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م�ؤ�س�سات ومنظمات دولية 
تقر بكفاءة ابنة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

لت�صل  املحلي  واحل�����ص��ور  ال��ت���أث��ر  الإم������رات يف تخطي  اب��ن��ة  جنحت 
بكف�ءته� وموؤهالته� ل�صغل اأرفع واأهم املن��صب وامل�صوؤولي�ت يف العديد 
من املوؤ�ص�ص�ت واملنظم�ت الدولية. منتزعة بذلك اعرتاف�ً ع�ملي�ً بنج�ح 
النج�ح  قمم  اأع��ل��ى  اإىل  وو�صوله�  الإم�����رات  يف  امل���راأة  متكني  م�صرة 

والعط�ء.
اأنب�ء الإم���رات »وام«  ومبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية ت�صتعر�ض وك�لة 
واللواتي  امللهمة  الن�ص�ئية  النم�ذج  اأب��رز  ع��ددا من  الت�يل  التقرير  يف 
جنحن يف تتويج �صرتهن املهنية مبن��صب وم�صوؤولي�ت ع�ملية رفيعة.
)التف��صيل �ض9(

بنات الإمارات يحلقن باإجنازاتهن يف عامل الطريان
•• اأبوظبي -وام: 

القي�دة  م��ن  ال��الحم��دود  ال��دع��م  بف�صل  الإم���رات��ي��ة،  امل����راأة  حققت 
بنج�ح�ته�  لت�صكل  ال���ط���ران،  ع����مل  لف��ت��ة يف  اإجن������زات  ال��ر���ص��ي��دة، 
ق�ص�ص� ملهمة تربهن للع�مل ب�أن بن�ت الإم�رات ق�درات على خو�ض 

ك�فة املج�لت واأ�صعبه�.
وتوا�صل املراأة الإم�راتية و�صع ب�صمته� املميزة يف �صن�عة الطران 
مقدمة منوذج� يحتذى به يف الطموح والإرادة والنج�ح، مع تبوئه� 
العديد من املن��صب ال�صرتاتيجية والقي�دية يف دائرة �صنع القرار 
اإىل ج�نب عمله� ب�صفته� طي�را، وك�بنت ومهند�ض ط�ئرات، ومراقب 
العملي�ت  ي�صمل  مب�  الت�صغيلية  الإدارات  ج�نب  اإىل  جوية،  حركة 
واملوارد  العمالء،  و���ص��وؤون  التج�رية  واملبيع�ت  والهند�صة،  اجل��وي��ة 

الب�صرية وتكنولوجي� املعلوم�ت والعملي�ت التج�رية.
)التف��صيل �ض8(
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يف يوم املراأة االماراتية 

رئي�س الدولة: ابنة الإمارات �سريك اأ�سا�سي يف م�سرية نه�ستنا وتقدم جمتمعنا 
حممد بن را�شد: خم�شون عاما من جناح املراأة االإماراتية بف�شل جهود ال�شيخة فاطمة 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�صمو  اأكد �ص�حب  املراأة الإم�راتية  يف يوم 
ن��ه��ي���ن رئي�ض  اآل  ب��ن زاي����د  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
امل������راأة يف  ع��ل��ى دور  »ح��ف��ظ��ه اهلل«  ال���دول���ة 
م�صرة النه�صة التي ي�صهده� الوطن وق�ل 
ال�صخ�صي يف  يف تغريدة على ح�ص�ب �صموه 

)تويرت(:
اإن املراأة الإم�راتية �صريك اأ�ص��صي يف م�صرة 
نه�صتن� وتقدم جمتمعن� .. بف�صل اهلل دولة 
الإم�����رات م��ن ال���دول ال��رائ��دة يف موؤ�صرات 
متكني املراأة .. نب�رك له� مبن��صبة يوم املراأة 
وت�صحي�ته�  عط�ءه�  ون��ق��در  الإم���رات��ي��ة.. 

ودوره� املحوري يف املجتمع.
وم���ن ج���ن��ب ق����ل ���ص���ح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
ن���ئ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
ال����وزراء ح���ك��م دبي  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
�صموه  ح�ص�ب  على  ت��غ��ري��دة  يف  اهلل«  »رع����ه 

ال�صخ�صي يف )تويرت(:
يف يوم املراأة الإم�راتية نحتفل ب�أم الإم�رات 
وقدوة املراأة الإم�راتية �صمو ال�صيخة ف�طمة 
بنت مب�رك .. خم�صون ع�م� من جن�ح املراأة 

الإم�راتية بف�صل جهوده� عرب العقود

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

رجل ينظر اإىل �صي�رة حمرتقة واآث�ر اإطالق ن�ر خالل ا�صتب�ك�ت يف طرابل�ض. 

هدوء ن�شبي يخيم على طرابل�س عقب ا�شتباكات دامية

تفاو�س حمتمل بني الدبيبة وبا�ساغا بعد ان�سحاب امل�سلحني
•• طرابل�س-وكاالت:

ال���ت���ط���ورات اخل���ط���رة التي  ع��ق��ب 
خالل  الليبية  الع��صمة  �صهدته� 
ا�صتب�ك�ت  م��ن  امل��صية  ال�����ص���ع���ت 
م�������ص���ّل���ح���ة ب�����ني ط�������ريف ال�����ن�����زاع، 
ان�������ص���ح���ب���ت ق�������وات م�����ص��ل��ح��ة من 
بوابة  ومنطقة  اأب��ري��ل   7 مع�صكر 

جب�ض، جنوب طرابل�ض.
لقوى  العلي�  الهيئة  رئي�ض  واأمل���ح 
توفيق  ال����وط����ن����ي����ة  ال����ت����ح�����ل����ف 
ب���دء  اح����ت����م�����ل  اإىل  ال�������ص���ه���ي���ب���ي، 
م��ب������ص��ر حمتمل  غ����ر  ت���ف����و����ض 
ب��ني ع��ب��د احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة رئ�ض 
الوطنية، ورئي�ض  الوحدة  حكومة 
احلكومة املعينة من قبل الربمل�ن 
ح�لة  و�ص�دت  ه��ذا  ب��ص�غ�.  فتحي 
الع��صمة  يف  احل���ذر  ال��ه��دوء  م��ن 
الأح���د،  اأم�����ض  ط��راب��ل�����ض،  الليبية 
بعد جولة قت�ل هي الأ�صواأ خالل 

ع����م���ني اأ����ص���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل 32 
�صخ�ص� واإ�ص�بة 159 اآخرين.

وذكرت وك�لة »رويرتز« اأن الطرق 
ب�ل�صي�رات،  طرابل�ض  يف  ازدح��م��ت 
اأزل  فيم�  اأبوابه�  املت�جر  وفتحت 
عدد من الليبيني الزج�ج املحطم 
اأعم�ل  خلفته�  اأخ����رى  واأن��ق������ض 

ا�صتقرار  على  موؤ�صر  ويف  العنف. 
الأو�ص�ع، ذكرت �صرك�ت طران يف 
اأن  �ص�عة مبكرة من �صب�ح الأح��د 
يف  طبيعي  ب�صكل  تعمل  الرحالت 

مط�ر معيتيقة بطرابل�ض.
وك����ن���ت اأع���م����ل ع��ن��ف ان��دل��ع��ت يف 
طرابل�ض ليل اجلمعة ال�صبت، بني 

منه�  ك��ل  ت�صعى  ع���دة  ميلي�صي�ت 
لفر�ض نفوذه� على م�ص�حة اأو�صع 
ال�صتب�ك�ت  وب��ل��غ��ت  امل��دي��ن��ة  م���ن 

ذروته� نه�ر ال�صبت.
واجلرحى،  ال��ق��ت��ل��ى  ع��ن  وف�����ص��ال 
اأدت ال�صتب�ك�ت اإىل اإحل�ق اأ�صرار 
م����دي���ة ك���ب���رة، ف�����ص��ال ع���ن نزوح 
عدد من ال�صك�ن من بع�ض املن�طق 

هرب� من القت�ل.
وذك����رت ت��ق��ري��ر اإع��الم��ي��ة حملية 
يف  م�صتمرة  ظلت  ال�صتب�ك�ت  اأن 
املط�ر  طريق  مثل  املن�طق  بع�ض 

حتى �ص�ع�ت الليل.
ون�صرت وزارة ال�صحة الليبية بي�ن� 
على �صفحته� مبوقع »في�صبوك«، 
ا�صتعر�صت فيه اخل�ص�ئر الب�صرية 
وق�لت  ال�صتب�ك�ت.  اأوقعته�  التي 
واأ�صيب  ق��ت��ل��وا  ���ص��خ�����ص���   32 اإن 
اإىل   102 ن��ق��ل  ج����رى   ،159

امل�صت�صفي�ت.

اأزمة دبلوما�شية بني املغرب وتون�س
منتدى تيكاد- 8: ال�سرخ 

املغاربي يزداد ات�ساعا...!
•• الفجر -تون�س

اأ�صدل ال�صت�ر اأم�ض على وق�ئع منتدى تيك�د8- الذي احت�صنته تون�ض. وبعيدا عن 
نت�ئجه وكّم الوعود التي حفل به�، ف�ن من »اأبرز اإجن�زاته« ا�صتع�ل فتيل �صي��صي 
جديد يف منطقة املغرب العربي، فتيل قد يت�ص�عد دخ�نه اإذا مل يتم الإ�صراع اىل 

حم��صرة تداعي�ته.
واإذا ك�ن من ال�ص�بق لأوانه تقييم خمرج�ت هذا اللق�ء الي�ب�ين الفريقي، ومعرفة 
مدى جن�حه يف تر�صيخ العالق�ت الثن�ئية ومزيد تطويره�، وخ��صة ترجمة الوعود 
املعلنة اىل واقع، ف�ن الث�بت والأكيد هو ان املغرب العربي، امل�صلول واملعتّل اأ�صال، قد 

خرج اأكرب املت�صررين من هذا املنتدى الدويل. 
)التف��صيل �ض14(

�ص 02

�ص 13

�ص 17

ق�رص �لوطن ي�ستقبل �أكرث من 100 �سيدة 
�إمار�تية م�سنة لتعريفهن باإجناز�ت �لدولة

�أخبار �لإمار�ت

و��سنطن �إكز�ميرن: �تفاق بايدن 
�لنووي يعّد �ملنطقة حلرب ل تنتهي

عربي ودويل

جنوم �لعني يكت�سحون جو�ئز 
ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية 

�لفجر �لريا�سي

حلق�ق  ال�طنية  الهيئة 
الإن�سان: املراأة الإماراتية 
وف��خ��ره ال���ط��ن  نب�س 

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  ال���ه���ي���ئ���ة  اأك��������دت 
املراأة  اأن  الإن�����ص���ن،  حل��ق��وق 
الوطن  ن��ب�����ض  الإم����رات���ي���ة 
اإجن�زاته�  مثمنًة  وف��خ��ره، 
القي�دة  ظ���ل  يف  وري����دت���ه���� 
الر�صيدة، والرع�ية الدائمة 
ِق�بل  املتوا�صل من  والعط�ء 
بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
م����ب�����رك، رئ��ي�����ص��ة الحت������د 
رئي�صة  ال����ع�����م،  ال���ن�������ص����ئ���ي 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
والطفولة، الرئي�صة الأعلى 
ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية »اأم 

الإم�رات«.
»اإن  ال�����ه�����ي�����ئ�����ة:  وق��������ل�������ت 
اأغ�صط�ض   28 تخ�صي�ض 
م��ن ك��ل ع�����م، ي��وم���ً وطني�ً 
ل���ل���م���راأة الإم�����رات����ي����ة، اإمن���� 
ومتّيز  ل��ع��ط���ء  ت��ع��ب��ر  ه���و 
وتتويج�ً  الإم���رات��ي��ة،  امل���راأة 
مل�����������ص�����رت�����ه������ ال�����ن������ج�����ح�����ة 
وم�����ص���ه��م���ت��ه��� ال��ف���ع��ل��ة يف 
ج���م���ي���ع م����ن�����ح����ي احل����ي�����ة، 
ل���ت���ك���ون م���������ص����دراً لإل����ه�����م 
الن�ص�ئية  واملوؤ�ص�ص�ت  امل��راأة، 

والأ�صرية يف الع�مل«
)التف��صيل �ض7(

ب�»عمل  الي�نان  تتهم  تركيا 
ع���دائ���ي« ���س��ّد ط��ائ��رات��ه��ا

•• اأنقرة-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ت��رك��ي���،  اأم�����ض الأح����د، اأن 
ك���ن��ت يف مهّمة  ت��رك��ي��ة  ط����ئ���رات 
البحر  ���ص��رق  ويف  اإي���ج���ه  ب��ح��ر  يف 
الدف�ع  بنظ�م  ا�صُتهدفت  املتو�صط 
لليون�ن،  »اإ�ض300-«  اجل�����ّوي 

منّددة ب�»عمل عدائي«.
وق�م نظ�م الدف�ع اجلّوي اليون�ين 
املتمركز يف جزيرة كريت ب�»اإغالق« 
على  املن�صوبة  ال�صت�صع�ر  اأجهزة 
الرتكية،  »اإف16-«  ط�����ئ����رات 
التي ك�نت جتري الثالث�ء امل��صي 
م��ه��ّم��ة ا���ص��ت��ط��الع ع��ل��ى ع��ل��ّو 10 
اآلف ق���دم غ���رب ج��زي��رة رود����ض، 
وف���ق م��� اأف�����دت م�����ص���در يف وزارة 

الدف�ع الرتكية.

النات� و وا�سنطن يعتزمان زيادة 
ال�سمايل القطب  يف  وج�دهما 

•• عوا�صم-وكاالت:

الع�صكري  ال���ن�������ص����ط  �����ص����وء  يف 
من�طقه�  يف  امل���ت���زاي���د  ال���رو����ص���ي 
ك��ل من  ب��ع��ث  ال�����ص��م���يل،  ب�لقطب 
حلف )ن�تو( واحلكومة الأمريكية 
اأكرث  ي�صبح�  اأن  بنيتهم�  ب���إ���ص���رة 
الكرة  ���ص��م���ل  اأق�����ص��ى  يف  ن�����ص���ط���ً 
تثر  ق����د  خ���ط���وة  الأر�����ص����ي����ة، يف 
توج�ض رو�صي�. وق�ل الأمني الع�م 
اآم  »فيلت  ل�صحيفة  الن�تو  حللف 
زونت�غ« الأمل�نية: يجب على الن�تو 
زي�دة وجوده يف القطب ال�صم�يل، 
ت��ع��م��ل على  م��و���ص��ك��و  اأن  م�����ص��ي��ف���ً 
اإع���دة فتح القواعد التي تعود اإىل 
اأرا�صيه�  يف  ال�صوفيتية  احل��ق��ب��ة 

ب�لقطب ال�صم�يل.

�شالح والكاظمي يوؤكدان اأهمية »احلوار اجلاد«
بارزاين يزور بغداد والنجف.. وحتذيرات من »حرب اأهلية«

•• بغداد-وكاالت:

بني  التوتر  من�صوب  وارتف�ع  العراق،  يف  ال�صي��صية  الأزم��ة  ا�صتمرار  مع 
ال�صدر  مقتدى  ال��ق��وي  ال�صيعي  ال��دي��ن  رج��ل  بزع�مة  ال�����ص��دري  التي�ر 
والإط�ر التن�صيقي، الذي ي�صم نوري امل�لكي وحت�لف الفتح، ف�صال عن 
ف�ص�ئل موالية لإيران، اأطلق رئي�ض اإقليم كرد�صت�ن العراق على م� يبدو 

العن�ن لتحرك�ته وو�ص�ط�ته بني بغداد والنجف.
بغداد،  ال��ع��راق��ي��ة  الع��صمة  ي���زور  ال���ذي  ب�����رزاين،  نيجرف�ن  ويجتمع 
ال�صي��صية  وال��زع���م���ت  ال��ق���دة  م��ن  ع��دد  م��ع  �صيجتمع  النجف،  ومدينة 

ملن�ق�صة الن�صداد ال�صي��صي واحللول املقرتحة.
ب�لتزامن ت�ص�عدت التحذيرات من حرب اأهلية طويلة على غرار م� �صهده 

لبن�ن، اأو كم� ح�صل خالل احلرب العراقية الإيرانية يف الثم�نيني�ت.
فقد نبه ف��صل مراين، �صكرتر املكتب ال�صي��صي للحزب الدميقراطي 
احلرب  غ��رار  على  مواجه�ت  ان��دلع  من  ال�صدر(،  )حليف  الكرد�صت�ين 
الأهلية اللبن�نية يف العراق. ودع� اإىل اإبع�د اأي ك�بو�ض مواجهة -اإن وقعت 

ل �صمح اهلل- ف�إن انقالب�ً يف املع�دلة �صيجعله� اأ�صعب من كل التوقع�ت.

م�شوؤول يف الدوما: التفاو�س مع كييف على »اال�شت�شالم« فقط

م��سك� ت�ستهدف م�سنعا لإ�سالح الطائرات يف زاب�ريجيا
•• عوا�صم-وكاالت:

�صلوت�صكي  ليونيد  الدوم�  جمل�ض  يف  الدولية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�ض  اأك��د 
اأن رو�صي� �صتنظر يف اإمك�نية التف�و�ض مع كييف، فقط اإن ك�نت م�صتعدة 

لال�صت�صالم غر امل�صروط.
اأو�صح  اأن  »اأري��د  »تيليغرام«،  ن�صره على موقع  فيديو  �صلوت�صكي يف  وق���ل 
اجل�نب  ك���ن  اإذا  التف�و�ض  يف  للنظر  م�صتعدون  نحن  ال��ن���زي��ني،  لل�ص�دة 
امل�صلحة  قواته  وتقلي�ض  امل�صروط،  غر  لال�صت�صالم  م�صتعداً  الأوك��راين 

اإىل اأدنى م� ميكن، والق�ص�ء غر امل�صروط على الن�زية«.
وك�ن الرئي�ض الرو�صي، بوتني، قد اأكد يف وقت �ص�بق، اأن رو�صي� ل تخطط 

لحتالل الأرا�صي الأوكرانية. 
ا�صتهداف، حمطة  م��ن  والأمم��ي��ة  ال��دول��ي��ة  امل��خ���وف  ت�ص�عد  وق��ع  وعلى 
زابوريجي� جنوب اأوكراني�، والتي تعد اأكرب حمطة نووية يف اأوروب�، نفذت 
القوات الرو�صية �صرب�ت يف حميطه�. فقد اأعلنت وزارة الدف�ع، اأم�ض، اأن 
»موتور  ل�صركة  ت�بع  ور�ص� يف م�صنع  ا�صتهدفت  الرو�صية  القوات اجلوية 

�صيت�ض«، حيث يتم اإ�صالح الط�ئرات الهليكوبرت يف منطقة زابوريجي�.

تتقدم 

اأ�سرة حترير جريدة الفجر 
بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اىل الزميل 

حمم�د ج�اهني
مدير مكتب اجلريدة يف مدينة العني

وذلك لوفاة �شهره

املهند�س/فادي حمم�د كامل 
�شائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 

ويلهم اآله وذويه  ال�شرب وال�شلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل��ج��ت��م��ع يف  ت��ع���ون��ت دائ����رة تنمية 
بروميرتك  ���ص��رك��ة  م���ع  اأب���وظ���ب���ي 
الع�ملية واملخت�صة يف اأمتتة وتقدمي 
املهني  امل�����ج������ل  يف  الخ�����ت�����ب������رات 
لأمت��ت��ة اخ��ت��ب���رات ال��ك��ف���ءة املهنية 
وت�أتي هذه  ال��دائ��رة،  تقدمه�  التي 
الختب�رات  بهدف تقدمي  اخلطوة 
من  اأك������رب  وب����ع����دد  دوري  ب�����ص��ك��ل 
والع�ملية،  املحلية  التقييم  م��راك��ز 
الرتخي�ض  اإج���راءات  �صي�صهل  مم� 
وكف�ءة  ب���ج���ودة  ت��ت��م��ت��ع  وي��ج��ع��ل��ه��� 
املتقدمون  �صيتمّكن  حيث  ع�لية، 
م���ن اإج�������راء الخ���ت���ب����ر يف اإح����دى 
ل�صتكم�ل  متهيداً  ال�صركة  مراكز 
اإجراءات ح�صولهم على الرخ�صة. 
وي��ب��ل��غ ع����دد م���راك���ز الخ���ت���ب����رات 
ال���ت���ي ���ص��ي��ت��م��ك��ن امل��ه��ن��ي م���ن عقد 
 3000 ي��ق���رب  مل���  الخ��ت��ب���ر فيه� 
160 دول��ة حول  مركز موزعة يف 

الع�مل. 
الع�مري  م����ب�����رك  ����ص���ع����دة  وق�������ل 
املدير التنفيذي لقط�ع الرتخي�ض 
الدائرة،   يف  الجتم�عية  والرق�بة 
ع�ملية  ����ص���رك���ة  م����ع  ال����ت����ع�����ون  اإن 
املهني  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 

الختب�رات  ع��ق��د  يف  خ���ربة  وذات 
حر�ض  م���دى  يعك�ض  املتخ�ص�صة 
العمل  يف  امل�صتمر  و�صعيه�  الدائرة 
ع���ل���ى حت�������ص���ني ج�������ودة اخل����دم�����ت 
املقدمة ملتع�مليه�، حيث تعترب هذه 
اخلطوة اإ�ص�فة اإيج�بية يف تطوير 
العمل، ل�صيم� اأن هذا التع�ون يتيح 
لن� اعتم�د منوذج الختب�ر الرقمي 
ب�����ص��ورة موحدة  امل��ه��ن��ني  ل��ت��ق��ي��ي��م 
وعلى  اأ�ص�ض ث�بتة ومبع�ير اأو�صع، 
الرتخي�ض  اإج�����راءات  تب�صيط  م��ع 
املر�صحني،  وال��ت��زام  اأهلية  و�صم�ن 
ك��م��� ���ص��ي��م��ك��ن��ن��� ذل����ك م���ن تقدمي 
املجتمع  ل��ف��ئ���ت  اأف�������ص���ل  خ���دم����ت 

امل�صتفيدة من اخلدمة. 
ا�صتهدفت  ال����ع�����م����ري،  واأ������ص������ف 

الكف�ءة  اخ���ت���ب����رات  اأمت���ت���ة  ع��م��ل��ي��ة 
الرع�ية الجتم�عية مراحل  ملهني 
خ�رجيني  ����ص���رك����ء  م����ع  خم��ت��ل��ف��ة 
املع�ير  و���ص��ع  ت�����ص��م��ل  وداخ���ل���ي���ني 
جلميع  له�  تبع�  الأ�صئلة  وتطوير 
الجتم�عية  ال��رع���ي��ة  مهني  فئ�ت 
ب�لإ�ص�فة  ال��دائ��رة  ترخ�صه�  التي 
املطورة  الخ��ت��ب���رات  م��راج��ع��ة  اإىل 
م�����ن ق���ب���ل خم���ت�������ص���ني يف امل���ج����ل 
عملي�ت  م����ن  ال���ع���دي���د  واإج�����������راء 

الت�صغيل التجريبية. 
الك�مل  ال�����ص����ت����ع����داد  ول�������ص���م����ن 
لالختب�رات والع��داد له� من قبل 
على  املقدمني  املهنيني  املر�صحني 
بتطوير  ال��دائ��رة  ق���م��ت  الرخ�صة 
املتقدمني  لتوجيه  م�صتخدم  دليل 
يغطي  ح����ي����ث  الخ�����ت�����ب������ر.  ع����ل����ى 
مقدمة  الت�لية:  امل��ج���لت  الدليل 
موجزة عن امتح�ن�ت دائرة تنمية 
اأبوظبي، ق�ئمة بجميع  املجتمع يف 
المتح�ن�ت  ت�صمله�  ال��ت��ي  امل��ه��ن 
اخل��صة  ال��رتخ��ي�����ض  وم��ت��ط��ل��ب���ت 
به�، كيفية الت�صجيل يف المتح�ن، 
حمتوى  الخ������ت������ب�������رات،  ت���وق���ي���ت 
طريقة  الأ�صئلة،  واأن���واع  الختب�ر 
وق�ئمة  المتح�ن�ت  نت�ئج  ا�صتالم 

املراجع للتح�صر لالمتح�ن.

•• اأبوظبي-وام:

توفر هيئة البيئة – اأبوظبي البيئة املحفزة لبن�ت الوطن اللواتي قدمن 
من�ذج م�صرفة جت�صد م�صرة متكني املراأة الإم�راتية.

ويف " يوم املراأة الإم�راتية " ن�صلط ال�صوء على ق�ص�ض جن�ح بن�ت الوطن 
وم�ص�همتهن ك�ص�نع�ت للتغير يف جم�ل املح�فظة على البيئة والتكيف 
املن�خي. فمن  الن��صئة عن التغر  وال�صتج�بة جلميع التحدي�ت خ��صة 
ج�نبه� ق�لت مزنة املطوع " بيطري" من قط�ع التنوع البيولوجي الربي 
والبحري يف ت�صريح لوك�لة اأنب�ء الم�رات " وام" اإن اأحد اأكرب اإجن�زاتي 
/اأب���و ح���راب/ يف  الأف��ري��ق��ي  امله�  اإع����دة توطني  ه��و م�ص�ركتي يف برن�مج 
فريق  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ت�����ص���د  ب��ج��م��ه��وري��ة  اأخ��ي��م  وادي   - رمي  وادي  حممية 
املح�فظة على الأنواع خ�رج املوائل الطبيعية يف الهيئة بدور ه�م يف هذا 
اإعداد ورع�ية هذه احليوان�ت على مدار  الربن�مج فهو يتوىل م�صوؤولية 

الع�م لإر�ص�له� اإىل ت�ص�د مرتني �صنوي�ً.
واأ�ص�فت : "بداأت الق�صة يف ع�م 2000 عندم� مت الإعالن عن انقرا�ض 
ه��ذا ال��ن��وع يف ال��ربي��ة وف��ق الق�ئمة احل��م��راء ل��الحت���د ال���دويل حلم�ية 
الطبيعة وبعد فرتة زمنية لي�صت ب�لطويلة جنحن� يف اأول عملية اإطالق 
 .. رائ��ع���  وتكيفه�  احل��ي��وان���ت  تع�ي�ض  ك���ن  2016 حيث  م���ر���ض  �صهر  يف 
اأكون جزءاً من هذا الفريق املوهوب الذي ي�صم كوكبة من  اأن  ي�صعدين 
اخلرباء واملتخ�ص�صني يف الهيئة من اأجل حتقيق اأهداف بيئية م�صرتكة.. 

اإن م�ص�هدة الأنواع تتجول بحرية يف موائله� بعد اأن انقر�صت به� يوم� م� 
اأمر يدعو للفخر ويثلج ال�صدر".

ملهم  التع�وين  اجلهد  اأن  التجربة  ه��ذه  من  " تعلمت   : املطوع  وق�لت 
للغ�ية ويوؤكد قدرتن� على اإحداث تغير كبر واأن� ك�مراأة متخ�ص�صة يف 
وه��و م�  البيئة  دور ف�عل يف حم�ية  يكون يل  اأن  ي�صرفني  العلوم  جم���ل 
اإيج�بي  تغير  اإح��داث  للم�ص�همة يف  يوم  كل  العمل بجد  ي�صجعني على 

يف الع�مل".
من ج�نبه� ق�لت �صم�صة حممد اله�ملي ع�مل م�ص�عد " م�ص�ئد الأ�صم�ك" 
قط�ع التنوع البيولوجي الربي والبحري : " اأفخر ب�لعمل �صمن فريق 
النووي  احلم�ض  ترميز  ب��رن���م��ج  اأط��ل��ق  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة 
ال�صريطي لالأنواع البحرية والذي يقوم بجمع عين�ت الأ�صم�ك والأنواع 

البحرية وترميز احلم�ض النووي ال�صريطي /DNA/ للعين�ت".
اإىل الآن وقد  واأ�ص�فت : " بداأ الربن�مج يف ع�م 2017 وليزال م�صتمًرا 
جنحن� من خالله يف جمع اأكرث من 600 عينة من الأ�صم�ك وحفظه� 
وتخزينه� يف خمتربات هيئة البيئة -اأبوظبي وتعترب هذه العين�ت مهمة 
التمييز  ال�صم�ت املميزة لكل نوع وميكن من خالله�  لأنه� حت�فظ على 
بني الأنواع املختلفة وذلك لتحديده� ب�صكل �صحيح وتكون مبث�بة خط 

اأ�ص��ض ومرجع للدرا�ص�ت امل�صتقبلية".
ونوهت اإىل اأن الرتميز ال�صريطي للحم�ض النووي يعتمد على اختالف 
الت�صل�صل داخل منطقة ق�صرة وموحدة من اجلينوم والتي مت حتديده� 

ترميز  وقد مت  لالأنواع  دقيق  �صريطي" لتوفر حتديد  "رمز  اأنه�  على 
اإم�رة  التي مت ر�صده� يف مي�ه  الأ�صم�ك  اأن��واع  امل�ئة من  25 يف  ح��وايل 

اأبوظبي وحتديده� بدقة.
الإم�����رات  امل�ج�صتر يف ج�معة  لبحث  اإج��رائ��ي  خ��الل  م��ن  اإن���ه  وق���ل��ت 
اأ�صم�ك  وم��وائ��ل  اأن���واع  وف��رة  على  الط��الع  املتحدة متكنت من  العربية 
الراي /اللخم/ حول جزر �صرق اأبوظبي وت�صمنت نت�ئج الدرا�صة بع�ض 
اأ�صم�ك  وه��م���  ب���لن��ق��را���ض  امل��ه��ددة  اللخم  م��ن  لنوعني  اله�مة  املن�طق 
الغيت�ر احلالوي /النوام/ والراي العربي كم� اأنني �صمن الفريق امل�صرف 
على اإدارة بن�ء �صفينة الأبح�ث الت�بعة لهيئة البيئة التي �صت�صل بحلول 

نه�ية الع�م و�صتعزز الأبح�ث البحرية.
العربية  الإم����رات  ج�معة  يف  دك��ت��وراة  ط�لبة  ف�أن�  عملي  اإىل  وب�لإ�ص�فة 
اجلزر  ح��ول  امل��ه��ددة  القر�ض  اأ�صم�ك  بيئة  على  درا�صتي  وُت��رك��ز  املتحدة 
ل��ل��درا���ص��ة هو  امل��ك��ون���ت الرئي�صية  اأح���د  اأب��وظ��ب��ي و���ص��ي��ك��ون  ال��ب��ح��ري��ة يف 
تثبيت  �صيتم  حيث  القر�ض  لأ�صم�ك  احلركة  واأمن����ط  امل��وائ��ل  ا�صتخدام 
جه�ز تتبع على اأ�صم�ك القر�ض التي مت الإم�ص�ك به� من خالل الدرا�صة 
للح�صول على م�ص�رات احلركة والعمق وهن�ك مكون اآخر لدرا�صتي هو 
وهرمون  ت�صوير  جه�ز   " و�صيلتني  �صن�صتخدم  حيث  التك�ثر  بيولوجي� 
ال�صترويد" لتقييم ح�لة التك�ثر و قد توفر نت�ئج الدرا�صة اأ�ص��ًص� للعمل 
امل�صتقبلي يف هذا املج�ل، وميكن اأن تدعم ت�صميم ا�صرتاتيجي�ت حم�ية 

اأ�صم�ك القر�ض يف الدولة.

