا، و�أقول 
ل)قائد فيلق �لقد�س( قا�شم �شليماين، كونو� حذرين يف 

كلمكم و�أكر حذر� يف �أفعالكم«.
وياأتي حتذير نتانياهو بعد �شل�شلة من �لأح��د�ث �لتي 
�شهدتها �لأيام �لأخرية و�لتي �أثارت توتر� بني �إ�شر�ئيل 
م��ن جهة و�إي����ر�ن وح��زب �هلل �مل��دع��وم م��ن ط��ه��ر�ن من 
با�شتهد�ف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ن�����ش��ر�هلل  و�ت���ه���م  ث��ان��ي��ة.  ج��ه��ة 

•• عوا�شم-وكاالت:

ن�����ش��رت��ه �شحيفة  م��ق��ال  روغ�����ان، يف  ت���وم  �ل��ك��ات��ب  ر�أى 
عاملني  ث��م��ة  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �إكز�ميرن”  “و��شنطن 
�لت�شعيد  ب�شاأن  �لعتبار  يف  بهما  �لآخ��ذ  يجب  مهمني 
�أهد�ف  �إي��ر�ن من خلل �شرب  �لأخ��ري لإ�شر�ئيل �شد 
يف ثلث دول على �لأقل يف عطلة نهاية �لأ�شبوع، ومن 

دون ق�شف �إير�ن نف�شها بالفعل.
�لتحرك  ه���ذ�  ور�ء  �ل��ع��ام��ل��ني  �أن  �إىل  روغ����ان  وُي�����ش��ري 
�لأر��شي  ملهاجمة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �جلهود  هما  �لإ�شر�ئيلي 
�لإ�شر�ئيلي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وم�شلحة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
بنيامني نتانياهو يف �أن يبدو حازماً مع �قر�ب موعد 

�لنتخابات. 

وكالء اإيران
�لإ�شر�ئيلي  �لعمل  �أو  �لتحرك  �أن  �ملقال  كاتب  ويعتر 
�جل���دي���د ُي��ع��د يف غ��اي��ة �لأه���م���ي���ة؛ ف��ف��ي ���ش��وري��ا قتلت 
�لإ�شر�ئيلية ع�شوين يف حزب �هلل،  �لطائر�ت �حلربية 
وت��ق��ول �إ���ش��ر�ئ��ي��ل �أن��ه��م��ا ك��ان��ا ي��دع��م��ان م��وؤ�م��رة لفيلق 
�ل��ق��د���س �ل��ت��اب��ع ل��ل��ح��ر���س �ل���ث���وري �لإي������ر�ين لإط���لق 
�إ�شر�ئيل،  على  باملتفجر�ت  حمملة  م�شرية  ط��ائ��ر�ت 
وترى �إ�شر�ئيل �أن فيلق �لقد�س بقيادة قا�شم �شليماين 

هو �لوحدة �مل�شوؤولة عن ذلك.
�أن  �لأرج��ح  �إذ� كان هذ� �شحيحاً، فعلى  فاإنه   ومن ثم 
ي�شتخدم فيلق �لقد�س حزب �هلل بالنيابة عنه وباعتباره 
�ملبا�شرة  �لرو�بط  جتنب  �أج��ل  من  �نكاره  ميكن  وكيًل 

بني �ملوؤ�مرة وطهر�ن. 
وي�شيف �لكاتب �أنه يف عملية �أخرى بلبنان، ��شتهدفت 
�إي�����ر�ن، وهي  م��ع  �أخ����رى متحالفة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل ج��م��اع��ة 
�جلبهة �ل�شعبية لتحرير فل�شطني، �أما يف �لعر�ق، فقد 
ب�شن  �إ�شر�ئيل  لإي��ر�ن  مو�لية  ب��ارزة  �شخ�شيات  �تهمت 

غارة جوية �أخرى.

  ال�سرتاتيجية الأمنية الإ�سرائيلية 
ت��ت��م��ا���ش��ي مع  �ل�������ش���رب���ات  �أن ه�����ذه  �ل���ك���ات���ب  وي���ل���ف���ت 
فبينما  �لد�ئمة؛  �لإ�شر�ئيلية  �لأمنية  �ل�شر�تيجية 
�أن�شطة حزب �هلل يف لبنان  �إ�شر�ئيل ن�شبياً مع  تت�شامح 
و�شوريا، فاإنها ل ترغب يف �ل�شماح لإير�ن �أو �أي جماعة 
من  متكنها  �خلطورة  �شديدة  ق��در�ت  بامتلك  �أخ��رى 
�إ�شر�ئيل  �أن  ذلك  ويعني  �لإ�شر�ئيلية.  �لأر��شي  �شرب 
قو�ت  �أي  �أو  �ل�����ش��و�ري��خ  �أو  �مل�شرية  �ل��ط��ائ��ر�ت  ت�شرب 

�أخرى ت�شكل تهديد�ً لإ�شر�ئيل من وجهة نظرها. 
ويتوقع �لكاتب �أن يدفع ياأ�س �حلر�س �لثوري �لإير�ين 
تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  على  �ل�شغط  م��ن 
�إير�ن،  على  �ملفرو�شة  �لقت�شادية  �لعقوبات  لتخفيف 
على  ت��ر�م��ب  حل�����س  كو�شيلة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  مهاجمة  �إىل 
�لر�جع عن موقفه �ملت�شدد خوفاً من ت�شعيد جديد. 

ويقول �لكاتب: “ولكن �ل�شربات يف �لعر�ق تبدو مثرية 
للهتمام ب�شكل خا�س؛ �إذ يبدو �أن هناك �شربتني على 
مد�ر �ل�شبعة �أيام �ملا�شية. وُتعد �لعر�ق ملعباً مف�شًل 
لكن  �أخ��رى،  �إير�نية  وعنا�شر  �لقد�س  لفيلق  بالن�شبة 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ت���درك ج��ي��د�ً م�شالح �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
وبينما  ب��غ��د�د.  �له�س يف  �ل��ق��وى  ت���و�زن  �حل��ف��اظ على 
�أي�شاً  ت�شعى  �شوف  فاإنها  نتنياهو،  تر�مب  �إد�رة  �شتوؤيد 
�شن  �شبب  حول  مقنعة  �إ�شر�ئيلية  �أدل��ة  على  للح�شول 

�ل�شربات د�خل �لعر�ق«. 
وي�شري مقال �ل�شحيفة �لأمريكية �أي�شاً �إىل �أن نتانياهو 
�لإ�شر�ئيلية؛  �لد�خلية  بال�شيا�شة  مدفوعاً  يكون  رمبا 
حيث يطمح �إىل م�شاعفة ��شتعر��س ع�شلته باعتباره 
يف  عقدها  �ملقرر  �جل��دي��دة  �لنتخابات  مع  قوياً  ق��ائ��د�ً 
17 �شبتمر)�أيلول( �ملقبل. وملو�جهة �لتحدي �ملتز�يد 
من حزب حمافظ جديد وحتالف ي�شار �لو�شط برئا�شة 
�ملر�شح  �أن��ه  على  �لتاأكيد  نتنياهو  يريد  �شابق،  ج��رن�ل 

�لأمني �لأعلى. 
ويخل�س كاتب �ملقال �إىل �أن �لتهديد�ت �لإير�نية جتر 

يوؤملني  “هذ�  وت��اب��ع��ت  “حقيقية”.  ك��ان��ت  �ل��ع��ن��ي��ف��ة 
تكون  لأن  �أ�شفت  �أ�شهر  وقبل  كيمنت�س«.  من  كمو�طنة 
مارك�س  ب”كارل   2018 �شيف  يف  �رتبطت  مدينتها 
هذه  خ���لل  �لهتلرية”  و�ل��ت��ح��ي��ة  �لأمل��ان��ي��ة  و�لأع�����لم 
غولند  لألك�شندر  جتمع  ح�شد  �ل�شبت  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت. 
لملانيا  �لبديل  حل��زب  �لرئي�شي  �لزعيم  ع��ام��ا(   78(
جماهري غفرية. و�أجج غولند خ�شو�شا م�شاعر تفكك 

�أح���د منفذيها لج���ىء �شوري  ك��ان  �أمل���اين  ج��رمي��ة قتل 
حكم عليه و�لآخ��ر عر�قي ل ي��ز�ل ف��ار�، �إىل مو�جهات 

بني نازيني جدد وم�شاغبني.
وقالت باربار� لودفيك رئي�شة بلدية �ملدينة �ل�شر�كية 
“للمدينة  ن�شمة  �أل��ف   240 تعد  �لتي  �لدميوقر�طية 
�لتي  �ل�شورة  عن  مت��ام  خمتلفة  وه��ي  لتقدمه  �لكثري 
�لتظاهر�ت  ه���ذه  ل��ك��ن  و�أو���ش��ح��ت  عام”.  ق��ب��ل  ك��ون��ت 

�لأحد،  �حل���زب،  معقل  ل��ب��ريوت،  �جلنوبية  �ل�شاحية 
باإ�شابة  �إح��د�ه��ا  �نفجار  ت�شبب  م�شريتني  بطائرتني 

�ملركز �لإعلمي حلزب �هلل باأ�شر�ر.
وو��شح  كبري  خ��رق  “�أول  �ل��ه��ج��وم  �إن  ن�����ش��ر�هلل  وق���ال 
ل��ق��و�ع��د �ل���ش��ت��ب��اك �ل���ت���ي ت��اأ���ش�����ش��ت ب��ع��د ح����رب متوز 

2006” بني �إ�شر�ئيل وحزب �هلل.
�شربة  تنفيذ  �إ�شر�ئيل  �أعلنت  ذل��ك،  من  �شاعات  وقبل 
�إن��ه هجوم كان يخطط له  يف �شوريا لإحباط ما قالت 
�شد  متفجر�ت  حتمل  م�شرية  بطائر�ت  �لقد�س  فيلق 

�أر��شيها.
فل�شطني-�لقيادة  لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  و�تهمت 
�إ�شر�ئيل �لإثنني بتنفيذ هجوم  �لعامة �ملو�لية ل�شوريا 

بطائرة م�شرية على �أحد مو�قعها يف لبنان.
بدء  منذ  �شوريا  يف  �ل�شربات  مئات  �إ�شر�ئيل  ون��ف��ذت 
�إير�نية  2011، م�شتهدفة مو�قع  �لبلد يف  �لنز�ع يف 

و�أخرى حلزب �هلل.
وتعهد نتانياهو مبنع �إير�ن -عدو �إ�شر�ئيل �للدود- من 

تر�شيخ نف�شها ع�شكريا يف �شوريا.

بو�شفها  �لغرب  و�ل�شكان يف  �لع��لم  ويتهم  �شاك�شونيا 
ك”نقطة �شود�ء” و”منطقة مل تتحرر من ما�شيها” 
�أن  ه��ي  “�حلقيقة  ن��ا���ش��ط   400 �أم����ام  وق���ال  �ل���ن���ازي. 
جميعها  حت���ررت  �ل��ت��ي  و�شاك�شونيا”  و�مل��ج��ر  ب��ول��ن��د� 
للحرية  �لناب�س  “�لقلب  هي  �ل�شوفياتية  �حلقبة  من 

و�ملقاومة �أم�س و�ليوم«.
ومل يردد حزب �لبديل لملانيا يف �ملقارنة بني ن�شاله 
�لدكتاتوريات  1989 �شد  �أطلق حتى  و�لن�شال �لذي 

�ل�شيوعية.
و�أ�شبح �شعار “نحن �ل�شعب” �لتاريخي، �شرخة �لتجمع 
�أملانيا �ل�شرقية، من  �ملو�يل للدميوقر�طية قبل �نهيار 
�ملو�قف �لرئي�شية �ملعادية ملريكل و�شيا�شاتها ل�شتقبال 

لجئني يف 2015 و2016.
وحزبها  �ل�شرقية  �أمل��ان��ي��ا  �أز�ل  ب��رل��ني  ج���د�ر  و���ش��ق��وط 
�مل�شتوى  برفع  �أي�شا  و�شمح  �ل�شرية  و�شرطتها  �لو�حد 

�ملعي�شي.
لكنه �أدى �أي�شا �إىل �غلق كبري للعديد من �ل�شناعات 
وظائف  ب��ف��ق��د�ن  ت�شبب  مم��ا  �لتناف�شية  غ��ري  و�مل����ز�رع 

وبهجرة �ل�شباب �إىل �لغرب.
�أملانيا  تبقى  �جل���د�ر  �شقوط  على  ع��ام��ا  ث��لث��ني  وب��ع��د 
يز�لون  ل  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��رق  �شكان  جهة  م��ن   : منق�شمة 
وبتغطر�س  �ل���ر�ء  يف  ف���ارق  وج���ود  با�شتمر�ر  ي��ن��ددون 
ب��اق��ي م��ن��اط��ق �ل��ب��لد وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ���ش��ك��ان �لغرب 
ير�قبون بحذر هذه �ملقاطعات �ل�شرقية �شابقا �لتي ل 
نهاية  منذ  عن�شرية  عنف  �أعمال  بانتظام  ت�شهد  ت��ز�ل 

�لثمانينات.

�حلريق  �إىل  �إ�شارة  يف  لبلدنا؟”  �أمثولت  �إعطاءنا  ويريد  للب�شرية، 
ودعا  ني�شان/�أبريل.   15 يف  باري�س  يف  نوترد�م  كاتدر�ئية  طال  �ل��ذي 
�لهجمات  خ��ط  يف  وم�شتعمر�ته”،  ب�”بلده  �له��ت��م��ام  �إىل  م��اك��رون 

�ل�شابقة �لتي �شنها �لرئي�س بول�شونارو على نظريه �لفرن�شي.
�مل�شاعدة  رف�����س  �أع��ل��ن  م��ن  �أول  �مل��ت��ط��رف  �ليميني  بول�شونارو  وك���ان 
ي��وج��ه رئي�س،  ب���اأن  �أن نقبل  “ل مي��ك��ن  ت��غ��ري��دة  �مل��ع��رو���ش��ة وك��ت��ب يف 
�أن يخفي  ل��لأم��ازون، ول  م��اك��رون، هجمات جمانية ويف غري حملها 
نو�ياه خلف فكرة +حتالف+ من دول جمموعة �ل�شبع من �أجل +�إنقاذ+ 
�لأمازون وكاأّنها م�شتعمرة«. وتابع بعد �أيام من �شجال حاد �لنرة بني 
�لرئي�شني �أن “�حر�م �شيادة �أي بلد كان هو �أقل ما ميكن �نتظاره يف 
ر«. وتعهدت �لدول �ل�شناعية �لكرى �ل�شبع �ملجتمعة يف  عامل متح�شّ
بياريت�س بجنوب غرب فرن�شا بر�شد 20 مليون دولر ب�شكل طارئ من 

•• برازيليا-اأ ف ب:

�لتي  �لطارئة  �مل�شاعدة  �لثلثاء  ليل  قاطعا  رف�شا  �ل��ر�زي��ل  رف�شت 
�لمازون،  غابات  يف  �حلر�ئق  لإخماد  �ل�شبع  جمموعة  دول  عر�شتها 
م��وؤك��دة رغ��م �ت�����ش��اع �ل��ن��ري�ن يف مطلع �لأ���ش��ب��وع �أن �حل��ر�ئ��ق “حتت 
�لرئي�س  �إد�رة  موظفي  كبري  ل��ورن��زوين  �أونيك�س  و�أك���د  �ل�شيطرة«. 
�ل��ر�زي��ل��ي ج��اي��ر ب��ول�����ش��ون��ارو، �ل���ذي مي��ار���س مهاما م��و�زي��ة لرئي�س 
 ”1 “جي  مل��وق��ع  مو�شحا  �ل�شبع،  م�شاعدة  بر�زيليا  رف�����س  حكومة، 
�أكر  مفيدة  تكون  قد  �مل���و�رد  ه��ذه  لكّن  )�لعر�س(  “نقّدر  �لإخ��ب��اري 
لإعادة ت�شجري �أوروبا«. وو��شل لورنزوين �خلطاب �لر�شمي �لر�زيلي 
�ملعادي للرئي�س �لفرن�شي فقال �إن �إميانويل “ماكرون يعجز حتى عن 
�لعاملي  �ل��ر�ث  يف  مدرجة  كني�شة  يف  توّقعه  ميكن  ك��ان  حريق  تفادي 

�إ�شافية لخماد حر�ئق �لأم��ازون. و�أو�شح  �إطفاء  �إر�شال طائر�ت  �أجل 
بقيمة  �تفقت على خطة م�شاعدة  �ل�شبع  �أن جمموعة  ماكرون لحقا 
“ل تقل عن 30 مليون” دولر لإعادة ت�شجري �لأمازون على م�شتوى 
�جلمعية  خ��لل  عليها  �لخ��رية  �للم�شات  و�شع  �شيتم  �ملتحدة،  �لمم 

�لعامة للمنطمة �لدولية يف نهاية �أيلول/�شبتمر.
عن  �شدر  �ل��ذي  �لحر�م”  “�لقليل  للكلم  �لأح���د  م��اك��رون  و�أ���ش��ف 
قريبا  للر�زيليني  “يكون  �أن  �آمل  بريجيت،  زوجته  بحق  بول�شونارو 

رئي�س يت�شرف مب�شتوى لئق«.
ب�شاأن  “كذب”  باأنه  �ل�شبع  بول�شونارو ع�شية قمة  �تهم  وكان ماكرون 
تعهد�ت بلده على �شعيد �لبيئة، معلنا �أن فرن�شا باتت متانع يف هذه 
�ملثري للجدل بني �لحت��اد �لأوروب��ي ودول  �لتجاري  �لظروف �لتفاق 

جمموعة “مريكو�شور” وبينها �لر�زيل.

الربازيل ترف�س امل�ساعدة لإخماد حرائق الأمازون 

وليات اأمريكية تقا�سي ترامب ب�سبب اأطفال 
••وا�شنطن-اأ ف ب:

�أمريكية  20 ولية  �أعلن حتالف من 
�لرئي�س  �إد�رة  ���ش��ي��ق��ا���ش��ون  �أن����ه����م 
�لأم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب بخ�شو�س 
قر�رها �لأخري �إز�لة �حلدود �لقانونية 
�ل��ت��ي جت��ع��ل م���دة �حتجاز  �ل�����ش��ارم��ة 
�أطفال �ملهاجرين غري �ل�شرعيني غري 

حمددة بوقت.
وق����ال����ت �مل���دع���ي���ة �ل���ع���ام���ة يف ولي����ة 
بيان  يف  هايلي  م���اور�  ما�شا�شو�شت�س 
متهد  �حل���ك���م،  “بهذ�  �لث���ن���ني  ���ش��د 
�إد�رة تر�مب �لطريق ل�شجن �لأطفال 

�لبرياء لوقت غري حمدد«.
وذك��رت وز�رة �لأم��ن �لوطني �ل�شبوع 
“فلورز  �ت��ف��اق  �شتنهي  �أن��ه��ا  �ل��ف��ائ��ت 
�أب���رم عام  �ل��ت��وط��ني  ب�����ش��اأن  �شتلمنت” 
�أن  على  وين�س  قانونيا  �مللزم   1997
�أطفال  �ح��ت��ج��از  ميكنها  ل  �حل��ك��وم��ة 

�ملهاجرين �أكر من 20 يوماً.
ويقول �لبيت �لأبي�س �إن قاعدة فلورز 

عفا عليها �لزمن ول تاأخذ يف �لعتبار 
�ملهاجرين  �أ���ش��ر  يف  �ل��ه��ائ��ل��ة  �ل���زي���ادة 
�لو�فدين من �أمريكا �لو�شطى و�أعد�د 
�إىل  �لذين يعرون �حل��دود  �لأط��ف��ال 
�لوليات �ملتحدة يف �ل�شنو�ت �لأخرية.
ومبوجب �شيا�شة جديدة يبد�أ تطبيقها 
خلل 60 يوماً �شت�شبح مدة �حتجاز 

�لأطفال �أو عائلتهم مفتوحة.
كاليفورنيا  يف  �ل���ع���ام  �مل���دع���ي  وق�����ال 
كز�فييه بيكري� �إّن �لدعوى �لق�شائية 
من  �لأط����ف����ال  “حماية  �إىل  ت���ه���دف 
�لأذى �لذي ل ميكن تعوي�شه �لناجم 
ع��ن �لح��ت��ج��از غ��ري �ل��ق��ان��وين وغري 

�ل�شروري«.

وي�شمل حتالف �لوليات �أي�شا ولية وؤ 
وماريلند  وماين  و�إلينوي  وديلوير 
ونيوجري�شي  ون���ي���ف���اد�  وم��ي��ت�����ش��غ��ن 
و�أوريغون  ون��ي��وي��ورك  مك�شيكو  ون��ي��و 
وفريمونت  �آي��لن��د  ورود  وبن�شلفانيا 
ومقاطعة  وو�����ش���ن���ط���ن  وف��ريج��ي��ن��ي��ا 

كولومبيا.
�حلقوقية  �مل���ن���ظ���م���ات  �ن���ت���ق���دت  ك���م���ا 
تر�مب  لإد�رة  �جل����دي����دة  �ل���ق���و�ع���د 

وتعهدت باعر��شها يف �ملحكمة.
وج��ع��ل ت���ر�م���ب م���ن �ت���خ���اذ �إج�����ر�ء�ت 
�ل�شرعية  غ��ري  �ل��ه��ج��رة  �شد  ���ش��ارم��ة 
للر�شح  برناجمه  م��ن  رئي�شيا  ج��زء� 
�لعام  يف  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  ل���لن���ت���خ���اب���ات 

.2016
�شيا�شة  �أط���ل���ق   ،  2018 �ل���ع���ام  ويف 
�لتي �شهدت  �لت�شامح مطلقا”  “عدم 
2300 ط��ف��ل عن  م���ن  �أك�����ر  ف�����ش��ل 
�أن تر�جع  قبل  �حل��دود،  ذويهم على 
�حلكومة و�شط �حتجاجات جماهريية 

و��شعة �لنطاق.

م�سرع 6 مهاجرين يف حادث
 مع ال�سرطة اليونانية 

 •• اأثينا-اأ ف ب:

حاول  ح��ني  �ل��ي��ون��ان  �شمال  يف  ح���ادث  يف  م�شرعهم  مهاجرين  �شتة  لقى 
مهّربوهم �لهرب من �ل�شرطة ما �أدى لنقلب عربتهم، على ما �أفاد م�شدر 
�ثناء  و�نقلبت  16 رجل،  تنقل  كانت  �لتي  �لعربة،  و�نزلقت  �ل�شرطة.  يف 

حماولة �ملهّربني تفادي نقطة تفتي�س لل�شرطة قرب �حلدود مع تركيا.
ومل تف�شح �ل�شلطة عن هويات �أو جن�شيات �ل�شحايا.