من جهته� اأكدت ع�ئ�صة ال�صويدي رئي�ض ق�صم التخطيط يف هيئة البيئة 
والتغر  البيئية  ال�صي��ص�ت  تطوير  على  تعمل  " وام" اأن��ه���  ل���  اأب��وظ��ب��ي 
املن�خي يف اإم�رة اأبوظبي واإبراز الدور الري�دي لالإم�رة يف حم�ية البيئة 
و التغر املن�خي من خالل العمل مع ال�صرك�ء لتعزيز التنمية امل�صتدامة 
على ال�صعيد الإقليمي والدويل وق�لت :" عملت على عدد من امل�ص�ريع 
يف  البيئة  واخل��ط��ط  والت�صريع�ت  ال�صي��ص�ت  وو���ص��ع  بتخطيط  املعنية 
اإم�رة اأبوظبي وربط الآث�ر البيئية ب�ل�صحة الع�مة من خالل العمل مع 
القط�ع ال�صحي يف و�صع خطط ال�صحة البيئية". و اأ�ص�رت اإىل اأنه� تعمل 
على اإبراز دور الإم�رة الري�دي يف جم�ل املح�فظة على البيئة من خالل 
جذب وتنظيم املوؤمترات الدولية مثل تنظيم القمة الع�ملية للمحيط�ت 
املتحدة حتت  العربية  الإم���رات  فيم� ت�ص�رك كمف�و�ض �صمن وفد دولة 

اتف�قية الأمم املتحدة الإط�رية للتغر املن�خي".
وق�لت : " لعبت املراأة الإم�راتية دورا مهم� يف املح�فظة على البيئة منذ 
القدم و اإن نهج وروؤية الدولة يف ال�صتثم�ر يف املواطن دون التمييز بني 
للتنمية  حمرك�  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  متكني  على  والرتكيز  وامل���راأة  الرجل 
امل�صتدامة عزز من دوره� يف امل�ص�ركة يف دعم التنمية امل�صتدامة وم�ص�ركته� 
الدولة  يف  الر�صيدة  القي�دة  جهود  وبف�صل  ال��ق��رارات  �صنع  يف  الك�ملة 
امل���راأة الإم���رات��ي��ة يف الوقت احل�يل  امل���راأة يف ه��ذا املج�ل حققت  ومتكني 
العديد من الإجن���زات يف هذا املج�ل كم� ت�صهم ا�صه�م� ب���رزا يف حتقيق 

م�صرة التنمية امل�صتدامة التي ت�صهده� الدولة ".

•• دبي-الفجر:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووق�ية املجتمع 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي الأول 
دولة  يف  والطبية  ال�صحية  للبحوث 
الإم���رات العربية املتحدة، يف الفرتة 
بني 5 و6 دي�صمرب املقبل، والذي يعد 
تنمية  اإىل  اله�دفة  مب�دراته�  اإح��دى 
البحوث  جم�ل  يف  الوطنية  القدرات 
بن�ء  خ���الل  م��ن  وال��ط��ب��ي��ة  ال�صحية 
العلمي،  ل��ل��ب��ح��ث  حم��ف��زة  م��ن��ظ��وم��ة 
امل����ه�����رات  ت���ط���وي���ر  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 

والكف�ءات بهذا املج�ل يف الدولة.
ودع�����������ت ال�����������������وزارة الأك�������دمي������ي������ني 
املوؤ�ص�ص�ت  يف  ال��ع���م��ل��ني  وال��ب���ح��ث��ني 
الرع�ية  تقدمي  وخدم�ت  الأك�دميية 
ال�����ص��ح��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة واخل��������ص���ة يف 
اأعم�ل  يف  للم�ص�ركة  الإم�����رات،  دول��ة 

املوؤمتر عرب تقدمي اأبح�ثهم العلمية 
م�صرة  متنوعة،  طبية  موا�صيع  يف 
ال�صحية  ال��ب��ح��وث  موا�صيع  اأن  اإىل 
يف  م�ص�ركته�  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  والطبية 
ال�صمنة  اأمرا�ض  على  ترتكز  املوؤمتر 
وال�صكري والقلب والأوعية الدموية، 
وع��ل��وم ال��وراث��ة، والأم���را����ض املعدية 
والأمرا�ض البيئية، والعلوم الع�صبية 
ج�نب  اإىل  ال���ن���ف�������ص���ي���ة،  وال�������ص���ح���ة 
موا�صيع تتعلق ب�صحة املراأة والطفل 
لل�صرط�ن،  امل���ب���ت���ك���رة  وال����ع����الج�����ت 
الرع�ية  يف  ال���ص��ط��ن���ع��ي  وال����ذك�����ء 

ال�صحية.

اإثراء املجتمع االإماراتي باملعرفة 
الطبية 

الأمري،  اأمني  الدكتور  �صع�دة  واأكد 
التنظيم  ل��ق��ط���ع  امل�����ص���ع��د  ال���وك���ي���ل 

ووق�ية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  يف  ال�����ص��ح��ي 
يج�صد  امل��وؤمت��ر  تنظيم  اأن  املجتمع، 
روؤي����ة ال�����وزارة وت��وج��ه���ت��ه��� يف تعزيز 
القدرات الطبية يف الدولة، من خالل 
اإيج�د من�صة علمية ت�صهم يف تطوير 
يف  وال�صتثم�ر  والبتك�رات  الأب��ح���ث 
اأبح�ث  لإنت�ج  الطبية،  التكنولوجي� 
م��ب��ت��ك��رة ت����رثي امل��ع��رف��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 

املجتمع الإم�راتي، وخلق بيئة داعمة 
للكف�ءات الوطنية الق�درة على اإيج�د 
احللول املبتكرة لالأمرا�ض واملر�صى، 
مئوية  م�������ص���ت���ه���دف����ت  ي���ح���ق���ق  مب������ 
الع�ملي  الب��ت��ك���ر  ري�����دة  الإم�������رات يف 
فّع�ل  �صحي  نظ�م  اإر���ص���ء  يف  وت�صهم 
وم�����ص��ت��دام. واأ����ص����ف ال��دك��ت��ور خليل 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  م�صت�ص�ر  ق���ئ��د 

ال�صحية  للبحوث  الوطني  املركز  يف 
املوؤمتر  خ��الل  م��ن  "ن�صعى  ب���ل��وزارة 
البحوث  م�����ص��ت��ج��دات  م���واك���ب���ة  اإىل 
اأف�صل  وت���ب���ن���ي  ال���ط���ب���ي���ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل��م���ر���ص���ت ال��دول��ي��ة يف ه��ذا اجل�نب 
البحث  ب������ص��رتات��ي��ج��ي���ت  ل���الرت���ق����ء 
�صروط  م���ن  اأن  م��و���ص��ح���ً  ال��ع��ل��م��ي، 
ملخ�صه  يتج�وز  ب���أل  البحث  تقدمي 
من�صوراً  يكون  واأل  كلمة،    300 ال��� 
يف  الب�حث  فيه  �ص�رك  قد  اأو  �ص�بق�ً، 
لتقدمي  موعد  واآخ���ر  �ص�بق،  م��وؤمت��ر 
يف  املقبل،  �صبتمرب   15 يوم  البحوث 
البحوث يوم  حني ي�صدر قرار قبول 
15 اأكتوبر الق�دم، علم�ً اأن الت�صجيل 
وامل�����ص���رك��ة يف امل���وؤمت���ر جم����ين، على 
لبحثه من  الب�حث ملخ�ص�ً  اأن يقدم 
NCHR@ :خالل الرابط الت�يل

.mohap.gov.ae

•• اأبوظبي-الفجر: 

مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية، وب�لتع�ون مع موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية والحت�د 
الن�ص�ئي الع�م ون�دي تراث الإم�رات، ا�صت�ص�ف ق�صر الوطن يوم 23 اأغ�صط�ض 
اأكرث من مئة من ال�صيدات الإم�راتي�ت امل�صن�ت يف جتربة ملهمة تعرفن خالله� 

على ت�ريخ الدولة العريق وح��صره� امل�صرق، وروؤيته� مل�صتقبل اأكرث ازده�راً.
وانطالق�ً من الدور البّن�ء الذي لط�مل� لعبته املراأة الإم�راتية يف بن�ء املجتمع 

على  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم  مبن��صبة  الوطن  ق�صر  حر�ض  التنمية،  وم�صرة 
ا�صت�ص�فة هذه املجموعة كب�درة عرف�ن وامتن�ن ل�صيدات الوطن الالتي اأعددن 
اأجي�ل اليوم وامل�صتقبل واطالعهن على ملحة عن الإرث الرا�صخ الذي �ص�همن 
برت�صيخ دع�ئمه، وا�صتعرا�ض اأبرز املحط�ت الت�ريخية لدولة الإم�رات وع�داته� 

وتق�ليده� وم�صرته� امللهمة حتى اليوم.
جمموعته  على  الوطن  لق�صر  زي�رتهن  اأثن�ء  الإم�راتي�ت  ال�صيدات  وتعرفت 
اأ�صياًل، والأعم�ل الفنية  الوا�صعة مع القطع الأثرية التي حتمل بعداً ثق�في�ً 

واملخطوط�ت الن�درة. ومت اطالعهن اأي�ص�ً على نظ�م احلوكمة الق�ئم يف دولة 
الإم�رات وم�آثر الآب�ء املوؤ�ص�صني من خالل مع�ر�ض الق�صر، وحظيت كل منهن 
بفر�صة الدخول اإىل الغرف التي ك�نت خم�ص�صة لكب�ر الزوار الأج�نب، اإ�ص�فة 
الإم���رات لر�صم مالمح  التي ت�صهد لق�ءات ق�دة دولة  اإىل غرف الجتم�ع�ت 
الفنون  على  بدقة  التعرف  فر�صة  على  اأي�ص�ً  ال��زائ��رات  وحظيت  م�صتقبله�. 
العمرانية  الفنون  �ص�هدن  حيث  ال��وط��ن،  ق�صر  به�  ي�صتهر  التي  العمرانية 
ل  ج���زءاً  تعترب  وال��ت��ي  الإ�صالمية،  الهند�صية  والأمن����ط  التقليدية  العربية 

يتجزاأ من ت�صميمه الفريد.
�صخ�صية  ب��ط���ق���ت  ال��ع��رب��ي  اخل��ط  يف  متخ�ص�ض  �صمم  زي���رت��ه��ن،  نه�ية  ويف 

لل�صيدات حتمل اأ�صم�ءهن احتف�ًء بيومهن يف ق�صر الوطن.
وميت�ز زي�رة ق�صر الوطن بتجربة ثق�فية فريدة، وميكن للزوار من خمتلف 
وت��ك��راراً، ل�صيم� واأن زي���رة واح��دة غر ك�فية مل�ص�هدة  الأعم�ر زي�رته م��راراً 
الت�ريخي  اإرث���ه  على  وال��ت��ع��رف  الفنية  وعج�ئبه  العمرانية  روائ��ع��ه  جميع 

الأ�صيل. 

ق�سر ال�طن ي�ستقبل اأكرث من مئة �سيدة اإماراتية م�سنة لتعريفهن باإجنازات دولة الإمارات امللهمة بني املا�سي واحلا�سر

يف ي�م املراأة الإماراتية .. بنات ال�طن ي�سردن ق�س�س جناحهن مبجال املحافظة على البيئة 

فتح باب التقدم اأمام االأكادمييني والباحثني للم�شاركة حتى 15 �شبتمرب القادم   

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ُتنظم امل�ؤمتر العلمي الأول للبح�ث الطبية يف دي�سمرب املقبل

»ال�سارقة للتعليم اخلا�س« ترفع م�ست�ى اجلاهزية يف مدار�س الإمارة اخلا�سة
•• ال�صارقة-وام: 

اليوم  مدار�صهم  اىل  ال�ص�رقة  يف  اخل��صة  امل��دار���ض  طلبة  يتوجه 
اإيذان� ببدء الع�م الدرا�صي اجلديد 2022-2023 بعد ا�صتكم�ل 
ي�صمن  مب�  مبكرا  ا�صتعداداته�  اخل��ض  للتعليم  ال�ص�رقة  هيئة 
�صر العملية التعليمية ويف ظل تع�ون ملفت بني خمتلف مكنون�ت 
م�صتوى  م��ن  الهيئة  رفعت  و  الأم���ور.  واأول��ي���ء  املدر�صي  املجتمع 
اجل�هزية يف مدار�ض التعليم اخل��ض حمققًة موؤ�صرات اإيج�بية يف 
التخطيط املدر�صي مثمنة يف الوقت ذاته جهود الإدارات والهيئ�ت 
التدري�صية يف خدمة العملية التعليمية وتع�ونهم لتهيئة املجتمع 

حمدثة  الدكتور  وق���ل��ت  اجل��دي��د.  للع�م  ج���دة  لبداية  التعليمي 
اله��صمي رئي�ض هيئة ال�ص�رقة للتعليم اخل��ض اإن قط�ع التعليم 
يحظى ب�هتم�م ودعم من �ص�حب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن 
بن حممد الق��صمي ع�صو املجل�ض الأعلى لالحت�د ح�كم ال�ص�رقة 
واله�م  احليوي  القط�ع  لهذا  الالحمدود  دعمه  يف  ذلك  ويتجلى 
واحلر�ض على ت�صخر ك�فة الإمك�ني�ت مب� ي�صمن تطور وجن�ح 
العملية الرتبوية والتعليمية مم� يدفع اإىل مزيد من بذل اجلهود 
ورفع كف�ءة العمل بهدف حتقيق منجزات تليق مبك�نة ودور اإم�رة 
على  التن�ف�صية  قدرته�  من  ويرفع  التعليمي  النظ�م  يف  ال�ص�رقة 
مبكراً  ا�صتعدت  الهيئة  اأن  واأ�ص�فت   . والع�ملي  املحلي  امل�صتويني 

الجتم�ع�ت  عقد  اإىل  وب���درت  اجلديد  الدرا�صي  الع�م  لنطالق 
وت��ن��ف��ي��ذ ال���زي����رات امل��ي��دان��ي��ة ل�����ص��م���ن ج���ه��زي��ة ج��م��ي��ع املدار�ض 
وا�صتعداد من�ص�آته� ومرافقه� بهدف توفر بيئة تعليمية و�صحية 
تعك�ض قدرة الهيئة وتر�صخ من مك�نة ال�ص�رقة ومركزه� العلمي 
املتميز وتوفر ال�صالمة والأم�ن ملختلف اأطرف العملية التعليمية 
امليدان الرتبوي كم�  اأط��راف  ذات��ه جهود جميع  مثمنة يف الوقت 
هن�أت الطلبة ب�لعودة اإىل املدار�ض ومتنت لهم ع�م�ً درا�صي�ً ح�فاًل 
ب�لإجن�زات والنج�ح�ت مو�صحة اأن الهيئة لط�مل� اعتربت الطلبة 
واأولي�ء الأمور الركيزة الأ�ص��صية يف جن�ح العملية التعليمية اإىل 

ج�نب ك�فة الكوادر الإدارية والتعليمية.

•• ال�صارقة-وام: 

اأكدت القي�دة الع�مة ل�صرطة ال�ص�رقة جن�ح تطبيق املرحلة الأوىل من 
منذ  اإطالقه�  مت  خدمة " ا�صتالم وتو�صيل املعثورات واملفقودات" التي 
"بّراق"  الذكية  للتطبيق�ت  اأ���ص��ول  �صركة  مع  ب�لتع�ون  امل��صي  يونيو 
مقر  يف  وه��م  املفقودة  ممتلك�تهم  ا�صتالم  من  املتع�ملني  متكني  بهدف 
�صكنهم دون احل�صور ال�صخ�صي حيث حققت اخلدمة ن�صبة اإجن�ز و�صلت 
اإل�ى %97. وق�ل العقيد يو�صف بن حرمول مدير اإدارة مراكز ال�صرطة 
ا�صتمرارية  على  حري�صة  ال�ص�رقة  ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  ان  ال�ص�ملة 

ذلك  ينعك�ض  مب�  املتع�ملني  على  اإجراءاته�   وت�صهيل  خدم�ته�  تطوير 
وزارة  ا�صرتاتيجية  م��ع  ين�صجم  ومب����  ل��ه��م  احل��ي���ة  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

الداخلية الرامية اإىل تعزيز ا�صع�د املتع�ملني ب�خلدم�ت املقدمة.
واأ���ص���ر اإىل اأن���ه مت اإجن����ز امل��رح��ل��ة الأول�����ى خل��دم��ة " ا���ص��ت��الم وتو�صيل 
املعثورات " يف مركزي �صرطة وا�صط ال�ص�مل و�صرطة البحرة ال�ص�مل 
وج�ري البدء يف تطبيق  املرحلة الث�نية يف املراكز الأخرى الت�بعة للقي�دة 
اأن القي�دة حري�صة كذلك على تكثيف  الع�مة ل�صرطة ال�ص�رقة م�صيف�ً 
حتقيق�ً  املعنية  اجل��ه���ت  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع���ون  جم����لت  وف��ت��ح  جهوده� 

لأهدافه� و تعزيزاً جلودة احلي�ة لأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

  مت��صي� مع خطة وزارة ال�صحة ووق�ية املجتمع لتو�صيع وزي�دة نط�ق الفحو�ص�ت 
كورون�  بفرو�ض  امل�ص�بة  احل����لت  وح�صر  املبكر  الكت�ص�ف  بهدف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخ�لطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد 
فئ�ت خمتلفة  على  امل��صية   24 ال�  ال�ص�ع�ت  217،582 فح�ص� جديدا خالل 
تكثيف  الطبي.   و�ص�هم  الفح�ض  تقني�ت  واأح��دث  اأف�صل  ب��صتخدام  املجتمع  يف 
اإجراءات التق�صي والفح�ض يف الدولة وتو�صيع نط�ق الفحو�ص�ت على م�صتوى 

الدولة يف الك�صف عن 534 ح�لة اإ�ص�بة جديدة بفرو�ض كورون� امل�صتجد من 
جن�صي�ت خمتلفة، وجميعه� ح�لت م�صتقرة وتخ�صع للرع�ية ال�صحية الالزمة، 
وزارة  اأعلنت  ح�لة.   كم�   1،013،865 امل�صجلة  احل���لت  جمموع  يبلغ  وبذلك 
اأي ح�لة وف�ة يف الأرب��ع والع�صرين �ص�عة  ال�صحة ووق�ية املجتمع عدم ت�صجيل 
امل��صية، وبذلك يبلغ عدد الوفي�ت يف الدولة 2،341 ح�لة.   كم� اأعلنت الوزارة 
 - "كوفيد  امل�صتجد  كورون�  بفرو�ض  مل�ص�بني  جديدة  ح�لة   649 �صف�ء  عن 
الت�م من اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيه� الرع�ية ال�صحية الالزمة  19" وتع�فيه� 
منذ دخوله� امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع ح�لت ال�صف�ء 992،665 ح�لة.

�سرطة ال�سارقة تنجز املرحلة الأوىل من 
خدمة  »ا�ستالم وت��سيل املعث�رات«

»ال�سحة« جتري 217,582 فح�سا وتك�سف عن 534 
اإ�سابة جديدة ب�"ك�رونا" و649 حالة �سفاء

دائرة تنمية املجتمع باأبوظبي تعلن عن اأمتتة عملية تقييم مهنيي الرعاية االجتماعية يف االإمارة

مبارك العامري: الأمتتة تهدف اإىل حت�سني ج�دة اخلدمات 
املقدمة للمهنيني الراغبني باحل�س�ل على رخ�سة مزاولة املهنة
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•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  ي��ح��ت��ف��ي 
الإم�راتية  امل���راأة  بيوم  وال�صت�ص�رات 
الث�من والع�صرين من  الذي ي�ص�دف 
جلهوده�  تقديراً  ع���م؛  كل  اأغ�صط�ض 
الف�علة يف نه�صة وتقدم  وم�ص�همته� 
م  اإذ كرَّ ال��ع���مل��ي��ة،  ال��وط��ن واإجن���زات��ه��� 
بهذه املن��صبة الدكتور حممد عبداهلل 
موظف�ت  التنفيذي  الرئي�ض  العلي 
البحث  يف  دوره��ن  مثمن�ً  "تريندز"، 
متمكن  ج��ي��ل  ل��ب��ن���ء  ال��ه���دف  العلمي 

ب�ملعرفة.
وق�ل الدكتور العلي يف ت�صريح بهذه 
ت�صكل  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  اإن  املن��صبة 
عن�صراً مهم�ً وفع�ًل يف م�صرة البن�ء 
مع  جنب  اإىل  جنب�ً  وتعمل  وال��ت��ق��دم، 
طموح�ت  وحتقيق  للتمكني  ال��رج���ل 
الدولة وال�صطالع ب�إجن�زات ل مثيل 

له�.
امل����راأة الم���رت��ي��ة حققت  اأن  واأ����ص����ف 
وع�ملية  واإق��ل��ي��م��ي��ة  اإجن�������زات حم��ل��ي��ة 
ع�ملي�ً  متقدمة  مراتب  تتبواأ  جعلته� 
املوؤ�صرات احليوية، حيث  ع��دٍد من  يف 

حلت يف املرتبة الأوىل عربي�ً يف جم�ل 
حقوق املراأة ومتكينه� قي�دي�ً وبرمل�ني�ً. 
الإم�راتية  امل����راأة  اأن  ال��ع��ل��ي  د.  واأك����د 
توؤكد يوم�ً بعد يوم كف�ءته� وجدارته� 
ال��ع���ل��ي��ة، ومت��ي��زه��� يف ك���ل م���ك����ن اأو 
الدعم،  ه��ذا  بف�صل  ب��ه  تعمل  جم���ل 
ومديرة  وزي��رة  اليوم  اأ�صبحت  بحيث 
وم�صوؤولة وطبيبة ومهند�صة وُمعلِّمة 
ال��ف�����ص���ء واجلي�ض  وب���ح��ث��ة يف جم����ل 
الفنية  املج�لت  �صتى  ويف  وال�صرطة، 
امل����راأة يف  واأ����ص����د بح�صور  والإداري������ة. 
جم�ل  يف  الت�ريخي  الإجن����ز  ت�صطر 

الإم�راتي،  ال�صلمي  النووي  الربن�مج 
من   20% قرابة  امل���راأة  �صكلت  حيث 
الإم�����رات  موؤ�ص�صة  موظفي  جم��م��وع 
الت�بعة  وال�����ص��رك���ت  ال��ن��ووي��ة  للط�قة 
الن�صب يف قط�ع  اأع��ل��ى  له�، وه��ي م��ن 
الط�قة النووية على م�صتوى الع�مل. 
برن�مج  يف  ك��ب��ر  دور  ل��ه���  ك�����ن  ك��م��� 
وم�صب�ر  ال��ع���مل��ي  الف�ص�ئي  الإم������رات 
ح�صوره�  اأث���ب���ت���ت  وك���ذل���ك  الأم�������ل، 
املتحدة  الأمم  املتميز يف  الدبلوم��صي 
و�����ص����ف�����رات ال����دول����ة يف ال���ع���دي���د من 

الدول.

وق�ل اإن الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية 
اأغ�صط�ض،   28 يف  �صنوي�ً  يتم  ال���ذي 
جلهوده�  وع���رف����ن����ً  ت���ق���دي���راً  ي����أت���ي 
الف�عل  وعط�ئه�  ال��ق��وي  وح�صوره� 
وامل��ت��م��ي��ز خل��دم��ة وط��ن��ه��� يف خمتلف 
جم�لت العمل، حيث �صطرت ق�ص�ض 
العمل،  جن�ح ملهمة يف جميع مواقع 
واأثبتت اأنه� على قدر ع�ٍل من الكف�ءة 
وامل�����ص��وؤول��ي��ة. واأك����د ال��دك��ت��ور حممد 
للبحوث  "تريندز  اأن  العلي  ع��ب��داهلل 
وال�صت�ص�رات" اأخذ على ع�تقة العمل 
ال�ص�ب�ت،  وخ��صة  امل���راأة،  متكني  على 

العلمي،  وال��ب��ح��ث  امل��ع��رف��ة  يف جم����ل 
املجتمعي  "تريندز"  ل����دور  حت��ق��ي��ق���ً 
اإي����ج�����د جيل  ال���ك����م���ل، ور����ص����ل���ت���ه يف 

كطريق  ب�ملعرفة  يوؤمن  متمكن  ق���در 
يف  وامل�����ص���رك��ة  امل�صتقبل  ل���ص��ت�����ص��راف 
�صنعه، م�صراً اإىل اأن املراأة الإم�راتية 

%40 من الع�ملني  ت�صغل اأكرث من 
من  كبر  ع��دد  ومنهن  "تريندز"،  يف 

القي�دات البحثية والإدارية.

••دودوما - تنزانيا-وام:

اأبوظبي رحلة مب�ص�ركة جمموعة من  نظمت جم�ل�ض 
اأعلى قمة يف  يعد  ال��ذي  كلمنج�رو  اإىل جبل  املواطن�ت 
ارتف�عه�  ويبلغ  تنزاني�  �صرق  �صم�ل  والواقعة  اأفريقي� 

. البحر  �صطح  فوق  مرتا   5.895
وت�أتي هذه املب�درة تزامن�ً مع احتف�ل الدولة مبن��صبة 
�صهر  من   28 يوافق  " الذي  الإم�راتية  امل��راأة  " يوم 

اأغ�صط�ض من كل ع�م .. وتعبراً عن قوة اإرادة املراأة يف 
الإم�رات وقدراته� على مواجهة خمتلف التحدي�ت.

بت�صلقهن  التحدي  غم�ر  اإم���رات��ي���ت   10 خ��صت  وق��د 
قمة اجلبل ورفعن علم دولة الإم�رات العربية املتحدة 
ب�لتحدي�ت  مليئة  رح��ل��ة  ب��ع��د  ال��ق��م��ة  و���ص��ول��ه��ن  ل���دى 
ا�صتغرقت �صتة اأي�م .. فيم� ت�صتهدف هذه الرحلة ن�صر 
القيم الإيج�بية وروح التع�ون والتحدي والإ�صرار على 

النج�ح وبلوغ الأهداف.

•• اأبوظبي-وام:

2009، اأهمية كبرة لتمكني  اإن�ص�ئه� يف ع�م  اأولت الهيئة الحت�دية للرق�بة النووية، منذ 
الإم�راتيني يف قط�ع الرق�بة النووية من اأجل حتقيق روؤية دولة الإم�رات العربية املتحدة يف 
تطوير برن�جمه� النووي ال�صلمي و�صم�ن ا�صتدامته. وقد حظي هذا التمكني بنف�ض الأهمية 
للمراأة الإم�راتية و الداعم لروؤية حكومة دولة الإم�رات يف التوازن بني اجلن�صني خ��صة يف 
 43% و  الهيئة  الع�ملة يف  القوى  اإجم�يل  44? من  اليوم  امل��راأة  وت�صكل  النووي.  القط�ع 
13 امل��صية، حققت الهيئة خطوات  ال�  منهن ي�صغلن من��صب قي�دية. وعلى مدى ال�صنوات 
كبرة يف متكني املراأة واإ�صراكه� يف دوره� الرق�بي من خالل تنفيذ برامج بن�ء القدرات مثل 
القط�ع  يف  قدراتهم  لبن�ء  ال�صب�ب  اخلريجني  ي�صتهدف  ال��ذي  املتدربني  املهند�صني  برن�مج 

الرق�بي النووي حيث تخرجت 19 امراأة من بني 31 خريج�ً.
الرق�بة  قط�ع  للتخ�ص�ض يف  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  وخ��ربات  م��ه���رات  تطوير  الهيئة  دعمت  كم� 

اإم�راتي�ت  ث��الث  اأول  لديه�  الع�ملة  ال��ق��وى  �صمن  م��ن  ال��ي��وم  الهيئة  ت�صم  حيث  ال��ن��ووي��ة، 
الهند�صة  يف  الدكتوراه  درج��ة  على  ح��صلة  اإم�راتية  واأول  النووي،  الق�نون  يف  متخ�ص�ص�ت 
النووية اإ�ص�فة اإىل اأول مفت�صة اإم�راتية دولية حلظر النت�ص�ر النووي بعد اكم�له� برن�جم�ً 

تدريبي�ً مكثف�ً يف الوك�لة الدولية للط�قة الذرية.
املراأة  لعبت  لقد  النووية:  للرق�بة  للهيئة الحت�دية  الع�م  املدير  فيكتور�صن،  وق�ل كري�صرت 
الإم�راتية دوراً ل غنى عنه يف الرق�بة على القط�عني النووي والإ�صع�عي يف دولة الإم�رات 
العربية املتحدة. ودعم�ً جلهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على متكني الإم�راتيني، وخ��صة 
اأو  النووية  امل�ص�در  ب��صتخدام  الأن�صطة  جميع  واأم��ن  �صالمة  ل�صم�ن  قدراتهم  لبن�ء  امل��راأة، 

امل�صعة. نحن فخورون بروؤية الإم�راتي�ت ي�ص�همن ب�صكل كبر يف مثل هذا القط�ع احليوي.
و ُيعد بن�ء القدرات الإم�راتية يف قط�ع الرق�بة النووية من اأولوي�ت الهيئة ل�صم�ن ا�صتدامة 
مه�مه� الرق�بية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة ق�ئمة على املعرفة والبتك�ر للم�ص�عدة يف بن�ء 

امله�رات الإم�راتية واحلف�ظ عليه� يف هذا القط�ع.

يت�سلقن اأعلى قمة يف اأفريقيا  اإماراتيات   10
ويرفعن علم الإمارات تزامنا مع ي�م املراأة

املراأة الإمارتية ت�ساهم يف �سمان �سالمة واأمن الأن�سطة الن�وية والإ�سعاعية يف الإمارات

•• دبي-وام:

لل�صب�ب  الحت�دية  املوؤ�ص�صة  اأطلقت 
ب�لتع�ون مع هيئة اخلدمة الوطنية 
والحتي�طية مب�درة "�ص�ب�ت فخر" 
تعزز  ال��ت��ي  "فخر"  م��ب���درة  �صمن 
م��ف��ه��وم ال��ع��ط���ء وح���ب ال��وط��ن من 
خالل ت�صليط ال�صوء على جمموعة 
م��ن ال��ن��م���ذج ال��وط��ن��ي��ة امل�����ص��رف��ة يف 
اإله�م  م�صدر  لتكون  ال��ع��ز  مي�دين 
لالأجي�ل.  تعمل املب�درة التي �صتبداأ 
يف �صهر نوفمرب املقبل على حم�ك�ة 
مل��دة يوم  الوطنية  جت��رب��ة اخل��دم��ة 
لتعزيز  التدريبي  املع�صكر  يف  واح��د 
ال��وع��ي ال��ث��ق���يف ل�����ص���ب���ت الإم������رات 
 35 اإىل   18 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  م��ن 
الأ�ص��صية  امل��ه���رات  خ��الل  من  �صنة 
املتنوعة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  وال��ت��دري��ب���ت 
مم� �صي�صهم يف بن�ء و�صقل امله�رات 
ال�صخ�صية وتعزيز دورهن يف خدمة 
ال���وط���ن ك��م��� ت���رك���ز امل����ب�����درة على 
مع  وال��ف��خ��ر  الن��ت��م���ء  قيم  تر�صيخ 
ك�لعتم�د  القي�دية  امله�رات  تعزيز 
الوقت  قيمة  واإدراك  النف�ض  على 
الن�صب�ط  على  امل��رتت��ب��ة  وامل��ع���ين 

والتزام والعمل اجلم�عي وغره�.
وق�����ل ال���ل���واء ال��رك��ن ط��ي���ر ال�صيخ 
اأح�����م�����د ب�����ن ط���ح���ن���ون ب�����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي���ن  اآل 
مب�درة  اإن  والحتي�طية  الوطنية 
ثقة القي�دة  جت�صد  فخر"  "�ص�ب�ت 
التي  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  الر�صيدة يف 

�ص�همت ومنذ قي�م الحت�د يف تربية 
ك�ن  التي  الأج��ي���ل  واإع���داد  وتن�صئة 
له� دور كبر يف بن�ء ورفعة وازده�ر 
هذا الوطن وهي اليوم ع�زمة على 
الوقوف جنب�ً اإىل جنب مع اإخوته� 
التنمية  ع���ج���ل���ة  ل����دف����ع  ال�����رج������ل 
ال�ص�ملة للخم�صني ع�م�ً املقبلة بكل 

�صج�عة.
امل���راأة يف املع�صكرات  اأن وج��ود  واأك��د 
ف��ر���ص��ة ذهبية  ي��ع��ت��رب  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ق����رب ع��ل��ى طبيعة  ل���الط���الع ع���ن 
احلي�ة الع�صكرية واكت�ص�ب اخلربات 
تعزز من  التي  وامل��ه���رات اجل��دي��دة 

قدراتهن وت�صقل مه�راتهن.
بنت  �صم�  اأك��دت مع�يل  من ج�نبه� 
وزيرة  امل���زروع���ي  ف���ر���ض  ب��ن  �صهيل 
امل�����راأة  اأن  ال�����ص��ب���ب  ل�������ص���وؤون  دول�����ة 
يف  م��ه��م���ً  دوراً  ل��ع��ب��ت  الإم�����رات����ي����ة 
ت�أ�صي�صه�  منذ  الدولة  بن�ء  م�صرة 

واأث���ب���ت���ت اأن���ه���� ���ص��ري��ك��ة ال��ن��ج���ح يف 
ك�فة القط�ع�ت التنموية؛ وبرهنت 
حتقيق  ع����ل����ى  ق����درت����ه�����  ل����ل����ع�����مل 
وامل�صتدامة  ال��ن��وع��ي��ة  امل��ك��ت�����ص��ب���ت 
ال�ص�ملة  التنمية  جهود  يف  لت�ص�هم 
العربية  الإم�������رات  ت�صهده�  ال��ت��ي 

املتحدة.
وق�لت مع�ليه� : ل ميكن احلديث 
اإجن���ز وجن���ح لتمكني املراأة  اأي  عن 
الإم�راتية دون الوقوف عند الروؤية 
ال�صتثن�ئية  واجل���ه���ود  احل��ك��ي��م��ة 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  ل�صمو 
رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة 
املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة 
لأك���رث  الإم�رات"  "اأم  الأ����ص���ري���ة 
ومتكني  دع���م  يف  ع����م  خم�صني  م��ن 
مك�نة  لتعزيز  ال�صبل  ك�فة  وتوفر 
وال�ص�ب�ت  ع���م  ب�صكل  الن�ص�ء  ودور 

ال�صعيدين  ع���ل���ى  خ��������ض  ب�����ص��ك��ل 
الوطني والدويل.

امل������زروع������ي : م����ب�����درة  واأ������ص������ف�����ت 
ا�صتثن�ئية  فر�صة  فخر"  "�ص�ب�ت 
جتربة  خلو�ض  اإم�راتية  �ص�بة  لكل 
فهي  واح��د  ليوم  الوطنية  اخلدمة 
امل�صوؤولية  ق��ي��م  غ��ر���ض  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
اإىل  الإيج�بية  وامل��واط��ن��ة  الوطنية 
الأ�ص��صية  امل��ه���رات  اكت�ص�ب  ج�نب 
ت�صهم يف  التي  املتنوعة  والتدريب�ت 
بن�ء ال�صخ�صية �صعي�ً لتنمية اأجي�ل 
وا�صتكم�ًل  ب���ل��ه��وي��ة  تعتز  م��وؤه��ل��ة 
ال���وط���ن���ي���ة وم������ حتمله  ل��ل��م�����ص��رة 
ال���ولء والن��ت��م���ء للوطن  م��ن قيم 
�ص�ب�ت  مع�ليه�  وح��ث��ت  وال��ق��ي���دة. 
للمب�درة  الن�����ص��م���م  ع��ل��ى  ال��وط��ن 
خالله�  م�����ن  مي���ك���ن���ه���ن  ك��م��ن�����ص��ة 
واعتزازهن  ف��خ��ره��ن  ع��ن  التعبر 
ال��وط��ن ك��ع��ن������ص��ر منتجة  ب��خ��دم��ة 

وموؤثرة وق�درة على العط�ء بكف�ءة 
واق��ت��دار فهن الأك��ف���أ والأح��ق بلعب 

هذا الدور وحتمل هذه امل�صوؤولية.
واأ�ص�رت العميد الركن عفراء �صعيد 
بنت  خولة  مدر�صة  ق�ئد  الفال�صي 
مب�درة  اأن  اإىل  الع�صكرية  الأزور 
"�ص�ب�ت فخر" هي ت�أكيد على الدعم 
تنعم  الذي  الالمتن�هي  والت�صجيع 
به املراأة يف دولة الإم�رات ب�عتب�ره� 
يف  رئي�صي  و�صريك  املجتمع  ن�صف 
عملية التنمية ال�ص�ملة التي ترتكز 
على بن�ء الإن�ص�ن والذي تقوم املراأة 
بدور كبر يف تربيته واك�ص�به القيم 
ال��وط��ن��ي��ة والأخ��الق��ي��ة وع��ل��ي��ه ف�إن 
املع�صكرات  يف  ف��خ��ر  ���ص���ب���ت  وج����ود 
منحهن  يف  ���ص��ي�����ص���ه��م  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التي  املزيد من اخل��ربات وامل��ع���رف 
م��ن ���ص���أن��ه��� ت��ع��زي��ز ال��وع��ي الأمني 
وال���وط���ن���ي مب���� ي��ع��ود ب���ل��ن��ف��ع على 

الأ�صرة واملجتمع.
مدير  النظري  �صعيد  �صع�دة  وق���ل 
لل�صب�ب  الحت����دي���ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ع����م 
منذ  ف����خ����ر  م������ب�������درة  ح����ر�����ص����ت   :
انطالقه� على ت�صليط ال�صوء على 
ال�صب�ب  فيه�  يربز  التي  القط�ع�ت 
خدمة  يف  رئ��ي�����ص��ي���  دورا  وي��ل��ع��ب��ون 
املراأة  يوم  يف  الع�م  وه��ذا  اأوط�نهم؛ 
فخر"  "�ص�ب�ت  ج����ءت  الإم����رات���ي���ة 
عرب  املتميزة  املحط�ت  ه��ذه  لتكمل 
ال��ف��ر���ص��ة لأخ��وات��ن��� لكت�ص�ب  م��ن��ح 
ال��ت��ي تنطوي  امل���ه����رات الأ���ص������ص��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��� ال��ت��ج��رب��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة من 
خالل دورات ت�صقل امله�رات وتعزز 
الوطنية  امل�صوؤولية  روح  و  القدرات 
مي�دين  يف  ال����وط����ن  خ���دم���ة  ع����رب 

املراأة  اأن  اإىل  م�صرا  والفخر،  العز 
ال�صنوات  اأثبتت على مر  الإم�راتية 
امل������ص��ي��ة ق��درت��ه��� ع��ل��ى ال��ت��واج��د يف 
�ص�حبة  دائًم�  وك�نت  املي�دين  ك�فة 

ب�صمة واأثر وا�صح.
املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ال���ن���ظ���ري  ون�����وه 
�صتعمل  ل���ل�������ص���ب����ب  الحت���������دي��������ة 
ب�����ل����ت����ع�����ون م�����ع ه���ي���ئ���ة اخل����دم����ة 
اإت�حة  على  والحتي�طية  الوطنية 
ل��ت��ج��رب��ة اخلدمة  ال��ف��ر���ص��ة  ه����ذه 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ي���وم واح�����د وذل�����ك من 
خالل فتح ب�ب الت�صجيل يف املب�درة 
امل�ص�ركة  م���ن  ال���راغ���ب����ت  ل��ت��م��ك��ني 
ف��ي��ه��� ل��ي��ك��ن من�����ذج ف��خ��ر وق����دوات 
اجلميل  ورد  ال��وط��ن  �ص�ب�ت  لبقية 
خل�����رات�����ه وا������ص�����ت�����ق�����راره. وك����ن���ت 

امل��وؤ���ص�����ص��ة الحت�����دي����ة ل��ل�����ص��ب���ب قد 
للتعبر  "فخر"  م���ب����درة  اأط��ل��ق��ت 
ملنت�صبي  وال��ت��ق��دي��ر  الم��ت��ن���ن  ع���ن 
اخلدمة الوطنية، فيم� �ص�ركت 50 
الدولة  اإم�����رات  خمتلف  م��ن  �ص�بة 
ملع�صكر  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  يف 
املق�م  ال��ت��دري��ب��ي  فخر"  "�ص�ب�ت 
مل���دة ي���وم واح����د ح��ي��ث ت��درب��ن على 
الع�صكري  ال��ث��ق���يف  ال���وع���ي  ت��ن��م��ي��ة 
وال������ب������دين ع�����رب ت���ل���ق���ي امل�����ه������رات 
والتدريب�ت  الأ�ص��صية  الع�صكرية 
املختلفة بهدف التعريف ب�لأهداف 
على  الوطنية  للخدمة  احلقيقية 
تدريب�ت عملية  ال��واق��ع عرب  اأر���ض 
وتعليم  الأ�صلحة  ا�صتخدام  لطرق 

الرم�ية.

•• اأبوظبي -وام:

اأن  الفرن�صية  اجلمهورية  لدى  الدولة  �صفرة  العتيبة  م�نع  هند  �صع�دة  اأك��دت 
دول��ة الإم���رات ت�صطلع ب��دور رائ��د ع�ملي�ً يف متكني امل��راأة ، م�صرة اإىل اأن روؤية 
�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ض 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية ، ملهمة 
للمراأة الإم�راتية وك�فة الن�ص�ء ، وحفزت ابنة الإم�رات على الدخول يف مي�دين 

عمل كثرة ومتنوعة وحتقيق التميز والنج�ح.
وق�لت يف حوار مع وك�لة اأنب�ء الإم�رات "وام" مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية ، اإنن� 
نعتز ونفتخر مب� حققته دولة الإم�رات يف جم�ل متكني املراأة ودعم طموح�ته�، 
فقد ن�لت الكثر من الرع�ية والهتم�م والتقدير وب�تت على ا�صتعداد للمرحلة 
املقبلة من النمو. واأو�صحت �صع�دته� " اأنن� يف يوم املراأة الإم�راتية، من املهم اأن 
نت�أمل م� اأجنزته دولة الإم�رات على �صعيد متكني وتقدم املراأة يف ك�فة املج�لت 
، فقد تقدمت الدولة ع�م 2020 اإىل املركز 18 ع�ملي�ً واملركز الأول يف الع�مل 
العربي يف معدلت التك�فوؤ بني اجلن�صني ، ولدين� هيئ�ت احت�دية، مثل "جمل�ض 
الإم�رات للتوازن بني اجلن�صني"، تعمل على جعل دولة الإم�رات منوذج�ً ع�ملي�ً 
يحتذى به للتوازن بني اجلن�صني". واأ�ص�فت "تبلغ ن�صبة متثيل املراأة يف املجل�ض 
الوطني الحت�دي 50 يف امل�ئة ب�لإ�ص�فة اإىل احل�صور الف�عل للمراأة الإم�راتية 
امراأة  بتعيني  املدرجة  ال�صرك�ت  ُتلزم احلكومة جميع  ، كم�  ال��وزراء  يف جمل�ض 
واحدة على الأقل يف جم�ل�ض اإدارته� وتق�صي قوانني الدولة ب�مل�ص�واة يف الأجور 
بني الن�ص�ء والرج�ل ، ويف املج�ل الدبلوم��صي، ت�صكل الن�ص�ء حوايل 43 يف امل�ئة 

من القوى الع�ملة يف وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل".
اإىل �صمو ال�صيخة ف�طمة  وتوجهت �صع�دة هند م�نع العتيبة ب�ل�صكر والتقدير 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  ال��ع���م،  الن�ص�ئي  الحت����د  رئي�صة  م��ب���رك  بنت 
والطفولة، الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية "اأم الإم�رات"، على دوره� 
ال�ص�ملة  التنمية  عملية  يف  اأ�ص��صي  ك�صريك  امل��راأة  دعم  يف  واملحوري  اجلوهري 
ل��دول��ة الإم�����رات وازده���ره���. واأ���ص���ف��ت " اأن�����ص���أت �صموه� ع���م 1973، جمعية 
نه�صة املراأة الظبي�نية لتنظيم ف�صول حمو الأمية للن�ص�ء، واأف�صت اجلمعية يف 

نه�ية املط�ف اإىل ت�أ�صي�ض الحت�د الن�ص�ئي الع�م، وقد ك�ن معدل معرفة القراءة 
والكت�بة لدى الن�ص�ء حوايل 30 يف امل�ئة اآنذاك اأم� اليوم، فتت�بع 95 يف امل�ئة 

من خريج�ت ??املدار�ض الث�نوية تعليمهن يف موؤ�ص�ص�ت التعليم الع�يل".
وق�لت �صع�دته� : ب�صفتي �صفرة لدولة الإم�رات، اأعتز ب�مل�ص�ركة يف هذه املرحلة 
ا�صتثن�ئية  جهوداً  الر�صيدة  قي�دتن�  بذلت  وقد   ، وطني  منو  ومن  التطوير  من 
لتزويد املراأة الإم�راتية ب�مله�رات الالزمة للنهو�ض ب�لدولة من خالل الهتم�م 
ب�لتعليم واإمداده� ب�مله�رات الالزمة لتكون ق�درة على اإحداث الت�أثر الإيج�بي 
براعته�  تثبت  اأن  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  ا�صتط�عت  وعليه   ، احلي�ة  من�حي  ك�فة  يف 
امل�ئة  يف   80 امل���راأة  �صكلت  حيث  الف�ص�ء،  ا�صتك�ص�ف  مثل  ج��دي��دة  جم���لت  يف 
املريخ  م��دار  اإىل  و�صل  الأمل" ال��ذي  "م�صب�ر  ب���  اخل������ض  العلمي  الفريق  م��ن 

ل�صتك�ص�فه، مم� يفتح اآف�ق�ً جديدة اأم�م الفتي�ت نحو امل�صتقبل امل�صرق.
واأ�ص�فت ق�ئلة :" يف اإك�صبو 2020 دبي، ق�دت مع�يل رمي بنت اإبراهيم اله��صمي 
اإك�صبو دويل يتم تنظيمه يف منطقة  اأول   ، التع�ون الدويل  وزيرة دولة ل�صوؤون 
50 يف امل�ئة من القوى  ال�صرق الأو�صط واأفريقي� وجنوب اآ�صي�، ومثلت الن�ص�ء 
، كم�  القي�دية فيه  املن��صب  امل�ئة من  61 يف  الإم�راتية  امل��راأة  الع�ملة و�صغلت 
والأع��م���ل اخل��ري��ة، ويف  العلوم  القي�دة يف جم���ل  دف��ة  تتوىل  اأن  للمراأة  ميكن 

الفنون والثق�فة والرع�ية ال�صحية، ويف غره� من القط�ع�ت اله�مة".
 ، واأ�ص�فت �صع�دته� لط�مل� ا�صطلعت الإم���رات العربية املتحدة بدور رائد ع�ملي�ً 
ففي ع�م 2010، دعمت دولة الإم�رات اإن�ص�ء هيئة الأمم املتحدة للمراأة، وهي 
منظمة الأمم املتحدة املعنية ب�مل�ص�واة بني اجلن�صني ومتكني املراأة، ومت انتخ�ب 
الدولة لع�صوية املجل�ض التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف ع�م 2013، 
و�صغلت مع�يل ال�صفرة لن� ن�صيبة، م�ص�عدة وزير اخل�رجية والتع�ون الدويل 
لل�صوؤون ال�صي��صية، املندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم املتحدة، من�صب رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي للهيئة يف ع�م 2017 ، ويف ع�م 2018، �ص�ركت دولة الإم�رات 
ال�صالم  امل��راأة يف  لتمكني  بنت مب�رك  ال�صيخة ف�طمة  �صمو  "مب�درة  اإط��الق  يف 

والأمن" لتعزيز قدرات املراأة يف العملي�ت الع�صكرية وعملي�ت حفظ ال�صالم.
" ك�نت دولة الإم���رات اأحد الرع�ة الرئي�صيني لقرار اجلمعية الع�مة  واأ�ص�فت 
يف  ل��ل��م��راأة  ع�ملي�ً  ي��وم���ً  يونيو   24 يكون  اأن  على  ين�ض  وال���ذي  املتحدة  ل��الأمم 

املراأة  ت�ص�هم  التي  اجلوهرية  النظر  ووجه�ت  ل��الأدوار  تقديراً   ، الدبلوم��صية 
بتقدميه� دعم�ً للدبلوم��صية وال�صوؤون الدولية".

ق�لت �صع�دته� : " انطالق�ً من جتربتي ال�صخ�صية، اأ�صتطيع اأن اأقول اأن املراأة 
، ونحن فخورون مب� تبذله  ك�نت  اأي�ً  امل�صوؤولية  الإم�راتية ل تتواَن عن حتمل 
املراأة الإم�راتية من عمل ج�د ومب� تتحمله من م�صوؤولية ، ولط�مل� لعبت املراأة 
وخر   ، اإليه�  اأ�صندت  التي  العمل  مواقع  خمتلف  يف  جوهري�ً  دوراً  الإم���رات��ي��ة 
امل��راأة يف  2071"، حيث يعد تعزيز م�ص�ركة  "مئوية الإم���رات  مث�ل على ذلك 
جميع القط�ع�ت اأحد الرك�ئز الأ�ص��صية خلطط دولة الإم�رات مبج�ل التنمية 

املجتمعية، اإىل ج�نب بن�ء جمتمع اآمن ومت�ص�مح ومتم��صك".
واأكدت اأن الع�مل اأجمع يقدر م�ص�عي دولة الإم�رات يف دعم ومتكني املراأة ، فوفق� 
لأحدث تقرير للفجوة بني اجلن�صني للمنتدى القت�ص�دي الع�ملي، مت ت�صنيف 
دولة الإم�رات البلد الأف�صل اأداًء يف املنطقة عرب العديد من املوؤ�صرات الفرعية 

املختلفة، بدءاً من التمكني ال�صي��صي وو�صوًل اإىل التعليم".
 ، امل��صية  امل���راأة الإم���رات��ي��ة خ��الل م�صرة اخلم�صني ع���م���ً  وع��ن روؤي��ت��ه��� ل��دور 
ق�لت " ي�صرين كثراً التحدث عن الأدوار التي ميكن لكل من� اأن يوؤديه�، ف�أن� 
اللواتي  الإم�راتي�ت  الكثر من الحرتام والتقدير لالأك�دميي�ت  اأكّن  �صخ�صي�ً 
ي�صهمن يف اإثراء احلوار حول م�صتقبل القت�ص�د الدائري امل�صتدام، وللمهند�ص�ت 

الإم�راتي�ت اللواتي ي�صّكلن م�صتقبل اقت�ص�د الهيدروجني الأخ�صر".
واأكدت �صع�دته� " تدعم دولة الإم�رات العديد من املب�درات الع�ملية املهمة لدعم 
والهند�صة  التكنولوجي�  جم���لت  يف  الفتي�ت  وتعليم  اجلن�صني،  ب��ني  امل�����ص���واة 
"واقع   2022 لع�م  الإم�راتية  امل��راأة  ي��وم  �صع�ر  حتقيق  وبهدف  والري��صي�ت، 
مواجهة  يف  �صرك�ئه�  م��ع  الإم�����رات  دول��ة  تتع�ون  م�صتدام"،  م�صتقبل  ملهم.. 
تداعي�ت تغر املن�خ، حيث اأن نحو 80 يف امل�ئة من الن�زحني عن بالدهم ب�صبب 
تغر املن�خ هم من الن�ص�ء، وينبغي مراع�ة ذلك عند التخطيط ملع�جلة الأزم�ت 
الإم�رات  دولة  ل�صت�ص�فة  نظرا  اأنه  اإىل  واأ�ص�رت  الظ�هرة".  هذه  عن  الن�جمة 
املتحدة الإط�رية  اتف�قية الأمم  الث�منة والع�صرين ملوؤمتر الأطراف يف  للدورة 
من�  ت�صتوجب  الق�ص�ي�  ف�إن هذه  املقبل،  "COP28" الع�م  املن�خ  تغر  ب�ص�أن 
كوفيد19- على  ت��داع��ي���ت  انح�ص�ر  م��ع  اأن���ه  واأو���ص��ح��ت  اله��ت��م���م.  م��ن  الكثر 

م�صتوى الع�مل، يعد دعم دولة الإم�رات - كجزء من اجلهود التي تبذله� الدول 
واملنظم�ت الع�ملية - اأمراً ب�لغ الأهمية خالل اخلم�صني ع�م�ً الق�دمة يف احلد من 
الفقر الذي يع�ين منه الن�ص�ء ، م�صرة اإىل اأنه يف الدول الأ�صد فقراً، ا�صطرت 
الن�ص�ء يف كثر من الأحي�ن اإىل اأداء ثالث مه�م خالل انت�ص�ر اجل�ئحة: فك�ن 
عليهن العمل ، ورع�ية اأطف�لهن، وتعليمهن خالل فرتات اإغالق املدار�ض ، وتقع 
الأزمة،  املن��صبة للخروج من هذه  م�صوؤولية و�صع اخلطط  على ع�تقن� جميع�ً 

واإعط�ء الأولوية لدعم املراأة وتعزيز م�ص�ركته� يف مي�دين العمل املختلفة.
ونوهت اإىل اأنه وفق�ً لتقرير �ص�در عن منظمة العمل الدولية، ميكن مل�ص�عفة 
ال�صتثم�رات يف اقت�ص�د الرع�ية اأن يوؤدي اإىل توفر 117 مليون فر�صة عمل 

جديدة يف هذا القط�ع بحلول ع�م 2030 - معظمه� للن�ص�ء.
وذكرت اأن هن�ك جمموعة من املج�لت التي تعزز دور املراأة يف اقت�ص�د امل�صتقبل، 
ومن هذه املج�لت الوظ�ئف �صريعة النمو يف جم�ل التكنولوجي� ، حيث ت�صر 
الرئي�صية لالقت�ص�د  القط�ع�ت  الفجوات بني اجلن�صني يف  ات�ص�ع  اإىل  البي�ن�ت 
14 يف امل�ئة فقط من الكوادر  اإذ ت�صكل الن�ص�ء مثاًل  الق�ئم على التكنولوجي�، 
الع�ملية الع�ملة يف جم�ل احلو�صبة ال�صح�بية، وهو قط�ع �صي�صهد منواً مرتفع�ً 
، وب���ل��ت���يل علين�  اأج���ور ج��ي��دة  ال��ق���دم��ة م��ع خلق وظ���ئ��ف ذات  خ��الل ال�صنوات 
ا�صتقط�ب املزيد من القي�دات الن�ص�ئية لتعزيز متثيل الن�ص�ء يف تلك القط�ع�ت 
وح�صولهن على املزيد من الوظ�ئف فيه�. واأ�ص�فت "�صعدت ب�مل�ص�ركة يف جن�ح 
املراأة يف اإك�صبو 2020 دبي حتت �صع�ر "وجه�ت نظر جديدة: ازده�ر املراأة ازده�ر 
بن�ًء  كهذه  جم���لت  يف  ع�ملية  �صراك�ت  ت�أ�صي�ض  اإىل  نب�در  اأن  وعلين�  للب�صرية"، 
على جن�ح�تن� املحلية"، لفتة اإىل اأن الإن�ث ميثلن 56 يف امل�ئة من اخلريجني 
يف  وال��ري������ص��ي���ت  والهند�صة  والتكنولوجي�  ال��ع��ل��وم  م�ص�ق�ت  م��ن  الإم���رات��ي��ني 
10000 ط���ل��ب��ة ت��در���ض يف كلي�ت  اأك���رث م��ن  اجل���م��ع���ت احل��ك��وم��ي��ة، ف��ه��ن���ك 
التقنية العلي�. وعن دور املراأة يف م�صرة الإجن�زات الدبلوم��صية للدولة ، ق�لت 
اإن املراأة الإم�راتية حققت اإجن�زات وا�صحة يف جم�ل  �صع�دة هند م�نع العتيبة 
، فنحن ق�ئدات ب�رزات وف�عالت يف هذا  اأي�ص�ً  الدبلوم��صية وال�صوؤون الدولية 
امليدان، ولن� دور مهم يف ال�صي��صة اخل�رجية لدولة الإم�رات، كم� نعمل كل يوم 

على ترك ب�صمتن� وبن�ء اإرث ترتكز اإليه اأجي�ل امل�صتقبل.