و�أُعلنت وفاة �شتة رجال عند و�شولهم �إىل م�شت�شفى �ليك�شاندروبويل، فيما 
يعاين �شخ�س �شابع من جروح خطرية.

بعد  هربا  �جلن�شية،  وج��ز�ئ��ري  بلغاري  وهما  �مل��ه��ّرب��ني،  �إن  �مل�شدر  و�أف���اد 
�حلادث ولكن مت �لقب�س عليهما لحقا.

ت��وزي��ع عبء  �إىل  �لأوروب����ي  �لحت���اد  �ليونان  دع��ت  �غ�شط�س،  �آب   12 ويف 
�ملهاجرين ب�شكل �أكر عدل و�شط خماوف عميقة من زيادة كبرية يف �أعد�د 

�لو��شلني �إىل �جلزر �ليونانية يف �لأ�شابيع �لأخرية.
�إىل  كوموت�شاكو�س  جورجيو�س  �مل��و�ط��ن��ني  حلماية  �ل��وزي��ر  ن��ائ��ب  و�أ���ش��ار 
وبلدة  �شاموثر�كي  جزيرة  بني  جديد�  “ممر�”  فتحو�  �لب�شر  مهّربي  �أن 

�لك�شندروبويل �شمال �شرق �ليونان بالقرب من �حلدود مع تركيا.
وقال �نه بالن�شبة لليونان �لتي هي “دولة على �خلط �لأمامي .. وت�شكل 
جزء� من �حلدود �خلارجية للحتاد �لأوروبي” فاإن م�شاألة �لهجرة وتدفق 

�للجئني “م�شاألة �شعبة للغاية«.
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عربي ودويل

���ش��ي��ا���ش��ة ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون على 
�آلية خروج، بل  �لبحث، لي�س على 
ع��ل��ى ب��دي��ل. ه��ل يف ه���ذ� تطرف؟ 
هل هي رغبة تلقائية يف بريك�شيت 
�مل���وق���ف  ه�����و  ه������ذ�  “مت�شدد”؟ 
�لريطاين  للزعيم  خطاأ  �ملن�شوب 

يف �لقارة.

منطق جون�سون
�لذي  �لوحيد  �لرملاين  �لت�شويت 
�لن�شحاب،  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  و�ف����ق 
على  ن�����ّس   ،2019 يناير   29 يف 
�لأمان”.  ل�شبكة  بديلة  “ترتيبات 
و����ش��ت��خ��ل�����س ج��ون�����ش��ون م���ن ذلك 
�تفاق  وح���ده  �حل��ت��م��ي��ة:  �لنتيجة 
ور�ء  م��ا  ���ش��ي��م��ّر  �م����ان  �شبكة  دون 
م��ن��ط��ق��ه ل يتوقف  ل��ك��ن  �مل��ان�����س. 
عند هذ� �حلد: �ذ� ��شتثنينا قبول 
تت�شّمن  باتفاقية  �ل��ري��ط��ان��ي��ني 
ما  �أك��ت��وب��ر،   31 قبل  �م���ان  �شبكة 
ه��و �خل��ي��ار �لآخ���ر �ل���ذي يقرحه 
�لأوروب�����ي؟ طلب متديد  �لحت���اد 
�أو  ث���ان  ����ش��ت��ف��ت��اء  لتنظيم  ج��دي��د 
جون�شون  �ل�شيد  يعلم  �نتخابات.  
�أن هذ� �حلل �لثاين له ثلثة عيوب 
�لناجت  �لو�شع  يكون  لن  خطرية: 
�لو�شع  ع��ن  ب��ال�����ش��رورة خم��ت��ل��ًف��ا 
�نتخابات  ف���ر����س  و�إن  �حل������ايل؛ 
�شيزيد من  �أجنبية  من قبل هيئة 
�لأوروبي؛  �ملعار�شة للحتاد  حدة 
م�شحوب  ل����ت����اأخ����ري  و�����ش����ي����ك����ون 
�شلبية  ع��و�ق��ب  م��ت��ع��ددة  ب�����ش��ك��وك 
على �شفتي �ملان�س. وبالتايل، فاإن 
�ملتبقي  �لوحيد  �حلقيقي  �خل��ي��ار 
ه��و �إج���ب���ار �ل��ط��رف��ني ع��ل��ى �إيجاد 
-مع  �حل����دود  لق�شية  عملي  ح��ل 
ل�شّد  “�لل�شفقة”  ب���  �ل��ت��ه��دي��د 

�لنفو�س و�لعقول.
يحلمون  �لأوروب������ي������ون  ي������ز�ل  ل 
ب���ظ���ه���ور ����ش��ت��ن�����ش��اخ ل���ت���وين بلري 
يلغي  م���ا،  ي��وًم��ا  �مل��ان�����س،  ور�ء  م��ا 
�أك���ر عر�شة  �ل��ري��ك�����ش��ي��ت. �ن��ه��م 
ف����ار�ج، �ملتطرف  ن��اي��ج��ل  مل��و�ج��ه��ة 
هو  لندن  خطاأ  ك��ان  و�إذ�  �لأ�شيل. 
�ملوحدة،  �ل�شوق  �شاأن  من  �لتقليل 
فاإن خطاأ بروك�شل �شيكون �خللط 

بني جون�شون وفار�ج. 
من �جلانب �لريطاين، مل يتوقف 
�لمان.  ل�شبكة  بد�ئل  على  �لعمل 
تكعيبية  مل�شقة  �إن�شاء  فاملطلوب 
متباينة  ق��ي��ا���ش��ات  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
مرّكبة، من ذلك، على �شبيل �ملثال، 
مناطق مر�قبة بعيدة عن �حلدود 
عر  فهل  معتمدين.  جتار  ونظام 
بوجو على �جلرعة �ل�شحرية؟ لن 
نعرف ذلك قبل 12 �شبتمر -�إذ� 
ما بقي يف رئا�شة �ل��وزر�ء، وهو ما 
يبدو مرجًحا. ومن تلك �للحظة، 
�لأوروبيني  �إق��ن��اع  عليه  �شيتعني 
�ملوحدة،  �ل�شوق  �أهمية  يفهم  باأنه 
و�أنه من �لأف�شل جتميع �ملل�شقات 
�لتكعيبية قبل 31 �أكتوبر، ولي�س 
جون�شون،  بوري�س  ير�هن  بعدها. 
لي�س على لعبة �لعتاب، ولكن على 

عمل من �جل �لتقارب.
رئي�س حزب املحافظني 

الربيطاين يف باري�س
 واأ�ستاذ يف املدر�سة العليا 

للتجارة اخلارجية - باري�س.

 هي �أن بوري�س جون�شون يعّد بهذه 
�ل��ط��ري��ق��ة ل��ع��ب��ة �ل��ع��ت��اب: يف حال 
�خلروج دون �تفاق، ميكن �أن يقول 
�إنه خطاأ �لقادة �لأوروبيني �لذين 
�شّمو� �ذ�نهم عن مقرحاته، وهذ� 

�شيعجب كثري� ناخبيه.
�إىل  �ل��و�ق��ع، مل يكن يف ح��اج��ة  يف 
لتح�شي�س  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  ج���ول���ة 
�لأوروب�����ي.  “�لغدر”  ب  م��وؤي��دي��ه 
ما  ل��ف��ه��م  �لأح�����ي�����ان،  ب��ع�����س  ويف 
ي��ب��ح��ث ع��ن��ه �ل�����ش��خ�����س، ي��ك��ف��ي �ن 
ت�شتمع �إليه. بد�أ بوري�س جون�شون 
رغم  �ن��ه  على  بالتاأكيد  زي���ارة  ك��ل 
�ملتحدة  �ململكة  ل��روؤي��ة  ����ش��ت��ع��د�ده 
ت���غ���ادر �لحت�����اد �لأوروب�������ي يف 31 
يعتقد  �أن��ه  �إل  �ت��ف��اق،  دون  �أكتوبر 
�أن �لتو�شل �إىل �تفاق لي�س ممكًنا 
�لكثري  �ن���ه  مف�شل.  ب��ل  فح�شب، 
و�لقليل يف وقت و�حد.. كثري لأنه 
يف  لأن���ه  وقليل  �حلقيقي،  موقفه 
�أن تلي  �ل��وق��ت �حل����ايل، ل مي��ك��ن 

�لأفعال هذه �لقو�ل.

حرب غريبة
ل�  �جل���دي���د  �مل�����ش��ت��اأج��ر  �أّن  م��ع��ل��وم 
�تباع  يريد  �شريت،  د�ونينغ   10
من  وت�شّدد  �شر�مة  �أك��ر  مقاربة 
ُيعّد  م���ا  ك����ان  و�إذ�  م����اي.  ت���ريي���ز� 
م��ع��رك��ة -جم�����از� ب��ط��ب��ي��ع��ة �حلال 
بها  �لتي منر  �ل�شيف  -ف��اإن فرة 
غري منا�شبة ول متّثل بدء هجوم، 

بقدر ما هي حرب غريبة. 
ي�����درك �ل����ق����ادة �لأوروب������ي������ون �أن���ه 
و�شتمن�شر  برملان  يجتمع  عندما 
�شتو�جه  �شبتمر،  يف  �أخ���رى  م��رة 
ت�شويًتا  بوري�س جون�شون  حكومة 
ف�شيكون  جنا،  و�إذ�  �لثقة.  بحجب 
جدياً؛  حم����اور�ً  جون�شون  �ل�شيد 
�إع����ادة خلط  وخ���لف ذل���ك، �شيتم 
�ملان�س.  ور�ء  م��ا  بالكامل  �لور�ق 
�لآن من  �مل���و�ق���ف  ت��غ��ي��ري  ف��ل��م��اذ� 
ح���ك���وم���ة ق����د ل ت���ك���ون م���وج���ودة 
�ل�شيدة  �ن  ب���د�  مل���ا  �خل���ري���ف؟  يف 
مريكل، وهي تلعب دور “�ل�شرطي 
�لطيب”، ن�شبًيا، قد منحت بوري�س 
جون�شون 30 يوًما لإيجاد بديل ل� 
“�شبكة �لأمان” �لأيرلندية، فهي 
طريقة لتحديد موعد بعد �ختبار 

�لعودة -�م ل. 
رئي�س  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
�ل����������������وزر�ء ت�����ق�����دمي م����ق����رح����ات 
“�شبكة  ل�  ببد�ئل  تتعلق  ملمو�شة 
تلقى  ل���ن  لأن���ه���ا  مل�����اذ�،  �لمان”: 
�لوقت  يف  و�ه���ت���م���ام  �ع���ت���ب���ار  �أي 
�لر�هن من �لأوروبيني؟ وملا قذف 
دور  يلعب  �ل���ذي  م��اك��رون،  �ل�شيد 
�لتما�س،  يف  �ل�شيئ”،  “�ل�شرطي 
�تفاقية  �لنقا�س حول  �إع��ادة  فكرة 
�لن�شحاب، فانها طريقة للإ�شارة 
�إىل  �ل���ش��ت��م��اع  ي��ت��م  ل���ن  �أن�����ه  �إىل 
�ل�����ش��ي��د ج��ون�����ش��ون ط��امل��ا مل يقدم 
يقف  لندن  برملان  �ن  على  �لدليل 
و�حد  ���ش��وؤ�ل  يبقى  ل��ذل��ك  ور�ءه. 
بوري�س جون�شون  فقط: هل جنح 
بو�در  �لقاريني،  �إعطاء نظر�ئه  يف 

ح�شن نية.
تتمثل �إحدى �لأولويات �لرئي�شية 
يف �لتفاو�س -و�أنا �أدرك ذلك لأنني 
�مل��و���ش��وع -يف �كت�شاف  �أدر����س ه��ذ� 

دو�ف����ع �ل��ط��رف �لآخ����ر، وم���ا يثري 
�هتمامه �أكر؟ وما �لذي يخيفه؟ 
�لحتاد  على  �لأ�شئلة  هذه  لنطرح 
�لأوروب��ي. ما �لذي يريد حمايته، 
باي ثمن؟ وما هي م�شادر قوته؟ 
لي�س جي�شه؛ لأنه ل ميلك جي�شا، 
م�شري  ويبدو  �شعاره؛  لي�س  وه��ذ� 
�ليورو د�ئًما يف �مليز�ن، لكنه لي�س 
و�ل�شلم؛  ل��ل��وح��دة  �لع��ل��ى  مثله 
هذه  ك��ب��رية  ب�شرعة  �لأمم  تن�شى 
ينا�شبها  عندما  �مل��ج��ردة  �ملفاهيم 

�لمر .. �إنها �ل�شوق �ملوحدة.
�إن مكانة �لحتاد �لأوروب��ي كاأكر 
و�شمعة  �ل��ك��وك��ب،  ه��ذ�  ���ش��وق على 
كمفاو�س  �لأوروب�������������ي  �لحت���������اد 
ت����ت����وّق����ف على  ره�����ي�����ب،  جت��������اري 

�تفاقية جتارية بني �ل�شريكني �إىل 
حل مر�س. 

ث��لث��ة عنا�شر:  ���ش��م��ان  و�ل��ه��دف 
�مل����وح����دة، وعدم  �ل�����ش��وق  ���ش��لم��ة 
�لكيانني  ب��ني  وج��ود ح��دود �شلبة 
-غالباً  �لأي��رل��ن��دي��ني  �ل�شيا�شيني 
-و�حلفاظ  �مل�شالة  ن�شيان  يتم  ما 
على و�شع �إيرلند� �ل�شمالية د�خل 

�لحتاد مع بريطانيا �لعظمى. 
�لعام،  ه��ذ�  من  �لأوىل  �لأ�شهر  يف 
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت م���د�م م���اي ل تز�ل 
ع��ل��ى ت�شويت  ت��اأم��ل يف �حل�����ش��ول 
�تفاقية  ع���ل���ى  م����ت����م����ّرد  ب�����رمل�����ان 
�لن�����ش��ح��اب، ك���ان ك���ل ���ش��يء يدور 
حول �آلية �خلروج من هذ� �جلهاز 
و�ل��ي��وم، تقوم  �مل��ح��دد زمنّيا.  غ��ري 

حلمايته. فجميع �شادر�ت �شيار�ت 
�إىل  �أملانيا  دبليو من  �م  وب��ي  �أودي 
�ململكة �ملتحدة لن تغري �أي �شيء. 
بد�ئل  �ىل  با�شتهتار  �لإ����ش���ارة  �إن 
�لأم��ان ل يطمئن  ل�شبكة  ملتب�شة 
�لعك�س من  ب��ل على  �لأوروب���ي���ني: 
�أعلى  �إىل  غ�����ش��ب��ه��م  ي��ث��ري  ذل�����ك، 
بوري�س  ع���ل���ى  ���ش��ي��ت��ع��ني  درج��������ة. 

جون�شون �إظهار �أنه فهم �ي�شا.

الغاء �سبكة الأمان
�ن ���ش��ب��ك��ة �لم�����ان �ل�����ش��ه��رية، هي 
�ململكة  ب���اإب���ق���اء  ي��ق�����ش��ي  �ج�������ر�ء 
م�شمى  غ���ري  �أج�����ل  �إىل  �مل���ت���ح���دة 
يف �حت������اد ج���م���رك���ي م����ع �لحت�����اد 
�لأوروبي �إذ� مل يوؤد �لتفاو�س على 

�ل�����ش��وق �مل���وح���دة. ف��امل��ع��اه��د�ت مع 
ومع  و�شيتا،  �ليابان،  وم��ع  ك��وري��ا، 
مريكو�شور �لتي مل يتم �لت�شديق 
و�لحت�����اد �جلمركي  ب��ع��د،  ع��ل��ي��ه��ا 
�لتجاري مع  مع تركيا، و�لفائ�س 
�أغ�شب  �ل����ذي  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
هي  ه��ذه   ... كثرًي�  تر�مب  �ل�شيد 
�لتي  �ل�شحرية  �لتعويذة  مو�هب 
�مل����وح����دة. وحتى  مت��ث��ل��ه��ا �ل�����ش��وق 
للبريوقر�طيني،  �ل�شهرية  �لقوة 
�ل����ذي����ن ت��ع��ت��ر �د�ن���ت���ه���م �لأ����ش���ل 
�ل�شعبويني،  للقوميني  �ل��ت��ج��اري 
تعتمد �إىل حد كبري على �لقو�عد 
�ملعاهد�ت  تفر�شها  �لتي  و�ملعايري 
�ل����ت����ي �ن�������ش���م���ت �إل����ي����ه����ا �ل�������دول 

�لأع�شاء.

�إىل  �ل�شتماع  يكفي  �أخ����رى،  م��رة 
م��ا ي��ق��ول��ه �لآخ�����ر: ع��ن��دم��ا تدعي 
م���ن من  �ل��ت��خ��ل�����س  �أن  ب��روك�����ش��ل 
م�شكلة  ���ش��ي��ك��ون  �لم�������ان  ���ش��ب��ك��ة 
كبرية، لأن �حلدود غري �ملن�شبطة 
�أخيل  ك��ع��ب  ���ش��ت��ك��ون  �إي���رل���ن���د�  يف 

بالن�شبة �إىل �ل�شوق �ملوحدة.
ذل��ك من  م��اي  لقد فهمت ترييز� 
خلل �خر�ع هذ� �جلهاز، بل �إنها 
فهمته جيًد�، �ىل درجة �نها ن�شيت 

�ملوقف �ملحتمل ل�شانعي �لقر�ر يف 
�آخ��رون من  برملان بلدها. كثريون 
يفهمو�،  مل  �ل��ري��ط��اين  �جل��ان��ب 
�شبكة �لمان لي�شت  �أن  ويعتقدون 
للحتاد  ���ش��غ��ط  و����ش���ي���ل���ة  ����ش���وى 
�أو �شلح ملعاقبة �ململكة  �لأوروب��ي، 

�ملتحدة.
�ل�شوق  عن  �ل��دف��اع  �أن  يفهمو�  مل 
�لحتاد  و�أن  ��شا�شي،  �أم��ر  �ملوحدة 
جهده  ق�شارى  �شيبذل  �لأوروب����ي 

يف املفاو�سات، ما يهم الحتاد 
الأوروبي هو �س�وقه املوح�دة

يف حال اخلروج دون اتفاق, �سين�سب جون�سون اخلطاأ للزعماء الأوروبيني مبا ير�سي ناخبيه

•• الفجر - جرميي �شتاب�س

 – ترجمة خرية ال�شيباين
ت�سكل  بوري�س جون�سون؟ وهل  ا�سرتاتيجية  ما هي 
وخا�سة  الآن,  حتى  لــلــوزراء  كرئي�س  حركته 
زيارته الأخرية لربلني وباري�س, التج�سيد املنطقي 
ل�سرتاتيجية ما؟ �سوؤال م�سروع لأنه على ما يبدو, 
مل توؤد الزيارتني اإل اإىل مناق�سات ودية وتاأكيدات 

ملواقف �سابقة حا�سمة.
هل هو جهد �سائع؟ الإجابة املتداولة يف عدد كبري 

من و�سائل الإعالم مع بع�س التعتيم ..
بوري�س جون�شون ماذ� يريد؟

زعماء �وروبا ينتظرون �متحان بوري�س يف �خلريف

ترييز� ماي فهمت �ملطلوب ولكن

�ملعركة م�شتمرة د�خل �لرملان

�خلروج �لريطاين يوؤرق �جلميع

مل�������������اذا 
ت����غ����ي����ر 
امل����واق����ف 
من  الآن 
قد  حكومة 
ت��ك��ون  ل 
يف  موجودة 
اخل���ري���ف

ي����ح����ل����م 
الأوروبيون 
ب���ظ���ه���ور 
ن�������س���خ���ة
م���ن ت��وين 
ب������ل������ر 
ي����ل����غ����ي 
الربيك�سيت

يريد اتباع مقاربة اأكرث �سرامة من ماي:

ال�سرتاتيجية احلقيقية لبوري�س جون�سون...!
 اإذا كان خطاأ لندن هو التقليل من �ساأن ال�سوق املوحدة, فاإن خطاأ بروك�سل �سيكون اخللط بني جون�سون وفاراج

ايطاليا تقرتب من ت�سكيل ائتالف حكومي جديد 
�لثلثاء  �للهجة ن�شرته �شباح  بيانا �شديد  حا�شم يف مقار كونتي لكن 

حركة خم�شة جنوم �أدى �إىل �لغاء �لجتماع.
وقالت �حلركة “بعد لقاء لأربع �شاعات مل نتو�شل �إىل نتيجة. ل ميكننا 
تعطي  �أن  بعد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �حل���زب  جم���دد�  �شنلتقي  ه��ك��ذ�.  �لعمل 
و�أ�شافت  هيئات �حلزب مو�فقتها “لبقاء كونتي على ر�أ�س �حلكومة”. 
“�لمور لي�شت على ما ير�م. يف مثل هذه �ملرحلة �لدقيقة بالن�شبة �إىل 

�لبلد ل وقت نهدره. �حلزب �لدميوقر�طي ل يفكر بو�شوح«.
ورغم ت�شدرها نتائج �لنتخابات �لت�شريعية عام 2018 )%32 من 
�لأ�شو�ت(، �إل �أنها خ�شرت �لكثري يف �لنتخابات �لأوروبية �لأخرية مع 
�إىل  �ل��ع��ودة  و�شتكون  �لأ���ش��و�ت،  من  فقط   17% ن�شبة  على  حيازتها 

�شناديق �لقر�ع مبثابة �نتحار �شيا�شي.

•• روما-اأ ف ب:

عمدت حركة �خلم�س جنوم �ل�شعبوية )�ملناه�شة للموؤ�ش�شات( �أم�س �إىل 
تعليق مباحثاتها مع �حلزب �لدميوقر�طي طاملا مل يعط هذ� �حلزب 
�لوزر�ء  لرئي�س  للتجديد  �لأخ�شر  �ل�شوء  ر�شميا  �لو�شط  �لي�شار  من 

�ملنتهية وليته جوزيبي كونتي.
لت�شكيل  �شاعات  �أرب��ع  د�م��ت  متوترة  م�شاور�ت  ليل  �حل��زب��ان  و�ختتم 
و�لر�بطة  جن��وم  �خلم�س  ح��رك��ة  ب��ني  �لئ��ت��لف  م��ك��ان  لتحل  حكومة 
وعملية  م�شركا  برناجما  ت�شمل  معادلة  يف  �شالفيني،  ماتيو  بزعامة 

دقيقة لتقا�شم �حلقائب �لوز�رية.
لجتماع  غ(  ت   9،00(  11،00 �ل�شاعة  يف  يلتقيا  �ن  يفر�س  وك��ان 

ومل يرق لأندريا ماركوت�شي �لذي يقود �أع�شاء �حلزب �لدميوقر�طي يف 
جمل�س �ل�شيوخ �لغاء �لجتماع بني كونتي ورئي�س �حلزب �لدميوقر�طي 
نيكول زينغاريتي ورئي�س حركة �خلم�س جنوم لويجي دي مايو متهما 

�لأخري بتهديد �لتحالف.
وقال “طموحاته �ل�شخ�شية قد تف�شل �تفاقا لت�شكيل حكومة جديدة”. 
“يتحدث  �لدميوقر�طي  �حل��زب  ب��اول دي ميكيلي م�شوؤولة يف  وقالت 
 5 وت��رد حركة  �أي��ام  �لدميوقر�طي عن مقرحات منذ ثلثة  �حل��زب 

جنوم بتحديد مهل«.
وبح�شب �لعلم ي�شعى دي مايو للح�شول على حقيبة �لد�خلية خلفا 
يف  �ئتلفهم  �نهيار  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  م��ن  ث���اأر  ب��ذل��ك  و�شيكون  ل�شالفيني 

�لثامن من �آب/�غ�شط�س. وير�ه �لبع�س �أي�شا وزير� للدفاع.