»الحتادية لل�سباب« و »اخلدمة ال�طنية« تطلقان »�سابات فخر« لتعزيز دور بنات الإمارات يف خدمة ال�طن

�سفرية الدولة لدى فرن�سا ل� »وام« : الإمارات ت�سطلع بدور رائد عامليا يف متكني املراأة

تريندز يحتفي بيوم املراأة االإماراتي

د. حممد العلي: املراأة الإماراتية ملهمة ومعطاءة عامليًا

»�شابات فخر« تنقل للعامل �شورة املراأة االإماراتية يف امليدان وتوؤكد على كونها م�شدر االإلهام االأول لكافة اأفراد املجتمع  مبادرة   : طحنون  بن  • اأحمد 
املراأة االإماراتية �شريكة النجاح الداعمة مل�شرية التنمية ال�شاملة، و »�شابات فخر« فر�شة لكافة بنات الوطن  : املزروعي  • �شما 

على الدعم والت�شجيع الالمتناهي الذي تنعم به املراأة يف االإمارات تاأكيد  فخر«  »�شابات   : الفال�شي  • عفراء 
• �شعيد النظري : املراأة االإماراتية اأثبتت على مر ال�شنوات قدرتها على التميز يف كافة امليادين و�شابات فخر توؤكد متيز املراأة االإماراتية



االثنني   29  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13632  
Monday    29    August    2022   -  Issue No   13632

04

اأخبـار الإمـارات

خالل حفل نظمته موؤ�ش�شة ميثاء بنت اأحمد ومبادلة للبرتول

ال�سيخة ميثاء : رئي�س الدولة اأكد على اأهمية دور املراأة الإماراتية يف بناء ال�طن

اأحمد بن مب�رك اآل نهي�ن، رئي�صة 
ميث�ء  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأم����ن�����ء  جم��ل�����ض 
للمب�درات  ن��ه��ي���ن  اآل  اأح��م��د  ب��ن��ت 
فكرة  وال���ث���ق����ف���ي���ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
من  امل�صتدامة،  احلقيبة  ت�صميم 
�صع�ر يوم املراأة الإم�راتية 2022 
الإم�رات"  "اأم  اأط��ل��ق��ت��ه،  ال�����ذي 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
الع�م  ال��ن�����ص���ئ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت������د 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 

�صتكون  ال��ق���دم��ة  ع���م���ً  اخلم�صني 
ا���ص��ت��ث��ن���ئ��ي��ة ل���ل���م���راأة الإم����رات���ي���ة، 
ك�فة  ت���ب���ذل  ق��ي���دت��ن���  اأن  خ������ص��ة 
اجل����ه����ود ل���ت���ع���زي���ز م���ك����ن���ة امل�������راأة 
الع�مل،  م�صتوى  على  الإم���رات��ي��ة 
ببن�ء غد  ال��ذي تقوم فيه  وال���دور 

اأف�صل لأجي�ل امل�صتقبل".
موؤ�ص�صة  حتتفل  املن��صبة  وب��ه��ذه 
نهي�ن  اآل  اأح�����م�����د  ب���ن���ت  م���ي���ث����ء 
والثق�فية،  املجتمعية  للمب�درات 

ُتظهر  ال�صجرة  ه��ذه  "اإن  وق���ل��ت: 
ارت��ب���ط امل���راأة الإم���رات��ي��ة العميق 
ب���ج���ذوره����، وال��ت��ع��ل��م م���ن جت�رب 
ي�صبه  ال��ذي  النمو  لتحقق  امل��صي 
ع��م��ق ج���ذور ���ص��ج��رة ال��غ���ف، التي 
بينم�  الإم�����رات،  دول��ة  به�  ت�صتهر 
الواقع  وال������ورود  مت��ث��ل احل��دي��ق��ة 
الإم�رات  ابنة  تعي�صه  ال��ذي  املُ�لهم 
والتي زرعت بذوره� �صمو ال�صيخة 
ف�طمة بنت مب�رك "اأم الإم�رات"، 

مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
الع�م  ال��ن�����ص���ئ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت������د 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 
والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 

التنمية الأ�صرية "اأم الإم�رات".
واأ�ص�فت: "اإن الدعم الكبر الذي 
والقي�دة  الإم�رات"  "اأم  ت��ول��ي��ه 
الر�صيدة للمراأة الإم�راتية، �ص�هم 
ب�����ص��ك��ل ك���ب���ر، يف جن����ح����ت امل�����راأة 
الإم�راتية مبختلف الأ�صعدة، واأن 

والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
التنمية الأ�صرية حفظه� اهلل.

بنت  م��ي��ث���ء  ال�صيخة  وا�صتنبطت 
اآل نهي�ن فكرة  م��ب���رك  ب��ن  اأح��م��د 
ُي��ج�����ص��د فكرة  ال������ذي  ال��ت�����ص��م��ي��م 
ال�صع�ر لع�م 2022 ومت تنفيذه� 
ب�أن�مل الفن�نة الإم�راتية املوهوبة، 

�صيخة مغ�ور.
تكون  اأن  ميث�ء  ال�صيخة  وحر�صت 
�صجرة الغ�ف من �صمن الت�صميم، 

ب�لتع�ون مع �صركة مب�دلة للبرتول 
الإم�راتية  امل��راأة  بيوم  اأبوظبي  يف 
2022 حتت �صع�ر "واقع ملهم .. 

م�صتقبل م�صتدام".
واحتف�ل بهذه املن��صبة، مت ت�صميم 
حق�ئب م�صتدامة �صممت خ�صي�ص�ً 
واجله�ت  املوؤ�ص�ص�ت  على  لتوزيعه� 
ُي�صتف�د  حتى  للمجتمع،  الداعمة 
اأهدافهم.  حت��ق��ي��ق  يف  ري��ع��ه���  م��ن 
وا���ص��ت��ل��ه��م��ت ال�����ص��ي��خ��ة م��ي��ث���ء بنت 

•• اأبوظبي:الفجر

اأكدت ال�صيخة ميث�ء بنت اأحمد بن 
جمل�ض  رئي�صة  نهي�ن،  اآل  م��ب���رك 
اأحمد  بنت  ميث�ء  موؤ�ص�صة  اأم��ن���ء 
املجتمعية  ل��ل��م��ب���درات  ن��ه��ي���ن  اآل 
والثق�فية، على الدور الكبر الذي 
اأوله، �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن 
الإم�راتية  للمراأة  اهلل"،  "حفظه 
حيث  احل��ك��م،  مق�ليد  توليه  منذ 
اآم�����ن ب���ق���درات���ه����، واأه���م���ي���ة ال����دور 
ال����ذي ت��ق��وم ب���ه ك�����ص��ري��ك��ة للرجل 
وت�صتند  الإم�������رات،  دول���ة  ب��ن���ء  يف 
املراأة  تكون  اأن  اإىل  ا�صرتاتيجيته 
الإم����رات���ي���ة ح������ص��ر وب��ق��وة يف كل 
القط�ع�ت، ال�صي��صية والقت�ص�دية 
والجتم�عية والأمنية والع�صكرية 

والثق�فية وغره�.
اأحمد  بنت  ميث�ء  ال�صيخة  وق�لت 
بن مب�رك اآل نهي�ن، رئي�صة جمل�ض 
اأحمد  بنت  ميث�ء  موؤ�ص�صة  اأم��ن���ء 
املجتمعية  ل��ل��م��ب���درات  ن��ه��ي���ن  اآل 
ع�م�ً  خم�صون  "بعد  وال��ث��ق���ف��ي��ة: 
للمراأة  اأ�صبح  الحت����د،  قي�م  على 
الإم�راتية اليوم دور فّع�ل وموؤثر، 
ب�تت  وارحت��ل��ت، حتى  اأي��ن��م��� حلت 
تتبواأ الكثر من املراكز واملن��صب 
ال���ق���ي����دة يف دول����ة الإم���������رات، ويف 
مل  التميز  وهذا  الدولية،  املح�فل 
يكن ليتحقق اإل بدعم وتوجيه�ت 

ح��ت��ى اأ���ص��ب��ح ب�����ص��ت���ن ت��خ��ت���ر منه 
الذي  التخ�ص�ض  الإم�راتية  امل��راأة 
كم�  امل��ج��ت��م��ع،  ب��ه يف من����ء  ت�ص�هم 
وُي�����ع��رب امل��ن��ظ���ر ع��ن روؤي���ة �صموه� 
وت�صجيعه�  الإم�����رات����ي����ة  ل���ل���م���راأة 

للتطلع مل�صتقبل م�صرق".

ميث�ء  ال�صيخة  رفعت  ج�نبه�  من 
نهي�ن،  اآل  م��ب���رك  ب��ن  اأح��م��د  بنت 
اإىل  والعرف�ن  ال�صكر  اآي���ت  اأ�صمي 
القي�دة الر�صيدة، واإىل اأم الإم�رات، 
مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتي، هذه 
ال���ت���ي جت�صد  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن������ص��ب��ة 
ب�����ص��ك��ل ج��ل��ي ال��ن��م��وذج الإم����رات���ي 
يف  امل���راأة  متكني  يف  وامللهم  الع�ملي 
خمتلف املج�لت، حتى ب�تت �صريك�ً 
ف�عاًل يف املجتمع، وجوهر م�صرة 

الإم�رات احل�ص�رية والتنموية.
املراأة  ي��وم  �صع�ر  اأن  اإىل  واأ����ص����رت، 
2022 ي��ع��رب عن  ل��ل��ع���م اجل�����ري 
املتميزة  وامل���ك����ن���ة  ال��ك��ب��ر  ال�����دور 
م�صرة  يف  الإم�����رات����ي����ة،  ل���ل���م���راأة 
ت�صهده�  التي  امل�صتدامة  التنمية 
اأم����م  جميع�  لنفتخر  الإم��������رات، 
ال���ع����مل ب���أن��ن��� ب��ن���ت زاي����د اخلر، 
ون�����ص��ر ع��ل��ى ن��ه��ج��ه وروؤي�����ة �صمو 
ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك، لنبقى 
على الدوام منوذج� م�صرف� للمراأة 
واملبتكرة  وط��ن��ه���  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة 
ب��ف��ك��ره��� ومت��ي��زه��� وامل��خ��ل�����ص��ة يف 

عط�ئه� وعمله�.

املراأة الإماراتية .. جه�د م�سه�دة يف م�سرية ال�طن

ن�رة املريخي ت�سيد بدعم ال�سيخة فاطمة جلمعية همة 

•• دبي-وام:

حت��ت��ف��ل ال���دول���ة ب�����إجن�����زات امل����راأة 
الإم�راتية يف 28 اأغ�صط�ض من كل 
ع�م لت�صطع جنوم جديدة يف �صم�ء 
الوطن من بن�ت الإم���رات الالتي 
ا�صتطعن اأن يحققن اإ�ص�فة نوعية 
لوطنهن على ال�صعيدين املحلي و 

الع�ملي.
و�صع  الر�صيدة  القي�دة  توا�صل  و 
���ص��ي������ص���ت م��ن اأج����ل مت��ك��ني امل����راأة 
ابنة و اأخت� و اأم� يف �صتى املي�دين و 
القط�ع�ت اإىل ج�نب طرح �صراك�ت 
بني عدة جه�ت حكومية وبرامج و 
مراكز  تد�صني  بينه�  من  مب�درات 

لكب�ر ال�صن تقديرا ورع�ية لهن.
اأنب�ء  وك���ل��ة  تلقي  ج���ن��ب��ه���  م��ن  و 
الإم�رات "وام" ال�صوء يف تقريره� 
اأح����د م���راك���ز �صع�دة  ال���ت����يل ع��ل��ى 
للتعرف  دب���ي  امل��واط��ن��ني يف  ك��ب���ر 

ب���مل��دار���ض ومن  ف�لتحقت  ج��دي��دة 
التعليم  واأ����ص���ب���ح  اجل����م���ع����ت  ث���م 
م��ت��وف��را ل��ل��ج��م��ي��ع وم��ك��ف��ول بكل 
هذا  ع�زية  اإلتزام�ته  و  م�ص�ريفه 
التطور ال�صريع يف متكني املراأة اإىل 
حكمة القي�دة الر�صيدة وتوجه�ته� 
التي ك�نت منذ البداي�ت من اأجل 
متكني املراأة وم�ص�واته� يف الفر�ض 

مع �صقيقه� الرجل.
اأن  الوالدة ف�طمة علي  و اعتربت 
امل��راأة الإم���رات��ي��ة تعي�ض يف الوقت 
امتدادا  ف��رتات��ه���  اأف�����ص��ل  ال��راه��ن 
الحت�د  م�صرة  ط���وال  حققته  مل��� 
الإم�رتية  امل�����راأة  ي���وم  اأن  م���وؤك���دة 
ال�صيخة  ����ص���م���و  وج����ه����ت  ال��������ذي 
ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د 
املجل�ض  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع����م  ال��ن�����ص���ئ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
يكون  الإم�رات" ب���أن  "اأم  الأ�صرية 

التي  ال��ع��ط���ء  روح  ع��ل��ي��ه���  غ��ري��ب��� 
مل�صن�ه� يف تع�مله� مع اجلميع .

ف��خ��دي��ج��ة ���ص��ي��دة اإم���رات��ي��ة تعمل 
الدولة  م���واط���ن����ت  م���ن  ك��غ��ره��� 
ب��ك��ل ت��ف���ن و ع��ط���ء وه����ي منوذج 
اإم�راتي�ت  من من�ذج كثرة لن�ص�ء 
ي��ع��م��ل��ن يف م���ي����دي���ن وق���ط����ع����ت 

خمتلفة .
م����ن ج����ن���ب���ه���� حت����دث����ت ال����وال����دة 
املراأة  " وام" ع��ن  ل���  �صلط�ن  ن���ورة 
كيف  و  ال�������ص����ب���ق  يف  الإم�����رات����ي����ة 
اأ�صبحت اليوم تخو�ض كل املي�دين 
.. وق�لت اإن املراأة الإم�رتية ك�نت يف 
ال�ص�بق تلعب دورا مهم� يف الأ�صرة 
واأمور"  تف��صيل  بكل  تعتني  فهي 
امل��ن��زل " وت��ق��وم ب��واج��ب���ت��ه��� جت�ه 
زوجه� واأبن�ئه� كم� اأن عليه� تويل 
زم�م الأمور عند غي�ب رب الأ�صرة 
معتربة  ل��ل��رزق  طلب�  �صفره  اأث��ن���ء 
اأن الإدارة جزء من �صخ�صية املراأة 

على اخلدم�ت التي يقدمه� لكب�ر 
ال�صحية  ال��رع���ي��ة  منه�  و  ال�����ص��ن 
والعالج الطبيعي والت�أهيل عالوة 
لرع�ية  ب���مل��رك��ز  ملحقة  دار  ع��ل��ى 
اإىل  اإ���ص���ف��ة  معيل  لهم  لي�ض  م��ن 
والفع�لي�ت  الجتم�عية  الرع�ية 
الذي  "املجل�ض"  يف  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي 
ي�صت�صيف ب�صكل دوري كب�ر ال�صن 
ل��ل��رتف��ي��ه ع��ن��ه��م و خ��ل��ق ج���و من 
ال��ت��ف���ع��ل الج��ت��م���ع��ي م���ن خالل 
ت�صهم  ورح����الت  ف��ع���ل��ي���ت  تنظيم 
يف اإح��داث التوا�صل والن��دم���ج يف 

املجتمع.
 " " وام  ل���  الأوىل  املحطة  ك�نت  و 
م���ع الخ�����ص���ئ��ي��ة الج��ت��م���ع��ي��ة " 
تقوم  " ال���ت���ي  ���ص��ل��ط���ن  خ���دي���ج���ة 
الطمئن�ن  عرب  املركز  يف  ب��دوره��� 
ع��ل��ى ال�����ص��ي��دات ال���الت���ي ي����رتددن 
اأو حتى  للعالج  ���ص��واء  امل��رك��ز  على 
.. و مل يكن  ال��ف��ع���ل��ي���ت  حل�����ص��ور 

القدم  منذ  وتكوينه�  الإم���رات��ي��ة 
ومتطلب�ت  الأزم����ن����ة  ب����خ���ت���الف 

الع�صر الراهن .
الفع�لي�ت  خالل  :" من  واأ�ص�فت 
التي ينظمه� املركز ن�صعر ب�ل�صع�دة 
لروؤية اأمور كثرة مل تكن موجودة 
ذكري�ت  نعي�ض  فنحن  امل������ص��ي  يف 
ن�صتمتع  نف�صه  الوقت  ويف  امل��صي 
رف�هيته  و  مب���ي���زات���ه  ب���حل������ص��ر 

بدعم من قي�دتن� الر�صيدة".
موزة  ال���وال���دة  ق���ل��ت  ج�نبه�  م��ن 
الإم�راتية  امل�����راأة  اإن  ال�����ص���م�����ص��ي 
مقت�صرا  ال�����ص���ب��ق  يف  دوره������  ك����ن 
والقي�م  امل����ن����زل  يف  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى 
ب��واج��ب���ت��ه��� جت����ه اأ���ص��رت��ه��� وحتى 
ال��ف��ت��ي���ت ال�����ص��غ��رات ك����ن دورهن 
مب�ص�عدة  ذوي��ه��ن  م��ن��زل  يف  اأي�ص� 
اأن���ه مع  اإىل  .. م�����ص��رة  اأم��ه���ت��ه��ن 
امل���راأة  م�ص�ر  تغر  التعليم  ب��داي��ة 
يف الإم���رات وب��داأت تفتح له� اآف�ق 

حتى  معه  تعمل  ال��رج��ل  ع�صيدة 
اإ�ص�فة  امل���ن���زل  وت��رم��ي��م  ب���ن����ء  يف 
ل�صد  اليدوية  الأ�صغ�ل  اجن���ز  اإىل 
اح��ت��ي���ج���ت الأ����ص���رة ك���خل��ي���ط��ة و 
من  غ���ره����  و   " "التلي  خ���دم���ة 
التقليدية فك�نت  اليدوية  احلرف 

ع�م  كل  من  اأغ�صط�ض  من   28 يف 
كبر  تقدير  و  متميزة  احتف�لية 

لكل اإم�راتية.
حليمة  الوالدة  اأ�ص�رت  جهته�  من 
امل��راأة يف امل��صي ك�نت  اأن  اإىل  علي 
اأ�صرته�  رع����ي���ة  اىل  ب����لإ����ص����ف���ة 

هذا  وم��ن  ف�علة  و  منتجة  ام����راأة 
املراأة  تبلغ  اأن  لي�ض غريب�  املنطلق 
كقي�دة  مهمة  جم���لت  الإم���رت��ي��ة 
الف�ص�ء  علوم  درا�صة  و  الط�ئرات 
وغ��ره��� م��ن امل��ج���لت ال��ت��ي ك�نت 

حكرا على الرجل.

•• اأبوظبي-وام: 

الهمم  اأ����ص���ح����ب  اأم���ه����ت  اأع���رب���ت 
وامتن�نهن  تقديرهن  خ�ل�ض  عن 
ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
الع�م  ال��ن�����ص���ئ��ي  رئ��ي�����ص��ة الحت������د 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ص���ة الأع����ل����ى 
للدعم  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة 

بدعم  ل��ت��وج��ي��ه���ت��ه���  ال���ر����ص���ي���دة 
اأ����ص���ح����ب ال��ه��م��م ومتكني  ح��ق��وق 
للم�ص�همة  منهم  املوؤهلة  ال��ك��وادر 
الوطن  لبن�ء  ال�ص�ملة  التنمية  يف 

وت�أمني حي�ة كرمية لهم.
و اأكدت اأن اأمه�ت اأ�صح�ب الهمم يف 
دولة الإم�رات ح�صلن على اأف�صل 
القي�دة  ت��وج��ي��ه���ت  ب��ف�����ص��ل  دع����م 
لكل  ال�ص�مية  ورع�يته�  الر�صيدة 

الث�من  الإم�رات" بتخ�صي�ض يوم 
كل  م��ن  اأغ�صط�ض  م��ن  والع�صرين 
 ، الإم�راتية  ب�ملراأة  لالحتف�ل  ع�م 
الأم���ر ال��ذي يعترب و���ص���م �صرف و 
تكرمي لإجن�زات املراأة الإم�راتية .
اإم����راأة على  اإن���ه فخر لكل  وق���ل��ت 
الوطن تخ�صي�ض مثل هذا  اأر���ض 
اليوم اإذ يوؤكد يوم املراأة الإم�راتية 
اأنه� حتظى ببيئة اجتم�عية توفر 

التي  وال���ت�������ص���ه���ي���الت  وامل�������ص����ن���دة 
ب��ه��� وت��ذل��ي��ل ك��ل العقب�ت  وج��ه��ت 
اأمه�ت  جمعية  اأه�����داف  لتحقيق 

اأ�صح�ب الهمم "همة ".
رئي�صة  امل��ري��خ��ي  ن����ورة  اأ�����ص�����دت  و 
ت�صريح  يف  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض 
 " "وام  الإم���������رات  اأن���ب����ء  ل��وك���ل��ة 
�صمو  اأ�����ص����درت����ه  ال������ذي  ب����ل���ق���رار 
"اأم  م��ب���رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 

له� اأف�صل فر�ض احلي�ة من تعليم 
التي  ب���لإم��ك���ن���ت  تدعمه�  وع��م��ل 
الإجن�زات  اأ�صمى  لتحقيق  توؤهله� 
واأرف���ع���ه���� ل��ت��ت��م��ي��ز وت��ت��ق��ل��د اأرف����ع 
امل��ن������ص��ب ال��ق��ي���دي��ة م�����ص��رة اإىل 
من  تعلمت  الإم����رات���ي���ة  امل�����راأة  اأن 
القي�دة الر�صيدة الطموح لتحقيق 

الإجن�زات .
للقي�دة  ���ص��ك��ره���  ع����ن  واأع�����رب�����ت 

اأن جلمعية  املريخي  ن��ورة  وذك��رت 
داعمة  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ه��م��ة خ��ط��ط��� 
جميع  يف  واأب���ن����ئ���ه���ن  ل���الأم���ه����ت 
جم�لت احلي�ة، وتركز اأ�ص��ص� على 
الدعم الطبي والنف�صي والرتبوي 
م�ص�عدتهم  اإىل  ب�����لإ�����ص�����ف����ة 
الإر�ص�دية  وال���ربام���ج  ب���خل��ط��ط 
اأ�صر  اأ�صرة من  لكل  م�صتقل  ب�صكل 
تنمية  مراع�ة  مع  الهمم  اأ�صح�ب 

م� من �ص�أنه ت�أهيل اأ�صح�ب الهمم 
ودعمهم ومتكينهم واأ�صرهم.

و اأ�ص�فت اأنه ان�صج�م� مع الروؤية 
ال�����ص��دي��دة ل��ق��ي���دة ال���دول���ة تعمل 
جمعية "همة" على تقدمي الدعم 
الهمم  اأ���ص��ح���ب  لأم��ه���ت  ال�ص�مل 
والت�أهيلي  ال���ط���ب���ي  و  ال��ن��ف�����ص��ي 
ليتمكن من رع�ية اأبن�ئهن ب�ل�صكل 

الأمثل .
لت�صبح  اأبن�ئهن  وق���درات  م��ه���رات 

حي�تهم اآمنة م�صتقرة .

�سرطة عجمان حتتفل بي�م املراأة الإماراتية
•• عجمان-وام: 

تقديراً  الن�ص�ئي،  ب�لعن�صر  ل�صرطة عجم�ن  الع�مة  القي�دة  احتفلت 
لعط�ئهن وت�صحي�تهن واإ�صه�م�تهن يف جهود التقدم والتميز واإ�صع�د 
الإم�راتية  امل��راأة  بيوم  الحتف�ل  فع�لي�ت  �صمن  ذل��ك  و  املتع�ملني، 
وهن�أ  ع���م.  كل  من  اأغ�صط�ض  من  والع�صرين  الث�من  ي�ص�دف  ال��ذي 
�صرطة  ع�م  ق�ئد  النعيمي  اهلل  بن عبد  �صلط�ن  ال�صيخ  اللواء  �صع�دة 
بيوم  الحتف�ل  اإن   : ق�ئاًل  املن��صبة،  بهذه  الن�ص�ئي  العن�صر  عجم�ن 
الري�دي  لدوره�  الإم�راتية  للمراأة  تكرمًي�  ي�صكُل  الإم�راتية  امل��راأة 
التي  ال�ص�ملة  التنمية  م�صرة  دف��ع  يف  وا�صه�م�ته�  الوطن  بن�ء  يف 

ت�صهده� دولة الإم�رات العربية املتحدة يف جميع املج�لت.

توؤكد  له مع�ين عميقة  املن��صبة  بهذه  الحتف�ل  اأن  �صع�دته  واأ�ص�ف 
ب�عتب�ره�  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  به�  حتظى  ال��ت��ي  املتميزة  امل��ك���ن��ة  على 

منوذج� لرت�صيخ قيم ومف�هيم العط�ء يف املجتمع.
و�صملت الحتف�ء تكرمي �صع�دة ق�ئد ع�م �صرطة عجم�ن للموظف�ت 
و تهنئتهن بهذه املن��صبة، وكذلك الحتف�ل ب�لعن�صر الن�ص�ئي على 
خالله�  ق���م  و  ال�صرطة  وم��راك��ز  اإدارات  جميع  يف  ال��ق��ي���دة  م�صتوى 
ال�صب�ط  م��ن  امل��وظ��ف���ت  بتهنئة  ال�صرطة  وم��راك��ز  الإدارات  م���دراء 
و�صف ال�صب�ط والأفراد واملدنيني وقدموا لهن الهداي� ومتنوا لهن 
م�صرة ح�فلة ب�لإجن�زات. و عربت املوظف�ت عن �صع�دتهن و�صكرهن 
اأ�صعدتهن  التي   ، املب�درة  وقي�دته� على هذه  ل�صرطة عجم�ن  الب�لغ 

واأدخلت الفرحة اإىل قلوبهن.

�سفرية مالطا : مناذج م�سرقة للمراأة 
الإماراتية يف كل مناحي احلياة 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  ل��دى  م�لط�  جمهورية  �صفرة  ك�ميلري  م���ري���  ���ص��ع���دة  اأ���ص���دت 
م�لط�  �صفرة  وق�لت  احلي�ة.  من�حي  كل  يف  الإم�راتية  امل��راأة  مب�ص�هم�ت 
امل��راأة الإم�راتية :" لقيت من�ذج ن�ص�ئية متميزة يف  يف ت�صريح له� يف يوم 
و�صحفي�ت  و�صفرات  ودبلوم��صي�ت  طران  مهند�ص�ت  من  القط�ع�ت  كل 
و�صيدات اأعم�ل و طبيب�ت وبن�ت و اأمه�ت و جدات اأ�صهمن يف تقدم الوطن 

ونه�صته.
و اأكدت اأن الإم���رات ك�نت و ل تزال مثال يحتذى يف دعم املراأة و متكينه� 

لتوا�صل اإ�صه�م�ته� يف م�صرة الوطن وتنمية جمتمعه�.

�سفرية الفلبني ت�سيد بجه�د الدولة لتمكني املراأة
•• اأبوظبي- وام:

الدولة  ل��دى  الفلبني  جمهورية  �صفرة  كوينت�ن�  ج��صلني  �صع�دة  اأ���ص���دت 
امل��راأة وهو م� جتلى  ب�جلهود التي تبذله� دولة الإم���رات من اأجل متكني 

وا�صح� يف كل القط�ع�ت.
وق�لت �صفرة الفلبني يف ت�صريح له يف يوم املراأة الإم�راتية اأن ابنة الإم�رات 
اأثبتت جدارته� عرب امل�ص�همة يف جن�ح ا�صرتاتيجي�ت الدولة املبتكرة منوه 

ب�لإجن�زات الكبرة التي حققته� الدولة يف جم�ل متكني املراأة.
وثمنت دعم �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م 
رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
يف  كبرة  مك�نة  من  �صموه�  به  حتظى  م�  اإىل  م�صرة   .. للمراأة  الأ�صرية 

قلوب املجتمع الفلبيني لتع�طفه� العميق والتزامه� جت�ه املراأة والأ�صرة.

املراأة الإماراتية تتقلد اأرفع املنا�سب بدعم اأم الإمارات

مدير اقت�سادية عجمان : املراأة الإماراتية �سريك اأ�سا�سي يف م�سرية النه�سة التنم�ية امل�ستدامة
•• عجمان-وام:

اأك��������د �����ص����ع�����دة ع�����ب�����داهلل اأح���م���د 
احل�����م�����راين م����دي����ر ع�������م دائ������رة 
اأن  بعجم�ن  القت�ص�دية  التنمية 
دولة الإم�رات حتتفي بيوم املراأة 
الث�من  الذي ي�ص�دف  الإم�راتية 
اأغ�صط�ض من كل  والع�صرين من 
بدوره�  ع��رف���ن���  و  ت��ق��دي��را  ع����م 
ون��ه�����ص��ة بالدن�  ب��ن���ء  ال��ك��ب��ر يف 
الحتف�ل  ان  مو�صح�   ، الفتية 
ه����ذا ال���ع����م حت���ت ���ص��ع���ر " واق���ع 
ملهم .. م�صتقبل م�صتدام" ي�أتي 
و�صط تطلع�ت ملوا�صلة �صدارته� 

وارت��ك��زت على  وال��ري���دة،  النج�ح 
حيوية م�ص�همته� يف بن�ء نه�صة 

الدولة .
و اأ�ص�ر احلمراين اإىل الدور اله�م 
النه�صة  يف  الإم����رات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
يف  وج��وده���  وتعزيز  القت�ص�دية 
،موؤكدا  الأع��م���ل  وق��ط���ع  ال�صوق 
لتحقيق  دع��م��ه���  ع��ل��ى  احل���ر����ض 
النج�ح و الوقوف ايل ج�نبه� يف 
اأي عقب�ت كي تكون  التغلب على 
�صريك� ا�ص��صي� يف م�صرة النه�صة 

التنموية املُ�صتدامة.
و اأو�صح مدير ع�م دائرة التنمية 
�صعت  ال���دائ���رة  ان  الق��ت�����ص���دي��ة 

وح�صوره� القوي واأدائه� املتميز 
يف خمتلف املج�لت احليوية .

اأ�ص�ف احل��م��راين- يف ت�صريح  و 
دعم ومتكني  ان   - املن��صبة  بهذه 
امل�����راأة الإم����رات���ي���ة مي��ث��ل اإح���دى 
يف  الرئي�صية  التنموية  ال��رك���ئ��ز 
الإم������رات وتوجه�ت  دول���ة  روؤي����ة 
ق���ي����دت���ن���� ال���ر����ص���ي���دة م���ن���ذ عهد 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  موؤ�ص�صه� 
" طّيب  ن��ه��ي���ن  اآل  ���ص��ل��ط���ن  ب���ن 
ذل���ك  ع���ل���ى  " و�����ص�����ر  ث�������راه  اهلل 
ال���ت���ي رفعت  ال���ق���ي����دة ال��ر���ص��ي��دة 
م��ن ���ص���أن امل�����راأة و ح��ر���ص��ت على 
تنمية ق��دراته� وتزويده� ب�أدوات 

ايل  امل��صية  ال�ص�����نوات  خ������الل 
دع���م جم��ت��م��ع اع���م����ل امل�����راأة من 
خ����الل ال��ع��م��ل اجل������د وال������دوؤوب 
بيئة  وا����ص���ت���������������دام���ة  ل���رت����ص���ي���خ 
اق���ت�������ص����دي���ة ح��������ص���ن���ة ل����ري�����دة 
الأع�������م��������ل وت���ن���م���ي���ة امل�������ص����ري���ع 
ال�����ص��غ��رة وامل��ت��و���ص��ط��ة م��ن اأجل 
متكني املراأة من امل�ص�ركة يف بن�ء 
قط�ع الأعم�ل م����و�صح� ان ن�صبة 
����ص���ّي���دات الأع����م�����ل الإم����رات���ي����ت 
اجلن�صي�ت  ب���ج���م���ي���ع  م����ق�����رن����ة 
35 يف املئة  الأخ��رى و�صلت ايل 
حركة  على  اإيج�بي�ً  انعك�ض  مم� 
ت���أ���ص��ي�����ض الأع�����م������ل و����ص����ه���م يف 

الن�ص�ط  يف  م�ص�همتهن  ت��ع��زي��ز 
القت�ص�دي يف الإم�رة .

رئي�س ا�ست�ساري ال�سارقة : املراأة الإماراتية تف�قت يف كافة املجالت وتب�اأت اأعلى املنا�سب 
•• ال�صارقة-وام: 

ك�فة  تفوقت يف  الإم�راتية  امل��راأة  اأن  ال�ص�رقة  لإم���رة  ال�صت�ص�ري  املجل�ض  رئي�ض  ال�صويدي  �صع�دة علي ميحد  اأكد 
اأعلى املن��صب يف ظل دعم القي�دة الر�صيدة لدوره� ومك�نته� ومتكينه� لتكون ح��صرة بعط�ءه�  املج�لت وتبواأت 

وقدرته� على خدمة وطنه� .
واأ�ص�ر يف ت�صريح مبن��صبة يوم املراأة الم�راتية اإىل اأن احتف�ل الدولة بيوم املراأة الإم�راتية يف الث�من والع�صرين 
من �صهر اأغ�صط�ض ي�أتي هذا الع�م ليالم�ض مدى النج�ح الذي توا�صل حتقيقه ابنة الإم�رات ف�صال عم� ي�صكله هذا 

اليوم من عالمة م�صيئة يف تقدير القي�دة الر�صيدة ودعمه� املتوا�صل لتوا�صل رحلة عط�ئه� .
وق�ل ال�صويدي اإن املراأة الإم�راتية خطت خطوات متميزة يف خمتلف املج�لت بف�صل الروؤى والتوجيه�ت احلكيمة 
للقي�دة الر�صيدة لذا هي تزهو يف هذ اليوم الذي ميثل و�ص�م فخر و�صرف لبنة الإم�رات على م� قدمته وتقدمه 
من جهود واإجن�زات �صطرت فيه� مواقف م�صرفة يف �صفح�ت الوطن بفي�ض اإح�ص��صه� ب�مل�صوؤولية وحر�صه� على 

النج�ح والتقدم .
واأ�ص�ف من حق املراأة اأن يحتفى به� من جميع اأفراد املجتمع مبوؤ�ص�ص�ته واأفراده فهذا الحتف�ل هو من��صبة وطنية 
نب�رك فيه� م� حققه من اإجن�زات يف عهد قي�داتن� الر�صيدة التي تدعمه� ومتكنه� من موا�صلة تعليمه� لتكون يف 

ك�فة مواقع امل�صوؤولية وتن�ل �صرف خدمة الوطن يف جميع املج�لت .
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جمعية ال�شحفيني االإماراتية تهنىء االإعالميات بيوم املراأة االإماراتية: 

املراأة �سريك رئي�س يف التنمية ومن�ذج للطم�ح والإبداع

�سارة الأمريي: دعم القيادة عزز دور املراأة الإماراتية يف م�سرية ال�طن

ن�رة الكعبي: املراأة الإماراتية تتب�اأ الي�م م�اقع ريادية بف�سل دعم القيادة الر�سيدة

•• دبي-الفجر: 

ال�صحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ه������ن�������أت 
الإع��الم��ي���ت مبن��صبة  الإم���رات��ي��ة 

الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية. 
رئي�ض  احل����م�����دي  حم���م���د  وق�������ل 
الإم�راتية  امل��راأة  ي��وم  اأن  اجلمعية 
ي�صكل فر�صة للتعبر عن العتزاز 
ال��ر���ص��م��ي وال�����ص��ع��ب��ي ب����لإجن����زات 
الإم�رات"،  "ابنة  حققته�  ال��ت��ي 
النه�صة  يف  املتميزة  وم�ص�همته� 
التنموية  وامل�������ص���رة  احل�����ص���ري��ة 
تبواأت  وم�����  ل���ل���دول���ة،  امل�����ص��ت��دام��ة 
مثلت  رفيعة  قي�دية  من��صب  من 
م��ن خ��الل��ه��� وط��ن��ه��� خ��ر متثيل 
والدولية،  الإقليمية  امل��ح���ف��ل  يف 
وذل�����ك ب��ف�����ص��ل اجل���ه���ود ال���رائ���دة 
والنهج احلكيم لقي�دتن� الر�صيدة، 
واإجن�ح  وتفوقه�  للمراأة  الداعمة 

بحرية  ج���ول���ة  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ل��ع�����ص��وات اجل��م��ع��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت من 
على  الرحلة  وتخللت  دب��ي  مر�صى 
وامل�ص�بق�ت  ال��ف��ق��رات  م��ن  العديد 

الثق�فية والرتاثية والرتفيهية. 
وحر�صت اجلمعية خالل امل�ص�بق�ت 
التعريف  والرتاثية على  الثق�فية 
الإعالمي�ت  م��ن  الأول  ب�لرعيل 
اعتربن  ال���ل���وات���ي  وال�����ص��ح���ف��ي���ت 
قواعد  ب���ن����ء  يف  اأ���ص������ص��ي  ���ص��ري��ك 

العمل الإعالمي. 
�صر  اآم����ني  امل��ع��ي��ن��ي  ف�صيلة  ق���ل��ت 
اإن  الإم�راتية  ال�صحفيني  جمعية 
التي  الإع��الم��ي���ت  ه���وؤلء  م�صرة 
ام���ت���دت ع��ل��ى م����دار ع��ق��ود حملت 
يف ط��ي���ت��ه��� ال��ك��ث��ر م���ن اخل���ربات 
وطورته�،  اأج��ي���ل  منه�  ا�صتمدت 
منوذج� للعمل يف املج�ل الإعالمي 
على الرغم من اأنه مل يكن �صهاًل، 

والإبداع والعط�ء. 
الحتف�لية  ه�م�ض  على  ذلك  ج�ء 

التنمية  يف  رئي�ض  ك�صريك  دوره��� 
الطموح  يف  من�����وذج������  وج���ع���ل���ه���� 

ال�صحفيني  جمعية  نظمته�  التي 
الإم�راتية بهذه املن��صبة. 

امل��راأة للم�ص�ركة يف  مب�رك يف دفع 
ون�ص�ل  امل��ج��ت��م��ع،  وت��ط��وي��ر  ب��ن���ء 
���ص��م��وه��� م���ن اأج����ل ال��ق�����ص���ء على 
املتوا�صل  ال��دوؤوب  والعمل  الأمية، 
بنت  جن���ح���ت  يف  ث��م���ره  انعك�صت 
املن��صب  اأع��ل��ى  وتوليه�  الإم�����رات 

حتى �ص�رت رائدة ف�ص�ء. 

واإمي�نه�  ال��ق��ي���دة  ت�صجيع  ل��ك��ن   ،
املج�لت، وم� وفرته  ب�ملراأة يف كل 
ك�ن  وت�أهيل  دعم ومتكني  له� من 
ال�صعوب�ت  ه���ذه  ل��ت��ج���وز  ح����ف���زاً 

والتغلب عليه�. 
ال����دور  اأن  اإىل  امل��ع��ي��ن��ي  واأ�����ص�����رت 
الرائد ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 

التي  املك�نة  ال�صح�في�ت  وثمنت 
امل���������راأة يف جم�ل  اإل���ي���ه����  و����ص���ل���ت 
الإع�������الم وال�����ص��ح���ف��ة ع��ل��ى وجه 
يكون  اأن  ومت����ن����ني  اخل�������ص���و����ض 
القي�دية  امل��ن������ص��ب  م��ن  ن�صيبهن 
اأكرث واأن ل يقت�صر وجودهن على 

الكم فقط. 

•• اأبوظبي- وام: 

اأك����دت م��ع���يل ���ص���رة ب��ن��ت يو�صف 
للتعليم  دول����ة  وزي�����رة  الأم�����ري 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ال��ع���م 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
الإم�رات للتعليم املدر�صي، رئي�ض 
الإم�������رات  وك����ل���ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
الر�صيدة  ال��ق��ي���دة  اأن  ل��ل��ف�����ص���ء، 
ت����دع����م امل�����������راأة الإم�������رات������ي������ة يف 
وبف�صل  ك�فة  وامل��واق��ع  امل��ج���لت 
ه���ذا ال��ت��ح��ف��ي��ز و���ص��ل��ت اإجن�����زات 

ابنة الإم�رات اإىل الع�ملية.

الإن�ص�ين  التميز  على  احلري�صة 
التي  ب�صم�ته�  واإب�����راز  وامل��ه��ن��ي، 
املجتمع،  يف  اإيج�بي�ً  اأث���راً  ت��رتك 
ومتهد الطريق لالأجي�ل الق�دمة 
مل��وا���ص��ل��ة م�����ص��رة من���و وازده������ر 
احل�صور  اإىل  اإ����ص����ف���ة  ال���وط���ن، 
ال��ق��وي ل��ل��م��راأة يف ع��دة قط�ع�ت 
التكنولوجي�  م���ن���ه����  خم��ت��ل��ف��ة 
وم�ص�رك�ته�  والف�ص�ء،  املتقدمة 
املنظومة  ري���������دة  يف  الأخ����������رى 
واإن�ص�ء  ال����دول����ة،  يف  ال��رق��م��ي��ة 
التحول  ت��ق��ود  ج��دي��دة  �صن�ع�ت 
نحو اقت�ص�د معريف م�صتدام ق�ئم 

ال�صكر  م��ع���ين  بكل  خالله�  م��ن 
الر�صيدة،  ل��ق��ي���دت��ن���  وال���ع���رف����ن 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  يف  ممثلة 
رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد 
و�ص�حب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي 
اأ�صح�ب  واإخوانهم�  اهلل"  "رع�ه 
لدعمهم  الإم�����رات  حك�م  ال�صمو 
الإم�راتية  امل���راأة  لإب���راز  امل�صتمر 
واملهنية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ج�����لت  يف 

واملعرفية ك�فة.

وق����ل���ت م��ع���ل��ي��ه��� مب��ن������ص��ب��ة يوم 
املراأة  " تلعب   : الإم�راتية  امل��راأة 
الإم�راتية دوراً حموري�ً يف ازده�ر 
ح�صوره�  معززة  وطنه�،  وري���دة 
والبحث  واملعرفة  ب�لعلم  القوي 
التي  وه��ي  والب��ت��ك���ر،  والتطوير 
تنظر اإليه� قي�دتن� الر�صيدة على 
اإجن�زاتن�  يف  اأ�ص��صي  �صريك  اأنه� 
ع�م�ً  اخلم�صني  خ��الل  الوطنية 
طموحة  خطوة  كل  ويف  امل��صية، 

نخطوه� خالل العقود املقبلة.
واأ�ص�فت اأن الحتف�ل بهذا اليوم 
الوطني املهم يعد فر�صة نتوجه 

ال�صكر  اآي�������ت  م��ع���ل��ي��ه���  ورف���ع���ت 
بنت  ف���ط��م��ة  ال�صيخة  �صمو  اإىل 
الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك، 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع����م، 
الرئي�ض  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى 
والدعم  للرع�ية  الإم�رات"  "اأم 
الإم�راتية،  للمراأة  تقدمه  ال��ذي 
ن�ص�ئية  اإجن�������زات  اأث���م���ر  وال�����ذي 

غر م�صبوقة.
امل�������راأة  ي������وم  اأن  اإىل  واأ�������ص�������رت 
مث�لية  فر�صة  ميثل  الإم�راتية، 
ل���ر����ص���د ج���ه���ود اب���ن���ة الإم���������رات 

يف امل�ئة من اإجم�يل كوادر قط�ع 
ب���دور ح��ي��وي يف  وت��ق��وم  التعليم، 

بن�ء امل�صتقبل لالأجي�ل الق�دمة.
"يزخر  م���ع����ل���ي���ه����:  اأ����ص����ف���ت  و 
للمراأة  م�صرقة  بنم�ذج  جمتمعن� 
حيوي�ً  درواً  يلعنب  الإم����رات���ي���ة، 
والتكنولوجي�  ال��ع��ل��وم  جم���ل  يف 
خريجي  ن�صبة  وت�صل  املتقدمة، 
جم�لت  يف  احلكومية  ج�مع�تن� 
والهند�صة  والتكنولوجي�  العلوم 
يف   56 ن��ح��و  اإىل  وال��ري������ص��ي���ت 
بفخر  ن��ق��ول  اأن  وميكنن�   ، امل���ئ��ة 
الإم�راتي�ت  الط�لب�ت  ثلثي  اأن 

على البحث العلمي والبتك�ر".
ونوهت مع�ليه� ب�جلهود املبذولة 
عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  قي�دة  حتت 
بن زايد اآل نهي�ن وزير اخل�رجية 
رئي�ض جمل�ض  الدويل،  والتع�ون 
ودوره  الب�صرية،  وامل��وارد  التعليم 
علمي�ً  امل�������راأة  ل����ق����درات  ال����داع����م 
وم���ع���رف���ي����ً، م���ن خ����الل حت�صني 
املخرج�ت التعليمية لتكون كفيلة 
يف  التعليمية  املنظومة  بتطوير 
مه�رات  تطوير  وكذلك  ال��دول��ة، 
لوظ�ئف  واإع������داده������م  ط���الب���ن���� 
 40 نحو  ت�صغل  حيث  امل�صتقبل، 

•• اأبوظبي -وام: 

اأك�������دت م���ع����يل ن������ورة ب���ن���ت حممد 
الكعبي، وزيرة الثق�فة وال�صب�ب اأن 
املراأة الإم�راتية تتبواأ اليوم مواقع 
ري�دية، ومن��صب قي�دية يف خمتلف 
الدعم  ن��ت��ي��ج��ة  وه������ذا  امل�����ج������لت، 
من  بهم�  حظيت  اللذان  والتمكني 

الإقليمي والع�ملي، حتى بلغت اأعلى 
درج�ت التقدير وحققت جملة من 
خمتلف  يف  امل�����ص��ه��ودة  ال��ن��ج���ح���ت 

القط�ع�ت واملج�لت.
وق�لت مع�ليه�: ي�صّكل اختي�ر �صع�ر 
م�صتقبل  ملهم  /واق����ع  ال��ع���م  ه���ذا 
م�����ص��ت��دام/ دع����وة جل��م��ي��ع اجله�ت 
ملوا�صلة  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���وؤ����ص�������ص����ت 

ن��ت���ج روؤي���ة واث��ق��ة، اأر���ص��ى دع�ئمه� 
ال�صيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ص�ض  ال��وال��د 
ن��ه��ّي���ن، طّيب  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د 
حتقيقه�  يف  و���ص���ن��دت��ه  ث�����راه،  اهلل 
مب�رك،  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
الع�م  ال��ن�����ص���ئ��ي  الحت�������د  رئ��ي�����ص��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 
والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 

الدولة،  ت�أ�صي�ض  منذ  القي�دة  قبل 
منوذًج�  الإم������رات  اأ�صبحت  حيث 
واحتلت  اجلن�صني،  بني  امل�ص�واة  يف 
املركز الأول عربًي� وع�ملًي� يف العديد 
ب�لتوازن  اخل������ص��ة  امل��وؤ���ص��رات  م��ن 
بني اجلن�صني. واأ�ص�فت يف ت�صريح 
مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية :" مل 
ي���أِت هذا الجن���ز من ف��راغ، بل هو 

 ، الإم�رات"  "اأم  الأ���ص��ري��ة  التنمية 
والتي اآمنت بقدرة املراأة الإم�راتية 
الإجن���������زات وعملت  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
بح�صوره�  والرتق�ء  متكينه�  على 
تبّني  اأن  ال�صعد، كم�  على خمتلف 
الوطنية  لال�صرتاتيجية  �صموه� 
لتمكني وري�دة املراأة عّزز من مك�نة 
امل�صتويني  ع��ل��ى  الإم����رات���ي���ة  امل����راأة 

تكللت  الإط���������ر  ه�����ذا  يف  ج���ه���ودن���� 
اأف�صل  ف��ئ��ة  ال������وزارة ع���ن  ب��ت��ك��رمي 
بني  للتوازن  داع��م��ة  احت���دي��ة  جهة 
ال���وزارات،  م�صتوى  على  اجلن�صني 
من  اأك���رث  ب����داأب  نعمل  يجعلن�  م��� 
للمراأة  الأم��ث��ل  البيئة  توفر  اأج��ل 
التطلع�ت  ك����ّل  حت��ق��ي��ق  ل��ت��وا���ص��ل 

والآم�ل املرجوة.

الإم�راتية  امل���راأة  دع��م  على  العمل 
يف  غ���ي���ت��ه���  لتحقيق  وم�����ص���ن��دت��ه��� 
يتوافق مع  امل��ج���لت، مب���  خمتلف 
ال��دول��ة نحو اخلم�صني ع�م�ً  روؤي��ة 
الثق�فة  وزارة  يف  ون��ح��ن   ، املقبلة 
نحو  ث�بت  ب�صكل  من�صي  وال�صب�ب 
واملراأة  الرجل  بني  ال�صراكة  تعزيز 
ب�أن  نفخر  كم�  ال��وط��ن،  خ��دم��ة  يف 

معط�ءات،  ج�معي�ت،  ال��دول��ة  يف 
م��رب��ي���ت لأج���ي����ل، وف����ع���الت يف 
مي�دين العمل الوطني، و�صريك�ت 
يف احللم الوطني الإم�راتي نحو 

املئوية".

عبد الرحمن الع�ي�س: املراأة الإماراتية �سجلت ح�س�را بارزا يف امل�سهد احل�ساري والتنم�ي للدولة
•• دبي-وام:

املجتمع،  ال�صحة ووق�ية  العوي�ض وزير  الرحمن بن حممد  اأكد مع�يل عبد 
وزير دولة ل�صوؤون املجل�ض الوطني الحت�دي اأن الحتف�ء بيوم املراأة الإم�راتية 
امل��راأة وح�صوره�  الكبر الذي توليه قي�دتن� احلكيمة لدور  يعك�ض الهتم�م 
الف�عل يف م�صرة التنمية امل�صتدامة مع التطور الكبر الذي ت�صهده الدولة 
عرب م�ص�ركته� يف نه�صة املجتمع خالل اخلم�صني �صنة امل��صية لتغدو مث�ًل 

يحتذى يف املنطقة والع�مل.
 واأ�ص�ف مع�ليه يف ت�صريح مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية نفخر بوجود نخبة 
من الإم�راتي�ت اللواتي �صجلن ح�صوراً ب�رزاً يف امل�صهد احل�ص�ري والتنموي 

للدولة ويتزامن الحتف�ل بيوم املراأة هذا الع�م مع مرحلة مف�صلية من ت�ريخ 
الدولة تتمثل يف النطالق نحو اخلم�صني �صنة املقبلة من عمر الإم�رات بكل 
قط�ع�ت  خمتلف  يف  للمراأة  اأو���ص��ع  م�ص�همة  اإىل  نتطلع  حيث  واق��ت��دار  ثقة 

احلي�ة. 
ونّوه مع�يل عبد الرحمن العوي�ض اإىل روؤى وتوجيه�ت �صمو ال�صيخة ف�طمة 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت 
الأ�صرية رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة "اأم الإم�رات" التي ك�ن 
له� الدور الكبر يف تعزيز كف�ءة املراأة وقدرته� على العط�ء وحتقيق النج�ح�ت 
وتهيئته�  ال��ق��رار  �صنع  يف  اإ�صراكه�  خ��الل  من  القط�ع�ت  جميع  يف  امل�صرفة 
لتحمل امل�صوؤولية موؤكداً اأن �صع�ر يوم املراأة الإم�راتية 2022 "واقع ملهم.. 

م�صتقبل م�صتدام" الذي وجهت �صموه� ب�إطالقه يعك�ض ق�صة جن�ح الدولة 
امل��راأة الإم���رات��ي��ة. واأ���ص���ر مع�يل عبد الرحمن العوي�ض  يف الرت��ق���ء مب�صرة 
اإىل اأن املراأة الإم�راتية متكنت من حتقيق الإجن�زات الكبرة بف�صل حر�ض 
قي�دتن� الر�صيدة على تهيئة ك�فة الظروف وتوفر جميع الإمك�ن�ت الالزمة 
لتمكينه� يف كل جم�لت العمل الوطني وبخ��صة جم�ل العمل الربمل�ين واأن 

تكون �صريكة ف�علة يف عملية �صنع القرار يف الدولة.
 و اختتم مع�يل الوزير ت�صريحه ق�ئاًل: نحن يف وزارة ال�صحة ووق�ية املجتمع 
خمتلف  يف  ومه�راته�  قدراته�  اإث��ب���ت  من  مكنته�  للمراأة  داعمة  بيئة  نوفر 
القط�ع�ت ال�صحية للم�ص�همة يف م�صرة منو الدولة وبن�ء م�صتقبله� ونعرب 

عن فخرن� واعتزازن� بجميع الع�مالت يف القط�ع ال�صحي.

مركز الإح�ساء اأب�ظبي : املراأة الإماراتية من�ذج يحتذى به لبناء م�ستقبل م�ستدام واآمن

د. �سفيقة العامري: املراأة الإماراتية �سريك يف م�سرية البناء والتط�ر والتنمية

•• اأبوظبي-وام: 

 .. م���ل���ه���م  "واقع  �����ص����ع�����ر  حت�����ت 
م�صتقبل م�صتدام"، حتتفل الدولة 
امل��راأة الإم�رتية ومب� تقدمه  بيوم 
كرمز لالإبداع والتميز على مدار 
ب�صفته�  امل��صية  �صنة  اخلم�صني 
�صريًك� ف�عاًل يف التنمية ومرتكًزا 
اأكرث  م�����ص��ت��دام  مل�صتقبل  اأ���ص������ص��ًي��� 

ازده�ًرا.
وت��ع��زز دول���ة الإم�����رات م��ن مك�نة 
امل��راأة وقدراته� لأداء دور فع�ل يف 
والقت�ص�دية  ال�صي��صية  املج�لت 
والج����ت����م�����ع����ي����ة والإع�����الم�����ي�����ة 
املج�لت،  من  وغره�  والثق�فية 
يف ظ����ل دع�����م غ����ر حم�������دود من 
ال���ق���ي����دة ال��ر���ص��ي��دة ودع�����م رائ����دة 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ال��ن�����ص���ئ��ي  ال��ع��م��ل 
ف�طمة بنت مب�رك، رئي�صة الحت�د 
املجل�ض  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع����م،  ال��ن�����ص���ئ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 

الأ�صرية "اأم الإم�رات" .
يوم  ف��ك��رة تخ�صي�ض  ج����ءت  وق��د 
التزام  على  ت�أكيداً  للمراأة  وطني 
حكومة الإم���رات واإمي�نه� ب�لدور 
املجتمع  ب��ن���ء  ل��ل��م��راأة يف  ال��ف���ع��ل 
يف  ب��ق��وة  امل�ص�همة  على  وق��درت��ه��� 
جم�لت التنمية املختلفة، ودفعه� 
نحو موا�صلة حتقيق اأعلى املك��صب 

له� وملجتمعه�.
وق�ل �صع�دة اأحمد حممود فكري، 
امل���دي���ر ال���ع����م مل��رك��ز الإح�������ص����ء – 
اأبوظبي: "اأر�صى املغفور له ال�صيخ 
طيب  نهي�ن،  اآل  �صلط�ن  بن  زاي��د 
اأ���ص�����ض ق��وي��ة م���� زالت  ث�����راه،  اهلل 

•• اأبو ظبي-الفجر:

الع�مري  �صفيقة  ال��دك��ت��ورة  ق���ل��ت 
العربي  ال�صب�ب  جمل�ض  ع���م  اأم���ني 
يوم  “يكت�صب  امل��ت��ك���م��ل��ة:  للتنمية 
اأغ�صط�ض   28 يف  الم���رات��ي��ة  امل���راأة 
ب�لغة لالحتف�ء  اأهمية  ع�م  كل  من 
متكنت  التي  واملك��صب  ب���لإجن���زات 
خمتلف  يف  وبلوغه�  حتقيقه�  م��ن 
القط�ع�ت واملج�لت، ولتكون �صريك�ً 
يف  الرجل  ج�نب  اإىل  جنب�ً  حقيقي�ً 
والتنمية  وال��ت��ط��ور  ال��ب��ن���ء  م�صرة 
على  التفوق  و  بدولتن�  للنهو�ض   ،

غره� من دول الع�مل".
ومنذ  الع�مري:"  د.  واأ�����ص�����ف����ت 
ت����أ����ص���ي�������ض احت�������د دول������ة الم���������رات 
له  املغفور  اأوىل    ، املتحدة  العربية 
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
دولة  م��وؤ���ص�����ض  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب   –
الم�رات املراأة الهتم�م الكبر عرب 
خمتلف  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�صجيعه� 
وتعليمه�  ت���أه��ي��ل��ه���  و  ال��ق��ط���ع���ت 
لالرتق�ء مبك�نته� يف املجتمع ، اىل 

املراأة  وت�����ص���رك  ال��دول��ة.  م�صتوى 
ا�صت�صراف  يف  ال���ي���وم  ال��ظ��ب��ي���ن��ي��ة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل وال����ص���ت���ع���داد ل���ه وفق 
منهجية،  و�صوابط  علمية  اأ�ص�ض 
�صّن�ع  دع���م  يف  بفع�لية  لت�ص�هم 
القرار لو�صع اخلطط وال�صي��ص�ت 
وري�دته�.  الدولة  يعزز مك�نة  مب� 
وبهذا الواقع امللهم ت�صتطيع املراأة 
مل�صتقبل م�صتدام  اأن تكون نربا�ًص� 
ل ح�������دود ل����ه ح���ي���ث ت�������ص����رك يف 
ال�ص�ملة.  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
الإم�راتية بخر  وامل���راأة  ع���م  فكل 
وعزة لتكون فخورة دائًم� بعط�ئه� 
الالحمدود لرفعة وطنه� الغ�يل.