وزينغاريتي ل يعار�س بح�شب �أو�شاطه بقاء كونتي رئي�شا للوزر�ء. لكنه 
يعتر يف حال �ع��ادة �نتخاب كونتي �نه ل يجوز �ن يكون لديه نائبان 

ميثلن حليفي �لغالبية بل نائب و�حد من �حلزب �لدميوقر�طي.
على  �حل�شول  يف  �لدميوقر�طي  �حل��زب  رغبة  على  �ل�شحف  وتر�هن 

حقيبتي �لقت�شاد و�خلارجية.
ويبدو �أن �لأ�شو�ق ر�هنت على تو�فق �للحظة �لأخرية : �شهدت بور�شة 
ف���ارق معدلت  %1 ظ��ه��ر� يف ح��ني ر�وح  ب��اأك��ر م��ن  �رت��ف��اع��ا  ميلنو 

�لفائدة �ليطالية و�لملانية ب200 نقطة.
���ش��ريج��و ماتاريل  �لي��ط��ايل  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ي��ب��د�أ   : ب���ات �شيقا  و�ل��وق��ت 
م�شاور�ت �عتبار� من �ل�شاعة 16،00 )14،00 ت غ( ويتنظر م�شروعا 

ل”�أكرية متينة” م�شاء �لأربعاء على �أبعد تقدير.
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عربي ودويل

“�لتج�ش�س”  بتهمة  �شنو�ت   10 بال�شجن   2019 م��اي��و 
ل�شالح بريطانيا.

ماي  ترييز�  حينها  يف  �لريطانية  �ل���وزر�ء  رئي�شة  وكانت 
و�شفت هذ� �حلكم باأنه “�شادم«.

ويف �ل�شنو�ت �لأخرية �أودع مو�طنون �أير�نيون بريطانيون 
�ملزدوجة.  باجلن�شية  ت��ع��رف  ل  �ل��ت��ي  �إي����ر�ن  يف  �ل�شجن 
�لتي  ع��ام��ا(   40( ر�تكليف  زغ���اري  ن��ز�ن��ني  �أ�شهرهم  وم��ن 
�لإن�شاين  �لفرع  روي��رز،  توم�شون  تعمل يف �شندوق  كانت 
للموؤ�ش�شة �لإعلمية، ومت توقيفها يف ني�شان �أبريل 2016 
�شد  �لتظاهر  بتهمة  �شنو�ت  خم�س  بال�شجن  عليها  وحكم 

�حلكومة �لإير�نية يف 2009.
وتنفي نز�نني �لتهم �ملوجهة �إليها. وبريتي�س كاون�شل �شبكة 

مر�كز ثقافية بريطانية لها فروع يف 107 دول.
�إي��ر�ن وبريطانيا حليفة  �أج��و�ء توتر بني  وياأتي �حلكم يف 
و��شنطن بعد تبادل �لبلدين حجز ناقلت نفط يف �لأ�شابيع 

�لأخرية.

•• طهران-اأ ف ب:

ملدة  بال�شجن  حكما  ط��ه��ر�ن  يف  �ل�شتئناف  حمكمة  �أك���دت 
ع�شر �شنو�ت بتهمة �لتج�ش�س �شادر� بحق �ملوظفة �لإير�نية 
�أفاد  �أمريي، بح�شب ما  �آر��س  يف �ملركز �لثقايف �لريطاين 
متحدث با�شم �ل�شلطة �لق�شائية �أم�س . ونقلت وكالة �أنباء 
�ملتحدث  عن  �لق�شائية  �ل�شلطة  با�شم  �لناطقة  “ميز�ن” 
بال�شجن  “حمكومة  �أم���ريي  �أن  ��شماعيلي  ح�شني  غ��لم 
ملدة ع�شر �شنو�ت. و�أكدت حمكمة �ل�شتئناف هذ� �حلكم”. 
و�أوردت وكالة ميز�ن ت�شريحا �أّول لأمريي يف 13 �أيار مايو 

م�شرية �إىل �أنها “قدمت �عر�فات مبا�شرة«.
يف حينها �أعلن غلم ح�شني ��شماعيلي �أنها ُكلفت �ل�شر�ف 
على خطط “للتغلغل” ثقافيا يف �جلمهورية �لإير�نية. ويف 
�أيار مايو 2018 �أ�شار �ملركز �لثقايف �لريطاين �إىل توقيف 
�ملوظفة وهي طالبة �إير�نية مقيمة يف بريطانيا �أثناء زيارة 
�أيار  يف  �لإي���ر�ين  �لق�شاء  عليها  وحكم  ط��ه��ر�ن.  يف  لأهلها 

عن  �ل�شادرة  �لتوقيف  م��ذك��ر�ت  من  �لإف���لت  من  �لرملانية 
�لقا�شي كلوديو بوناديو �لذي يحقق يف معظم ق�شايا �لف�شاد 

�شدها.
�لرئي�س  قبل  م��ن  �شيا�شي  ��شطهاد  �شحية  �إن��ه��ا  تقول  وه��ي 

�لأرجنتيني �للير�يل ماوري�شيو ماكري.
وكري�شرن مر�شحة ملن�شب نائب �لرئي�س رفقة �ملر�شح �ألرتو 
ت�شرين   27 يف  �مل��ق��ررة  �لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��رن��ان��دي��ز 

�لأول/�أكتوبر.
وب�����ات ف���رن���ان���دي���ز، �ل�����ذي �حل����ق مب���اك���ري ه���زمي���ة ك����رى يف 
�لنتخابات �لتمهيدية �لتي تعتر �ختبار� متهيديا للنتخابات 

�لرئا�شية، �ملر�شح �لأبرز للفوز برئا�شة �لأرجنتني.

لقيمة  يكن هناك ت�شخيم  �نه مل  �أّك��دو�  “�خلر�ء  �أّن  وتابع 
“�ملحاكمة  �لتي مت تقييمها«. و�شّرح  عقود �لأ�شغال �خلم�شة 
منتهية. �نها باطلة. ل يوجد �أي م�شمون ولي�س هناك دليل«. 
لكّن �ملحكمة �لفدر�لية قررت مو��شلة �ملحاكمة، ومل ي�شتبعد 

د�لبون �للجوء ملحكمة �لنق�س �أو �ملحكمة �لعليا.
هذه  �أب��رز  ومن  ف�شاد.  ق�شية   12 �ل�شابقة  �لرئي�شة  وتو�جه 
كري�شرن  فيها  �ملّتهمة  �لف�شاد”  “دفاتر  ف�شيحة  �لق�شايا 

بتلّقي ر�شاوى بع�شر�ت مليني �لدولر�ت.
قيمة  بلغت  فقد  �شتورنيلي  كارلو�س  �ل��ع��ام  �مل��ّدع��ي  وبح�شب 
و2015   2005 عامي  بني  كري�شرن  تلّقتها  �لتي  �لر�شاوى 
ح�شانتها  ب��ف�����ش��ل  مت��ك��ن��ت  وق���د  دولر.  م��ل��ي��ون   160 ن��ح��و 

بينهم  من  �شخ�شا   12 �لق�شية  يف  �لتهام  لئحة  وتت�شمن 
�حلكومّي  و�مل�����ش��وؤول  فيدو  دي  خوليو  �ل�شابق  و�ل��وزي��ر  بايز 
�لكثري  �أّن  �إىل  �لتهام  لئحة  وت�شري  لوبيز.  خو�شيه  �ل�شابق 
من عقود �لأ�شغال �ملمنوحة يف ولية �شانتا كروز كانت بقيمة 
�أعلى من قيمتها �حلقيقية، ورغم دفع كلفتها بالكامل �إل �أنها 

مل ُتنجز.
�ملحاكمة  تعليق  دفاع كري�شرن  �لق�شية، طالب  �نطلق  وقبل 

حتى �لنتهاء من �لتقييم �ملايل لهذه �لعقود.
�إّن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  د�ل��ب��ون  غريغوريو  حماميها  وق��ال 
�ملتهمني مل  �ل�شخا�س  �أّن  “و�أظهرت  �لثنني  ن�شرت  �لنتائج 

يرتبكو� �جلر�ئم �لتي يحاَكمون فيها«.

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

ق�شية  �شطب  حمامني  من  طلبا  �أرجنتينية  حمكمة  رف�شت 
و�ملر�شحة  كري�شرن  كري�شتينا  �ل�شابقة  �لرئي�شة  بحق  ف�شاد 

ملن�شب نائب �لرئي�س يف �لنتخابات �لرئا�شية �ملقبلة.
�لأعمال  رج��ل  مبحاباة  مّتهمة  عاما   66 �لبالغة  وكري�شرن 
لز�رو بايز يف تلزمي 52 عقد� عاما بقيمة 46 مليار بيزو�س 
عامي  ب��ني  �لرئا�شيتني  وليتيها  خ��لل  دولر(  مليار   1،2(

2007 و2015 وولية زوجها ن�شتور كري�شرن.
 2 ت�شتكمل يف  �ن  �مل��ق��رر  �أي���ار مايو وم��ن  �ملحاكمة يف  وب���د�أت 

�أيلول �شبتمر �ملقبل.

الأرجنتني ترف�س �سطب ق�سية ف�ساد بحق كري�سرن

�لوحيد  و�ن  ذل��ك  ور�ء  ب��ال��وق��وف 
�لتهام  ��شابع  له  يوجه  �ل��ذي مل 
لتتبعات  خ�����ش��وع��ه  مب�������ش���وؤول���ي���ة 
“�شو�غ  �ل���ر�ب  مغني  ه��و  ق�شائية 
مان”  معتر� �ن ما يحدث موؤخر� 

يعك�س بد�ية جناعة �لق�شاء.

•• الفجر -تون�س
ق��������ال �مل�����ر������ش�����ح ل����لن����ت����خ����اب����ات 
تون�س  حتيا  ح��زب  ع��ن  �لرئا�شية 
�لثلثاء،  �م�����س  �ل�����ش��اه��د،  ي��و���ش��ف 
�ملمثل  ل��ه  تعر�س  م��ا  على  رده  يف 
�لقانوين حلزب حركة ند�ء تون�س 
�ل�����ش��ب�����ش��ي مبطار  ق���ائ���د  ح���اف���ظ 
“�لعملية يتعر�س  تون�س قرطاج: 
�ملو�طنني يوميا وتتم  لها ع�شر�ت 
�نا  �لقانون…  �ح����ر�م  ك��ن��ف  يف 
�ت���دخ���ل.. ل  م��ت��اأخ��ر� ومل  �شمعت 
و�جلزئيات..  �لتفا�شيل  كل  �تابع 
وك��ل ط��رف ي��ق��وم مبهامه و�ن���ا ل 

�أتدخل«.
�ل���ع���ام���ة  �لد�رة  ت����اأك����ي����د  وع�������ن 
م���ع���ل���وم���ات  ورود  ل����ل����ج����م����ارك 
����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة م���ف���اده���ا �ع���ت���ز�م 
ح���اف���ظ ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي �دخ�����ال 
�م���و�ل طائلة م��ن دول��ة قطر قال 
من  �ك��ر  ه��ن��اك  “يوميا  �ل�شاهد 
��شخبار�تية..  م��ع��ل��وم��ة   150
وز�رة �لد�خلية تعمل حتت �شغط 
على  �ل��ت��ع��ل��ي��ق  م��ت��ج��ن��ب��ا  رهيب”، 

بيان �جلمارك.
و�عتر �نه يتعر�س لهجمة ب�شبب 
و�لفا�شدين”  �لف�شاد  على  “حربه 
لفتا �ىل �نه قرر مو��شلة �حلرب 
�لبع�س  ت��اأك��ي��د  رغ��م  �لف�شاد  على 
نقاطا  �نها قد جتعله يخ�شر  على 

�شيا�شية.
و�شدد على �ن “�ملافيا يف حالة هلع” 
وعلى �أنها �شبب �لهجمة �لتي قال 
عليها  تعّود  و�ن��ه  لها  يتعر�س  �ن��ه 
و�ملافيا  �لفا�شدون  “تاأكد  م�شيفا 
�ل��ت��و���ش��ل معي”،  ����ش��ت��ح��ال��ة  م���ن 
�لنقاط  ب���ني  م���ن  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
تعديل  �لن��ت��خ��اب��ي  م�����ش��روع��ه  يف 

�لد�شتور يف �جتاه رفع �حل�شانة.
 يذكر �أن حافظ قائد �ل�شب�شي كان 
بالوقوف  �ل�شاهد  �تهم يو�شف  قد 
�نه  قال  �لتي  �لتنكيل  عملية  ور�ء 
قرطاج  تون�س  مبطار  لها  تعر�س 
ن��اف��ي��ا م���ا مت ت���د�ول���ه ح����ول ورود 
معلومات ��شتخبار�تية عن حتوزه 

�مو�ل طائلة قادما بها من قطر.
ول�����وح ح���اف���ظ ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي يف 
حو�ر �جرته معه ��شبوعية �ل�شارع 

�مل��غ��ارب��ي يف ع��دده��ا �ل�����ش��ادر �أم�س 
�لثلثاء باللجوء �إىل �لق�شاء.

قرر  �ن��ه  �ل�شاهد  يو�شف  �أك���د  كما 
�لرئا�شية  ل��لن��ت��خ��اب��ات  �ل��ر���ش��ح 
لأن����ه ي��ع��رف �حل���ل���ول وي��ع��ل��م ملاذ� 
�لتي  و�لعو�ئق  تفعيلها  عن  عجز 
ف���رة  خ������لل  ذل������ك  دون  ح����ال����ت 

تروؤ�شه للحكومة.
�لإذ�عي  ح���و�ره  يف  �ل�شاهد  و�أب���رز 
لي�س  تر�شحه  ور�ء  �لهدف من  �ن 
دخول ق�شر قرطاج و�إمن��ا ��شلح 
�لو�شع و�ن ذلك يتطلب �ن يكون 
تر�شحه مرفوقا بنجاح حزبه بكتلة 
�ل�شعب  ن����و�ب  جم��ل�����س  يف  ك��ب��رية 
م�شدد� على �ن حزبه ي�شعى للحكم 
�ل�شرورية  �لإ���ش��لح��ات  ولتنفيذ 
جمدد� �لتاأكيد على �نه بات يعرف 

مكامن �خللل.
و�ع���ت���ر �ن����ه م���ن �ل�������ش���روري �ن 
ب���ني رئي�شي  ت��ن��اغ��م  ي��ك��ون ه��ن��اك 
�ن  معتر�  و�حلكومة  �جلمهورية 
جعلت   2 قرطاج  وثيقة  م�شاور�ت 

تون�س يف �شلل طيلة 5 �أ�شهر.
تون�س  �ن حلزبه حتيا  على  و�شدد 

وم�شتقبلية  �����ش���لح���ي���ة  روؤي��������ة 
�لتن�شي�س  ع���دم  وح����ول  ل��ل��ب��لد. 
�لمريكية  �ل�شفارة  يف  عمله  على 
ق����ال �ن ذل����ك غ���ري م���ه���م. وح���ول 
طيلة  �ل��ث��ان��ي��ة  جن�شيته  �إخ��ف��ائ��ه 
ب�شكل  �ي�����ش��ا  �ع���ت���ر  ����ش���ن���و�ت،   3
���ش��م��ن��ي �ن ه����ذ� غ���ري م��ه��م و�ن���ه 
ي��ح��م��ل مو�طن  �ن  ل��ي�����س ج��رمي��ة 
ج��ن�����ش��ي��ة ث��ان��ي��ة م���وؤك���د� �ن����ه �علم 
بحمله  �لر�حل  �جلمهورية  رئي�س 
�ل�شب�شي  و�ن  �لفرن�شية  �جلن�شية 
�ع��ل��م��ه ع��ن��دم��ا ك�شف ل��ه ذل���ك �نه 
رئ��ي�����س حكومة  مل��ن�����ش��ب  م��ر���ش��ح 

ولي�س لرئا�شة �جلمهورية.
�ل�����ش��اه��د، �ن يكون  ي��و���ش��ف  ون��ف��ى 
�ملر�شح  �إي����ق����اف  ع����ن  �مل���������ش����وؤول 
يف  موؤكد�  �لقروي  نبيل  للرئا�شية 
رده على �شرعة �لجر�ء�ت �ملّتخذة 
�لعامة  �لتفقدية  �أن  �ل��غ��ر���س  يف 
بوز�رة �لعدل فتحت حتقيقا لتبنّي 
“�تركو�  م�شيفا  حدث  ما  حقيقة 

�لنا�س تعمل«.
�لنتقاد�ت   “ �ل�����ش��اه��د  و����ش��ت��ن��ك��ر 
�مل���ت���و�����ش���ل���ة ب���خ�������ش���و����س �ي���ق���اف 

�ي�����د�ع ب��ال�����ش��ج��ن وت��ن��ف��ي��ذه��ا �شد 
مت�شائل  باجة  بلدية  رئي�س  نائب 
تلك  �ىل  �لتطرق  ��شباب عدم  عن 

�ليقافات.
يتم  مل  “ملاذ�  �ل�����ش��اه��د  و�أ�����ش����اف 
هل  �ليقافات؟  هذه  عن  �حلديث 

�ن �ملعنيني بها لي�شت لهم تلفز�ت؟ 
�ل���ك���لم �ل����ذي ي��ت��ن��اق��ل م���ن قبيل 
ك��ت��ي��ب��ة و�ع��ت��ق��ال و�خ��ت��ط��اف غري 
مقبول.. فرقة �أمنية قامت باإيقاف 

نبيل �لقروي باإذن ق�شائي«.
و�برز �ن كل من يتم �إيقافه يتهمه 

�ل�����ق�����روي م���������ش����دد� ع���ل���ى �ن������ه مت 
يومها  بال�شجن  �ي��د�ع��ات  ����ش��د�ر 
�ن  دون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �أن�����ه مت  وع���ل���ى 
�ثر  متت  �لتي  �لفعال  ردود  تثري 
�ل��ق��روي م�����ش��ري� يف �شياق  �ي��ق��اف 
����ش��د�ر بطاقة  �ن��ه مت  مت�شل �ىل 

بكني م�ستاءه من اإعالن 
جمموعة ال�7 ب�ساأن هونغ كونغ 

 •• بكني-اأ ف ب:

“��شتيائها  ع���ن  �ل�����ش��ني  �أع���رب���ت 
جمموعة  �إع����لن  م��ن  �ل�شديد” 
�ل�شبع ب�شاأن هونغ كونغ �لذي دعا 
�إىل جتّنب �أعمال �لعنف يف �ملدينة 
ذ�ت��ي، بعد  �شبه  �لتي تتمتع بحكم 
تظاهر�ت  على  �شهرين  م��ن  �أك��ر 

�شد �حلكومة �ملو�لية لبكني.
وز�رة  ب���ا����ش���م  �مل����ت����ح����دث  وك���������ّرر 
�شو�نغ  غينغ  �ل�شينية  �خلارجية 
�لو�شع  �إن  ق��ول��ه  �ل�شحافة  �أم���ام 
�ل�شابقة  �مل�شتعمرة �لريطانية  يف 
ُيعّد �شاأناً د�خلياً لل�شني و”ل يحّق 
لأي دول��ة ول منظمة ول �شخ�س 
�لتدخل فيه«. و�شّرح غينغ “نعّر 
ومعار�شتنا  �ل�شديد  ��شتيائنا  عن 
�حل��ازم��ة لإع����لن ق���ادة جمموعة 
هونغ  ���ش��وؤون  يخ�ّس  م��ا  يف  �ل�شبع 
تطلب  �ل�شني  �أن  و�أ���ش��اف  كونغ«. 
من �أع�شاء جمموعة �ل�شبع “�لكّف 
عن �إخفاء نو�يا �شيئة و�لتدخل يف 
���ش��وؤون غ��ريه��م و�ل��ت��ح�����ش��ري �شر�ً 

لأن�شطة غري قانونية«.
ب��ع��د قمة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �إع���لن���ه���ا  ويف 
عقدتها يف بياريت�س يف فرن�شا على 
مدى ثلثة �أي��ام، �أك��دت جمموعة 
“�أهمية  ع���ل���ى  جم��������دد�ً  �ل�������ش���ب���ع 
�لريطاين  �ل�����ش��ي��ن��ي  �لإع��������لن 
هونغ  ب�شاأن   1984 ع��ام  �ل�شادر 
�أعمال  “جتّنب  �إىل  ودع��ت  كونغ” 
�ل���ع���ن���ف«. وي�����ش��م��ن �إع�������لن عام 
هونغ  �إع����ادة  �شبق  �ل���ذي   1984
كونغ �إىل �ل�شني عام 1997، ملدة 
خم�شني عاماً و�شع �حلكم �لذ�تي 
مبوجب  �مل��دي��ن��ة  ب��ه  تتمتع  �ل���ذي 

مبد�أ “بلد و�حد ونظامني«.
ويتهم �ملحتّجون �لذين يتظاهرون 
م���ن���ذ م��ط��ل��ع ح����زي����ر�ن ي���ون���ي���و يف 
����ش���و�رع �مل��دي��ن��ة �ل�����ش��خ��م��ة، بكني 
�لذ�تي  �حل��ك��م  ت��دري��ج��ي��اً  ب�شحب 

وبتهديد �حلريات يف هونغ كونغ.
و�عتر غينغ �أن �إعلن عام 1984 
�شت�شتعيد  �ل�شني  �أن  يوؤكد  “كان 
�لتي  كونغ”  ه��ون��غ  على  �شيادتها 
�لقرن  يف  ل��ن��دن  �إىل  �أوًل  �أعطيت 

�لتا�شع ع�شر.

اأّكد انه ل يقف وراء اعتقال القروي

يو�سف ال�ساهد: املافيا يف تون�س يف حالة هلع...!

�ل�شاهد يد�فع عن ح�شاده

قوات الأ�سد حتا�سر املعار�سة وموقعا ع�سكريا تركيا

اأنقرة تتوقع من رو�سيا حتجيم القوات ال�سورية 

ماكرون يرغب يف اإعادة النظر بالعالقات مع رو�سيا 

�سنوات �سجنًا لإيرانية بتهمة التج�س�س  10
كّلف  �لحت��اد مهما  بوري�س جون�شون مغادرة  ويريد  �لكرى«.  �لأمريكية 
�لأمر مع �أو بدون �تفاق، ما يق�ّشم �ململكة �ملتحدة وحتى مع�شكره �ملحافظ 
�لذي يرغب ق�شم منه باإبقاء رو�بط وثيقة مع �لحتاد. وهذ� �لأمر يثري 
�أي�شاً خوف �لأو�شاط �لقت�شادية �لتي تخ�شى تد�عيات �نف�شال من دون 
�أنه  �إعادة فر�س ر�شوم جمركية. و�أعلن جون�شون �لثنني  �تفاق خ�شو�شاً 
�أن  بعد  بروك�شل،  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  باإمكانية  بقليل”  تفاوؤل  “�أكر 

�لتقى قادة �أوروبيني عدة خلل قمة جمموعة �ل�شبع.
ويختلف �لحتاد �لأوروبي ولندن على م�شري �حلدود �لإيرلندية �مل�شتقبلية 
�لتي �شتف�شل بني �ململكة �ملتحدة و�ل�شوق �ملوّحدة �لأوروبية رغم �أنهما �أكد� 
��شتعد�دهما ملناق�شة �مل�شاألة. ويرى كوربن �أن �إجر�ء �نتخابات عامة مبكرة 
�شيكون �أف�شل و�شيلة لتفادي بريك�شت بدون �تفاق. �إل �أنه يريد قبل ذلك 
�أن ُي�شقط �حلكومة عر �لت�شويت على مذكرة حجب �لثقة عنها بعد عودة 
�لرملان من �لعطلة يف �لثالث من �أيلول/�شبتمر وتروؤ�س حكومة �نتقالية 

يكون هدفها �إرجاء موعد بريك�شت.

•• لندن-اأ ف ب:

�آخرين  يجمع زعيم �ملعار�شة �لعمالية يف بريطانيا جريميي كوربن قادة 
من  بريطانيا  خ��روج  �شد  م�شركة  جبهة  ت�شكيل  ملحاولة  �ملعار�شة  م��ن 
�أكتوبر من دون �تفاق، كما يعتزم  31 ت�شرين �لأول  �لحتاد �لأوروب��ي يف 
“ذي  ل�شحيفة  كوربن  و���ش��ّرح  جون�شون.  بوري�س  �ل���وزر�ء  رئي�س  تنفيذه 
11،00 )10،00 ت غ(  قبل �لجتماع �ملقرر عند �ل�شاعة  �إينديبندنت” 
يف مكتبه يف �لرملان يف لندن، �أن حزب �لعمال، �حلزب �ملعار�س �لرئي�شي، 
�شيقوم “بكل ما يلزم” ملنع بريك�شت من دون �تفاق �لذي لن يكون مفيد�ً �إل 
“للأغنياء و�مل�شاربني«. وحّذر �أي�شاً من خماطر ح�شول �خلروج من دون 
�تفاق ي�شّب ل�شالح �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �ملد�فع �ل�شر�س عن 
بريك�شت بدون �تفاق، �لذي وعد جون�شون باإبر�م “�تفاق جتاري كبري جد�ً 
ب�شكل �شريع” بعد �خلروج من �لحتاد �لأوروبي. و�أكد كوربن �أن بريك�شت 
بدون �تفاق “لن يرّد لنا �شيادتنا، بل �شي�شعنا حتت رحمة تر�مب و�ل�شركات 

املعار�سة الربيطانية حتاول منع بريك�ست دون اتفاق 

وق���ال �مل�����ش��وؤول “ل ب��د م��ن جتنب 
�أي حترك �أو هجوم ينتهك �لتفاق 
ل��ك��ن��ن��ا ل��لأ���ش��ف ن���رى �أم��ث��ل��ة على 
ذل��ك يف �لآون���ة �لأخ����رية... نتوقع 
�أن يتخذ خطو�ت حلل  من بوتني 

�مل�شكلة هناك«.
و�أجرى �أردوغان وبوتني حمادثات 
متكررة ووطد� �لعلقات بالركيز 
�لطاقة  جم����ال  يف  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى 
بد�أت  مت���وز،  يوليو  ويف  و�ل��دف��اع. 
�إ�س-400  منظومة  تت�شلم  تركيا 
�ل�شاروخي  ل���ل���دف���اع  �ل���رو����ش���ي���ة 
يف حت�����رك وت�����ر ع����لق����ات �أن���ق���رة 
ب���ال���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ���ش��ري��ك��ت��ه��ا يف 

حلف �لأطل�شي.
وقال وزير �لدفاع �لركي خلو�س 
�لثانية  �لبطارية  ت�شليم  �إن  �آك���ار 

للمنظومة بد�أ �لثلثاء.
�ل�شورية  �ل����ق����و�ت  ت���ق���دم  وي�����ش��ع 
�جل���ن���ود �لأت�������ر�ك يف �مل��ن��ط��ق��ة يف 

م��رم��ى �ل���ن���ري�ن ك��م��ا ي��ه��دد �آم���ال 
�أن��ق��رة يف منع م��وج��ة ج��دي��دة من 
على  مقاتلون،  ومنهم  �للجئني، 

حدودها �جلنوبية.
�إن �أكر من  وتقول �لأمم �ملتحدة 
ديارهم  ع���ن  ن���زح���و�  �أل�����ف   500
�ل�شوري هجومه  بد�أ �جلي�س  منذ 
ويتوغل  ني�شان.  �أب��ري��ل  �أو�خ���ر  يف 
م��ع��ظ��م ه�����وؤلء، �أث���ن���اء ه��رب��ه��م، يف 
�حلدود.  و�شوب  �ملعار�شة  معاقل 
بد�ية  يف  ح��دوده��ا  تركيا  وفتحت 
 2011 يف  �ل���������ش����وري  �ل���������ش����ر�ع 
وت�شت�شيف يف �لوقت �لر�هن 3.6 

مليون لجئ �شوري.
وق���ال �مل�����ش��وؤول “ل ب��د م��ن �تخاذ 
�لإج�������ر�ء�ت �ل���لزم���ة مل��ن��ع موجة 
تركيا.  �إىل  ه��ن��اك  م��ن  مهاجرين 
للت�شدي  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ينبغي 
لأي م�����ش��اك��ل ق��د ت��ن��ج��م ع��ن هذه 

�مل�شاألة«.

يف  �لنظام  على  نفوذها  ت�شتغل  �أن 
هجوم  �أي  على  �شرند  �ل�شاأن.  هذ� 
كان  ل��و  ح��ت��ى  ج��ن��ودن��ا،  ي�شتهدف 

حمدود�«.
وحتا�شر �لقو�ت �ل�شورية مقاتلي 
�ملعار�شة وموقعا ع�شكريا تركيا يف 
�شمال غرب �شوريا يف هجوم يهدف 
خ�شرتها  وبلد�ت  �أر����س  ل�شتعادة 
�حلكومة يف بد�ية �حلرب. وتقدم 
ف�شائل  ل��ب��ع�����س  �ل����دع����م  ت���رك���ي���ا 
�ملعار�شة يف حمافظة �إدلب ب�شمال 
رو�شيا  ت��دع��م  بينما  �ل��ب��لد  غ���رب 

و�إير�ن �لأ�شد.
وم��وق��ع �مل��ر�ق��ب��ة �ل��ع�����ش��ك��ري قرب 
بلدة م��ورك و�ح��د من 12 موقعا 
�أن���ق���رة يف ���ش��م��ال غرب  �أق��ام��ت��ه��م 
مو�شكو  مع  �تفاق  مبوجب  �شوريا 
ع���ام���ني خلف�س  ق���ب���ل  وط�����ه�����ر�ن 
ح��دة �ل��ق��ت��ال ب��ني ق���و�ت �حلكومة 

و�ملعار�شة.

•• اأنقرة-رويرتز:

قال م�شوؤول تركي كبري �إن �لرئي�س 
�أردوغ��ان �شيطلب من  رجب طيب 
�لرئي�س �لرو�شي فلدميري بوتني 
ل�����ش��م��ان �شلمة  �ت���خ���اذ خ���ط���و�ت 
�جلنود �لأتر�ك يف مو�جهة هجوم 
�شمال  يف  �ل�������ش���وري  �جل��ي�����س  م���ن 

غرب �شوريا .
�لذي يزور رو�شيا  �أردوغ��ان،  و�أبلغ 
ليوم و�حد، بوتني �لأ�شبوع �ملا�شي 
قو�ت  ت�شنها  �ل��ت��ي  �لهجمات  ب���اأن 
�لأ�شد  ب�����ش��ار  �ل��رئ��ي�����س  ح��ك��وم��ة 
وتهدد  �إن�����ش��ان��ي��ة  �أزم����ة  يف  تت�شبب 

�أمن تركيا �لقومي.
و�أب��ل��غ �مل�����ش��وؤول روي����رز ب���اأن �أمن 
�لأت��ر�ك يف �شوريا �شيكون  �جلنود 
و�ح���������د� م�����ن �أه��������م �مل���و����ش���وع���ات 
�ملطروحة للنقا�س خلل �لجتماع 
. وقال �مل�شوؤول “نتوقع من رو�شيا 

�ل��ري��ب��ة جت���اه رو���ش��ي��ا، ع��ن ح��ق يف 
بع�س �لأحيان«.

ه���ذه  ن���ظ���م���ن���ا  “نحن  و�أ�������ش������اف 
�لعلقة، منذ �شقوط جد�ر برلني، 
يف �شياق ه��ذه �ل��ري��ب��ة، وب��ن��اء على 

�شل�شلة من �شوء �لتفاهمات«.
“نحن يف �أوروب���ا،  وت��اب��ع م��اك��رون 
ن��ع��رف يف حل��ظ��ة ما  ويف ح���ال مل 
م��ف��ي��د م��ع رو�شيا،  ب�����ش��يء  �ل��ق��ي��ام 
عقيم،  ت��وت��ر  ع��ل��ى  �شنبقي  ف��اإن��ن��ا 
و�شتبقى �ل�شر�عات �ملجمدة يف كل 
�أوروبا  )و�شتبقى(  �أوروب����ا،  �أن��ح��اء 
بني  �إ�شر�تيجية  ملعركة  م�شرحاً 
�لوليات �ملتحدة ورو�شيا، وبالتايل 
�حلرب  ت��د�ع��ي��ات  نتلقى  �شنبقى 

�لباردة على �أر�شنا«.
للرئي�س  قلته  م��ا  “هذ�  و�أ����ش���اف 
بوتني  ف�����لدمي�����ري(  )�ل�����رو������ش�����ي 
بريغن�شون  يف  �مل��ا���ش��ي  �لأ����ش���ب���وع 
ينبغي  �ل�شيفي(:  �لرئا�شة  )مقر 
بخطوة”.  خ��ط��وة  �ل��ت��ق��ّدم  علينا 

ن�شتطلع  �أن  “يجب  وق����������ال 
��شر�تيجياً �شبل هكذ� تقارب و�أن 

نطرح �شروطنا«.
�عتر  �غ�����ش��ط�����س،  �آب   21 ويف 
�أن تن�شّم  �مل��ه��ّم  �أّن���ه م��ن  م��اك��رون 
رو�شيا جمدد�ً �إىل جمموعة �ل�شبع 
)جمموعة �لثماين بوجود رو�شيا( 
 2014 يف  منها  �أق�����ش��ي��ت  ب��ع��دم��ا 
�إث����ر ���ش��ي��ط��رة م��و���ش��ك��و ع��ل��ى �شبه 

جزيرة �لقرم �لأوكر�نية.
“�ل�شرط �مل�شبق �لذي  �أّن  و�أ�شاف 
ل بّد منه” للقبول بعودة مو�شكو 
�إيجاد  ي��ت��م  �أن  ه��و  �مل��ج��م��وع��ة  �إىل 
�أ�شا�س  �أوك��ر�ن��ي��ا ع��ل��ى  ب�����ش��اأن  ح���ّل 

�تفاقيات مين�شك.
ختام  يف  �لفرن�شي  �لرئي�س  و�أعلن 
تنظيم  عن  �لإثنني  بياريت�س  قمة 
�لأوكر�نية  �لأزمة  قمة بخ�شو�س 
يف �أيلول �شبتمر جتمع �مل�شوؤولني 
�لأوك�����ر�ن�����ي�����ني، �ل�����رو������س، �لأمل������ان 

و�لفرن�شيني.

•• باري�س-اأ ف ب:

�عتر �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل 
“�إعادة  �أن���ه ي��ج��ب  �أم�����س  م��اك��رون 
لأّن  برو�شيا”  ب��ع��لق��ت��ن��ا  �ل��ن��ظ��ر 
دف��ع��ه��ا ب���ع���ي���د�ً ع���ن �أوروب��������ا خطاأ 

ج�شيم.
و�أ�����ش����اف �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي يف 
فرن�شا  ل�شفر�ء  �ل�شنوي  �لجتماع 
��شر�تيجيا  ن�شتطلع  �ن  “يجب 
نطرح  و�أن  ت����ق����ارب  ه���ك���ذ�  ���ش��ب��ل 

�شروطنا«.
رغبته  �أع���ل���ن  �أن  مل���اك���رون  و���ش��ب��ق 
رو�شيا  م����ع  �ل���ع���لق���ات  ب��ت��ط��ب��ي��ع 
�إث����ر ���ش��م مو�شكو  ت��وت��رت  ب��ع��دم��ا 
يف  �لوكر�نية  �لقرم  جزيرة  ل�شبه 

.2014
�لفرن�شيني  للدبلوما�شيني  وق��ال 
�أّن  “�أعرف  ب��اري�����س  يف  �ل��ث��لث��اء 
على  �أح��ي��ان��ا  عملو�  بينكم”  ك���ر�ً 
“كل �شيء فيها �إىل  ملفات قادهم 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

�أ����ش���اد �مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
�شلطان �لقا�شمي رئي�س �لحتادين 
للمبارزة  و�ل����ع����رب����ي  �لإم������ار�ت������ي 
يحققها  �ل���ت���ي  �مل���م���ي���زة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
لنخبة  �مل�����ش��رك  �ل����دويل  �ملع�شكر 
من �أبرز �أبطال �ملبارزة �لإيطاليني 
�مل�شنفني يف �لعامل مع نخبة لعبي 
�ملر�حل  يف  �لإم���������ار�ت  م��ن��ت��خ��ب��ات 
يف  حاليا  و�مل��ق��ام  �ملختلفة،  �ل�شنية 
دبي خلل �لفرة من 22 �إىل 29 

�أغ�شط�س �جلاري.
وقال �لقا�شمي - خلل زيارته �أم�س 
�أ�شماء  ���ش��ال��ة  يف  للمع�شكر  �لول 

�جلهود  “ نثمن   :  - �لنعمان  بنت 
�ملبذولة لنجاح �شري �ملع�شكر �لدويل 
�ملنتخب  باأبطال  و�أرح��ب  للمبارزة، 
وهم  باملع�شكر  �مل�شاركني  �لإيطايل 
�لعامل  ب��ط��ل  ��شتيلل  �ل��ي�����ش��ان��درو 
 2019 “فرق” عام  �لفلورييه  يف 
على  �حلا�شل  ماريني  وتوما�شو   ،
�شلح  م���رت���ني يف  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 

فريوللي  دي  ودي��ف��ي��د  �ل��ف��ل��وري��ي��ه، 
�لأوليمبياد  ذهبية  على  �حلا�شل 
ل��ل�����ش��ب��اب يف �لأرج���ن���ت���ني م���وؤخ���ر� ، 
�حلا�شل  بوز�ت�شينو  باولو  وجيان 
�شلح  �ل��ع��امل يف  ك��اأ���س  ذهبية  على 
جهود  ون���ق���در   ،  2019 �لي��ب��ي��ه 
�ملع�شكر  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  �مل���درب���ني 
�ليبيه  م������درب  حم���م���ود  ����ش���ري���ف 

و�أ�شامة  �لإم������ار�ت������ي،  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
بالإ�شافة  �ل��ف��ل��وري��ه  م���درب  ع���ادل 
��شتيفانو�  �لي���ط���ايل  �مل�����درب  �إىل 
بارير� �خلبري يف �لأ�شلحة �لثلثة 

و�ل�شابر« . و�لفلوريه  “�ليبيه 
منتخبنا  لع��ب��ي  �ل��ق��ا���ش��م��ي  وح���ث 
�مل�������ش���ارك���ني ب��امل��ع�����ش��ك��ر ع���ل���ى بذل 
�أكر  لتحقيق  �جل��ه��د  م���ن  �مل���زي���د 

������ش����ت����ف����ادة م�����ن �أب�����ط�����ال �ل����ع����امل، 
وقال   .. �لتتويج  من�شات  لعتلء 
�أق�شى جهد يف  “ لب��د م��ن ب��ذل   :
�لإعد�د �جلاد و�لتدريبات �ليومية، 
و�لحتكاك  �مل��ع�����ش��ك��ر�ت  و����ش��ت��ث��م��ار 
�لعامليني،  �ل���لع���ب���ني  م���ع  �جل���ي���د 
و�ل����رك����ي����ز يف جت����رب����ة �لإع���ا����ش���ة 
و�مل��ح��اك��اة �ل��ت��ي وف��رن��اه��ا ل��ك��م من 

�لتفا�شيل  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  �أج������ل 
�ل�����ش��غ��رية �ل���ت���ي ت��ع��ن��ي �ل��ك��ث��ري يف 

م�شرية �شناعة �لأبطال«.
ت�شتفيدو� من  �أن  “ لبد  و�أ�شاف: 
و�لتوجيهات  و�ملحا�شر�ت  �لدرو�س 
�حلا�شرين  �لعامليني  �ملدربني  من 
ح���ال���ي���ا م���ع���ك���م، ع���ل���م���ا ب��������اأن ه���ذ� 
من  �لأول  �ل������دويل  �مل��ع�����ش��ك��ر  ه���و 

بدبي،  �ل��وط��ن��ي  للمنتخب  ن��وع��ه 
�لتجربة  ت��ك��ر�ر  ع��ل��ى  و���ش��ن��ح��ر���س 
دولية  مع�شكر�ت  �إقامة  خ��لل  من 
�مل�����ش��ت��وي��ني �خلليجي  ع��ل��ى  ك���رى 
و�ل�����ع�����رب�����ي، و�أي�����������ش�����ا �لآ�����ش����ي����وي 
معدلت  تطوير  بهدف  و�لأوروب���ي 
�لأد�ء وفقا لأعلى �ملعايري �لدولية، 
و�لرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى �ل��ل��ع��ب��ة لدى 

�ملنتخب �لإمار�تي » .
�لتدريبات  �آن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
باملع�شكر جترى يوميا على مرحلتني 
تخ�شي�شها  ومت  �شباحية  �لآوىل 
�لفردية،  و�لدرو�س  �لبدنية  للياقة 
فيما مت تخ�شي�س �لفرة �مل�شائية 
بني  ومباريات  جممعة  ملحا�شر�ت 

�مل�شاركني باملع�شكر.

•• دبي –الفجر: 

غ����ادرت ���ش��ب��اح �أم�����س ع��ر م��ط��ار دب���ي �لدويل 
�ملتميزين  و�حل��ك��ام  �لثاين  �لفريق  حكام  بعثة 
م��ن �ل��ف��ري��ق �ل��ث��ال��ث �إ���ش��اف��ة �إىل �أرب���ع حكمات 
�ملع�شكر  حيث   ، �لأملانية  نورمبريغ  مدينة  �إىل 
�جلديد  �ل��ك��روي  للمو�شم  ��شتعد�د�  �خل��ارج��ي 
2019-2020 و�لذي �شي�شتمر حتى �ل�شابع 

من �شهر �شبتمر �ملقبل .
وق���ال ���ش��ال��ح �مل���رزوق���ي م�����ش��رف ح��ك��ام �ملر�حل 
�لعمرية يف �حتاد �لكرة ، �أن �لبعثة �شمت 32 
ي�شاركن  حكمات  و�أرب���ع  م�شاعد�  وحكما  حكماً 

يف �مل��ع�����ش��ك��ر ���ش��م��ن خ��ط��ة �ل��ت��ع��اون ب���ني جلنة 
�حلكام يف �حتاد �لكرة وجلنة كرة قدم �ل�شيد�ت  
للرتقاء مب�شتو�هن وتطويرهن بالإ�شافة �إىل 
�لفنيني  و�مل�شرفني  �ملدربني  من  عدد  م�شاركة 

على �ملع�شكر.
ياأتي  ن��ورم��ب��ريغ  مع�شكر  �أن   ، �مل���رزوق���ي  وب���ني 
�إ�شتكمال لفرة �لإعد�د �لبدين و�لفني حلكام 
�مل��ر�ح��ل �ل��ع��م��ري��ة و�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت خ���لل فرة 
، حيث عكف �حلكام و�حلكمات وحتت  �ل�شيف 
�إ�شر�ف �ملدربني �ملعتمدين يف �حتاد �لكرة على 
قبل  �لكرة   �حت��اد  مقر  يف  �لتدريبات  مو��شلة 

�لتوجه �إىل �ملع�شكر �خلارجي يف �أملانيا.

�جلو�نب  كافة  �أنهت  �حلكام  جلنة  �أن  و�أ���ش��اف 
تدريبات  �شي�شهد  �ل����ذي  ب��امل��ع��ك�����ش��ر  �خل��ا���ش��ة 
مكثفة  ت�شتهدف �لإع��د�د �لبدين وحما�شر�ت 
�مل�شتخدمة  �حلديثة  �لتقنيات  ت�شمل  نظرية  
�لفيديو  تقنية حكم  �لتحكيم ويف مقدمتها  يف 
�مل�شاعد ) VAR ( �لتي �أ�شبحت حتتل حيز�ً 
مهماً و�أ�شا�شياً �شمن خطة �إعد�د ق�شاة �مللعب 
وذلك بح�شور نخبة من �ملحا�شرين �لدوليني 
و�لآ�شيوي  �ل��دويل  �لحتادين  لدى  �ملعتمدين 

لكرة �لقدم .
عدد  �إج���ر�ء  كذلك  �شي�شهد  �ملع�شكر  �أن  وتابع   
م��ن �لخ���ت���ب���ار�ت �ل��ن��ظ��ري��ة و�ل��ب��دن��ي��ة للحكام 

، و�لتي تندرج �شمن  �مل�شاركني فيه  و�حلكمات 
�مللعب  ق�شاة  �ع��ت��م��اد  يف  �حل��ك��ام  روؤي���ة جلنة 
�لكرة  لإد�رة مباريات م�شابقات �حتاد  �لأف�شل 
.  �جلدير  �ل��ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات��ه��ا  ���ش��م��ن خم��ت��ل��ف 
�أنهو�  قد  كانو�  �لأول  �لفريق  حكام  �أن  بالذكر 
��شتمر  نورمبريغ  يف  خارجيا  مع�شكر�  وبنجاح 
7 يوليو �إىل �لتا�شع من �أغ�شط�س  للفرة من 
50 حكما وحكما م�شاعد�  ، مب�شاركة  �جل��اري 
فيما حتر�س جلنة �حلكام يف تنظيم �ملحا�شر�ت 
و�لور�س �لتدريبية �ملكثفة لبقية كو�در �ملنظومة 
ومقيمني  وم��درب��ني  م�شرفني  من  �لتحكيمية 

��شتعد�د� للمو�شم �جلديد .