واأ�����ص�����دت ال���دك���ت���ورة ه��ي��ف���ء علي 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  احل�����م�����داين 
لقط�ع ال�صرتاتيجية والتخطيط 
تبذله�  ال��ت��ي  ب���جل��ه��ود  ب����لإن����ب���ة 
الدولة يف دعم املراأة و�صط تطلع�ت 
وتعزيز  التمكني  ج��ه��ود  مل��وا���ص��ل��ة 
امل�������ص���ت���ق���ب���ل. وق�����ل����ت:  دوره��������� يف 
اليوم  اأب��وظ��ب��ي  امل������راأة يف  حت��ظ��ى 
ثم�ر  جتني  حيث  متميزة  مبك�نة 
القوانني  50 ع�ًم� من  اأك��رث من 
واملب�درات الداعمة التي تثبت اأنه� 
رك��ًن��� اأ���ص������ص��ًي��� و���ص��ري��ًك��� ف���ع��اًل يف 
ت�صهده�  التي  امل�صتدامة  التنمية 
اأبوظبي  امل���راأة يف  ال��دول��ة. وتلعب 
اليوم دوًرا حمورًي� يف دعم اقت�ص�د 
الإم����رة م��ن خ��الل بن�ء منظومة 
اإح�����ص���ئ��ي��ة م��ت��ط��ورة ق������درة على 
ب�إح�ص�ءات  الر�صيدة  قي�دتن�  دعم 
وحت��ل��ي��الت دق��ي��ق��ة ت��دع��م خطط 
ازده������ًرا  اأك����رث  مل�صتقبل  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وت���وؤك���د ع��ل��ى واق����ع م��ل��ه��م تعي�صه 

املراأة الإم�راتية.

املجتمع.
لنتم�ئن�  ب�لفخر  ن�صعر  اأن��ن���  ك��م��� 
ل���دول���ة الإم���������رات ون�����ص��ع��ر ب�حلب 
وال������ولء ل��ق��ي���دت��ن��� ال��ر���ص��ي��دة التي 
�صبل  الإم�����رات����ي����ة  ل���ل���م���راأة  ه����ي�����أت 
ال��ن��ج���ح وال��ت��ق��دم م��ن خ���الل الثقة 
اإم���ك����ن���ي����ت���ه����،  يف  ال���الم���ت���ن����ه���ي���ة 
التنمية  ر�صم م�صرة  ومتكينه� من 

ال�ص�ملة اإىل ج�نب اأخيه� الرجل.
الدور  ن��ث��ّم��ن  و  ب�لقول:"  وت���ب��ع��ت 
الكبر والدعم الالحمدود ل�ص�حب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهي�ن رئي�ض الدولة – حفظه اهلل- 
ل��ل��م��راأة الإم���رات��ي��ة وح��ر���ض �صموه 
ب�ملواطن�ت  الل��ت��ق���ء  ع��ل��ى  ال���دائ���م 
والطالع على اأعم�لهن وان�صطتهن 
لهن،  وامل�ص�ندة  الدعم  كل  وتقدمي 
الدور  ب�أهمية  �صموه  وذل��ك لإمي���ن 
ال��ذي تقوم ب��ه امل���راأة الإم���رات��ي��ة يف 
يف  ال��ف���ع��ل��ة  وم�ص�همته�  امل��ج��ت��م��ع، 

خمتلف املج�لت والقط�ع�ت.
ال��ع���م��ري :" ل��ق��د لعبت  وق���ل��ت د. 
القط�ع  وب�����رزا يف  ه���م���  دورا  امل����راأة 

املراأة  دور  اإب���راز  يف  ثم�ره�  ت��وؤت��ي 
يف املجتمع وحتقيق م� فيه اخلر 
لأج���ي����ل���ن���� احل����ل���ي���ة وال���ق����دم���ة. 
الظبي�نية  امل��������راأة  وا����ص���ت���ط����ع���ت 
يف ���ص��وء ه���ذا ال���دع���م ال��ك��ب��ر اأن 
القط�ع�ت  ك�فة  تثبت وجوده� يف 
القت�ص�دية وال�صن�عية والربمل�نية 
م����ع ال����ت����ط����ور غ����ر امل�������ص���ب���وق يف 
واإدارة  ال�صحية  الرع�ية  جم�لت 
%69 من  الأعم�ل، لتمثل امل��راأة 
الع�ملني  الإم����رات���ي���ني  اإج���م����يل 
 43% ومت��ث��ل  ال�صحة  ق��ط���ع  يف 
اأب���وظ���ب���ي  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف  م����ن 
ج�نبه�  وم���ن  امل�لية."  ل�����الأوراق 
ق�����ل����ت �����ص����ع�����دة ب����دري����ة ع���ب���داهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقط�ع  امل��دي��ر  ع��ب��ي��د، 
مركز  يف  والت�����ص���ل  ال�صت�صراف 
ا�صتط�عت  اأبوظبي:   – الإح�ص�ء 
الر�صيدة  ال���ق���ي����دة  ب���دع���م  امل�������راأة 
وجهود �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 
ت�ص�رك  اأن  اهلل،  حفظه�  م��ب���رك، 
بخطوات ث�بتة يف البن�ء والتطوير 
ا�صتثن�ئية  اإجن����������زات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تعك�صه� الأرق�م والإح�ص�ءات على 

توا�صل  ال��ذي  الكبر  الدعم  ج�نب 
مب�رك،  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
الع�م،  ال��ن�����ص���ئ��ي  الحت�������د  رئ��ي�����ص��ة 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة  الأ���ص��ري��ة، 
تقدميه   وال����ط����ف����ول����ة  ل����الأم����وم����ة 
�صموه�  ومت�بعة  الإم�راتية،  للمراأة 
الم�رات  لبن�ت  والدائمة  احلثيثة 
والك�دميية  التعليمية  وم�صرتهن 
ب����لأج���ي����ل  ، ل����الرت����ق�����ء  وامل���ه���ن���ي���ة 
يف  م�ص�همتهن  ت��ع��زي��ز  و  ال��ق���دم��ة 

- املراأة رائدة يف �شوق العمل.
اإث��ب���ت قدراته�  امل���راأة يف  و جنحت 
بف�صل  متعددة  عمل  جم����لت  يف 
توفره  ال�����ذي  امل��ت��وا���ص��ل  ال���دع���م 
ال����ق����ي�����دة ال���ر����ص���ي���دة وامل�����ب������درات 
مب�درة  راأ����ص���ه����  وع���ل���ى  ال���ك���رمي���ة 
بنت  ف�����ط����م����ة  ال�������ص���ي���خ���ة  ����ص���م���و 
م���ب����رك اخل������ص��ة ب���إن�����ص���ء مكتب 
ي�ص�عد  ال��ذي  اخلريج�ت  توظيف 
اإي����ج�����د فر�ض  اخل���ري���ج����ت ع��ل��ى 
الع�م  القط�عني  يف  من��صبة  عمل 

واخل��ض.
وك�ن لهذا الدعم اأثًرا اإيج�بًي� على 
اأ�صبحت  ح��ي��ث  �صعيد  م��ن  اأك���رث 
امل��راأة �صريًك� ف�عاًل وفق م� ت�صر 
اإليه الإح�ص�ءات الر�صمية، اإذ ت�صكل 
يف  امل�صتثمرين  م��ن   43% امل���راأة 
اأبوظبي لالأوراق امل�لية مع وجود 
اأعم�ل  14،000 �صيدة  اأكرث من 
الأعم�ل يف  �صيدات  �صمن جمل�ض 

الإم�رة.
وح��ق��ق��ت امل�����راأة ال��ظ��ب��ي���ن��ي��ة قفزة 
خالل  امل�����ص���ري��ع  اإدارة  يف  ك��ب��رة 
زاد  امل��صية حيث  الع�صر  ال�صنوات 
ع���دد امل�����ص���ري��ع ال��ت��ي ت��دي��ره��� اإىل 
 2021 ع�م  م�صروًع�   12،473
477 م�����ص��روًع��� فقط  ب���  م��ق���رن��ة 

ع�م 2010.
توا�صل  الكبر  النمو  ويف�صر هذا 
الظبي�نية  املراأة  ن�صبة  الرتف�ع يف 
التي تتوىل من��صب قي�دية يف �صوق 
العمل من %11 ع�م 2017 اإىل 
م� يقرب من %14 ع�م 2021 
الذين  الإم�راتيني  ن�صبة  لت�ص�وي 
ي��ت��ول��ون م��ن������ص��ب ق��ي���دي��ة خالل 

نف�ض الع�م.

اطالق  يف  ذل��ك  ومتثل  القت�ص�دي 
م�����ص���ري��ع و���ص��رك���ت خ������ص��ة ب��ه��ن يف 
ق��ط���ع���ت م��ت��ع��ددة وم��ت��ن��وع��ة منه� 
ال����ق����ط�����ع ال�������ص���ن����ع���ي وال����ت����ج�����ري 
وال���ص��ت��ث��م���ري وغره�،  وال��ع��ق���ري 
و ق���د ���ص��ه��دن��� من�����ذج م�����ص��رف��ة من 
����ص���ي���دات الع����م�����ل ال���ل���وات���ي ي���درن 
اعم�ل  بحجم  اقت�ص�دية  موؤ�ص�ص�ت 
ي���ف���وق م���ئ����ت م���الي���ني ال�����دراه�����م، 
جدارتهن  اث���ب����ت  يف  جن��ح��ن  وق����د 
وقدرتهن على العمل يف هذا القط�ع 
ج��ه��د و�صرب  م��ن  يتطلبه  م���  رغ���م 
�صعيد  وعلى  النج�ح.  م��ن  للتمكن 
ري�����دة الع���م����ل ف��ق��د اجت��ه��ت امل���راأة 
الم�راتية للعمل يف القط�ع اخل��ض 
واط����الق م�����ص���ري��ع ري���دي��ة ن��وع��ي��ة ، 
وقد حققن جن�ح�ت كبرة، بف�صل 
وفرته  ال�����ذي  وال��ت�����ص��ج��ي��ع  ال���دع���م 
ق��ي���دت��ن��� ال��ر���ص��ي��دة، واجل���ه���ود التي 
ب�لدولة  التج�رية  الغرف  به�  تقوم 
عرب توفر التدريب والت�أهيل لهن، 
م�ص�ريع  اط���الق  على  وت�صجيعهن 

مبتكرة وابداعية .

ع�ي�سة مر�سد املرر: املراأة الإماراتية ت�سكل 50 % من الق�ى الب�سرية يف دائرة الطاقة
•• اأبوظبي-الفجر:

 اأ�ص�د مع�يل املهند�ض عوي�صة مر�صد املرر، رئي�ض دائرة الط�قة يف اأبو ظبي، 
ب�لروؤية امللهمة والدعم الالحمدود من �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك، 
الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  الع�م،  الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة 
دور  وثّمن  الإم�راتية  للمراأة  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�صة 
�صموه� يف متكني املراأة وحر�صه� على توفر جميع �صبل الدعم له� والتي 
الإم���رات يف جميع  املن��صب ومتثل  اأعلى  اأن تتوىل  ا�صتط�عت من خالله� 

املح�فل القي�دية والتخ�ص�صية. واأ�ص�ف مع�ليه: تعد املراأة الإم�راتية اليوم 
اإحدى الرك�ئز الأ�ص��صية لأي جن�ح نقدم عليه يف جميع القط�ع�ت واملح�فل، 
كم� حققت العديد من الإجن�زات التي نفخر به� يف قط�ع الط�قة والتنمية 

امل�صتدامة وهي ت�صكل اليوم %50 من القوى الب�صرية يف دائرة الط�قة. 
واأكد مع�ليه: بف�صل توجيه�ت قي�دتن� الر�صيدة ودعمه� امل�صتمر �صتوا�صل 
وقدراته�  كف�ءاته�  بف�صل  الإجن����زات  من  املزيد  حتقيق  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة 
املك�نة  تر�صيخ  اأجل  يف دعمه� من  امل�صي قدم�ً  و�صنوا�صل  كم�  ال�صتثن�ئية 

الري�دية للمراأة الإم�راتية.
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اأخبـار الإمـارات

اأحمد بن حميد النعيمي : للمراأة الإمارتية اإ�سهامات م�سه�دة يف م�سرية مناء ال�طن

را�سد بن حميد النعيمي : املراأة الإمارتية �سريكة النجاح والتقدم والإجنازات

حممد بن حميد القا�سمي: املراأة الإماراتية حققت اإجنازات ا�ستثنائية يف �ستى امليادين 

الر�صيدة. وا�ص�ف يف ت�صريح بهذه 
املن��صبة ان احتف�ل هذا الع�م يق�م 

النج�ح والتقدم والإجن���زات ، فهي 
واملب�درات  النوعية  الأفك�ر  �ص�حبة 

الذي  م�صتدام"  ..م�صتقبل  ملهم 
يج�صد مك�نة املراأة كرمز للمث�برة 
والعمل الدوؤوب حتى اأ�صبحت املراأة 
الإم�راتية يف ظل القي�دة الر�صيدة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�ص�حب 
زايد اآل نهي�ن رئي�ض الدولة حفظه 

•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  اأح����م����د  ال�������ص���ي���خ  اأك�������د 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 
امل��ن���ط��ق احل����رة يف عجم�ن  ه��ي��ئ��ة 
بيوم  الم�������رات حت��ت��ف��ي  دول����ة  ان 
املراأة الإم�راتية تعبراً عن الفخر 
النوعية  ب����إجن����زات���ه����  والع����ت����زاز 
م�صرة  يف  امل�����ص��ه��ودة  واإ�صه�م�ته� 
من���ء ال��وط��ن وت��ق��دم��ه على مدى 
الف�عل  ودوره���  الزمن،  عقود من 
وح�صوره� املوؤثر يف ك�فة املج�لت، 
يف ظل الدعم الالحمدود للقي�دة 

حتت �صع�ر "واقع ملهم ...م�صتقبل 
على  ال�����ص��وء  لت�صليط  م�صتدام"، 
الإم�راتية  للمراأة  املرموقة  املك�نة 
ك�����ص���ن��ع��ة ق������راٍر ورائ������دة اأع���م����ٍل، 
املج�لت  يف  م��وؤ���ص�����ص��ي��ة  وق�����ئ����دٍة 
وال�صي��صية  والعلمية  القت�ص�دية 
اأ�ص��صية  ورك������ي������زٍة  وال����ف����ك����ري����ة، 
وال�صرتاتيجي�ت  ال�����روؤى  �صمن 
ال�صيخ  ق���ل  و  الوطنية.  التنموية 
يوم  يف  النعيمي  حميد  ب��ن  اح��م��د 
ب�لتهنئة  نتوجه  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة 
للكف�ءات  وال����ث����ن�����ء  وال���ت���ق���دي���ر 
الوطنية،  ال��ن�����ص���ئ��ي��ة  وال�����ك�����وادر 

وجن����دد الإ�����ص�����دة ب�����إجن�����زات ابنة 
الإم������������رات ودوره���������� احل����ي����وي يف 
تعزيز ري����دة دول��ة الإم�����رات التي 
دعم  ب��ه يف  ُيحتذى  ب�تت من��وذج���ً 
حقوقه�  و����ص���ون  امل������راأة  ومت���ك���ني 
و�صم�ن م�ص�ركته� الف�علة. ونوؤكد 
يف هيئة املن�طق احلرة يف عجم�ن 
ال��ت��زام��ن��� مب��وا���ص��ل��ة دع���م اجلهود 
وال�صرتاتيجي�ت الوطنية لتمكني 
امل������راأة، وت��وف��ر ب��ي��ئ��ة ع��م��ل حتفز 
اإمي�ن�ً  والتمّيز  الب��داع  امل��راأة على 
ك�صريك يف م�صرة  دوره���  ب�أهمية 

تطور دولة الإم�رات ونه�صته�.

•• عجمان -وام:

اأكد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�ض 
بعجم�ن اأن دولة الإم���رات العربية 
امل���ت���ح���دة حت���ت���ف���ي ال����ي����وم ب�����مل����راأة 
الإم�راتية مقدرًة اإجن�زه� واإبداعه� 
وم��ث��م��ن��ًة لأدواره���������� وم��ه���م��ه��� يف 
ك��ل جم���ل م��ن جم����لت احل��ي���ة، و 
اهتم�م�ً  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي���دة  ت���ويل 
تقلد  مكنته� من  فقد  ب�ملراأة  لفت�ً 
مبواهبه�  واآم��ن��ت  العلي�  املن��صب 
�صريكة  اأن���ه����  واأك������دت  وم���ه����رات���ه���� 

الإيج�بية " .
يوم  مبن��صبة  ت�صريح  يف  اأ���ص���ف  و 
املراأة الإم�راتية ان املراأة الإم�راتية 
اأ�صبحت منوذج�ً يحتذى به، فلقد 
ح���ج���زت ل��ه��� م��ك���ن���ً م��ت��ق��دم���ً بني 
ال�صفوف، وقدمت وب�درت واأعطت 
وحتدت ورفعت ا�صم بالده� واأعلت 
راي����ة الحت������د ودون�����ت الإجن�������زات 
ويبتكر  يبدع  من  خر  اأنه�  وبينت 
وي��ن��ج��ز. واأك����د اأن دول����ة الم�����رات 
ف�لأي�م  ي�����وم،  ك���ل  يف  امل������راأة  ت���ق���در 
مبدعة  ط���ق���ت  ت�صنعه�  امل�����ص��رق��ة 
وكف�ءات ملهمة، فهي املراأة الع�ملة 

املعط�ءة  والأخ�����ت  احل���ن��ي��ة  والأم 
واأ�ص��ض  ال��ن��ج���ح  و�صريكة  والب��ن��ة 
التقدم، مو�صح�ً اأن الوالد املوؤ�ص�ض 
ال�صيخ زايد ، طيب اهلل ثراه ، اأو�صى 
ب�ل�صيدات ومنحهن مك�نة مرموقة 
،و�ص�ر على نهجه املغفور له ال�صيخ 
رحمه  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اهلل ، ال���ذي م��ك��ن امل����راأة م��ن تويل 
اأعلى املراتب، واليوم مينح �ص�حب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهي�ن رئي�ض الدولة ، حفظه اهلل ، 
ال�صوء الأخ�صر لكل �صيدة مت�صي 

يف درب الرفعة والزده�ر.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأ�����ص�����د ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن حميد 
ال��ق������ص��م��ي ال��ع�����ص��و امل��ن��ت��دب لدى 
القت�ص�دية  اخليمة  راأ���ض  من�طق 
الذي  ال���ري����دي  ب����ل���دور  "راكز" 
ت��ل��ع��ب��ه امل��������راأة الإم������رات�����ي�����ة حيث 
امل�ص�همة  يف  ج����دارت����ه�����  اأث���ب���ت���ت 
بدعم م�صرة دول��ة الإم����رات نحو 
لأعلى  بتحقيقه�  والتنمية  التقدم 
م��ي���دي��ن احلي�ة  ���ص��ت��ى  امل���رات���ب يف 
العلمية واملهنية ويف قط�ع�ٍت عدة 
وال�صي��صية  الج��ت��م���ع��ي��ة  وم��ن��ه��� 
والقت�ص�دية والتعليمية وغره�.

ت�صريح  يف  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ  وق�����ل 
الم�راتية  امل������راأة  ي����وم  مب��ن������ص��ب��ة 
نحتفل هذا الع�م حتت �صع�ر "واقع 

ال�صمو حك�م  اأ�صح�ب  اهلل واإخوانه 
الإم������������رات من����وذج����� ي���ح���ت���ذى به 
اأ�ص�ض  ع��ل��ى  ق���ئ��م  جمتمع  ب��ن���ء  يف 
تنبع  را���ص��خ��ة  اجتم�عية  ورواب����ط 
م��ن اإدراك���ه���� مب��دى اأه��م��ي��ة البذل 
ي�صهم  وط���ن���ي  ك���واج���ب  وال���ع���ط����ء 
يف  الإم�������رات  ب�صمعة  الرت���ق����ء  يف 

خمتلف املح�فل الع�ملية.
مك�نة  امل�����راأة مت��ت��ل��ك  ان  واأ����ص����ف 
الإم������������رات منذ  دول������ة  ك���ب���رة يف 
ت�أ�صي�صه� على يد املغفور له ال�صيخ 
طيب  ن��ه��ي���ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه وبدعم من �صمو ال�صيخة 
ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د 
املجل�ض  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع����م  ال��ن�����ص���ئ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة 

ب�عتب�ره�  الم�رات"  "اأم  الأ�صرية 
املجتمع�ت  بن�ء  يف  اأ�ص��صية  رك��ي��زة 
الروؤية  ه���ذه  وانعك�صت  وت��ق��دم��ه��� 
الوقت  ال���دول���ة يف  ت�����ص��ه��ده  م����  يف 
ال���راه���ن م��ن ت��ط��ّور م��ل��ح��وظ ك�ن 
ب�رز  ف��ي��ه دور  الإم����رات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
وتعزيز  التنمية  يف  فّع�ل  ك�صريك 

ري�دة الدولة.
و اختتم ق�ئال ان امل��راأة الإم�راتية 
حققت اإجن�زات ا�صتثن�ئية وعظيمة 
ل تعد ول حت�صى يف �صتى املي�دين 
واأثبتت كف�ءته� يف �صن�عة م�صتقبل 
يجعلن� فخورون مب�  الأجي�ل مم� 
لوطنه�  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  تقدمه 
امل�صتقبل  �صتقدمه يف  وم�  واأبن�ئه� 
ِرف��ع��ة هذا  م��ن جن���ح���ٍت ت�صهم يف 

الوطن الغ�يل.

دائرة الق�ساء يف اأب�ظبي حتتفي بي�م املراأة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

ال��ذي ي�ص�دف  الإم�راتية،  امل��راأة  بيوم  اأبوظبي  الق�ص�ء يف  دائ��رة  حتتفي 
العديد من  تنظيم  اأغ�صط�ض كل ع�م، عرب  �صهر  والع�صرين من  الث�من 
ال�صيخة  �صمو  اأطلقته  ال��ذي  ال�صع�ر  اإىل  ا�صتن�داً  والأن�صطة،  الفع�لي�ت 
ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ض الأعلى 
لع�م  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 

م�صتدام". م�صتقبل  ملهم..  "واقع   2022
الرئي�ض على  الق�ص�ء يف مقره�  دائ��رة  التي تنظمه�  الفع�لي�ت  تت�صمن 
امل�ص�ريع  اأ���ص��ح���ب  م��ن  ال�صيدات  منتج�ت  ل��دع��م  معر�ص�  ي��وم��ني  م���دار 
ال�صغرة، واإظه�ر مواهبهن واإبداع�تهن، وذلك بهدف تعزيز جهود املراأة 

والرتويج  م�ص�ريعه�  ودع��م  وت�صجيعه�  املج�لت،  خمتلف  يف  الإم�راتية 
ملنتج�ته�.

و ت�صتمل الفع�لي�ت كذلك على "ركن املواهب"، الذي ي�صتهدف التعريف 
ب�إبداع�ت ومواهب موظف�ت دائرة الق�ص�ء، اإ�ص�فة اإىل عر�ض جمموعة 
متنوعة من الكتب ذات ال�صلة مب� حققته املراأة يف دولة الإم�رات، وجهود 

القي�دة الر�صيدة يف م�ص�ندته� ومتكينه� يف جميع القط�ع�ت.
يف  الق�ص�ء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي،  �صعيد  يو�صف  امل�صت�ص�ر  �صع�دة  وق����ل 
"واقع  ب�صع�ر  الع�م  لهذا  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  بيوم  الحتف�ل  اإن  اأبوظبي، 
ملهم.. م�صتقبل م�صتدام" تعبر �ص�مل عن الواقع امل�ّصرف الذي و�صلت 
اإليه امل��راأة، يف ظل دعم القي�دة احلكيمة لدولة الإم���رات، وم� ينتظره� 
التنمية  م�صرة  يف  وفع�لية  بكف�ءة  دوره���  لتوؤدي  م�صرق،  م�صتقبل  من 

والزده���ر. و ثمن امل�صت�ص�ر يو�صف العربي، جهود �صمو ال�صيخة ف�طمة 
بنت مب�رك يف م�ص�ندة املراأة الإم�راتية يف م�صرته� نحو التميز والري�دة، 
ك��ف���ءت��ه��� وج��دارت��ه���، وت��ت��م��ك��ن م��ن حتقيق جن���ح���ت واإجن������زات  لتثبت 

نوعية.
الري�دة  ا�صتدامة  يحقق  م�  كل  بدعم  الق�ص�ء  دائ��رة  اهتم�م  اإىل  اأ�ص�ر  و 
للمراأة الإم�راتية ل�صيم� يف املج�ل الق�ص�ئي، وذلك مع م� اأظهرته من 
اأدائه�  خالل  من  والعدلية،  الق�ص�ئية  ب�ملنظومة  الرتق�ء  يف  ف�عل  دور 
الفنية  واملج�لت  والإداري���ة  والق�نونية  الق�ص�ئية  القط�ع�ت  يف  املتميز 
املتخ�ص�صة، وذلك مت��صي�ً مع روؤية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهي�ن 
ن�ئب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير ديوان الرئ��صة رئي�ض دائرة الق�ص�ء يف 
اأبوظبي، لدعم الكف�ءات الق�ص�ئية والإدارية وا�صتقط�ب الكوادر املواطنة 

البلو�صي،  امل�صت�ص�ر علي حممد  �صع�دة  ق�ل  وتنمية قدراته�. من جهته، 
اإنه يف يوم امل��راأة الإم�راتية تتجدد م�ص�عر  اأبوظبي  الن�ئب الع�م لإم���رة 
يحتذى  مث�ل  لتكون  الإم�����رات،  دول��ة  الع��ت��زاز مب��� حققته يف جمتمع 
ومنوذج�ً للعمل والعط�ء مبختلف املي�دين، يف ظل الدعم املتوا�صل من 
قي�دتن�، لتربهن دوم� قدرته� على حتمل امل�صوؤولية امللق�ة على ع�تقه�، 
التنمية  م�صرة  دف��ع  يف  واق��ت��دار  ثقة  بكل  به�  امل��ن��وط  ال���دور  ول��ت��وؤدي 
والتطوير. و نوه اإىل احلر�ض على توفر بيئة العمل املحفزة التي ت�صهم 
يف تعزيز مك�نة املراأة الع�ملة، لال�صطالع مب�صوؤولي�ته� وتنفيذ مه�مه� 
ا�صتمرارية  ل�صم�ن  اجلهود  موا�صلة  مع  امل�صتدام،  امل�صتقبل  ل�صت�صراف 
القي�دة  توجه�ت  مع  مت��صي�  الق�ص�ئية،  املنظومة  يف  والبتك�ر  الإب���داع 

الر�صيدة لتحقيق الري�دة ع�ملي�ً.

حاكم عجمان : املراأة الإماراتية القلب الناب�س لل�طن ومنبع امل�اطنة الإيجابية و ملهمة الإجنازات
•• عجمان-وام: 

ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�ض الأعلى  ال�صمو  اأكد �ص�حب 
اأيقونة العط�ء  اأنه�  اأثبتت للع�مل اأجمع  اأن املراأة الإم�راتية  ح�كم عجم�ن 
الرا�صخ التي تعك�ض جهود القي�دة احلكيمة ومردوده� املب�رك يف ال�صتثم�ر 
ب�إمك�ني�ت املراأة كونه� الأم واملربية الف��صلة واأم ال�صهيد والأخت والزوجة 
و  الإيج�بية  امل��واط��ن��ة  ومنبع  للوطن  الن�ب�ض  والقلب  امل�صرة  و�صريكة 

ملهمة الإجن�زات.
اإن احلر�ض على  الإم���رات��ي��ة-  امل���راأة  ي��وم  ق���ل �صموه -يف كلمة مبن��صبة  و 
تنمية الإمك�ن�ت الوطنية وب�لأخ�ض اإمك�ني�ت املراأة يف دولة الإم�رات م� هو 
اإل نت�ج فكر ري�دي واإدراك وا�صع لأهمية م�ص�ركة املراأة والرجل جنب� اإىل 

جنب يف م�صرة النه�صة التي ت�صهده� الدولة .
وفيم� يلي ن�ض كلمة �صموه بهذه املن��صبة : " يطيب يل يف الث�من والع�صرين 
من اأغ�صط�ض اأن نحتفي ب�ملراأة الإم�راتية ويومه� اخل��ض الذي خ�ص�صته 
الدولة تكرمي� له� واإبرازاً ملك�نته� الفريدة التي اخت�صت به� وتعزيز دوره� 
الرائد يف وطنه� يف ظل قي�دة ر�صيدة اأكدت منذ بداية م�صرة الحت�د على 
النه�صة وت�صييد ح�ص�رة  اإ�صراكه� يف م�صرة  امل��راأة واحلر�ض على  متكني 
املراأة  اأثبتت  و قد  �صتى جم���لت احلي�ة،  وفكر وثق�فة وخ��ربات جليلة يف 

الع�ملية متخطية اأعلى املع�ير، حتى حققت اأ�صمى مراحل الإبداع والبتك�ر 
ب�لتوازن مع اللتزام ب�لتع�ليم والقيم الإ�صالمية والعربية.