�سامل القا�سمي ي�سيد مبكت�سبات املع�سكر الدويل للمبارزة مع اأبطال اإيطاليا

ا�ستعدادا للمو�سم الكروي اجلديد 

بعثة حكام املراحل العمرية ُتغادر اإىل نورمبريغ

•• عّمان-الفجر

بكرة  لل�شيد�ت  �آ�شيا  غرب  بطولة  يف  �لأول  �ملركز  لبنان  منتخب  �أح��رز 
نظريه  على  بفوزه  عّمان  �لأردن��ي��ة  �لعا�شمة  ��شت�شافتها  �لتي  �ل�شلة 
�ل�شوري 74-48 يف �ملبار�ة �لنهائية. وتوج منتخب �شيد�ت لبنان بلقب 
�لبطولة من دون �أي خ�شارة بعد �أن فاز على �إير�ن و�شوريا و�لأردن يف 
�لدور �لأول. ويف مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع، فازت �شيد�ت 

�إير�ن على نظري�تهن �لأردنيات 71 � 52.

فوز �سيدات لبنان ببطولة 
غرب اآ�سيا لكرة ال�سلة

•• دبي-الفجر

�لبطولة  لقب  روي���ن  ف��ان  �إري���ك  �فريقي  �جل��ن��وب  حقق 
�ل���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ة م���ع �لإجن���ل���ي���زي ماثيو 
فيتزباتريك يف �ل�شويد ليح�شل على بطاقة �لتاأهل �إىل 
بطولة جولة مو�نئ دبي �لعاملية و�لتي تقام على ملعب 
عقار�ت جمري� للجولف خلل �شهر نوفمر �ملقبل حتت 
رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي وتعد �لبطولة 

�خلتامية للجولة.
وقفز فان روين - بهذ� �لفوز - من �ملركز 19 �إىل �ملركز 
�لتا�شع يف ترتيب “�ل�شباق �إىل دبي” بعد �أن ك�شب 460 

نقطة.
�لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  ج��ول��ة  بطل  فيتزباتريك  و�ق���رب 

خم�س  �أف�شل  لئحة  50” �أو  “�لتوب  من   2016 ع��ام 
من  �نتقاله  بعد  دبي”  �إىل  “�ل�شباق  ترتيب  يف  لعبني 
�ملركز �لتا�شع �إىل �ملركز �ل�شاد�س بعد ح�شوله على �ملركز 

�لثاين للمرة �لثالثة هذ� �ملو�شم.
ب��ورم��ي�����ش��ر وهرنيك  دي����ن  ����ش���ارك  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  ويف 
دبي  م��و�ن��ئ  ج��ول��ة  ب��ب��ط��ول��ة  م��رت��ني  �ل��ف��ائ��ز  �شتين�شون 
بورمي�شر  و�نتقل  �لبطولة  يف  �لثالث  �ملركز  يف  �لعاملية 
من �ملركز 142 �إىل �ملركز 101 .. بينما تقدم �شتين�شون 

من �ملركز 35 �إىل 24 يف ترتيب “�ل�شباق �إىل دبي«.
يذكر �أن �أف�شل 50 لعبا خلل �ملو�شم ينالون بطاقات 
للجولف،  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  جولة  بطولة  يف  �مل�شاركة 
يف  �شنويا  مت��ر  �ل��ت��ي  للجولة  �خلتامية  �ملحطة  وت�شكل 
“�أبوظبي  بطولتي  منها  �لعامل  حول  دول  يف  حمطاتها 

�أت�س �إ�س بي �شي “و”�أوميجا دبي ديزرت كل�شيك«.

فان روين �سمن »التوب 10« 
يف »ال�سباق اإىل دبي«

رف�����س �مل��دي��ر �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي باير 
موعد  حت��دي��د  ف��ول��ر،  رودي  �لأمل����اين،  ليفركوزن 
بعينه لتمديد �لتعاقد مع بير بوز، �ملدير �لفني 

للفريق.
وقال �لنجم �لأ�شبق للمنتخب �لأملاين يف ت�شريحات 
“لي�س  ملحطة �شكاي �شبورت�س نيوز �لريطانية: 
هناك موعد حمدد.. نحن ر��شون وهو ر��س وهو 

يعرف �أي�شاً ما يعنيه لنا«.
باير  م��ع  �لهولندي  �لفني  �مل��دي��ر  عقد  �أن  ي��ذك��ر 
جنح  وق��د   ،2020 ع��ام  حتى  ي�شتمر  ليفركوزن 
�ملوؤهلة  �لت�شفيات  �جتياز  قيادته يف  �لنادي حتت 

�أول  �لفوز يف  �لفريق  �لأب��ط��ال كما حقق  ل��دوري 
مبار�تني له يف �ملو�شم �جلديد للدوري �لأملاين.

و�أ����ش���اف ف��ول��ر �أن ب���وز ل��ه ط��ري��ق��ة ل��ط��ي��ف��ة، كما 
ذلك  يفعل  وه��و  �مل���رح،  يحب  لكنه  متحفظ،  �أن���ه 
�لفريق”.  قيادة  يف  وكذلك  ج��د�  جيدة  بطريقة 
لهذه  بوز  ��شتمر�ر  يريد  �لنادي  �أن  �إىل  لفت  كما 

�لأ�شباب.
�أعلن عن حم��ادث��ات بينه وب��ني �لنادي  ب��وز  وك��ان 
و�أعرب عن �شعوره بالرتياح للبقاء يف ليفركوزن.

�أن  لبوز  ميكن  لعبني  م��ع  فولر”تعاقدنا  وق��ال 
يجعلهم يقدمون �لكرة �لتي يت�شورها«.

متديد التعاقد مع املدير الفني لليفركوزن على الطاولة 
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•• اأبوظبي-الفجر

�أول  �ل��ق��دم  ك��رة  لعبة  حتقق  �أن  قبل 
بال�شعود  �لتاريخية  �إجناز�تها  و�أب��رز 
 ،1990 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل 
ق����د �شجلت  �ل��ب��ول��ي��ن��ج  ل��ع��ب��ة  ك���ان���ت 
عندما  ن��ور  م��ن  ب��اأح��رف  �نت�شار�تها 
خليفة  حم��م��د  �ل��ع��امل��ي  بطلنا  ح�شل 
�لعامل  بطولة  ذهبية  على  �لقبي�شي 
يف �ملك�شيك 1988، وذلك يف �لفرة 
�ل��ت��ي ك���ان ي��ت��وىل ف��ي��ه��ا ���ش��م��و �ل�شيخ 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئا�شة �حتاد 
��شتمرت  و�ل��ت��ي  للبولينج  �لإم�����ار�ت 
�نت�شار  و���ش��ه��دت   ،1999 ع���ام  ح��ت��ى 
�للعبة يف معظم ربوع �لدولة وتاأ�شي�س 
�شالة خليفة للبولينج يف مدينة ز�يد 
�لعامل  بطولة  و��شت�شافة  �لريا�شية 

عام 1999 بنجاح �أبهر �لعامل.
و�ل���ي���وم وب��ع��د م����رور 20 ع��ام��ا على 
ت�شتمر  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ة 

م�������ش���رية �ل����ع����ط����اء وي���خ���ط���و �حت�����اد 
�لإمار�ت للبولينج خطو�ت و�ثقة �إىل 
�لأمام حتت رئا�شة بطل �لعامل حممد 
�أبناء  خليفة �لقبي�شي �أحد �أهم و�أبرز 
و�ملنطقة  �ل���دول���ة  �ل��ري��ا���ش��ة يف  ت��ل��ك 
ع���ق���د جمل�س  وع���ن���دم���ا  �ل���ع���رب���ي���ة.. 
�أم�س  �لأخ��ري  �جتماعه  �لحت��اد  �إد�رة 
�لأول كان مدفوعا باإجناز�ت �ملا�شي، 
ومن  �مل�شتقبل،  بتطلعات  وم���اأخ���وذ� 
�لإمار�ت  بنت  بقدرة  قناعته  منطلق 
ميادين  يف  ج���د�رت���ه���ا  �إث����ب����ات  ع���ل���ى 
�إد�رة �لحتاد  �لريا�شية، قرر جمل�س 
لل�شيد�ت  �خلليج  �أوملبياد  يف  �مل�شاركة 
�أكتوبر  �شهر  يف  بالكويت  �شتقام  �لتي 
�ملقبل، وقبل �أن يتخذ هذ� �لقر�ر كان 
يكون  �أن  عينيه  ن�شب  ي�شع  �ملجل�س 
فريق �ل�شيد�ت م�شتعد� لهذ� �حلدث 
�أف�����ش��ل ج��اه��زي��ة م���ن �أج����ل رفع  ويف 
�لإقليمي  �ملحفل  هذ�  يف  �لدولة  علم 
�ملهم، فكان قد و�شع خطة �إعد�د بنات 

�جلهاز  وك��ل��ف  وجتهيزهن  �لإم����ار�ت 
�لأمريكي  ب��ق��ي��ادة  للمنتخب  �ل��ف��ن��ي 
�لفتيات  ب���ت���دري���ب  ك��ون��ف��ي��اين  م��ي��ك��ا 

و�إعد�دهن للدورة.
جمل�س  ع�شو  خمي�س  �أح��م��د  وي��ق��ول 
�ملنتخبات  على  �مل�شرف  �لحت��اد  �إد�رة 
بالن�شبة  ح��دث��ني  �أب����رز  �إن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مل�شاركة  ه��م��ا  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  ل��لحت��اد 
بالكويت  ل��ل��رج��ال  �آ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 
�أكتوبر   30 �إىل   20 م��ن  �ل��ف��رة  يف 
لل�شيد�ت  �ألعاب �خلليج  �ملقبل، ودورة 

خلل �ل�شهر نف�شه بالكويت.
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�شع برنامج �إعد�د د�خلي للبطولتني 
ت��دري��ب��ات �شبه  وب���د�أ تطبيقه وه��ن��اك 
ي��وم��ي��ة م���وزع���ة ب���ني �أب���وظ���ب���ي ودبي 
�إ�شافة  و�ل�شيد�ت،  �ل��رج��ال  ملنتخبي 
د�خلي  مع�شكر  �إق��ام��ة  �شيتم  �أن��ه  �إىل 
مغلق قبل �لبطولة باأ�شبوعني لإدخال 
�ملنتخبات يف �أجو�ء �ملناف�شات على �أمل 

�شعود من�شات �لتتويج.
و�أ�شاف �أن �لركيز يف �ملرحلة �ملقبلة 
على �شم عنا�شر جديدة من �ملو�هب 
�لو�عدة للمنتخب لإك�شابها �خلر�ت 
جلميع  وجتهيزها  �ملنا�شبة  �لدولية 
�مل�������ش���ارك���ات يف �مل���ح���اف���ل �ل���دول���ي���ة .. 
ملنتخب  �لفني  �جل��ه��از  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
حاليا  م�شتقر  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج  �لإم�������ار�ت 
كونفياين  م��ي��ك��ا  �لأم���ري���ك���ي  ي���ق���وده 
وم�شاعده �ملدرب �ملو�طن �أحمد عتيق، 
�ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  �ملنتخب  وق��د حقق 
�أقيمت مب�شر  �لبطولة �لعربية �لتي 
يف ���ش��ه��ر ف��ر�ي��ر �مل��ا���ش��ي م��ن خلل 
م�شتوى  وعلى  ملونة،  ميد�ليات   3
�خل��ل��ي��ج ي��ع��د م��ن��ت��خ��ب �لإم�������ار�ت هو 
على  �لأول  و�ملركز  �ل�شد�رة  �شاحب 

�شوء �لإجناز�ت.
�ل���ت���ي تو�جه  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه�����م  وع����ن 
�أحمد خمي�س:  قال   .. �لحت��اد حاليا 
هي  تو�جهنا  �لتي  �لتحديات  “ �أبرز 

�لدولة  �أندية  �للعبة حاليا عن  غياب 
�أمام  م��ا يجعل �خل��ي��ار�ت حم���دودة   ،
ونحن   ، للمنتخبات  �لفنية  �لأج��ه��زة 
نطمح يف حتقيق �ل�شتفادة من قر�ر 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بال�شماح 
لأب��ن��اء �مل��و�ط��ن��ات و�مل��ق��ي��م��ني وحملة 
�ملر��شيم ومو�ليد �لدولة بامل�شاركة يف 
�مل�شابقات �ملحلية ل�شخ دماء جديدة يف 
و�مل�شابقات  �لوطنية  �ملنتخبات  عروق 
يدعمه  �جتاه  لدينا  �أننا  كما  �ملحلية، 
�ل�شابق ورئي�س �لحتاد  �لعاملي  بطلنا 
�لقبي�شي  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  �ل���ك���اب���ن 
�لريا�شية  �مل��ج��ال�����س  م��ع  ب��ال��ت��و����ش��ل 
لإع��ادة �للعبة �إىل �لأندية من جديد 

وتو�شيع قاعدة ممار�شتها«.
�إيجاد  ع��ل��ى  يعمل  �لحت����اد  �أن  وذك���ر 
زيادة  �أج���ل  م��ن  لل�شتثمار  جم���الت 
و�للعبني  �أن�����ش��ط��ت��ه  ل��دع��م  �مل������و�رد 
�لتو�شع  خطط  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا 
تطبيقها،  يف  يطمح  �لتي  و�لتطوير 

م�شري� �إىل �أنه ل يوجد �شوى مركزين 
للبولينج يف �لدولة يف �أبوظبي ودبي، 
ويف �ل���ع���ام �حل�����ايل �ن�����ش��م ع����دد من 
لديه  و�لحت���اد  �لعني،  من  �للعبني 
�ل�شنية  ل��ل��م��ر�ح��ل  م��ن��ت��خ��ب��ات  ح��ال��ي��ا 

�ل�شباب و�لنا�شئني.
�ل�شباب  م��ن��ت��خ��ب��ات  �رت���ب���اط���ات  وع���ن 
�أ�شار   .. �حل��ايل  �ملو�شم  يف  و�لنا�شئني 
يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  منتخب  م�����ش��ارك��ة  �إىل 
ب��ط��ول��ة دول��ي��ة يف ه���وجن ك���وجن �شهر 
ذهبية  على  وح�شوله  �ملا�شي،  يوليو 
�ل�شاعد  �للعب  طريق  عن  �ملا�شر 
م���اج���د ع��ل��ي �مل����ازم����ي، وه����و �لإجن�����از 
�لذي �أ�شعد �لحتاد لأن �للعب عر 

عن نف�شه ب�شكل جيد و�أكد �أنه ميلك 
م�شتقبل و�عد�.

�ل�شيد�ت  ع��دد لع��ب��ات منتخب  وع��ن 
�خلليج  �أوملبياد  يف  �شي�شاركن  �للئي 
منتخب  “ لدينا  �أو���ش��ح   .. لل�شيد�ت 
مكون من 4 لعبات و�شيكون مع�شكر 
�لفتيات خلل �لثلث �لأخري من �شهر 
�شبتمر و�لأول من �شهر �أكتوبر حتى 
و�شبق  �ل��ك��وي��ت،  �إىل  �ل�����ش��ف��ر  م��وع��د 
�لرونزية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  حققنا  �أن  ل��ن��ا 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
من�شات  �شعود  وطموحنا  �ل�شيد�ت 

�لتتويج يف �أوملبياد �خلليج«.
 “  : ق��ال   .. �ملحلية  �مل�شابقات  وب�شاأن 

و�للعبات  �للعبني  ع��دد  لأن  نظر� 
حمدود يف �لدولة نقت�شر على �إقامة 
و�ل�شيد�ت  للرجال  جممعة  بطولت 
�لبطولت  يف  �مل�شاركة  على  ونحر�س 
�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل����ق����اري����ة و�ل���ع���امل���ي���ة، 
�حلكام  لتاأهيل  مو�زية  خطة  ولدينا 
ل  ع��دد  لدينا  �أ�شبح  حتى  و�مل��درب��ني 
لتاأهيل  ون�شعى  �حل��ك��ام،  من  به  باأ�س 
م��درب��ني م��و�ط��ن��ني م��ن خ���لل دعوة 
للتوجه  �مل��ع��ت��زل��ني  �ل��لع��ب��ني  ب��ع�����س 
�أو ملجال �لتدريب  �إما ملجال �لتحكيم 
�����ش���ت���ث���م���ار خ����ر�ت����ه����م، لأن  ب����ه����دف 
عنا�شر  �أه��م  من  و�لتدريب  �لتحكيم 

تطوير �أي لعبة«.

»الإمارات للبولينج« ي�سارك يف »اأوملبياد 
اخلليج للمراأة« ب� 4 لعبات

•• ال�شارقة -وام:

�أكد �ل�شيخ �شقر بن حممد بن خالد �لقا�شمي رئي�س جمل�س 
مبثابة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �لحتفال  �أن  �لريا�شي  �ل�شارقة 
تقدير ملا و�شلت �إليه �ملر�أة من �أعلى درجات �لتمكني و�جناز�تها 
يف كل �ملجالت. و قال �ل�شيخ �شقر يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة : 

“ نلم�س يف �لإمارة �لبا�شمة �لرعاية �لكرمية و�لهتمام �لكبري 
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�ل�شيخة  �شمو  وقرينته  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر 
�لأ�شرة وتوجهاتهما يف دعم �ملر�أة �لإمار�تية يف جميع �ملجالت 
وخا�شة يف �ملجال �لريا�شي . و�أ�شاف :” من هنا نحر�س نحن 

باملر�أة يف خمتلف  �لريا�شي على �لهتمام  �ل�شارقة  يف جمل�س 
ت��ط��وي��ر و����ش��ت��ح��د�ث خمتلف  �جل��و�ن��ب ومتكينها م��ن خ���لل 
ت�شاهم يف عملية تطورها يف جمال  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��ر�م��ج 
�مل�شتويات  جميع  على  طموحاتها  وتدعم  و�لريا�شة  �لقيادة 
وم�شاركتها يف �ملحافل �ملحلية و�لدولية لرفع �إ�شم �لدولة عاليا 

ب�شكل عام وت�شريف �لإمارة �لبا�شمة ب�شكل خا�س«.

�سقر القا�سمي: الحتفال بيوم املراأة 
الإماراتية تقدير لإجنازاتها

•• دبي -الفجر

لل�شباب  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ي���و�ج���ه   
منتخب  ن���ظ���ريه    2001 م���و�ل���ي���د 
با�شتاد  �لأرب����ع����اء  غ���د  ي���وم  فل�شطني 
في�شل �حل�شيني �لدويل �شمن �لدور 
غرب  �حت���اد  لبطولة  �لنهائي  ن�شف 
�ملقامة  عاما   19 حتت  لل�شباب  �آ�شيا 

حاليا يف فل�شطني .
يف  مقعده  لل�شباب  منتخبنا  حجز  و 
ب��ع��د ت�شدره  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  �ل�����دور 
نقاط   4 بر�شيد  �لثانية  للمجموعة 
�لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �شلبيا  تعادله  بعد 
�ل��ب��ح��ري��ن وف����وزه ع��ل��ى �لعر�ق  �أم����ام 
ب��رب��اع��ي��ة مقابل  �ل��ث��ان��ي��ة  يف �جل��ول��ة 

هدفني .
وك���ان���ت ن��ت��ائ��ج �جل���ول���ة �لأخ�����رية من 
تاأهل  ���ش��ه��دت  �مل���ج���م���وع���ات  م��رح��ل��ة 
�لنهائي  ن�����ش��ف  �ل�����دور  �إىل  �ل���ع���ر�ق 

كو�شيف للمجموعة �لثانية بعد فوزه 
هدف  مقابل  بثنائية  �لبحرين  على 
�لفل�شطيني  �مل��ن��ت��خ��ب  ت��ع��ادل  فيما   ،
ليتاأهل  ل��ه��دف��ني  ب��ه��دف��ني  ق��ط��ر  م��ع 
بر�شيد  �لأوىل  للمجموعة  كو�شيف 
نقطة و�ح����دة وب��ف��ارق �لأه�����د�ف عن 
قطر . ويلتقي يف �ملبار�ة �لثانية �شمن 
�لأردن  منتخب  �لنهائي  ن�شف  �ل��دور 

بر�شيد  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  م��ت�����ش��در 
و�شيف  �لعر�ق  منتخب  مع  نقاط   6
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة وذل����ك ع��ل��ى ذ�ت 
�مللعب . من جهته �أ�شاد مدرب منتخبنا 

لل�شباب فريدو ميلني بعطاء �للعبني 
�ملجموعات  م��رح��ل��ة  م��ب��ار�ت��ي  خ���لل 
�ل��ن��ه��ائ��ي عن  وت��اأه��ل��ه��م ل��ل��دور ن�شف 
ج����د�رة و����ش��ت��ح��ق��اق،  م�����ش��ري� �إىل �أن 

من  يرتفع  للمنتخب  �لفني  �مل�شتوى 
بد�أ  و�لن�����ش��ج��ام  �أخ�����رى  �إىل  م���ب���ار�ة 
يظهر ب�شكل �إيجابي خا�شة يف �ملبار�ة 
�للعبون  ف��ي��ه��ا  ق����دم  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة 

معنوية  وروح  وب���دين  ف��ن��ي  م�����ش��ت��وى 
�أهد�ف   4 ت�شجيل  و��شتطاعو�  عالية 

يف مرمى �ملنتخب �لعر�قي .
�ل�شباب  �أبي�س  جاهزية  ميلني  و�أك��د 

ي���اأم���ل خللها  �ل���ت���ي  �ل���غ���د  مل���و�ج���ه���ة 
�ملبار�ة  �إىل  و�ل��ت��اأه��ل  �ل��ف��وز  لتحقيق 
لقب  ع��ل��ى  ب��ق��وة  و�مل��ن��اف�����ش��ة  �لنهائية 
هامة  ت��اأت��ي كمحطة  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة 

للت�شفيات  �لإع�����د�د  حم��ط��ات  �شمن 
حتت  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة 
ب�شهر  �إي�����ر�ن  يف  �مل���ق���ررة  ع��ام��ا   19

نوفمر �ملقبل .

ميلني ي�سيد بعطاء الالعبني ويوؤكد جاهزيتهم للمباراة

اأبي�س ال�سباب يواجه فل�سطني يف ن�سف نهائي بطولة غرب اآ�سيا

•• نيبون بودوكان-الفجر

ودع لعب منتخبنا للجودو فيكتور مناف�شات بطولة �لعامل للجودو �لتي 
تتو��شل مناف�شاتها مبدينة نيبون بودوكان �ليابانية و�لتي ت�شتمر حتى 
�أول �شبتمر �ملقبل، مب�شاركة 835 لعباً ولعبة ميثلون 147 دولة من 
وقد جاءت  دولر..  مليون  تبلغ جو�ئزها  و�لتي  دول��ة عربية،   13 بينها 
خ�شارة فيكتور يف �لدور �لثالث من ت�شفيات وزن حتت 73 كجم  �لذي 
�للعب  �أم��ام  �أم�س  �لعامل بخ�شارته  �أبطال  92 لعبا من خمتلف  �شم 
باري�س  �شلم  جر�ند  بطولة  ذهبية  حامل  �شنة(   27( ل�شا  �جل��ورج��ي 
ومر�ك�س �ملغربية،بالرغم من فوز فيكتور)31 �شنة( يف مناف�شات �لدور 

مو�جهة  بعد  دبلوبولو  نيكول�س  �ملر�شح  �لأمريكي  �للعب  على  �لثاين 
مثرية بني �للعبني .. و�شيلعب لعبنا �يفان بعد غد �جلمعة مع �للعب 

�لر�زيلي ر�فييل.
�شنة(  �لنيادي)18  حممد  ميثاء  �ل�شاعدة  منتخبنا  لعبه  ودع��ت  كما 
�ج��ولر )28  �نتى  �أن تخطت بطله بوليفيا  �لعامل للجودو بعد  بطولة 
�ملجموعة  ت��ل��ك  ت�شفيات  ودع����ت  �أن��ه��ا  �إل  �ل��ت��م��ه��ي��دي،  �ل����دور  يف  ���ش��ن��ة( 
بفارق  �شنة(  نيل�شون )25  ليف  �ل��دويل  �لحت��اد  �أم��ام لعبه  بخ�شارتها 
�أخ��ره��ا يف  ب��ري  بذهبيتي غر�ند  �لفوز  ليف  �شبق للعبه  �خل��رة حيث 
2019 �حلايل وفازت بف�شية  بطولة ط�شقند ،كما  �ملغربية يف  �أغادير 
فازت برونزية بطولة �أبو ظبي 2018 ، ،و�شهدت تلك �ملجموعة خ�شارة 

�لكورية �ملر�شحة جاندي �أمام �ل�شربية ماريكا لتو�جه �لبولندية �ل�شابة 
يف نهائي مبكر.. 

كجم   73 حتت  وزن  �شهد  فقد  �مل�شاركة  �لعربية   �ملنتخبات  نتائج  وم��ن 
على  ف��وزه  بعد  �لنهائي  قبل  �ل��دور  يف  فتحي  نورين  �جل��ز�ئ��ري  خ�شارة 
لعب هايتي فيليب ،وخ�شارة �لأردين يون�س �لياأ�س �أمام �لياباين يف قبل 
�لنهائي �شوهي بالرغم من فوزه على �ل�شوري �حلاج خدور وعلي لعب 
�لحتاد �لدويل �أحمد علحاج  ،كما خ�شر �للعب �ل�شعودي حمد �شلمان 
�أمام �للعب �ل�شيني �شانغا ومو�طنة عبد�هلل �لبايل �أمام �لرو�شي دني�س 
، وخ�شارة �لكويتي ح�شني �شليم �أمام لعب جيبوتي ح�شني عدن وخ�شارة 
�مل�شري حممد حمي �لدين �أمام �ملقدوين جنبتار و�ملغربي �حمد �ملزياتي 

وزن  �لعرب مناف�شات  �للعبني  كافه  يودع  وبذلك  �شني،  �لفرن�شي  �أم��ام 
حتت 73 كجم.

ومع �نتهاء مناف�شات �ليوم �لثالث من �لبطولة تقدمت �ليابان )حاملة 
�أهدتها بطلتها  �أن  �للقب( ل�شد�رة �لرتيب �لعام بر�شيد ذهبيتني بعد 
�لذهبية �أبى �أوتا �مليد�لية �لذهبية �لثانية يف وزن حتت 52 كجم بفوزها 
على �لرو�شية �لف�شية ناتاليا كوزيوتينا حاملة برونزية �لوملبية و�شط 
ح�شور حو�يل 10 �آلف متفرج �لذين �متلأت بهم �شالة �لبطولة �لتي 
�شيدت عام 1964 ،و�لتي مت تاأهيلها ��شتعد�د� ل�شت�شافة مناف�شات دورة 
�لألعاب �لوملبية )طوكيو2020( لتو��شل بطله �ليابان تاألقها حمققه 

فوزها �ل 42 دون هزمية يف �ملناف�شات �لدولية منذ عام 2016 .

مناف�سات بطولة العامل للجودو باليابان مب�ساركة 835 لعبا ولعبة م�ستمرة يف اليابان 

�ملنتخب  قائمة  عن  �خلمي�س  غد  بعد  �شيك�شف  ل��وف،  يو�خيم  �أملانيا،  منتخب  م��درب  �أن  �أم�س،  �أعلن 
للمباريات �ملقبلة بالت�شفيات �ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س �لأمم �لأوروبية يورو 2020.

يتوقع �أن يعيد لوف كل من توين كرو�س، ومارك �أندري تري �شتيغن، بعد �أن غابا عن قائمة �ملنتخب يف 
مبار�تيه �ل�شابقتني بالت�شفيات يف يونيو )حزير�ن( �ملا�شي.

من  للعلج  �مل�شت�شفى  دخوله  ب�شبب  و�إ�شتونيا،  بيلرو�شيا  �أم��ام  �ملبار�تني  عن  �أي�شاً  غاب  لوف  وك��ان 
م�شكلة �شحية، لكنه �شيعود �إىل مقاعد �جلهاز �لفني عندما يلتقي �ملنتخب �لأملاين نظريه �لهولندي 
يف هامبورغ يف 6 �شبتمر )�أيلول(، وكذلك يف �ملبار�ة �أمام �أيرلند� �ل�شمالية �ملقررة يف بلفا�شت بعدها 

بثلثة �أيام.
ويفتقد لوف جهود لريوي �شاين، و�لذي ل يتوقع �أن يعود �إىل �مللعب قبل مار�س )�آذ�ر( �ملقبل، ب�شبب 

�إ�شابته بقطع يف �لرباط �ل�شليبي يف �لركبة.

لوف يك�سف قريبًا عن قائمة املان�سافت 
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الفجر الريا�ضي

�ملد�فع  م��ع  �لتعاقد  �أم�����س  �ل��ق��دم  لكرة  �ل��رك��ي  ن��ادي فرنبغ�شة  �أع��ل��ن 
�أ�شبوعني من ف�شخ  �لفرن�شي عادل ر�مي ملو�شم و�حد على �لأقل، بعد 

نادي مر�شيليا �لفرن�شي تعاقده معه لأ�شباب �ن�شباطية.
“وقعنا ع��ق��د� ل��ع��ام م��ع خ��ي��ار عام  �أن���ه  و�أورد �ل��ن��ادي �ل��رك��ي يف ب��ي��ان 
33 عاما، و�لذي كان  �إ�شايف، مع �ملد�فع �ملخ�شرم” �لبالغ من �لعمر 
�شمن ت�شكيلة �ملنتخب �لفرن�شي �ملتوج بطل للعامل يف مونديال رو�شيا 

.2018
و�أرفق �لنادي بيانه ب�شور للعب يرتدي قمي�س فريقه �جلديد.

ر�مي  مع  تعاقده  ف�شخ  �أغ�شط�س،  �آب   13 يف  �أعلن  قد  مر�شيليا  وك��ان 
حتدثت  فرن�شية  �شحافية  تقارير  لكن  ذل��ك.  �أ�شباب  �إي�شاح  دون  مع 

تدريبية  ح�شة  ع��ن  �مل��د�ف��ع  غ��ي��اب  ل�شيما  �ن�شباطية،  خلفيات  ع��ن 
برنامج  �مل�شاركة يف  بغر�س  �ملا�شي،  �ملو�شم  �أو�خ��ر  يف  �جلنوبي  للنادي 

تلفزيوين.
وفتح مر�شيليا حتقيقا د�خليا يف �مل�شاألة، �ذ �أن ر�مي برر غيابه بالإ�شابة، 
يف حني تبنّي �أنه قام يف �ليوم ذ�ته بامل�شاركة يف ت�شجيل حلقة من �أحد 
بدين  بجهد  �لقيام  يتطلب  و�ل��ذي  �لفرن�شية،  �لو�قع  تلفزيون  بر�مج 

مكثف.
للمو�شم  �لتح�شريية  �ل��ف��رة  يف  مر�شيليا  ت�شكيلة  ع��ن  ر�م���ي  وغ���اب 
غ��اب عن مبار�ته يف  �ل��ق��دم، كما  لكرة  �لفرن�شي  �ل���دوري  �جلديد من 
�ملرحلة �لأوىل �شد �شيفه رين�س )�شفر2-( يف �لعا�شر من �آب �أغ�شط�س، 

و�لتي �أعلن �لنادي بعدها باأيام ف�شخ �لتعاقد معه ب�شكل نهائي.
�إ�شبيلية  م��ن   2017 �ل��ع��ام  يف  مر�شيليا  �ىل  �ن�����ش��م  ق��د  ر�م���ي  وك���ان 
قيادته  يف  �جلنوبي  �لفريق  م��ع  �لأول  مو�شمه  يف  و�شاهم  �لإ���ش��ب��اين، 
�ىل نهائي م�شابقة �لدوري �لأوروب��ي “يوروبا ليغ” لعام 2018 قبل 
�خل�شارة �أمام �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين. لكن مو�شمه �لثاين �شهد تر�جع 

م�شتو�ه ومعاناته من �لإ�شابات.
ك��م��ا ���ش��ك��ل ر�م����ي حم���ور ت��ق��اري��ر و���ش��ائ��ل �لإع�����لم يف ح���زي���ر�ن يونيو 
باميل  �لكندية  �ملمثلة  �ل�شابقة،  �إعلن �شديقته �حلميمة  �ملا�شي مع 
�أندر�شون، �نف�شالها عن �للعب �لذي ي�شغرها ب�18 عاما، متهمة �إياه 

بخيانتها.

عادل رامي ين�سم اإىل فرنبغ�سة الرتكي 

•• �شيئول-الفجر

ي�شارك منتخب �لإمار�ت للجوجيت�شو 
�لقتالية  ل��لأل��ع��اب  �ل��ع��امل  بطولة  يف 
�مل��خ��ت��ل��ط��ة �ل���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق �ل����ي����وم يف 
 4 حتى  وت�شتمر  �ل��ك��وري��ة  �لعا�شمة 

�شبتمر �ملقبل.
�لدولة  غ���ادرت  �ل��ت��ي   ���� �لبعثة  وت�شم 
�أم�������س ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة ����� 3 
�ل���ع���امل���ي في�شل  ب��ط��ل��ن��ا  لع���ب���ني ه���م 
�ل���ك���ت���ب���ي و�ل�����لع�����ب�����ان �ل�������ش���اع���د�ن 
�لكبي�شي،  �هلل  وع��ب��د  �ل��ري��ك��ي  م��ان��ع 
بالإ�شافة �إىل �للعبتني مها �لهنائي 
�لبعثة  وي����ر�أ�����س  �ل���ع���ام���ري،  وم�����رمي 
فيما  �إد�ري���ا  م�شرفا  �لزعابي  عبد�هلل 
�لر�زيلي  �مل��درب  فنيا  �ملنتخب  يقود 

ر�مون ليمو�س.
يف  �مل�شاركة  �أن  ليمو�س  ر�م���ون  و�أك���د 

�ل���ب���ط���ولت م��ه��م��ة لأنها  م��ث��ل ه����ذه 
�لأحزمة،  ولي�س  �لأوز�ن  بنظام  تقام 
وه����و ن��ف�����س �ل���ن���ظ���ام �ل�����ذي ت���ق���ام به 
�لحتاد  وينظمها  �لكرى  �لبطولت 
�أن����ه����ا ف���ر����ش���ة مميزة  �ل��������دويل، ك���م���ا 
و�إك�شابهم  ولعباتنا  لعبينا  لإع���د�د 
�خلرة �للزمة يف �إطار �ل�شتعد�د�ت 
بطولة  و�ه��م  ح��دث  لأب���رز  �ملتو��شلة 
ل��دي��ن��ا �مل��و���ش��م �حل����ايل وه���ي بطولة 
�شهر  �أبوظبي  يف  �شتقام  �لتي  �ل��ع��امل 
نوفمر �ملقبل للمنتخبات يف خمتلف 
بالن�شبة  �إن��ه  وق��ال  �لعمرية.  �لفئات 
�ل�شفر  ق��ب��ل  �مل��ن��ت��خ��ب  ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
نحر�س  لأننا  عادية  فاإنها  كوريا  �إىل 
�لتدريبية  بر�جمنا  خ��لل  من  د�ئما 
ع��ل��ى ����ش��ت��م��ر�ري��ة �ل��ت��دري��ب��ات لنجعل 
لكل  د�ئ��م  ب�شكل  م�شتعدة  منتخباتنا 
�أن  �شيما  ل  و�ل��ب��ط��ولت،  �ل��ت��ح��دي��ات 

تتوقف  ل  و�مل�������ش���ارك���ات  �ل���ب���ط���ولت 
د�خلية  كانت  �شو�ء  �ملو�شم  م��د�ر  على 
�مل�شتويات  ك��اف��ة  وع��ل��ى  خ��ارج��ي��ة  �أو 
لأن  �لعاملية،  �أو  �لقارية  �أو  �لإقليمية 
�لإم��ار�ت متلك �أكر و�أف�شل م�شروع 
ريا�شة  وت���ط���وي���ر  ل��ن�����ش��ر  �ل���ع���امل  يف 
�جلوجيت�شو وتاأهيل �ملو�هب و�شناعة 
للمناف�شة  ت��وق��ع��ات��ه  وع���ن  �لأب���ط���ال. 
قال: “بالتاأكيد �شتكون مناف�شة قوية 
ل��ل��غ��اي��ة يف ظ��ل م�����ش��ارك��ة �ل��ك��ث��ري من 
و�لعامل،  �آ�شيا  يف  �مل�شنفني  �للعبني 
ومن �ملوؤكد �أنها �شتكون فر�شة مثالية 
م�شتويات  �آخ��ر  على  فيها  نتعرف  كي 
�ل���لع���ب���ني �ل����ذي����ن ���ش��ي��ح�����ش��رون يف 
�ملقبل،  نوفمر  �شهر  �ل��ع��امل  بطولة 
كما �أننا �شوف نحتك مع �أغلب �ملد�ر�س 
�لتدريبية يف �لعامل، ونتعرف على �آخر 
ما و�شلت �إله فنون �للعبة، وكما نتابع 

يف ت�شكيلة منتخبنا فاإنها ت�شم في�شل 
�خلرة،  �أ���ش��ح��اب  م��ن  وح���ده  �لكتبي 
�أما باقي �لعنا�شر فهم من �للعبني 

و�للعبات �ل�شاعدين و�ل�شاعد�ت«.
�لهنائي  م���ه���ا  �أك�������دت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م����ن 
�أنها م�شتعدة  لعبة منتخبنا �لوطني 
خ�شعت  حيث  �لبطولة  يف  للم�شاركة 
لرنامج تدريبي مكثف حتت �إ�شر�ف 
بو�قع  ل��ي��ن��ري  �ل���ر�زي���ل���ي���ة  �مل����درب����ة 
عن  تتوقف  مل  و�أنها  يوميا،  ح�شتني 
بعد  من  �ل�شتعد�د�ت  ول  �لتدريبات 
�آ���ش��ي��ا �لأخ����رية �ل��ت��ي �شاركت  ب��ط��ول��ة 
�مليد�لية  وحققت  منغوليا،  يف  فيها 
�ل��رون��زي��ة ف��ي��ه��ا. وع���ن �ل����وزن �لتي 
“�شوف  �لهنائي:  قالت  فيه  �شت�شارك 
�لبطولة،  ه��ذه  بتغيري وزين يف  �أق��وم 
 57 لأنني معتادة على �للعب يف وزن 
بطولة  يف  �أ���ش��ارك  �شوف  لكني  كجم، 

كوريا يف وزن 52 كجم وقمت باإنقا�س 
وزين لأن تلك �لبطولة م�شموح فيها 
بامل�شاركة يف وزنني فقط لل�شيد�ت هما 
52 و70، و�لوزن �لأقرب يل بالتاأكيد 
�إنقا�س  �أج��د م�شكلة يف  52، ومل  هو 
�لتدريبي  �لرنامج  خ��لل  من  وزين 
�لبدنية«.  لياقتي  على  �حل��ف��اظ  م��ع 
مها  قالت  �مل�شاركة  م��ن  هدفها  وع��ن 
�شعود  ه��و  د�ئ��م��ا  �ل��ه��دف  �ن  �لهنائي 
�ع��ت��دن��ا على  �ل��ت��ت��وي��ج، لأن��ن��ا  من�شات 
ذل��ك يف �حت��اد �لإم���ار�ت للجوجيت�شو 
�لتي  ه��ي  فقط  �لإجن����از�ت  �أن  ونعلم 
ت��ر���ش��ي رئ��ي�����س �حت���ادن���ا ���ش��ع��ادة عبد 
�ملنعم �لها�شمي، خا�شة يف ظل �لدعم 
�ل��ل حم��دود �ل��ذي حتظى ب��ه �للعبة 
من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

و�لر�مج �لتدريبية �ملميزة.
بنجاحاتي  “�أعتز  و�أ�������ش������اف������ت: 
و�أ�شعى  �جلوجيت�شو  يف  و�إجن���از�ت���ي 
حتقيق  ع����ل����ى  �حل������ر�������س  مب���ن���ت���ه���ى 
فاأنا  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  م����و�زي����ة  جن���اح���ات 

�لطري�ن  هند�شة  تخ�ش�س  يف  �أدر����س 
كل  و�أب����ذل  �ل��ع��ني،  يف  �لتقنية  بكلية 
ج��ه��دي ك��ي �أت��خ��رج و�أخ����دم ب���لدي يف 
باأن  و�أع���رف  �ملميز،  �لتخ�ش�س  ه��ذ� 
و�شتبقى  ك��ان��ت  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة 

در��شتي  يف  �أمتيز  كي  يل  مهما  د�فعا 
�لإيجابية  �ل��ط��اق��ة  مت��ن��ح��ن��ى  لأن���ه���ا 
�ملتجددة كلما �أتدرب، وت�شاعدين على 
�لرتقاء مبعدلت تركيزي ويف تنظيم 

وفتي و��شتثماره باأف�شل �شورة«.

منتخب الإمارات للجوجيت�سو ي�سارك يف بطولة العامل لالألعاب القتالية

�أع��ل��ن �لحت����اد �لأوروب�����ي ل��ك��رة �ل��ق��دم )وي��ف��ا( �أن �لنجم 
رئي�س  ب��ج��ائ��زة  �شيّكرم  كانتونا  �إري���ك  �ل�شابق  �لفرن�شي 
-2019 مو�شم  قرعة  �شحب  حفل  هام�س  على  �لحت��اد 

موناكو  يف  �ملقرر  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  مل�شابقة   2020
�خلمي�س. 

و�شين�شم �لنجم �ل�شابق لنادي مان�ش�شر يونايتد، و�ملتوج 
ناديي  م��ر�ت يف م�شريته مع  �إنكلر� خم�س  بطولة  بلقب 
�لقرن  من  �لت�شعينات  �حلمر” خلل  و”�ل�شياطني  ليدز 
�ملا�شي، �إ�شافة �ىل لقبني يف �لدوري �لفرن�شي مع مر�شيليا، 
�ىل جمموعة منتقاة من �لنجوم �ل�شابقني �لذين كّرمو� 
بهذه �جلائزة، مثل �لر�حلني �لنجم �لأ�شطوري �لهولندي 
ي��وه��ان ك��روي��ف، و�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي-�لإ���ش��ب��اين �أل��ف��ري��دو دي 

�شتيفانو، و�لرتغايل �أوزيبيو.
و�شي�شبح كانتونا �لبالغ من �لعمر حاليا 53 عاما، ثالث 
بعد  �جل��ائ��زة  بهذه  ي��ك��ّرم  يونايتد  ملان�ش�شر  �شابق  لع��ب 
بيكهام يف  2008، وديفيد  ت�شارلتون يف  بوبي  “�ل�شري” 

�لعام �ملا�شي.
�إن  ت�شيفريين  �ألك�شندر  �ل�شلوفيني  وي��ف��ا  رئي�س  وق���ال   
“هذه �جلائزة ل ت�شكل فقط عرفانا مل�شريته كلعب على 
�أي�شا لل�شخ�س �لذي هو عليه:  �أعلى م�شتوى، بل تكّرمه 
بها،  يوؤمن  �لتي  �لقيم  يد�فع عن  �مل�شاومة،  يرف�س  رجل 
يقول ر�أيه ب�شر�حة ويقدم كل ما لديه من �أجل �لق�شايا 

�لتي يوؤمن بها«. 
�ملنتخب  م��ع  دول��ي��ة  م��ب��ار�ة   45 �ل�شابق  �مل��ه��اج��م  وخ��ا���س 
تتويج  من  ع��ام  قبل   ،1997 �لعام  يف  و�ع��ت��زل  �لفرن�شي 
تاريخهم،  �لأوىل يف  للمرة  �لعامل  كاأ�س  “�لديوك” بلقب 
عندما ��شت�شافو� نهائيات مونديال 1998 على �أر�شهم. 
بد�أ  1983 عندما  �لعامني  بني  كانتونا  و�متدت م�شرية 
مع نادي �أوك�شري �لفرن�شي، �ىل �لعام 1997 حني �عتزل 
ت���ر�ف���ورد مع  �أول����د  �أم�����ش��اه��ا يف ملعب  �أع����و�م  م��ع خم�شة 

يونايتد باإ�شر�ف “�ل�شري” �أليك�س فريغو�شون.
 وح��ف��ل��ت ه����ذه �مل�����ش��رية ب��ال��ع��دي��د م���ن �مل��ح��ط��ات �ملثرية 
للجدل للعب عرف ب�شخ�شيته �لقوية على �أر�س �مللعب 
من  موقتا  كانتونا  �أب��ع��د   ،1988 �ل��ع��ام  ففي  وخ��ارج��ه. 
�ملنتخب �لفرن�شي بعد توجيهه �إهانات �ىل �ملدرب �ل�شابق 

هرني مي�شال.
 ويف �لعام 1995، �أوقف عن مز�ولة �للعبة لفرة ثمانية 
ركلة  بعد  �لفرن�شي،  �ملنتخب  �شارة قيادة  �أ�شهر وجرد من 
وكري�شتال  يونايتد  بني  مبار�ة  خلل  م�شجع  �ىل  وجهها 

بال�س.
�أحد  و�أدى  �لتمثيل،  نحو  كانتونا  �جت��ه  �ع��ت��ز�ل��ه،  وم��ن��ذ   
�إريك”  عن  “�لبحث  �لكوميدي  �لفيلم  يف  �لبطولة  �أدو�ر 
للمخرج �لريطاين كني لوت�س عام 2009، و�لذي ر�شح 

جلائزة �ل�شعفة �لذهبية يف مهرجان كاّن �ل�شينمائي.