لقد اأدركت دولة الإم���رات منذ البداي�ت مفهوم ال�صتثم�ر الف�عل ب�ملراأة، 
فهي ال�صجرة املثمرة التي تغر�صه�، وب�لعتن�ء والرع�ية والت�صجيع ت�صنع 
لك املعجزات، اأقله� اأن ت�صنع جياًل �ص�حل� يخدم وطنه على النحو الذي 
تر�ص�ه القي�دة احلكيمة و ين�صجم مع روؤيته� بعيدة املدى، والتي ت�صب يف 

م�صلحته� و م�صتقبله� الواعد.
تعي�ض دولة الإم���رات مرحلة جديدة من ع�صر العلوم والتقنية وال�صحة 
للم�صوؤولي�ت  امل����راأة  ت��ويل  اأ���ص��ب��ح  وق��د  ال��دائ��م��ة  امل�صتجدات  م��ن  وغ��ره��� 
�صرورة ق�صوى نظراً اإىل التطور احل��صل واملج�لت التنموية والقط�ع�ت 
املراأة وثق�فته�  اإمك�ني�ت  ا�صتثم�ر  اأهمية  الدولة، ونوؤكد على  امل�صتجدة يف 
والعلوم  الف�ص�ء  كعلوم  وم�صتجدة  رائ��دة  قط�ع�ت  يف  وخرباته�  وعلمه� 
ال�صحية وخمتلف جم�لت التكنولوجي� والبتك�ر فال �صك اأن احل�ص�رة ل 
تبنى اإل مب�ص�ركة جميع فئ�ت املجتمع من رج�ل ون�ص�ء يداً بيد وهذا هو 

�صبب جن�ح وتطور الأمم والأجي�ل.
والجتم�عي  والثق�يف  الديني  دولتن�  ب�حلف�ظ على موروث  بن�تن�  نو�صي 
ب�لعلم  تت�صلح  واأن  النبيلة،  ب�لقيم  تتم�صك  واأن  زاي��د  ب�أخالق  تتحلى  واأن 
والإيج�بية  الن�جحة  وال��ت��ج���رب  اخل���ربات  م��ن  امل��زي��د  واكت�ص�ب  واملعرفة 

جهود  تعك�ض  التي  الرا�صخ  العط�ء  اأيقونة  اأنه�  اأجمع  للع�مل  الإم���رات��ي��ة 
القي�دة احلكيمة ومردوده� املب�رك يف ال�صتثم�ر ب�إمك�ني�ت املراأة كونه� الأم 
والقلب  امل�صرة،  و�صريكة  والزوجة  والأخت  ال�صهيد  واأم  الف��صلة  واملربية 

الن�ب�ض للوطن ومنبع املواطنة الإيج�بية و ملهمة الإجن�زات.
لرائدة  والع��ت��زاز  الفخر  مب�ص�عر  مقرونًة  التربيك�ت  و  الته�ين  نقدم  و 
ف�طمة  ال�صيخة  الإم�رات" �صمو  "اأم  الم���رات  دول��ة  يف  الن�ص�ئية  احلركة 
بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة 
لدوره�  ممتنني  الأ���ص��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  والطفولة 
الرا�صخ يف دعم املراأة الم�راتية على ك�فة الأ�صعدة و عرب الأعوام املمتدة 
ب�ملراأة  للنهو�ض  احلثيث  �صعيه�  له�  ونثمن  ال��دول��ة  يف  التنمية  مل�صرة 
م�صتقبل  ملهم..  »واق��ع  واإجن�زاته�  طموح�ته�  يج�صد  جديد  �صع�ر  حتت 

م�صتدام«.
دولة  ل��ل��م��راأة يف  وب���لأخ�����ض  الوطنية  الإم��ك���ن���ت  تنمية  على  احل��ر���ض  اإن 
املراأة  م�ص�ركة  لأهمية  وا�صع  واإدراك  ري���دي  فكر  نت�ج  اإل  هو  م�  الإم����رات 
والرجل جنب� اإىل جنب يف م�صرة النه�صة وهو م� غر�صه الآب�ء املوؤ�ص�صون 
على راأ�صهم املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه الذي 
ا�صتو�صى ب�ملراأة واأعلى مق�مه� واأوله� التقدير و الحرتام والثقة وحتمل 
امل�صوؤولي�ت يف خمتلف �صوؤون احلي�ة، و اليوم تت�صدر الدولة قوائم التن�ف�صية 

مل�صرة  وع��ون  �صند  اأنه� خر  له�  الإم����رات خرا ونقول  ببنت  ون�صتو�صي 
النه�صة الحت�دية."

عمار النعيمي : متكني املراأة وتعزيز دورها يف جمتمع الإمارات ركيزة تنم�ية اأ�سا�سية 
•• عجمان-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ عم�ر بن حميد النعيمي ويل عهد عجم�ن 
امل��راأة وتعزيز دوره��� يف جمتمع الإم����رات ركيزة  اأن متكني 
تنموية اأ�ص��صية غر�صه� الآب�ء املوؤ�ص�صون وم�صى عليه� ق�دة 

الإم�رات حتى يومن� هذا.
و ق�ل �صموه يف كلمة -مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية - :" يف 
واأنبل م�ص�عر  التربيك�ت  اأ�صمى  الإم�راتية نرفع  املراأة  يوم 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  اإىل  والمتن�ن  التقدير 
رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة 
"اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة 
الإم�رات" .. م�صيدين بجهوده� املب�ركة يف تر�صيخ م�ص�ركة 
ت�أ�صي�ض  منذ  الوطنية  التنمية  م�صرة  يف  الإم�راتية  امل��راأة 
28 من  ال�  وال��ذي ي�ص�دف  الع�م  الن�ص�ئي  �صموه� الحت���د 

اأغ�صط�ض وهو اليوم الذي خ�ص�صته دولة الإم�رات لتقدير 
الإم�راتية  امل��راأة  اإجن���زات  وا�صتح�ص�ر  والنج�ح�ت  اجلهود 
والنه�صة،  التنمية  حتقيق  يف  ال��ه���م  دوره����  على  والت�أكيد 
واق��ع ملهم..   « الإم�راتية  امل��راأة  ليوم  الع�م  ه��ذا  �صع�ر  واإن 
م�صتقبل م�صتدام« يج�صد طموح�ت اأخواتن� وبن�تن� واأمه�ت 
املب�ركة منذ قي�م الدولة حتى حتقيق  الوطن واإجن�زاتهن 
للدولة  ال�صرتاتيجية  والأه�����داف  امل�صتقبلية  التطلع�ت 
املكت�صب�ت  على  واحل��ف���ظ  الإم��ك���ن��ي���ت  بك�فة  النهو�ض  يف 

الوطنية".
اإن متكني امل��راأة وتعزيز دوره��� يف جمتمع  واأ�ص�ف �صموه : 
املوؤ�ص�صون  الآب���ء  غر�صه�  اأ�ص��صية  تنموية  ركيزة  الإم����رات 
ه����ذا، ون�صيد  ي��وم��ن���  الإم�������رات ح��ت��ى  ق�����دة  وم�����ص��ى عليه� 
بتو�صي�ت وتوجيه�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
املراأة  مبنح  عجم�ن  ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  النعيمي 

ونثمن جهود  الرجل  م�ص�واًة مع  والعمل  العلم  فر�صه� يف 
املراأة  دور  تعزيز  على  احلر�ض  يف  واحلثيثة  املب�ركة  �صموه 
وت�أ�صي�ض  الإم�����رة  يف  التنمية  م�صرة  لتحريك  ال��ري���دي 
والأمه�ت  الأع���م����ل  ب�����ص��ي��دات  تعنى  وم��وؤ���ص�����ص���ت  جم���ل�����ض 
الإجن�����زات  لتحقيق  داع��م��ة  بيئة  لهن  وت��وف��ر  وال��ط���ل��ب���ت 

والنج�ح�ت.
و ق�ل �صموه : لقد اأكد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل 
نهي�ن –طيب اهلل ثراه- اأن املراأة ن�صف املجتمع، وعلى هذا 
ه�م�  اإيج�بي�  عن�صراً  الإم�رات" اليوم  "ابنة  اأ�صحت  املبداأ 
يف خمتلف قط�ع�ت احلي�ة، ومل تدخر "اأم الإم�رات" �صمو 
ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك اأي جهد لدعم املراأة الإم�راتية 
اإىل  يديه�  وم��دت  والعمل  والعلم  العط�ء  على  وت�صجيعه� 
بت�صييد  وق���م��ت  ال��ع���مل  دول  وال��ن�����ص���ء يف خمتلف  ال��ب��ن���ت 
م�ص�ريع ومب�درات بن�ءة خدمة لهن وحتفيزا جلهودهن يف 

بن�ء الأجي�ل واملجتمع�ت وت�صليحهن ب�صالح العلم واملعرفة 
الإم�راتية من��صبة وطنية  امل��راأة  يوم  اإن  واأ�ص�ف  والثق�فة. 
�صكرن�  ع��ن  ف��ي��ه���  ل��ن��ع��رب  ال��ي��وم  ننتهزه�  وف��ر���ص��ة  ع��زي��زة 
وتقديرن� وامتن�نن� اإىل كل اأم واأخت وابنة من بن�ت الإم�رات 
والإجن�ز  الإب���داع  ف�ص�ء  يف  وحتلق  وجتتهد  وتعمل  تدر�ض 
اإمي�ن� ويقين� منه� اأن الأوط�ن ل تبنى اإل مب�ص�همة الرجل 
وامل��راأة جنب� اإىل جنب بكل كف�ءة وفع�لية واإيج�بية ف�ملراأة 
هي القوة الن�عمة التي تبنى على يديه� وفكره� وع�طفته� 
الأمم والأجي�ل، وهي الأ�ص��ض وال�صند وجزء ل يتجزاأ من 

تكوين الوطن ومدر�صة ت�صكل الروؤى والطموح�ت.
واأم  واأخ��ت  ابنة  بكل  :"نفخر  ق�ئاًل  كلمته  �صموه  اختتم  و 
واأجنزت  واجتهدت  وعملت  الوطن  بن�ء  م�صرة  يف  �ص�ركت 
واأ�صبحت جزءا اأ�صيال ل ينفك عن بنية احل�ص�رة الإم�راتية 

.. وكل ع�م واملراأة الإم�راتية بخر وعزة و�صع�دة".

ويل عهد راأ�س اخليمة: بدعم القيادة .. املراأة الإماراتية ت�ا�سل اإ�سهاماتها الفاعلة يف خدمة ال�طن
•• راأ�س اخليمة -وام:

اأ�ص�د �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر 
الق��صمي ويل عهد راأ�ض اخليمة مب� حققته 
املراأة الإم�راتية على مدى خم�صة عقود جنب� 
اإىل جنب مع اأخيه� الرجل لترتك ب�صمته� 
يف امل��ج���لت ك���ف��ة واأك���د اأن��ه��� ك���ن��ت ولتزال 
التنمية  م�����ص��رة  يف  وم���وؤث���را  ف���ع��ال  �صريك� 
ال�����ص���م��ل��ة ل���دول���ة الإم��������رات وم�����ص��در متيز 
ال�صمو  ل�ص�حب  الر�صيدة  القي�دة  بدعم من 
ن��ه��ي���ن رئي�ض  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
بقدرته�  وثقت  التي  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
م�صتقبل  و  ح��صر  يف  لت�ص�هم  الإب���داع  على 

دولة الإم�رات خلم�صني ع�م�ً ق�دمة.
املراأة  و ق�ل �صموه يف كلمة له مبن��صبة يوم 
املن��صبة  ه����ذه  يف  " ن��ح��ت��ف��ي   : الإم����رات���ي���ة 

حمل  و  جميع�  فخرن�  م�صدر  تعد  التي  الإم�راتية  امل��راأة  مبنجز  الوطنية 
ونه�صة  دولتن�  بن�ء  يف  م�صكورة  ج��ه��ودة  م��ن  عقود  ع��رب  قدمته  مل���  تقدير 
لالأخالق  وم��در���ص��ة  ل��الأج��ي���ل  الأك���رب مربية  دوره����  ج���ن��ب  اإىل  جمتمعن� 

والقيم الأ�صيلة ونبع� لالألفة بني اأبن�ئه� .
و اأ�ص�ف �صموه اأن املتمعن يف م�صرة الإم�رات 
وهلة  اأول  م��ن  ليلم�ض  امل��ظ��ف��رة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
بو�صفه�  فيه�  الإم������رات  اب��ن��ة  ت���أث��ر  م���دى 
م��ن اأجن����ح ال��ت��ج���رب ع��ل��ى م�����ص��ت��وى الع�مل 
اأر�صى  يف جم�ل متكني وري���دة امل��راأة و التي 
ال�صيخ  املوؤ�ص�ض  الق�ئد  له  املغفور  قواعده� 
زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن "طيب اهلل ثراه" 
رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  و 
الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ض الأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�ض الأعلى ملوؤ�ص�صة 
التنمية الأ�صرية "اأم الإم�رات" واليوم جنني 
ثم�ر تلك الروؤية احلكيمة بعدم� تبواأت املراأة 
الإم�راتية اأرفع املن��صب يف قط�ع�ت حيوية 
وق��دم��ت من��وذج��� م��ت��ف��ردا يف جم���ل متكني 
راأ����ض اخليمة يف  ق��دم ويل عهد  و   ." امل����راأة 
خت�م كلمته التهنئة بهذه املن��صبة ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك الداعم 
الأول لإجن�زات املراأة الإم�راتية اإنطالق�ً من اإمي�نه� بقدرات ابنة الإم�رات 

على خدمة وطنه� و امل�ص�همة ب�صورة فع�لة يف م�صرة نه�صته�.

عبدامللك بن كايد القا�سمي : برعاية اأم الإمارات .. املراأة الإماراتية ت�ا�سل حتقيق الإجنازات
•• راأ�س اخليمة -وام: 

ق�ل مع�يل ال�صيخ عبدامللك بن ك�يد الق��صمي امل�صت�ص�ر اخل��ض ل�ص�حب 
املراأة  بيوم  حتتفل  وه��ي  الإم�����رات  دول��ة  اإن  اخليمة  راأ����ض  ح�كم  ال�صمو 
الإم�راتية ن�صت�صرف اآف�ق 50 ع�م� جديدا بقي�دة �ص�حب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" لنبني ج�صوراً تربط 

اإجن�زات امل��صي ب�حل��صر، امتدادا اإىل م�صتقبل اأكرث ازده�راً ورخ�ء.
ل��ه مبن��صبة  ال��ق������ص��م��ي يف كلمة  ك���ي��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ ع��ب��دامل��ل��ك  اأ����ص����ف  و 
املراأة  اأن  ع���م  اأغ�صط�ض من كل   28 ال��ذي يوافق  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم 

الإم�راتية حققت برع�ية اأم الإم���رات �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 
من  بدعم  كبرة  اإجن����زات  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة 
قي�دتن� الر�صيدة �صرا على نهج الق�ئد املوؤ�ص�ض ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 

اآل نهي�ن طّيب اهلل ثراه .
واأو�صى املراأة الإم�راتية ب�لعن�ية الف�ئقة برتبية وتن�صئة جيل اخلم�صني 
العربية  والتق�ليد  والع�دات  ال�صمح�ء  العقيدة  من  اأ�ص�ض  على  الق�دمة 
الأ�صيلة الق�ئمة على حب الوطن والفخر ب�لقي�دة الر�صيدة وبذل الغ�يل 

والنفي�ض ذودا عن وطنن� ومكت�صب�ت اخلم�صني الأوىل من عمر الحت�د.

علي ال�سام�سي: املراأة الإماراتية .. �سدارة ومتّيز ومكانة ا�ستثنائية
•• اأبوظبي-وام:

واجلن�صية  للهوية  الحت�دية  الهيئة  رئي�ض  ال�ص�م�صي،  حممد  علي  مع�يل  اأ�ص�د 
و م�ص�عدته�  الإم�راتية  للمراأة  القي�دة احلكيمة  املن�فذ بدعم  واأمن  واجلم�رك 
على تبوء ال�صدارة والتمّيز يف املج�لت ك�فة و ثمن الدور القي�دي لأم الإم�رات 
املجل�ض  الع�م رئي�صة  الن�ص�ئي  ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د  �صمو 
الأعلى لالأمومة و الطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية يف جم�ل 
واأكد  ال��وط��ن.  خدمة  يف  العط�ء  على  له�  املحفزة  البيئة  وتوفر  امل���راأة  متكني 

مع�ليه يف كلمة له يف يوم املراأة الإم�راتية اأن للمراأة الإم�راتية مك�نة ا�صتثن�ئية 
م�صرة  يف  دوره���  اأهمية  مبكراً  اأدرك��ت  التي  الر�صيدة  ب�لقي�دة  حمظوظة  فهي 
التنمية والتقدم، لذا وفرت له� كل �صبل التمكني وهي�أت له� بيئة العمل املحفزة 
على الإبداع والبتك�ر، و�صرعت له� القوانني التي كفلت له� حقوقه� فك�نت املراأة 
الإم�راتية على قدر امل�صوؤولية و تبواأت اأعلى املن��صب. وقدم ال�ص�م�صي اأ�صمى اآي�ت 
ال�صكر والتقدير للقي�دة الر�صيدة واأم الإم�رات ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك على 
دعمهم للمراأة الإم�راتية ومتكينه� من اإجن�ز دوره� الوطني على الوجه الأكمل، 

حتى اأ�صبحت منوذج�ً للمراأة الع�صرية املعط�ءة يف املنطقة العربية والع�مل.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

اأك���د ���ص��ع���دة ���ص���مل ال�����ص��وي��دي، مدير 
عجم�ن،  و�صن�عة  جت����رة  غ��رف��ة  ع���م 
اأن اإجن����زات امل���راأة الإم���رات��ي��ة تتواىل 
وري�دته� وعط�ئه� يف ك�فة القط�ع�ت 
ملهمة  فب�صمته�  يتوقف،  ل  م�صتمر 
وازده�ر  تطور  يف  موؤثرة  وم�ص�ركته� 
احلي�ة،  م��ن���ح��ي  مبختلف  الإم�������رات 
اإىل  امل����راأة الإم���رات��ي��ة  بحيث و���ص��ل��ت 
والإ�صرافية  القي�دية  املن��صب  ك�فة 
احلكومية  ال���ق���ط����ع����ت  خم��ت��ل��ف  يف 
واخل��������ص���ة، والح���ت���ف����ء ب���ي���وم امل�����راأة 
وثن�ء  �صكر  ر�ص�لة  مبث�بة  الإم�راتية 
ه�مة  ومن��صبة  اإم���رات��ي��ة،  ام���راأة  لكل 
ال�����ص��وء ع��ل��ى م��� ق��دم��ت��ه يف  لت�صليط 

"يف غرفة  وق���ل  الوطن.  رفعة  �صبيل 
عجم�ن نعتز ب�أن ن�صبة املوظف�ت ُت�صكل 
ب�لغرفة،  الع�ملة  القوى  من   59%

ي�ص�ركن بتميز يف ري�دة غرفة عجم�ن 
والدولة  الإم���رة  اقت�ص�د  وتعزيز منو 
ب�صكل ع�م، بحيث حظيت الغرفة منذ 
يف  �ص�همن  ن�ص�ئية  ب��ك��وادر  اإن�����ص���ئ��ه��� 
واخلدم�ت".   العمل  منظومة  تطوير 
وت�بع "م� و�صلت اإليه املراأة الإم�راتية 
ج�������ء ب����دع����م ومت����ك����ني م����ن ال���ق���ي����دة 
املراأة  قدمته  وتف�ِن  وجهد  الر�صيدة، 
واملعرفة،  ب�لعلم  املت�صلحة  الإم�راتية 
ب�لتهنئة  اأتقدم  املن��صبة  هذه  وخ��الل 
لكل امراأة اإم�راتية على دوره� يف بن�ء 
اأجي�ل تعتز بهويته� وتراثه� وحت�فظ 
على مكت�صب�ت وطنه� اإىل ج�نب عمله� 
امليداين يف ك�فة القط�ع�ت لت�ص�رك يف 
م�صرة النه�صة ال�ص�ملة وتبواأ دولتن� 

املراكز الأوىل ع�ملي�ً".      

•• عجمان-الفجر:

ق�ل �صع�دة عبداهلل املويجعي، رئي�ض 
و�صن�عة  جت���رة  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
الإم�راتية  امل����راأة  "اأثبتت  ع��ج��م���ن، 
ك�فة  يف  وتفوقه�  التنموية  قدرته� 
مي�دين العمل، لتمثل منوذج�ً ع�ملي�ً 
ي�ص�ر اإليه يف املح�فل الدولية نتيجة 
بن�ء  يف  وم�ص�همته�  الري�دي  دوره��� 
وازده�ر دولة الإم�رات، وذلك بف�صل 
بعط�ئه�  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي���دة  اإمي�����ن 
وُقدراته� وتوفر �صبل متكينه� منذ 
موؤ�ص�ض  دع�ئمه  اأر���ص��ى  ال��ذي  النهج 
ال��دول��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ زاي���د بن 

�صلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه". 
مب�  واع���ت���زاز  ف��خ��ر  "كلن�  واأ����ص����ف 
و���ص��ل��ت اإل��ي��ه امل����راأة الإم���رات��ي��ة وم� 

ت���ق���دم���ه يف ���ص��ب��ي��ل رف���ع���ة ال���وط���ن، 
وم�صتمرة  م��ت��وال��ي��ة  والجن����������زات 
�صمو  الإم�رات"  "اأم  م��ن  مب��ت���ب��ع��ة 
رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 

رئي�صة  ال����ع�����م  ال��ن�����ص���ئ��ي  الحت��������د 
املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة 

الأ�صرية".
�صع�دة  توجه  املن��صبة  ه��ذه  وخ��الل 
ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي، ب���ل��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
موظف�ت غرفة عجم�ن على دورهن 
عجم�ن  غرفة  خدمة  يف  وتف�نيهن 
وم�ص�همتهن املب��صرة يف منو وتطور 
وغرفة  ع���ج���م����ن،  اإم��������رة  اق��ت�����ص���د 
كوادره�  دع���م  يف  م�صتمرة  ع��ج��م���ن 
املث�لية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  ال��ن�����ص���ئ��ي��ة 
وجن�ح  وري�����دة  ا�صتمرارية  ل�صم�ن 
املراأة  اأه��ن��ئ  ال��غ��رف��ة، كم�  م��وظ��ف���ت 
م�صرة  يف  جهوده�  على  الإم�راتية 
ال��ن��م��و والزده���������ر، وك���ل ع����م امل����راأة 

الإم�راتية بخر و�صع�دة.

•• اأبوظبي -وام:

الإم�راتية  امل����راأة  اأن  الإن�����ص���ن،  حل��ق��وق  الوطنية  الهيئة  اأك���دت 
القي�دة  اإجن�زاته� وري�دته� يف ظل  الوطن وفخره، مثمنًة  نب�ض 
�صمو  ِق�بل  من  املتوا�صل  والعط�ء  الدائمة  والرع�ية  الر�صيدة، 
ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك، رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م، رئي�صة 
ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض 

التنمية الأ�صرية "اأم الإم�رات".
يوم�ً  ع���م،  كل  اأغ�صط�ض من   28 "اإن تخ�صي�ض  الهيئة:  وق�لت 
املراأة  لعط�ء ومت��ّي��ز  تعبر  ه��و  اإمن����  الإم���رات��ي��ة،  ل��ل��م��راأة  وطني�ً 
الف�علة يف  وم�ص�هم�ته�  الن�جحة  مل�صرته�  وتتويج�ً  الإم�راتية، 
واملوؤ�ص�ص�ت  امل���راأة،  لإله�م  م�صدراً  لتكون  احلي�ة،  من�حي  جميع 

الن�ص�ئية والأ�صرية يف الع�مل".
الإن�ص�ن  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اأمن�ء  جمل�ض  ع�صوات  واأك��دت 
يف  الإم���رات��ي��ة  امل��راأة  دور  اأهمية   - املن��صبة  بهذه  ت�صريح�ت  -يف 
العربية  الإم������رات  اأن  اإىل  م�����ص��رات  الإن�����ص���ن،  ح��ق��وق  منظومة 
املتحدة �صبقت الكثر من الدول يف منح املراأة حقوقه� الإن�ص�نية، 
ودليل على ذلك وجوده� يف مواقع قي�دية، لفت�ت اإىل اأن اإجن�زات 
املراأة الإم�رتية ت�صّكل م�صدر فخر واعتزاز له� ولوطنه� الإم�رات، 

كم� هو �ص�أن املراأة اخلليجية والعربية.
وذكرت الهيئة اأن اختي�ر عنوان "واقع ملهم.. م�صتقبل م�صتدام" 
عن  تعبري�ً  دلياًل  يعّد  الع�م،  لهذا  الإم�راتية  امل��راأة  ليوم  �صع�راً 
واقع املراأة الإم�راتية يف الوقت الراهن، مب� حققته من مك��صب 
م�صتمرة منذ قي�م الحت�د، و�صم�ن بن�ء م�صتقبل م�صتدام واآمن 

للمراأة الإم�راتية.

- م�شرية حقوقية.
حلقوق  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  ن�ئب  الكعبي،  ف�طمة  تقّدمت  و 
املنت�صبني  جميع  وا�صم  ب��صمه�  الأمن�ء،  جمل�ض  ع�صو  الإن�ص�ن، 
والثن�ء  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر  بخ�ل�ض  الن�ص�ئي،  وك���دره���  للهيئة 
والعرف�ن، اإىل �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك، رئي�صة الحت�د 
والطفولة،  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  ال��ع���م،  الن�ص�ئي 
الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية "اأم الإم�رات"، �ص�حبة 
الالحمدود  ودعمه�  والإجن������زات،  وامل���ب����درات  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
الف�صل  ل��ه  ك���ن  �صموه�  ج��ه��ود  اأن  الإم���رات��ي��ة، م�صيفًة  ل��ل��م��راأة 
ف�علة  م�ص�هم�ت  من  الإم�راتية  امل��راأة  اإليه  و�صلت  فيم�  الأك��رب 
ت�صهده�  التي  التطور  م�صرة  يف  املتالحقة  الإجن����زات  وحتقيق 

دولة الإم�رات العربية املتحدة..
واأ�ص�دت ب�ملك�نة التي ن�لته� املراأة الإم�راتية يف امل�صرة الوطنية 
املوؤ�ص�ض،  للق�ئد  احلكيمة  ال��روؤي��ة  اإىل  لف��ت��ًة  الإن�����ص���ن،  حلقوق 
"طيب اهلل ثراه"  اآل نهي�ن،  ال�صيخ زايد بن �صلط�ن   ، املغفور له 
املبكرة  اخلريطة  ر�صم  ال��ذي  الإم���رات��ي��ة،  للمراأة  الأول  الن�صر 
املب�ركة  امل�����ص��رة  ب��ع��ده  امل����راأة الإم����رات���ي���ة، ووا���ص��ل م��ن  لتمكني 
والنهج نف�صه املغفور له ، ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن "رحمه 
اهلل"، الذي اأ�صدر قرارين، الأول ب�إن�ص�ء الهيئة الوطنية حلقوق 
متثيل  بن�صبة  الهيئة،  اأم��ن���ء  جمل�ض  بت�صكيل  والآخ���ر  الإن�����ص���ن، 
يف  امل���راأة  م�ص�ركة  اأهمية  على  ي��دل��ل  مم���   ،50% بلغت  ل��ل��م��راأة 
بن�ء م�صتقبل الإم���رات، واإث��راء العمل احلقوقي، ب�عتب�ره ثمرة 
من ثم�ر برن�مج التمكني الإن�ص�ين، والذي ُي�صّكل بوابة امل�صتقبل 
للعمل احلقوقي يف الإم�رات. وتتوج هذه امل�صرة الرائدة للمراأة 

�ص�حب  قبل  من  احلثيثة  واملت�بعة  املب��صر  ب�لهتم�م  الإم�راتية 
" حفظه  الدولة  اآل نهي�ن رئي�ض  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 

اهلل ".
وذكرت اأن وجود املراأة يف الهيئ�ت الر�صمية واملوؤ�ص�ص�ت الوطنية، 
يعك�ض الثقة يف عط�ئه� ودوره� املّكمل لدور الرجل، معتربًة اأنه� 
التنمية  عجلة  دع��م  يف  اأ�ص��صية  ورك��ي��زة  وف��خ��ره،  ال��وط��ن  نب�ض 
وم�صرة التطور والإجن�ز، ومث�ًل ُيحتذى به لي�ض على امل�صتوى 
اخلليجي والعربي فح�صب واإمن� على امل�صتوى الع�ملي، حيث ب�تت 

النموذج والقدوة واملث�ل يف بن�ء الوطن ونه�صة املجتمع.
واأكدت الكعبي -ب�عتب�ر انتخ�به� ن�ئب�ً لرئي�ض الهيئة-، حر�صه� 
على رد اجلميل للوطن، وت�أدية واجب�ت اخلدمة الع�مة، وتلبية 
الطموح�ت على الوجه الأكمل، والذي ُيثبت ب�أن املراأة الإم�راتية 
ممت�زة ومتميزة، وذات طبيعة تف�علية، وحمط اعتزاز كل اإم�راتي 

واإم�راتية.