ويفا يكّرم كانتونا بجائزة رئي�سه 

يف  �أم�س  باري�س  �ىل  وف��د�  �إ�شبانيا  بطل  بر�شلونة  ن��ادي  �أر�شل 
حماولة جديدة ل�شم �لنجم �لر�زيلي نيمار من باري�س �شان 

جرمان، بح�شب ما �أ�شارت عدة تقارير �أوروبية.
و�أ�شارت �شحيفة “�شبورت” �ل�شبانية �ىل �ن �لجتماع �شيكون 
يف  �تفاق  �ىل  �لتو�شل  ف�شل  “بعد  �لناديني  �د�رة  بني  حا�شما 

�لجتماع �لول«.
و�أقلت طائرة خا�شة مدير كرة �لقدم يف بر�شلونة لعبه �ل�شابق 
�لفرن�شي �ريك �بيد�ل، �و�شكار غر�و �لرئي�س �لتنفيذي و�ملدير 

يف �لنادي خافيري بورد��س.
�أ�شافت �ل�شحيفة “يكمن �لهدف يف �لتوقيع مع نيمار قبل 2 
“�شيقدم  تابعت  �لنتقالت.  باب  �قفال  موعد  �شبتمر  �أيلول 
�ن  �ىل  م�شرية  يورو”،  مليون   170 بقيمة  عر�شا  بر�شلونة 
يكون  قد  �حل��ايل،  بر�شلونة  جناح  دميبيلي،  عثمان  �لفرن�شي 

�شمن �شفقة �لنتقال.
�����ش���ارت ت��ق��اري��ر �ىل �ن ���ش��ان ج��رم��ان ق��د يطلب  يف �مل��ق��اب��ل، 
نل�شون  �لرتغايل  و�لظهري  دميبيلي  ز�ئ��د  ي��ورو  مليون  مئة 

�شيميدو.
جرمان  �شان  م�شوؤويل  �لتقو�  �لكاتالوين  �لنادي  ممثلو  وكان 
نيمار،  ل�شتعادة  �لتفاو�س  �أج��ل  من  �جل��اري  �ل�شهر  منت�شف 

بيد �ن �لجتماع مل يف�س �ىل �ي �تفاق �و تقدم ملحوظ.
من  �مل��ط��ارد  نيمار  �ن  �ل�شبانية  “ل�شيك�شتا”  ق��ن��اة  وذك���رت 
�ليطايل،  ويوفنتو�س  �ل�شبانيني  م��دري��د  وري���ال  بر�شلونة 
�شيتخلى عنه �شان جرمان على �شبيل �لعارة مع خيار �جباري 
ب�شر�ئه مقابل 170 مليون يورو، �و بيعه �شمن �شفقة ت�شم 
لعبني على غر�ر دميبيلي �لر�ف�س �لرحيل من ملعب كامب 

نو.
وكان �ملدرب �لأملاين توما�س توخل �أحال �ىل �إد�رة نادي باري�س 
�شمن  �شيكون  نيمار  ك��ان  �ذ�  م��ا  ب�شاأن  �شائليه  ج��رم��ان،  �شان 
�لت�شكيلة �لتي فازت �لأحد على تولوز يف �لدوري �ملحلي “ميكنه 

�أن يلعب يف حال كان �لو�شع بينه وبني �لنادي و��شحا«.
 2022 حتى  فرن�شا  بطل  مع  بعقد  �ملرتبط  نيمار  �ن  و�شدد 
“جاهز للعب”، لكن �لقر�ر �لنهائي ب�شاأن ذلك يعود �ىل �ملدير 
�لريا�شية  �لد�رة  �ىل  �لعائد  ليوناردو  �لر�زيلي  �لريا�شي 
للنادي بعد غياب �شتة �عو�م “رمبا يجدر بكم �أن تتحدثو� مع 

ليوناردو بهذ� �ل�شاأن«.

 222 مقابل  عامني  قبل  بر�شلونة  عاما(   27( نيمار  وت��رك 
مليون يورو، يف �شفقة جعلت منه �أغلى لعب يف �لتاريخ.

�ن  �لث��ن��ني  �ل�شباين  “خوغوني�س”  برنامج  ذك��ر  �ملقابل،  يف 
ريال مدريد ل يز�ل يحاول جذب جنم �شانتو�س �ل�شابق، لكن 
ليوناردو ي�شر �أن ت�شمل �ل�شفقة �لر�زيلي �ل�شاب فيني�شيو�س 

جونيور لعب ريال مدريد.
ويف غياب �ملهاجم �لر�زيلي، حقق �شان جرمان فوزين وخ�شارة 
يف �ملر�حل �لثلث �لوىل من مو�شم 2019-2020، �ذ تفوق 
�أمام   2-1 نظيفة، وخ�شر  بثلثية  �لأوىل  نيم يف  على �شيفه 
م�شيفه رين يف �لثانية ثم فاز على تولوز -4�شفر يف �لثالثة.
لكن �لفريق �ململوك من �شركة قطر لل�شتثمار�ت �لريا�شية، 

تعر�س ل�شفعة قوية متثلت با�شابة مهاجميه �لنجم �ل�شاب 
كيليان مبابي و�لوروغوياين �إدين�شون كافاين.

و�أمل قائد دفاع �شان جرمان �لر�زيلي تياغو �شيلفا 
مو�طنه  ب��ق��اء  يف  �شي”  �أم  “�أر  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف 
�ل��غ��ائ��ب ع��ن �مل��ر�ح��ل �ل��ث��لث �لوىل م��ن �ل���دوري 
 . �لم��ر  ه��ذ�  �بلغته  نعم  بقائه.  “�آمل يف  �لفرن�شي 
لكن ل ميكنني �ن �ق��ول له هذ� �لم��ر كل ي��وم. ل 
�أعلم متاما ماذ� يح�شل بينه وبني �لنادي. �آمل يف 
�نتهاء فرة �لنتقالت لنني مل �أعد �حتمل هذ� 

�لمر«.
�ل��ث��اين من  �لق�شم  ع��ن معظم  نيمار  وغ��اب 

�لدوري �لفرن�شي �ملو�شم �ملا�شي بعد �إ�شابة 
يف م�شط �لقدم، مماثلة لتلك �لتي �أبعدته 

قبل  باري�س،  يف  �لأول  �ملو�شم  يف  لأ�شهر 
�أن ي�شاب جمدد� وهذه �ملرة يف �لكاحل 

�أمريكا  ك��وب��ا  بطولة  �ن��ط��لق  قبل 
�لتي ��شت�شافتها بلده يف �شيف 
�لعام �حلايل وتوجت باللقب يف 

غيابه.
م�شجعي  غ�����ش��ب  ن��ي��م��ار  و�أث������ار 
�عتر  عندما  �لفرن�شي  �لفريق 
يف ت�شريحات �شحافية منت�شف 
“رميونتاد�”  �أن  مت��وز/ي��ول��ي��و، 
�شان  ح�������ش���اب  ع���ل���ى  ب���ر����ش���ل���ون���ة 

�أوروبا  �أب��ط��ال  دوري  مل�شابقة  �لنهائي  ثمن  �ل���دور  يف  ج��رم��ان 
�أر�شه  على  �إي��اب��ا  �ل��ك��ات��ال��وين  �لفريق  )ف���وز   2017 ع��ام 
باري�س  يف  ذهابا  خ�شارته  بعد   1-6
�أف�شل  من  هي  -4�شفر(، 

ذكرياته يف كرة �لقدم.

وفد كاتالوين جديد يف باري�س 
�سعيا ل�سم نيمار 

�إميانها  و�أك��دت  تعايف،  باأنها ماز�لت يف مرحلة  �قتناعها  �شار�بوفا  �لرو�شية ماريا  �لتن�س  �أب��دت لعبة 
يف  و1-6،   1-6“ ويليامز  �شريينا  �لأمريكية  �أم��ام  كا�شحة  لهزمية  تعر�شها  وذل��ك عقب  مبهار�تها، 

�لدور �لأول من بطولة �أمريكا �ملفتوحة.
كثرييرن  �أ�شخا�س  �أن  �أعتقد  مبهار�تي،  “�أوؤمن  �للقاء:  عقب  �شحايف  موؤمتر  يف  �شار�بوفا  �شرحت 

ي�شتبعدونني، ل�شيما عقب �لهزمية يف �جلولة �لأوىل.
وتابعت: “طاملا �أن �ل�شخ�س �لذي بد�خلك ل يفكر هكذ�، فالو�شع �شيكون على ما ير�م«.

وعدم  �لأمريكية،  للخ�شمة  �لقوي  �لإر���ش��ال  هزميتها  �أ�شباب  بني  من  �أن  �لرو�شية  �حل�شناء  و�أب���رزت 
خو�شها مباريات كثرية موؤخر�ً ب�شبب �إ�شابتها يف �لكتف، �لذي �أجريت لها جر�حة فيه قبل 4 �أ�شهر، 

علوة على مو�جهة لعبة مب�شتوى ويليامز يف �لدور �لأول من �لبطولة.
و�أ�شافت: “خ�شرت �أ�شياء كثرية ب�شبب كتفي وتعافيه، طريق طويل جد�ً، هناك مر�حل يجب �أن متر 

بها لت�شل �أينما تريد �لو�شول«.
 59 5 بطولت كرى، يف  لقب  �شابقا وحاملة  عامليا  �لوىل  �شار�بوفا،  مبار�تها مع  وليام�س،  و�أنهت 
دقيقة، لتحقق عليها فوزها �لتا�شع ع�شر تو�ليا وترفع ر�شيدها �ىل 20 فوز� مقابل خ�شارتني فقط 

�أمام �لرو�شية �حل�شناء �آخرهما يف 2004.
قالت وليام�س، �ملتوجة 6 مر�ت يف فل�شينغ ميدوز باكورتها يف �للفية �ل�شابقة )1999(، “عندما 

�أو�جهها �أقدم �أف�شل ما لدي. عندما تلعب �شدها يجب �أن تكون يف كامل تركيزك«.
121 عامليا،  �مل�شاركة ببطاقة دعوة و�مل�شنفة  تلتقي مو�طنتها كايتي ماكنيلي  �لتي  �شربت وليام�س 

خم�شة �ر�شالت �شاحقة و16 كرة ناجحة، فيما �رتكبت �شار�بوفا 20 خطاأ مبا�شر�.
قالت �شار�بوفا �لبالغة 32 عاما “�أر�شلت جيد� جد�. َوَجَدت نقاط �شرباتها �أي�شا ب�شكل جيد. �أعتقد 

�نها �أحلقت بي �لذى يف هذ� �ملجال«.
�لقيا�شي  �لرقم  ملعادلة   24 �ىل  �لكرى  �لبطولت  �لقابها يف  رفع  وليام�س )37 عاما( عن  وتبحث 

�ملطلق حلقبتي �لهو�ة و�لحر�ف، و�مل�شجل با�شم �ل�شر�لية مارغريت كورت.
وعجزت �شار�بوفا �لتي فازت على وليام�س يف نهائي وميبلدون 2004، يف تكر�ر مفاجاأتها قبل �شنتني 

عندما �أق�شت �لرومانية �شيمونا هاليب من �لدور �لول.
�و ل�شقيقتها فينو�س بعد  وعلى �شوؤ�ل حول �لرتغايل كارلو�س ر�مو�س �لذي لن يحكم مباريات لها 
�شنة من �لنهائي �لذي خ�شرته �أمام �ليابانية ناومي �و�شاكا و�شهد م�شادة قوية معه، قالت �شريينا “ل 

�أعرف من هو هذ� �ل�شخ�س«.
�شاعة و41 دقيقة  �مل�شنفة ثانية و�ملتوجة يف رولن غارو�س، �ىل  بارتي،  �آ�شلي  �لأ�شر�لية  و�حتاجت 
للفوز على �لكاز�خ�شتانية �مل�شنفة 80 عامليا ز�رينا ديا�س 1-6 و6-3 و6-2، بعدما ظهرت مب�شتوى 

متو��شع يف �ملجموعة �لأوىل.
قالت بارتي )23 عاما( �لفائزة بلقب زوجي �ل�شيد�ت �لعام �ملا�شي و�ملتوقفة لفرة عن كرة �مل�شرب 
ملمار�شة �لكريكيت “مل �منح نف�شي �لفر�شة يف �ملجموعة �لوىل. كانت مروعة نوعا ما، جمموعة مليئة 

بالخطاء. �حتجت �ىل بع�س �لوقت لك�شر �ر�شالها«.
يف  بلي�شكوفا،  كارولينا  �لت�شيكية  يد  على  �ملا�شي  �لعام  �لر�بع  �ل��دور  من  خرجت  �لتي  بارتي  وتلتقي 

مو�جهتها �ملقبلة �لأمريكية لورين ديفي�س.
من  �ل�شاعدة  مو�طنتها  لتخطي  فا�شلني  �شوطني  �ىل  ثالثة  �مل�شنفة  بلي�شكوفا  �حتاجت  ب��دوره��ا، 

�لت�شفيات ترييز� مارتين�شوفا �مل�شنفة 138 عامليا، بنتيجة 7-6 )8-6( و6-7 )3-7(.
وح�شمت و�شيفة بطلة فل�شينغ ميدوز 2016، �لباحثة عن لقبها �لأول يف �لغر�ند �شلم، �ملبار�ة يف 

�شاعة و46 دقيقة، لتلتقي �جلورجية مرمي بولكفادزه.
متتالية. هذ�  �إر�شايل ثلث مر�ت  ر��شية عن خ�شارة  �أكن  “مل  بالقول  �أد�ئها  على  بلي�شكوفا  وعلقت 

�لأمر ل ميكن �أن يكون مقبول يف �ملرة )�ملبار�ة( �ملقبلة«.
�لأم��ر مل  �لتاأهل، و�شعيدة بفوزي من خلل �شوطني فا�شلني. هذ�  “�أنا �شعيدة لتمكني من  وتابعت 

يح�شل معي منذ فرة طويلة«.
�ملحرفات، يف  �للقب عن �شد�رة ترتيب  �أو�شاكا حاملة  ناومي  �ليابانية  �أن تزيح  بلي�شكوفا يف  وتاأمل 

معركة ت�شارك فيها �أي�شا �لرومانية �شيمونا هاليب �لر�بعة وبارتي.
وعلى كل من �أو�شاكا وهاليب �لفوز باللقب للخروج من نيويورك على عر�س ت�شنيف �ملحرفات، فيما 
حتتاج بارتي وبلي�شكوفا �ىل تخطي �لدورين �لر�بع وربع �لنهائي �للذين و�شلتا �ليهما �لعام �ملا�شي 
تو�ليا للت�شدر، لكن ب�شرط �أل يكون �للقب من ن�شيب �ليابانية �أو �لرومانية �لتي خرجت من �لدور 

�لأول عام 2018.
�أول  قيا�شي(،  )رق��م  كرى  بطولة   20 لقب  حامل  فيدرر،  روجيه  �ل�شوي�شري  خ�شر  �لرجال،  ول��دى 

جمموعة يف 36 دقيقة قبل �أن يرد ويفوز على �لهندي �شوميت ناغال 4-6 و6-1 و6-2 و4-6.

�سارابوفا تف�سر �سبب هزميتها ال�ساحقة من �سريينا



وفاة طفل حزًنا على والده
�إث��ر جلطة دماغية  �أع���و�م،   6 ت��ويف طفل ع��ر�ق��ي يبلغ م��ن �لعمر 
تنظيم  قتله  �ل���ذي  و�ل����ده  ع��ل��ى  �ل�����ش��دي��د  ح��زن��ه  ب�شبب  �أ���ش��اب��ت��ه 

موؤخًر�. ”د�ع�س”، 
�أن  نيوز“  ل�“�إرم  دي������اىل،  حم��اف��ظ��ة  يف  حم��ل��ي  م�����ش��در  وذك�����ر 
�شفوف  يف  يعمل  جلل”،  :����ش��و  ي��دع��ى  ب���ري���ار،  �ل��ط��ف��ل  ”و�لد 
لتنظيم  ه��ج��وم  خ���لل  �أ���ش��ب��وع��ني،  ق��ب��ل  ُق��ت��ل  �لبي�شمركة،  ق���و�ت 
ذلك  بعد  �لطفل  ليظل  جلولء،  منطقة  على  “د�ع�س”�لإرهابي 
حزيًنا وكئيًبا ملزًما قر و�لده و�شوره، حلني دخوله يف غيبوبة 

ب�شبب �جللطة و�رتفاع �ل�شكر“.
و�أ�شاف �أن ”�لطفل بريار كان �شديد �لتعلق بو�لده، �إذ مل ي�شدق 
�أن���ه ق��ت��ل، وك���ان يطلب د�ئ��ًم��ا م��ن ع��م��ه، �ل��ذه��اب ب��ه ل��زي��ارة قر 
�إ�شابته  بعد  �مل�شت�شفى  �إىل  ُنقل  ”�لطفل  �أن  مو�شًحا  و�لده“، 
لكن  لإن��ق��اذه،  �ل�شحية  �ل��ك��و�در  و��شتنفرت  �لدماغية،  باجللطة 

جميع �ملحاولت ف�شلت“.
�إع���لم���ًي���ا ك���ب���رًي� م���ن �لن�شطاء  �ل���و�ق���ع���ة ت��ع��اط��ًف��ا  ولق����ت ت��ل��ك 
وم�شتخدمي مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، �لذين طالبو� مبزيد من 
�حلماية للمقاتلني خلل حربهم �شد تنظيم ”د�ع�س“�لإرهابي، 
مو�جهة  يف  �لتقنيات  و�أح����دث  ل��ه��م،  �مل��لئ��م��ة  �لأج�����و�ء  وت��وف��ري 

�لعدو.
و�أ�شاف �أن ”�لطفل بريار كان �شديد �لتعلق بو�لده، �إذ مل ي�شدق 
�أن���ه ق��ت��ل، وك���ان يطلب د�ئ��ًم��ا م��ن ع��م��ه، �ل��ذه��اب ب��ه ل��زي��ارة قر 
�إ�شابته  بعد  �مل�شت�شفى  �إىل  ُنقل  ”�لطفل  �أن  مو�شًحا  و�لده“، 
لكن  لإن��ق��اذه،  �ل�شحية  �ل��ك��و�در  و��شتنفرت  �لدماغية،  باجللطة 

جميع �ملحاولت ف�شلت“.

فتحوا كب�سولة زمنية عمرها 50 عاما.. فكانت املفاجاأة 
مفاجاأة كبرية حدثت عندما فتحت مديرة �ملكتبة �لعامة يف بلدة 
كب�شولة  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �لأم��ريك��ي��ة  نيوهام�شري  ب��ولي��ة  دي��ري 

زمنية مغلقة منذ 50 عاما.
�خلزنة  �أو  �لزمنية  �لكب�شولة  �إن  بوتر  ك��ار�  �ملكتبة  وقالت مديرة 
1969، وظلت مركونة على رف يف مكتبة  عام  كانت مغلقة منذ 
نقلت  �أن  بعد  �ملا�شي،  �خلم�س  �ل�شنو�ت  مدى  على  �لعامة  دي��ري 

�إليها من مبنى �لبلدية �لقدمي.
�آر” �لتلفزيونية،  يو  �أم  “دبليو  لقناة  بوتر، يف ت�شريح  و�أو�شحت 
�أو  �خل��زن��ة  ف��ت��ح  ك��ب��ري مبنا�شبة  ح��ف��ل  تنظيم  ت��ن��وي  ك��ان��ت  �أن��ه��ا 
�إغلقها،  50 عاما على تاريخ  �لزمنية يف ذكرى مرور  �لكب�شولة 

م�شرية �إىل �أنه مل مي�شها �أحد حتى �لربيع �ملا�شي.
وقالت بوتر �إن فتح �لكب�شولة �لزمنية هذه ��شتغرق حماولت عدة، 
رغبو� مب�شاهدة حمتوياتها،  �لذي  �ملوظفني،  وبح�شور عدد من 

كما ذكرت موقع فوك�س نيوز �لإخباري.
و�أ�شافت �أن مفاجاأة �شاعقة �أ�شابت كل �ملوجودين يف �لقاعة بعد 

فتح �لكب�شولة �لزمنية �أخري�، قالت �إنها كانت “فارغة متاما«.
وقالت مديرة �ملكتبة “�شعرنا بالرعب بع�س �ل�شيء عندما وجدنا 

�أنه ل يوجد �شيء فيها«.
�شخ�س  كان  �إذ�  ما  �لبلدة  مل�شوؤويل  و��شحا  “لي�س  قائلة  وتابعت 
�إذ� كانت  �أو ما  ما متكن من �شرقة ما كان موجود� يف �لكب�شولة، 
فارغة �أ�شا�شا«. و�أ�شافت �أنه بالنظر �إىل �أن ر�ئد �لف�شاء �لأمريكي 
�آلن �شيرد، �لذي �شارك يف رحلة �أبولو 11 قبل 50 عاما، ولد يف 
�أنها قد تكون حتتوي على �شيء له  بلدة دي��ري، فاإنه �شاد �عتقاد 

علقة ب�شيرد على �لأقل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حقيقة التكنولوجيا املتقدمة عند القدماء
عرت جمموعة علماء دولية عن �شكوكها مب�شتوى تقدم �إن�شان نياندرتال، وك�شفت �أن عملية �شنع �ل�شمغ من حلاء 

�شجرة �لبتول �لتي �أتقنها هي عملية تقنية �أب�شط مما كان يعتقد �شابقا.
�لع�شر  يف  �ليد  متناول  يف  كانت  ب�شيطة  م��و�د  با�شتخد�م  جت��ارب  �أج��رو�  �لباحثني  ب��اأن   ،Phys.org موقع  يفيد 
�حلجري. وجمع �لباحثون حلاء �شجرة �لبتول و�أحرقوه بني �أحجار نهرية م�شطحة، وبعد ثلث �شاعات ح�شلو� 
على مادة �شمغية �شاحلة لل�شتخد�م. كانت �ملو��شفات �جلزيئية ملادة �لغر�ء �لتي ح�شلو� عليها مماثلة لتلك �لتي 

�كت�شفها علماء �لآثار خلل عمليات �حلفر يف مو�قع �شكن �إن�شان نياندرتال.
ويعتقد �شابقا �أن �لنياندرتال كانو� يح�شرون هذه �ملادة �ل�شمغية يف حفر خا�شة، با�شتخد�م �أو�ن طينية وخزفية 
ومعدنية. ولكن �لطريقة �جلديدة ب�شيطة جد�، وطبقها �لقدماء عفويا خلل ن�شاطهم �حلياتي �ليومي. لذلك 

��شتخد�م هذ� �ل�شمغ ل ميكن �أن يكون مبثابة موؤ�شر لتقدم �إن�شان �لنياندرتال تكنولوجيا.
وقد مت ��شتخد�م �لغر�ء �لذي ح�شل عليه �لعلماء يف جتاربهم يف �شنع �آلة ت�شتخدم يف تنظيف �خل�شب. ومب�شاعدة 

روبوت متت حماكاة 170 �شربة. وكانت �لنتيجة عدم ظهور �شعف يف قوة �للت�شاق.
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فنادق تقدم هذه اخلدمات »الغريبة«
عادة ما تعمل �لفنادق يف جميع �أنحاء �لعامل على تقدمي �أف�شل �خلدمات 
لنزلئها، �إل �أن بع�س �لفنادق ت�شعى للتميز و�لتفرد عن غريها من �لفنادق 

عر تقدمي خدمات خا�شة ومميزة للنزلء. 
�لفنادق  بع�س  بها  تفاجئ  �لتي  �خلدمات  �أغ��رب  من  جمموعة  يلي  فيما 

نزلءها، وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل �لريطانية: 
 - يّتبع فندق مريديان كوت�شي يف �لهند طريقة مميزة لإعلم �لنزلء عن 
حالة �لطق�س، �إذ ي�شتخدم لوحاً خ�شبياً متدلياً من غ�شن �شجرة، يحتوي 

على حالة �لطق�س بالتف�شيل. 
 - توفر قائمة هذ� �لفندق �لأمريكي �ملرحة للأطفال خيار�ت “ل �أعرف” 
�لدجاج  مثل  �أطباق  �إىل  ترجم  و�لتي  جائًعا”،  “ل�شت  �أهتم” �أو  “ل  �أو 

�ملقلي �أو جبنة �ملكرونة �أو �لرغر. 
 “ عبار�ت مثل:  عليها  ُكتب  ��شتحمام  ل��و�زم  على  �لفندق  ه��ذ�  - يحتوي   
حاولو�  �إن  بالذنب  �ل��ن��زلء  لإ�شعار  وذل��ك  �شرقته”  ميكنك  منتج  �أف�شل 

�شرقة هذه �ملنتجات. 
 - يوفر فندق ماملي�شون يف �أك�شفورد، لل�شيوف جتربة فريدة من نوعها يف 

هذ� �ل�شجن �ل�شابق �لذي مت حتويله �إىل فندق.
دون  للحوؤول  وذل��ك  �ملكياج،  لإز�ل���ة  خا�شة  منا�شف  �لفندق  ه��ذ�  يوفر   -  

��شتخد�م منا�شف �ل�شتحمام وتلطيخها باملكياج. 
 - ي�شتبدل فندق �أودي�شا يومياً �شجادة �ملدخل ب�شجادة جديدة ُكتب عليها 

��شم يوم جديد.
 - هذ� �لفندق �لبولندي، يوفر فر�شة للنزلء با�شطحاب نبتة زينة �إىل 

غرفهم لتخفيف �ل�شعور بالوحدة. 

زوجات الزعماء يف »اأر�س الفلفل«
�لزعماء  زوج��ات  م��اك��رون  بريجيت  �لأوىل  �لفرن�شية  �ل�شيدة  ��شطحبت 
غرب  )ج��ن��وب  بياريت�س  يف  �ملنعقدة  �ل�شبع  جمموعة  قمة  يف  �مل�شاركني 
�إقليم �لبا�شك �لفرن�شي �ملعروفة  �إ�شبيليت يف  فرن�شا(، يف جولة على بلدة 
بفلفلها. وبعيد� عن �لأجو�ء �ل�شائدة يف �لقمة، ح�شرت �شت زوجات لروؤ�شاء 
�لتقليدية  للفنون  عرو�شا  تر�مب،  ميلنيا  بينهّن  من  حكومات،  �أو  دول 
�لتي  �إ�شبيليت  �شو�رع  �شكان وجّتار يف  �لدرد�شة مع  �لبا�شكي، قبل  و�لغناء 
تبعد حو�ىل ثلثني كيلومر� عن بياريت�س، بح�شب ما �أفاد م�شور وكالة 
فر�ن�س بر�س. ثم توجهن �إىل بلدة كامبو-يل-بان، حيث ��شتقبلن برق�شة 
رو�شتان  �إدموند  �لفرن�شي  �لأدي��ب  زي��ارة متحف  قبل  �لتقليدية،  �أوري�شكو 

موؤلف م�شرحية “�شري�نو دو برجور�ك«.
على  �شيفاتها  تعريف  �جلولة  ه��ذه  خ��لل  من  م��اك��رون  بريجيت  و�أر�دت 
�ملحلية حلماية  “�ملبادر�ت  وعلى  �لبا�شك”  �إقليم  يف  و�ل��ر�ث  “�لثقافة 

�ملحيطات”، بح�شب مقربني منها.

تون�س تر�سح 
»ولدي« لالأو�سكار 

ر����ش���ح���ت ت���ون�������س ف���ي���ل���م )ول�������دي( 
للمخرج حممد بن عطية للمناف�شة 
ع��ل��ى ج��ائ��زة �أو���ش��ك��ار �أف�����ش��ل فيلم 
�أج��ن��ب��ي ب��ع��د �أن ت���وج ب��ال��ع��دي��د من 

�جلو�ئز يف مهرجانات دولية.
لل�شينما  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  وق�����ال 
�إنه  ب��ي��ان  ت��ون�����س يف  و�ل�������ش���ورة يف 
من  �أع�شاء  �شبعة  م��ن  جلنة  �شكل 
�ملديرة  �ل���ع���ت���ريي  ����ش���ري�ز  ب��ي��ن��ه��م 
�لفيلم  لخ��ت��ي��ار  ل��ل��م��رك��ز  �ل��ع��ام��ة 
“حظي  �لفيلم  �أن  و�أ�شاف  �ملر�شح. 
�لختيار”  جلنة  �أ���ش��و�ت  باأغلبية 
�أم�س  عقد  �ل��ذي  �جتماعها  خ��لل 
�لأول. يتناول �لفيلم ق�شية جتنيد 
لل�شبان  �لإره����اب����ي����ة  �جل����م����اع����ات 
�ل�شر�عات  مناطق  �إىل  و�إر�شالهم 
برحيل  يفاجاأ  �أب  ق�شة  خلل  من 
�شوريا  �إىل  و�شفره  �لبيت  عن  �بنه 
و�لذهاب  ����ش���يء  ك���ل  ت����رك  ف��ي��ق��رر 
للبحث عنه و��شتعادته مرة �أخرى. 
�لفيلم �إنتاج تون�شي بلجيكي فرن�شي 
م�شرك ومن بطولة حممد ظريف 
�ل�شريف  و�إمي�����ان  م���اج���ري  وم��ن��ى 
�أن  للفيلم  و�شبق  عياد.  بن  وزكريا 
خلل  �جل��و�ئ��ز  من  �لعديد  ح�شد 
�لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية منها جائزة 
�أف�شل ممثل من مهرجان �جلونة 
�ل�شينمائي يف م�شر وجائزة �أف�شل 
�لبحر  �شينما  م��ه��رج��ان  م��ن  فيلم 
�ملتو�شط يف با�شتيا بجنوب فرن�شا. 
وي���ح���ق ل���ك���ل دول������ة ت��ر���ش��ي��ح �أح����د 
�جلائزة  على  للمناف�شة  �أف��لم��ه��ا 
فنون  �أك����ادمي����ي����ة  ت��ع��ل��ن  �أن  ع���ل���ى 
�ملتحدة  بالوليات  �ل�شينما  وعلوم 
�ملقبولة  للأفلم  �لأول��ي��ة  �لقائمة 

يف دي�شمر- كانون �لأول.

املغرب يوّدع اأمينة ر�سيد 
�ليوم  �مل��غ��رب  يف  �لبي�شاء  �ل���د�ر  مدينة  �شيعت 
�ل���ث���لث���اء �مل��م��ث��ل��ة �أم��ي��ن��ة ر���ش��ي��د �ل��ت��ي توفيت 

بامل�شت�شفى عن 83 عاما.
وقالت وز�رة �لثقافة و�لت�شال �ملغربية يف بيان 
ما  �لفني  م�شارها  خ��لل  “قدمت  �لر�حلة  �إن 
يزيد عن 60 عمل م�شرحيا و�شاركت يف �لعديد 

من �لأعمال �لتلفزيونية منذ 1962«.
�ملغربية  �لإذ�ع���ة  يف  �لعمل  “مار�شت  و�أ���ش��اف��ت 
ل�شنو�ت طويلة وقدمت حو�يل 3500 متثيلية 

وم�شل�شل �إذ�عي كما �شاركت يف عدة �أفلم«.
ورثاها عدد كبري من زملئها ومعجبيها بعبار�ت 

موؤثرة عر و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
وك���ت���ب �مل��م��ث��ل �مل��غ��رب��ي ع��ب��د �هلل ���ش��ي�����ش��ة على 
ح�شابه مبوقع في�شبوك “�أيقونة �لفن �مل�شرحي 
�ملغربي ترحل  و�ل�شينمائي و�لتلفزي و�لإذ�ع��ي 
�إىل د�ر �لبقاء، �للهم �رحمها و�غفر لها و�أكرم 

نزلها هي وزوجها �ملرحوم عبد �هلل �شقرون«.
�لكاتب  �أم���ي���ن���ة ر���ش��ي��د م���ت���زوج���ة م���ن  وك���ان���ت 
و�لإع���لم���ي عبد �هلل ���ش��ق��رون �ل���ذي ت��ويف عام 

2017 عن 91 عاما.

اأ�سغر عرو�سني يدخالن القف�س الذهبي      
يف  �لدقهلية،  مبحافظة  �ل�شنبلوين  مدينة  �حت�شنت 
دلتا �لنيل، حفل زفاف �أ�شغر عرو�شني يف م�شر، بعد �أن 

�أثار� �شجة كبرية منذ خطوبتها قبل نحو 6 �شنو�ت.
وكان �لعرو�شان حديث �ملو�قع �لجتماعية يف عام 2013، 
مل  حيث  خطوبتهما،  حفل  م��ن  لهما  �شور  �نت�شار  بعد 
)�ل�شف  �شنة   13 �آن�����ذ�ك  ي��ت��ج��اوز  �ل��ع��ري�����س  ع��م��ر  ي��ك��ن 
�لعمر  �لعرو�شة تبلغ من  �لإع��د�دي(، فيما كانت  �لثاين 
9 �شنو�ت )�ل�شف �لثالث �لبتد�ئي(. ووفق ما ذكر موقع 
“�مل�شري �ليوم”، فاإن �شم�س و�إميان �أقاما موؤخر� حفل 
زفاف يف �ل�شنبلوين، وذلك بعد �أن �أنهى �لعري�س �شهادة 
�لإعد�دية.  �ل�شهادة  �لعرو�س  و�إمت���ام  �لعامة،  �لثانوية 
�أن �حلفل مل ي�شهد  �أنه على �لرغم من  �مل�شدر  و�أو�شح 
�شربو�  �حلا�شرين  بع�س  لكن  �لإع���لم،  و�شائل  ح�شور 
بع�س �ل�شور للعرو�شني، �للذين ظهرت عليهما ملمح 
�لفرح و�ل�شعادة.  كما ن�شر �شالون �لتجميل، �لذي تكلف 
�شعار  حت��ت  للعرو�شني،  ���ش��ور�  و�إمي����ان،  �شم�س  بتجهيز 

و�لعري�س دول؟« �لعرو�شه  ميعرف�س  م�شر  يف  “مني 
�لزفاف  �ل�شابع” �إن حفل  “�ليوم  من جهته، قال موقع 
�ل�شنبلوين،  مبدينة  �ل��ك��رى  �ل��ق��اع��ات  ب��اإح��دى  �أق��ي��م 
�أ�شدقائهما  جانب  �إىل  �لعرو�شني،  �أه��ل  بح�شور  وذل��ك 
باملدر�شة. وتابع �أن عدد� من �حلقوقيني كانو� قد قدمو� 
6 �شنو�ت، بهدف �لعر��س  بلغات للنائب �لعام، قبل 
يبلغا  مل  �أنهما  �عتبار  على  �لطفلني  �رتباط  فكرة  على 
�إىل �لإع��لن وقتئذ  �ل�شن �لقانوين، مما دفع �لأ�شرتني 

�أن ما حدث ل يتعدى �خلطوبة فقط.

لطم وبكاء .. اأكرب جتمع للمكتئبني
�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  �لنا�شطني  م��ن  جمموعة  �أط��ل��ق 
�لجتماعي يف �لأردن دعوة للم�شاركة فيما �أ�شموه “�أكر 

جتمع للمكتئبني يف �لأردن«.
مو�قع  رّو�د  م��ن  �لعديد  تلقاها  �لتي  �ل��دع��وة  وبح�شب 
�أح���د مناطق  �لتجمع يف  ي��ك��ون  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 

�لعا�شمة عمان نهاية �شهر �أيلول- �شبتمر �لقادم.
دعا  في�شبوك،  موقع  على  من  �ل��دع��وة  حت��ذف  �أن  وقبل 
منظمو �لفعالية �إىل �لتجمع على طريق �ملطار يف عمان 
هو  �لتجمع  �أن  �إىل  م�شريين  �أي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��ر،   30 يف 
ل�”�ملكتئبني و�مل�شغوطني من �لعمل و�لدر��شة و�لظروف 

�ملادية وظروف �حلياة«.
�لطعام  وجبات  �شي�شرون  �ملجتمعني  �أن  �لدعوة  وبينت 
ي�شعرو�  لكي  لبع�شهم،  ويف�شف�شون  ويبكون  وياأكلون 

باأنهم لي�شو� وحيدين يف هذ� �لكوكب«.

اأول منوذج للتاك�سي اجلوي اخلا�س
منوذج  �أول  ع��ن  �لأمل��ان��ي��ة   Volocopter �شركة  ك�شفت 
للتاك�شي �شي�شتخدم للنقل �جلوي �خلا�س يف �أجو�ء �ملدن 
متعددة   VoloCity مروحية  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  �ل��ك��رى. 
ب�18  �ملر�وح قادرة على �لإقلع و�لهبوط عموديا ومزودة 
لإنقاذ  و�مل��ظ��لت  �لليتيوم  وب��ط��اري��ات  كهربائيا  حم��رك��ا 
�لركاب. وميكن �أن حتلق �ملروحية �إىل م�شافة 35 كيلومر� 
قيادة  قمرة  وتت�شع  كلم-�شاعة.   110 �شرعتها  تبلغ  حيث 

�لتاك�شي ل�شخ�شني و�أمتعة �شخ�شية خفيفة �لوزن. جي�سيكا �سا�ستني خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم »IT Chapter Two« يف لو�س اأجنلو�س, كاليفورنيا.  رويرتز

ترامب يقرتح حربًا 
نووية على الأعا�سري

يف �أحد ت�شريحاته �ملثرية للجدل، 
ورمبا للنتقاد�ت، �قرح �لرئي�س 
�إلقاء  ت��ر�م��ب  �لأم���ريك���ي دون���ال���د 
كي  �لأع��ا���ش��ري  ن��ووي��ة على  قنابل 
�أر��شي  ت�����ش��رب  �أن  ق��ب��ل  تتل�شى 
�أفاد،  �ملتحدة، بح�شب ما  �لوليات 
للأنباء  �آك�شيو�س  م��وق��ع  �لأح����د، 

و�لتكنولوجيا.
جل�شة  خ����لل  �أن�����ه  �مل���وق���ع  و�أورد 
خم�������ش�������ش���ة لط���������لع �ل���رئ���ي�������س 
�ملتعلقة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �آخ�����ر  ع��ل��ى 
كان  �إن  ت��ر�م��ب  ���ش��األ  بالأعا�شري، 
�لتي  �لأعا�شري  تعطيل  بالإمكان 
�لأفريقية  �ل�شو�حل  ف��وق  تت�شكل 
ن��ووي��ة يف عني  قنبلة  �إل���ق���اء  ع��ر 

�لعا�شفة.
ووفق م�شدر مل يك�شف عن هويته 
ت��رك �حل��ا���ش��رون �لج��ت��م��اع، وهم 
�لت�شرف  ميكن  “كيف  يت�شاءلون 

مع �أمر كهذ�«.
ومل يحدد موقع “�آك�شيو�س” متى 

جرى هذ� �لنقا�س.
وهذه لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي يقدم 
هذ�  مثل  �لأمريكي  �لرئي�س  فيها 
�شاأل   2017 ع���ام  ف��ف��ي  �لق�����ر�ح. 
تر�مب م�شوؤوًل كبري� عما �إذ� كان 
يجب على �لإد�رة �أن تاأمر بق�شف 
�لأعا�شري ملنعها من �لهبوط على 

�لياب�شة.
�أن  �آك�����ش��ي��و���س �ىل  و�أ�����ش����ار م��وق��ع 
قنابل  ��شتخد�م  يذكر  مل  تر�مب 

نووية يف �ملرة �لأوىل.
�لتعليق  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ورف�����س 
رفيعا  م�شوؤول  لكن  �لتقرير،  على 
تر�مب  “ق�شد  �أن  ق��ال  �لإد�رة  يف 

لي�س �شيئا«.

غرفة نوم من دون هاتف ذكي.. كيف �ستتغري حياتك؟
�لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  ع�شر  هيمنة  مع 
�لإعلم  وو�شائل  �ل�شحفيني  م��ن  كثري  وحت��ول 
�إىل هذه �ملن�شات حتقيقا لل�شبق �ل�شحفي، باتت 
تلك �ملن�شات جزء� ل يتجز�أ من حياة �ل�شحفيني، 

وبالتاأكيد من �ملتلقني لآخر �لأنباء و�لأخبار.
�لتو��شل  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �ل���ذك���ي  �ل���ه���ات���ف  ودخ�����ل 
�لنوم ل�شريحة و��شعة وكبرية  �لجتماعي غرف 
وتر�كمت  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �لنا�س يف خمتلف  م��ن 
ع���ادت ج��دي��دة مل ت��ك��ن م��ع��ه��ودة ���ش��اب��ق��ا، �إىل �أن 
�أمر�  �لعاد�ت �جلديدة  �لتخل�س من هذه  �أ�شبح 

�شعب �ملنال.
بل حتول �لأمر ب�شورة غريبة، فعندما �أ�شبح من 
�لذي  �لقلق  حالة  يف  �أو  مبا�شرة،  �لنوم  �ل�شعب 
و�شائل  ت�شفح  �إىل  �ل��ت��وج��ه  ���ش��ار  �ل��ن��وم،  ي�شبق 
�لتو��شل �لجتماعي حالة “علجية”، �شخ�شية 
قبل  كثريون  �إليها  يلجاأ  طبية،  ولي�س  بالتاأكيد 

�لنوم للتخل�س من �لأرق و�لإجهاد.
�إنه  �ملطاف، وعندما يقول �شخ�س ما  نهاية  ويف 
يريد �أن يتخل�س من �لهاتف �لذكي خارج غرفة 

�لبع�س  ل�شخرية  �لأم��ر مدعاة  هذ�  �شار  �لنوم، 
على �أ�شا�س �أن �أحد� ل ميكنه فعل ذلك، لأن �لأمر 

�شار �أ�شبه بالإدمان.
دون  للنوم  �لأ�شا�شية  �لفكرة  تتلخ�س  باخت�شار، 
�ل��ن��وم، ولي�س  �إخ��ر�ج��ه من غرفة  هاتف ذك��ي يف 
ذلك  �ل��و���ش��ادة،  حتت  �أو  �ل�شرير  بجانب  باإبقائه 
�أن��ه يظل يف هذه �حلالة يف متناول �ليد يف حال 

�ل�شعور بالقلق و�لأرق.
ولل�شحو �ملبكر من دون �ل�شتعانة مبنبه �لهاتف 
�لذكي، ما عليك عزيزي �لقارئ �إل �حل�شول على 
�أمنا  �أك��ر  �أي�شا  تعد  �لتي  تقليدية،  منبه  �شاعة 
من �لهاتف �لذكي ببطاريته �لتي قد تنفجر يف 
�أي حلظة ولأي �شبب من �لأ�شباب، كما طالعتنا 

�لعديد من �لأخبار يف هذ� �ل�شاأن.
�شار  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �أح���د  �ل�شحفي  �أن  ���ش��ك  ل 
�لهاتف �لذكي جزء� �أ�شا�شيا من حياتهم، غري �أن 
بات  �إىل كابو�س، فهو  �إليه حتول  بالن�شبة  �لأمر 
يعتقد �أنه ل ميكنه �لتو��شل مع �لعامل �خلارجي 

من دون، فكيف به يركه خارج غرفة نومه.

كيم كارد�سيان: عانيت من هو�س ال�سهرة 
�أ�شهر  ك�شفت جنمة تلفزيون �لو�قع، كيم كارد��شيان وهي و�حدة من 
�شخ�شيات �لعامل، للمرة �لأوىل عن هو�شها بتحقيق �ل�شهرة، وهو ما 

عانت منه كثري�ً.
�لر�ب  مغني  زوجها  معها  �أج��ر�ه  �شحايف  ح��و�ر  يف  كارد�شيان  حتدثت 
هو�شها  ع��ن  �آر�بيا”،  “فوغ  م��ن جملة  �ل��ق��ادم  �ل��ع��دد  يف  وي�شت،  ك��اين 

بتحقيق �ل�شهرة و�لنجومية �لذي جتاوز �حلد.
�ل��ه��دف، لكن مع  �مل��ال ك��ان د�ئ��م��ا  “�حل�شول على  تقول ك��ارد����ش��ي��ان: 
�أنها �أ�شبحت  �لوقت حتولت �لرغبة بتحقيق �ل�شهرة لإدمان”، لفتة 

تفتقد كثري�ً �ل�شعور باخل�شو�شية �لتي حتتاجها.
يف �ملقابل، �أو�شحت كارد��شيان �أنها بالرغم من ذلك فهي غري نادمة، 
�أندم ل�شتعر��س تفا�شيل  “حتى يف �أكر �لأوق��ات �شعوبة، مل  قائلة: 
لتكون  د�ئما  ت�شعى  �أنها  مو�شحة   �جلميع”،  �أم��ام  �ل�شخ�شية  حياتي 

�شوت �لآخرين مل�شاعدتهم. 