- �شريك حقوقي.
وبدوره�، اأكدت مرمي الأحمدي، رئي�ض جلنة العالق�ت الدولية 
واملنظم�ت غر احلكومية، ع�صو جمل�ض الأمن�ء، حر�ض الهيئة 
الوطنية حلقوق الإن�ص�ن، على تعزيز ال�صورة امل�صرفة لإجن�زات 
ال����دويل، م��ن خالل  ال�صعيد  الإم���رات��ي��ة على  امل����راأة  وجن���ح���ت 
الأح��داث احلقوقية،  واهتم�م�ته حي�ل  الوطن  توّجه�ت  مواكبة 
اإىل �صرورة  الإن�ص�ن، م�صرًة  الدولية اخل��صة بحقوق  واجلهود 
ال�صتمرار والعمل على تنمية مه�رات واإمك�ن�ت املراأة الإم�راتية، 
والقط�ع�ت،  امل��ج���لت  ك�فة  يف  م�صتقبله�  ا�صت�صراف  ج�نب  اإىل 
خللق م�صتقبل م�صتدام للمراأة الإم�راتية مب� يتوافق مع مب�دئ 

اخلم�صني لدولة الإم�رات.
وق�لت الأحمدي: "اإن املراأة يف الإم�رات �صريك ف�عل فيم� حتقق 
من اإجن�زات حملي�ً وع�ملي�ً، حيث ا�صتط�عت ابنة الإم�رات اأن تثبت 
وتقدم  رفعة  يف  لُت�ص�رك  وامل�صوؤولية  الكف�ءة  من  ق��در  على  اأنه� 
الع�م،  لهذا  الإم�راتية  امل��راأة  يوم  �صع�ر  اأن  اإىل  م�صرًة  الوطن"، 
الإم�راتية  ب���أن  ُيثبت  م�صتدام"،  م�صتقبل  ملهم..  "واقع  بعنوان 
بدايته  دائم وم�صتمر، ونهجه�  وُملهم، وم�صتقبله�  واقعه� ف�عل 

الطموح، ونه�يته ل يعرف امل�صتحيل.

- اأ�شعد امراأة.
وذك�����رت ف���ط��م��ة ال����ب����دواوي، رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال�����ص��ك���وى والر�صد 
اأن و�صول الإم�راتية  والزي�رات امليدانية، ع�صو جمل�ض الأمن�ء، 
وم�صرفة  ح�ص�رية  مل�صة  ي�صفي  ب���ل��دول��ة  ق��ي���دي��ة  من��صب  اإىل 
على تطور م�صرة متكني  دليل  اأن��ه  الإم���رات��ي��ة، معتربًة  للمراأة 
املراأة يف دولة الإم���رات، وتعك�ض ال�صورة ال�صف�فة لقي�دة الوطن 

التي توؤمن مبنجزات املراأة ومتكينه� يف ك�فة املج�لت.
اأنه�  ِبيومه� الوطني، موؤكدًة  املراأة الإم�راتية،  وهن�أت البدواوي، 
اأ�صعد ن�ص�ء الع�مل مب� حتظى به من دعم قي�دي وجمتمعي، حيث 
من  امل�صوؤولية  ق��در  على  تكون  اأن  الإم����رات  يف  امل���راأة  ا�صتط�عت 
خالل حت�صيل العلوم واملعرفة، ومب� تراكم لديه� من مكت�صب�ت 
�ص�ملة، وم� تولته من مه�م وم�صوؤولي�ت ب�لعمل الوطني، حتققت 
نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  قي�دة  ظل  يف 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص���ح��ب  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ن�ئب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ح�كم دبي "رع�ه اهلل" واإخوانهم� اأ�صح�ب ال�صمو ال�صيوخ اأع�ص�ء 

املجل�ض الأعلى لالحت�د، حّك�م الإم�رات.

- عطاء للمراأة.
واأك�����دت ُك��ل��ي��ث��م امل��ط��رو���ص��ي، ع�����ص��و جم��ل�����ض الأم����ن�����ء، اأن امل����راأة 
الإم�راتية متتلك كل املقوم�ت للم�ص�ركة يف عملية �صنع القرار، 
اإىل  اأّدى  امل�صتقبل، م�  تر�صم  التي  والقرارات  القوانني  ومن�ق�صة 
وجه،  اأح�صن  على  الوطني  بواجبه�  وال��ق��ي���م  العمل  يف  متيزه� 
واملنجزات  املكت�صب�ت  على  املح�فظة  الرجل يف  �صقيقة  ب�عتب�ره� 
احل�فلة ب�لعط�ء والإخال�ض، ف�صاًل عن متيزه� يف اإدارة الأ�صرة، 

وك�فة من�حي احلي�ة.
يف  ر  تق�صّ مل  الر�صيدة  وق��ي���دت��ه  ال��وط��ن  اأن  املطرو�صي  وذك���رت 
اأ�صح�ب  فئة  رع�يته�  �صملت  حيث  الإم���رات��ي��ة،  للمراأة  عط�ئه� 
الهمم، اإن�ث�ً وذكوراً، ووقفت اإىل ج�نبهم، فمنحتهم �صرف خدمة 
الوطن، مم� زادهم عزمية واإ�صرار على العبور اإىل طرق النج�ح.
تكرمي  مبث�بة  هو  الإم�راتية،  امل��راأة  بيوم  الحتف�ل  "اإن  وق�لت: 
الق�ئد  ك���ن  فقد  الحت����د،  قي�م  منذ  مل�صرته�  وتتويج  ت�صتحقه 
"طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ   ، ل��ه  املغفور  املوؤ�ص�ض 
اهلل ثراه" حري�ص�ً كل احلر�ض على دعم املراأة ومتكينه�، واإزالة 
التحدي�ت التي تقف ح�ئاًل اأم�م تقدمه�، حيث بقيت هذه الروؤية 
لدولة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي���دة  ف��ك��ر  يف  وم��ت��ج��ذرة  متعمقة  احلكيمة 
لالإبداع  اأو���ص��ع  اأف���ق���ً  له�  فتح  امل��ت��ح��دة، مم���  العربية  الإم������رات 

والبتك�ر، والعط�ء والتف�ين يف خدمة الوطن الغ�يل 

- مكانة مرموقة.
واأثنت نور ال�صويدي، ع�صو جمل�ض الأمن�ء، على جن�ح�ت املراأة 
الإم�راتية، ومتيزه� يف خمتلف املج�لت خالل فرتة وجيزة من 
الوطنية، تعّد تقديراً  املن��صبة  اأن هذه  اإىل  الدولة، م�صرًة  قي�م 
وب�رزة،  مرموقة  مك�نة  تبواأت  التي  الإم���رات��ي��ة  امل��راأة  لإجن����زات 
اأت�ح له� اأداء واجب�ته� ومه�مه� بكف�ءة واقتدار، كم� يعترب امي�ن�ً 
ب�إ�صه�م�ته�،  واع��رتاف���ً  املجتمع،  بن�ء  يف  للمراأة  الف�عل  ب���ل��دور 

ودفعه� نحو موا�صلة حتقيق اأعلى املك��صب للمجتمع.
امل�صوؤولية  م�صتوى  على  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  اأن  ال�صويدي،  واأك���دت 
والأم�نة للحف�ظ على املكت�صب�ت التي حتققت وا�صتكم�ل م�صرة 
التنمية والعط�ء يف اإم�رات اخلر، م�صرًة اإىل اأنه� حتظى بدعم 
اآي�ت  واأعطر  اأزك��ى  رافعًة  ِقبل قي�دتن� احلكيمة..  ل حمدود من 
رئي�صة  م��ب���رك،  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  ل�صمو  والتقدير  الته�ين 
الحت�د الن�ص�ئي الع�م، رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة، 
لدور  الإم�رات"،  "اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 

�صموه� يف دعم واإبراز املراأة يف املجتمع الإم�راتي.

- امراأة حمظوظة.
وم���ن ج���ن��ب��ه���، اأك����دت اأم����رة ال�����ص��ري��دي، رئ��ي�����ض جل��ن��ة احلقوق 
جمل�ض  ع�صو  والبيئية،  والثق�فية  والجتم�عية  القت�ص�دية 
ُتقّدر  دول���ة  تنعم يف  لأن��ه���  الإم����رات���ي���ة حم��ظ��وظ��ة  اأن  الأم���ن����ء، 
 50 عط�ءه� وتوؤمن بقدراته� وطموح�ته�، حيث متكنت خالل 
ع�م�ً من حتقيق اإجن�زات متفّردة يف خمتلف املي�دين، واأ�صبحت 

منوذج�ً ُيحتذى يف توليه� املواقع القي�دية.
وق�لت ال�صريدي: " اإن يوم املراأة الإم�راتية، يوم مميز يف حي�ة 
كل مواطنة، والحتف�ء به� و�ص�م �صرف للمراأة، اإمي�ن�ً من القي�دة 
ر�ص�لة  تعد  اأنه�  كم�  ال��وط��ن،  بن�ت  م�ص�هم�ت  ب�أهمية  الر�صيدة 
التي  املك��صب  ور���ص��د  زايد"،  "بن�ت  ب����إجن����زات  واع��ت��زاز  حمبة 
حتققت، وتقديراً وتكرمي�ً مل� قّدمته لدعم م�صرة الدولة داخل 

الوطن وخ�رجه".. �ص�كرًة الوطن الذي يقّدر املراأة الإم�راتية.

••ال�صـــارقة-الفجر:

ي��ع��د ي���وم امل����راأة الإم����رات���ي���ة، املوافق 
اعرتاف�  ع�م،  كل  من  اأغ�صط�ض   28
بدوره� واإجن�زاته� يف خدمة الوطن 
واملجتمع ودعم� له� يف ت�صكيل واإثراء 
ال��وع��ي وال���وج���دان ب���ع��ت��ب���ره��� الأم 
والأخ������ت والإب���ن���ة ال��ت��ي ت����أخ���ذ على 
ووطنه�،  ب�أ�صرته�  النهو�ض  ع�تقه� 
ك��ون��ه��� ن�����ص��ف امل��ج��ت��م��ع خ������ص��ة يف 
ال��ذي تظله  ظل الدعم ال��الحم��دود 
ل��ل��دول��ة التي  ال��ق��ي���دة ال��ر���ص��ي��دة  به� 
اإت�حة  ���ص��ب��ي��ل  يف  ج���ه���دا  ت���دخ���ر  مل 
الفر�ض اأم�م املراأة للتح�صيل العلمي 
والإبتك�ري والتن�ف�صي والعمل �ص�أنه� 
�صع�ر  ويحمل  الرجل.  �صريكه�  �ص�أن 
الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية لهذا 
الع�م "واقع ملهم م�صتقبل م�صتدام" 
املراأة  تعي�صه  ال��ذي  للواقع  جت�صيداً 
الإم�راتية امل�صرق واملليء ب�لنج�ح�ت 
امللونة  والإجن�����������زات  والإب������داع�������ت 
وامللهمة  والفرح،  والإرادة  ب�لعزمية 
ا�صتدامة  اأك�������رث  م�����ص��ت��ق��ب��ل  جت�������ه 
ودميومة له� وللمجتمع والوطن يف 
ظل دولة ل تعرف امل�صتحيل وتت�صدر 
املراكز الأوىل يف �صتى املي�دين. ومن 
امل������راأة مركزاً  امل��ن��ط��ل��ق، حت��ت��ل  ه����ذا 
م���ت���ق���دم���� ���ص��م��ن اأول������وي�������ت دائ�����رة 
ال�ص�رقة،  يف  الجتم�عية  اخل��دم���ت 
املجتمع،  يف  ك��ث��رة  ب�����ص��رائ��ح  املعنية 
رع�ية  اىل  امل��ح��ت���ج��ة  ت��ل��ك  خ������ص��ة 
واهتم�م واحتواء وم�ص�عدة ان ك�نت 
معنوية اأو م�دية اأو نف�صية وغره�، 
اإ�ص�فة اإىل تقدمي خدم�ت اجتم�عية 
عالجية ووق�ئية واإمن�ئية يف جم�ل 
ال�صم�ن والرع�ية واحلم�ية والت�أهيل 
ل���الأف���راد والأ����ص���ر وامل��ج��م��وع���ت من 

اخل��صة  الجتم�عية  الظروف  ذوي 
الجتم�عية  امل�������ص���ك���الت  ودرا������ص�����ة 
القرار  اتخ�ذ  ودع��م  احللول  لإي��ج���د 
امل�صتدامة  التنمية  يف عملية  اإ�صه�م�ً 
ملجتمع ال�ص�رقة، و�صوًل اإىل حتقيق 
يتمتع  جمتمع  "نحو  وه��ي  ر�ص�لته� 
وال�صتقرار  والأم�������ن  ب���ل��رف���ه��ي��ة 
الجتم�عي".  والإح���ت���واء  الأ����ص���ري 
التي  اخل��دم���ت  ا�صتعر�صن�  م���  واإذا 
اأنه�  جن��د  ل��ل��م��راأة  ال���دائ���رة  تقدمه� 
فهي  اإدارة،  م���ن  اأك����رث  يف  م���وج���ودة 
ح��صرة وبقوة يف مركز حم�ية املراأة، 
املعنفة، ويقدم  املراأة  والذي ي�صتقبل 
ويعده�  بل  والربامج  امل�ص�عدات  له� 
ل�صتع�دة ثقته� بنف�صه� كراأب ال�صدع 
وب��ي��ن��ه��� وبني  ���ص��ري��ك��ه���،  وب���ني  بينه� 
اأ�صرته� فتلج�أ اإىل املركز حلم�يته�.. 
جميع  ي���ر����ص���ي  ح����ل  اإىل  و�����ص����ول 
املركز  ح��ق��ق  وب���ل��ف��ع��ل  الأط���������راف، 
افتت�حه  منذ  النج�ح�ت  من  الكثر 
واأرج����ع الأم�����ن وال���ص��ت��ق��رار للكثر 
م���ن ال���ن�������ص����ء، وال���دل���ي���ل ع��ل��ى ذلك 
ب�����أن احل�����لت امل��ح��ول��ة م��ن اجله�ت 
املخت�صة ل ت�صتمر طويال ب�ملركز بل 
ومدة  م�صكلته�  وح��ل  احتوائه�  يتم 
ال��ب��ق���ء يف امل���رك���ز ت�����رتاوح ب���ني يوم 
ت��ق��ول مرمي  ال�����ص���أن  و�صنة .  وب��ه��ذا 
املراأة  حم�ية  مركز  مدير  ا�صم�عيل 
يف دائ����رة اخل��دم���ت الج��ت��م���ع��ي��ة يف 
املركز  افتت�ح  ال�ص�رقة، احل�لت منذ 
 ،2022 ب��داي��ة  ح��ت��ى   2011 ع����م 
 ،2022 ال���ع����م  ك��ث��را يف  ت��راج��ع��ت 
الزوجية  امل�ص�كل  معدل  اأن  يعني  م� 
الأعوام  عن  انخف�ض  قد  والأ���ص��ري��ة 
اأن  م��رده  جيد  موؤ�صر  وه��و  امل��صية، 
ب�لهتم�م  حتظى  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة 
م���ن اجل���م���ي���ع، وال���ق����ن���ون ك��ف��ل له� 

املراأة  متكني  وع��ن  حقوقه�.   جميع 
اأج�بت مدير مركز حم�ية املراأة يعد 
التمكني اأحد اأهداف املركز الأ�ص��صية 
املنت�صبة  مت��ك��ني  ع��ل��ى  نعمل  ون��ح��ن 
ب�ملجتمع،  دجمه�  ثم  من  وت�أهيله�، 
ودجم��ه��� م��ع اأ���ص��رت��ه��� وال��ت���أك��د من 
مراقبة  خ��الل  م��ن  ال��دم��ج،  �صالمة 
اأ�صرته�  م��ع  و�صعه�  ا�صتقرار  م��دى 
الوقت  وب��ن��ف�����ض  م��ع��ه��م،  وجت����وب���ه���� 
ال��ط��رف الآخر  اأو  الأ���ص��رة  نت�بع م��ع 
لق�ءات  خالل  من  ب�مل�صكلة  املت�صبب 
ب��ه��دف الإ�صالح  الأخ�����ص���ئ��ي��ني،  م��ع 

بينهم.

ربات املنازل 
ويف اجل���ن��ب الآخ�����ر، اه��ت��م��ت دائ���رة 
املن�زل  برب�ت  الجتم�عية  اخلدم�ت 
واأ�صح�ب امل�ص�ريع املنزلية من خالل 
له�، ومنحتهم  "اإنت�ج" الت�بع  مركز 
فر�ض جديدة للم�ص�همة يف التنمية 
اإىل  اأحالمهن  وحولت  القت�ص�دية 
والذي  امل��رك��ز  واأن  خ������ص��ة  حقيقة، 
على  ي��ع��م��ل   2009 ع������م  ت����أ����ص�������ض 
الإق��ت�����ص���دي لالأ�صر  امل�����ص��ت��وى  رف���ع 
الجتم�عية  الإع�ن�ت  من  امل�صتفيدة 
م���ن خالل  الإي������واء  دور  وم��ن��ت�����ص��ب��ي 
مت��ك��ي��ن��ه��م ب����لإن���ت����ج امل���ن���زيل وط���رح 
م��ن��ت��ج���ت وخ����دم�����ت ت��ن���ف�����ص��ي��ة من 
اأحد  اأو  خالل ت�أهيل وتدريب الأ�صر 
الإع�ن�ت  م��ن  امل�صتفيدين  اأف���راده���� 
الإيواء  دور  ومنت�صبي  الجتم�عية 
املنزيل،  الإن����ت�����ج  ع��ل��ى  ال����دائ����رة  يف 
لت�صويق  ال��ف��ر���ض  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح  ك��م��� 
من  امل�صتفيدين  وخ��دم���ت  منتج�ت 
خالل مع�ر�ض وم�ص�رك�ت واتف�قي�ت 
ومن�فذ التوزيع اإم� من خالل املتجر 
خ���الل مقرهم  م��ن  اأو  الإل���ك���رتوين 

وكذلك من خالل املع�ر�ض.  و"بنت 
اإم�راتية  اإم�����راأة  ق�����ص��ة  ال�صحراء" 
ت����دع����ى ف����ط���م���ة حم���م���د ال�������ص���راح 
لتحقق  "اإنت�ج"  اأ���ص��رة  اإىل  ان�صمت 
�صن�عة  يف  ال���ت���ج����ري  م�����ص��روع��ه��� 
التحف والهداي� الرتاثية واللوح�ت 
الفنية، والتي كم� تقول: ك�ن مبث�بة 
اإع�������دة ر����ص���م ح��ي���ت��ه��� ك��ل��ه���، ب�صبب 
الذي  وال��ن��ج���ح  وال���ص��ت��ف���دة  التطور 
ح��ق��ق��ت��ه خ������ص��ة ب��ع��د ح�����ص��ويل على 
رخ�صة "اعتم�د" التج�رية، اإذ ي�صهل 
املركز احل�صول عليه� لع�صواته بن�ء 
على اتف�قية مع الدائرة القت�ص�دية 
ب�ل�ص�رقة وب�صعر معقول ومدرو�ض. 

وم�ص�ركته�  امل�����راأة  ع��م��ل  اأن  وت����رى 
مهم  اأم����ر  الق��ت�����ص���دي��ة  التنمية  يف 
اأحواله�  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض  ل��ل��غ���ي��ة، 
لأنه  �صيئة،  اأم  ج��ي��دة  اأك���ن��ت  امل���دي��ة 
والإكتف�ء  ب�لنف�ض  ال��ث��ق��ة  مينحه� 
واملجتمعي. موؤكدة  والأ���ص��ري  امل���دي 
اىل  الن�����ص��م���م  م��ن  ا�صتف�دته�  على 
التي  املزاي�  من  "اإنت�ج" وال�صتف�دة 
ت�صويق  م����ن  ل���ل���ع�������ص���وات  ي���وف���ره���� 
ب�ملع�ر�ض وعر�ض  وم�ص�ركة  وترويج 
الإلكرتوين  امل��ت��ج��ر  ع��ل��ى  امل��ن��ت��ج���ت 
وب�لفعل  ذل��ك،  وغر  للمركز  الت�بع 
اأ����ص���ب���ح���ت ح���ي����ت���ي م���ن���ظ���م���ة، وك���ل 
و�صعي  وحت�صن  مدرو�صة،  خطواتي 
ل���وح���دي  اأولدي  ورب�����ي�����ت  امل����������دي 
واجل�مع�ت،  امل��دار���ض  يف  و�صجلتهم 
واأ�صبح لدي م�صروعي اخل��ض "بنت 

ال�صحراء".

االهتمام بكبريات ال�شن 
وب����ع����د، ف����ه���ت���م����م ال�����دائ�����رة ب�����مل����راأة 
الإم�راتية مل يقف عند ذلك، بل ك�ن 
درج���ة كبرة  وع��ل��ى  ووا���ص��ح���  جلي� 

ب�لهتم�م  وجت��ل��ى  الإن�����ص���ن��ي��ة،  م��ن 
دار رع�ية  م��ن خ���الل  ال�����ص��ن  ب��ك��ب���ر 
دور  اأوائ����ل  م��ن  يعد  وال���ذي  امل�صنني 
العن�ية بهذه ال�صريحة على م�صتوى 
الإم�رات، والذي ك�ن مبث�بة احل�صن 
الدافئ لهذه ال�صريحة والتي حتظى 
القي�دة  م��ن  امل�صتوى  رفيع  ب�هتم�م 
ه��ذا احل�صن تروي  ب���ل��دول��ة، وع��ن 
حيث  ق�صته�،  فيه  املقيم�ت  اأح���دى 
بريط�ني�،  وترعرت يف  تقول: كربت 
واأ���ص��ب��ح��ت ق���ب��ل��ة ق���ن��ون��ي��ة، وعملت 
ل�������ص���ن���وات ط���وي���ل���ة يف ه�����ذا امل���ج����ل، 
اأ�صبح رجال  ولدا  واأجنبت  وتزوجت 
الأوق�����ت  ول��ك��ن��ي يف وق���ت م��ن  الآن، 
ت��رك��ت ك��ل ���ص��يء ورائ���ي ورج��ع��ت اإىل 
الإم���رات لأقيم اأن� وزوجي فيه� اإىل 
اأن توف�ه اهلل ومل اأرجع اإىل بريط�ني� 
واملع�رف بل ف�صلت  الأ�صدق�ء  حيث 
الن�����ص��م���م اإىل ال������دار، ل��رغ��ب��ت��ي يف 
العي�ض ب�صالم يف بيئة م�صلمة: اأوؤدي 
فرو�ض ال�صالة يف موعده� وا�صتمتع 
اجل�مع  م���ن  الآذان  ���ص��وت  ب�����ص��م���ع 
اخل�رجية،  ال����دار  ب���ح��ة  يف  امل��وج��ود 
هذا  يف  ب���أم���ن  �صيخوختي  واأع��ي�����ض 
ويوفر يل  به،  ا�صرتحت  الذي  املك�ن 
النواحي  ك�فة  من  احتي�ج�تي  ك�فة 
داخل  ال��رح��الت  تنظيم  اإىل  اإ���ص���ف��ة 
وخ�رج الدولة واأداء العمرة وا�صتقب�ل 
ال�صيوف الراغبني يف الإفط�ر معن� 
امل����ب�����رك، وغره  ���ص��ه��ر رم�����ص���ن  يف 

الكثر بحيث ل اأ�صعر اأبدا ب�لغربة.

تطيل  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
االأعمار

وت��ع��ق��ب م���رمي ال��ق��ط��ري م��دي��ر دار 
اهتم�من�  اأن  ب�لقول،  امل�صنني  رع�ية 
مب�درات  م��ع  يتم��صى  ال�����ص��ن  ب��ك��ب���ر 

لل�صن،  م���راع���ي���ة  م��دي��ن��ة  ال�����ص���رق��ة 
لكب�ر  خ�����دم������ت  ن����ق����دم  وب�����ل����ت�����يل 
و�صحية  واجتم�عية  نف�صية  ال�صن 
اإىل  توؤدي  وهذه اخلدم�ت  وق�نونية 
وم�ص�ركتهم  �صحتهم  على  احلف�ظ 
ب�لفع�لي�ت داخل الدار وخ�رجه� ويف 
الع�ملية  املن��صب�ت الأعي�د والأي�م  كل 
خ��صة يوم الأ�صرة حيث يكتظ املك�ن 
ب����ل���زوار ال��راغ��ب��ني ب���إم�����ص���ء الوقت 
ال�صعور  ون��وف��ر لهم  ال���دار،  رواد  م��ع 
ب�لأم�ن والطم�أنينة، كل هذه الأمور 
اأعم�رهم  اإط�لة  اإىل  ت��وؤدي  جمتمعة 
اأكرب م�صنة يف  اأك��رث، فمثال  ل�صنوات 
الدار هي �صيدة تبلغ من العمر 98 
تع�ين  ول  جيدة  ب�صحة  وه��ي  �صنة، 
من اأية اأمرا�ض مع حم�فظته� على 
ال�صيخوخة  لأمرا�ض  اأدويته�  تن�ول 

ومت�بعة الك�در الطبي له�. 

درا�شات واأبحاث
ب�ملراأة  ال��دائ��رة  اهتم�م  يف  وال��الف��ت 
اخلدم�ت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ص��ر  ل 
اإمن�  وامل�����ص���ع��دة يف ح���ل م�����ص���ك��ل��ه���، 
ه����ن�����ك ج�����ن����ب يف غ�����ي����ة الأه���م���ي���ة 
واله���ت���م����م، وه����و ح���ر����ض ال���دائ���رة 
ع��ل��ى درا���ص��ة واق���ع امل����راأة م��ن خالل 
به�  تقوم  التي  وال��درا���ص���ت  البحوث 
اجل�نب،  ب��ه��ذا  املعنية  املعرفة  اإدارة 
الأخ�ص�ئيني  من  نخبة  ت�صم  والتي 
التخ�ص�ض، حيث  والب�حثني يف هذا 
اأجنزت الإدارة اأخرا، درا�صة ميدانية 
يف  الع�ملة  امل���راأة  "م�صكالت  بعنوان 
ال�ص�رقة،  اإم���رة  الأطف�ل" يف  رع�ية 
واملقيم�ت،  الإم����رات���ي����ت  ل��الأم��ه���ت 
ب��ي��ن��ت اأن دخ���ل ال���زوج���ة مي��ث��ل نحو 
%46.1 من اإجم�يل دخل الأ�صرة.  
وبلغت العينة من الأمه�ت الع�مالت 

 78.3% بن�صبة  ال�����ص���رق��ة  ب����إم����رة 
اأمه�ت اإم�راتي�ت، و%21.7 اأمه�ت 
املراأة  دخ��ل  متو�صط  وج���ء  مقيم�ت. 
 22346 نحو  الإم���رات��ي��ة  الع�ملة 
دخل  م�ص�همة  ن�صبة  وج����ءت  دره���م 
الأم���ه����ت امل��واط��ن���ت لإج��م���يل دخل 
ج�ء  بينم�   ،44.3% نحو  الأ���ص��رة 
الوافدة  الع�ملة  املراأة  متو�صط دخل 
ن�صبة  وج���ءت  دره��م   12268 نحو 
الوافدات  الأم���ه����ت  دخ���ل  م�ص�همة 
نحو  الأ���������ص��������رة  دخ��������ل  لإج�������م��������يل 

.61.4%
الأ�صرة  دخ��ل  كف�ية  مل��دى  حتليل  يف 
ل��ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي����ج����ت ف���ق���د ج�����ءت 
النت�ئج لت�صر اإىل اأن نحو 21.8% 
من اأ�صر ال�صيدات الع�مالت ميلكون 
دخل ك�ف ميكنهم الدخ�ر منه، بينم� 
ال�صيدات  اأ���ص��ر  م��ن   44.5% ن��ح��و 
ك�فة  لتلبة  يكفي  دخلهم  الع�مالت 
اأ�صرهن دون ادخ�ر، بينم�  احتي�ج�ت 
الدرا�صة  ع��ي��ن��ة  ث���ل���ث  ن���ح���و  ي���وج���د 
لتلبية  ك���ف  غر  دخلهم   33.6%

متف�وتة  بدرج�ت  الأ�صرة  احتي�ج�ت 
ومعظمهن من الأمه�ت الوافدات.

حتديات 
وك�صفت الدرا�صة عن اأبرز التحدي�ت 
الع�مالت  الأم��ه���ت  من  تواجه  التي 
ال���ل���وات���ي ي���رتك���ن اأط���ف����ل���ه���ن ب���دور 
احل�������ص����ن���ة ه����و ارت�����ف������ع اإ�����ص����رتاك 
احل�ص�نة مب� يثقل على الأ�صرة كم� 
اأ�ص�ر نحو %60، بينم� اأ�ص�ر 40% 
الطفل  مر�ض  بتكرار  تتعلق  مل�صكلة 
احل�ص�نة،  ب�����دور  ال��ت��ك��د���ض  ب�����ص��ب��ب 
ح�����ص���ن���ت يجرب  ت��واف��ر  ع���دم  بينم� 
الأم للذه�ب لدار ح�ص�نة بعيدة عن 
�صكن وعمل الأم ج�ء ليمثل 25%، 
يواجهن  الأم��ه���ت  %15 من  بينم� 
مواعيد  ت��واف��ق  بعدم  تتعلق  م�صكلة 
احل�����ص���ن��ة م���ع م��واع��ي��د ع��م��ل الأم، 
بن�صب  اأخ���رى  لتحدي�ت  ب���لإ���ص���ف��ة 
ل�صلوكي�ت  الطفل  اإكت�ص�ب  مثل  اأقل 
من  للعنف  الطفل  تعر�ض  اأو  �صيئة، 

اأقرانه الأطف�ل ب�حل�ص�نة.

•• اأبوظبي -وام:

هن�أ مع�يل الدكتور مغر خمي�ض اخلييلي، رئي�ض دائرة تنمية املجتمع، �صمو 
املجل�ض  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 
"اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى 
الإم�رات" مبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية، وذلك لدوره� يف دعم ابنة الم�رات 
للدور  تقديرا  ي�أتي  اليوم  هذا  اأن  موؤكدا   .. ومتكينه�  مب�صرته�  والرتق�ء 
احليوي للمراأة واإبراز م�ص�همته� املتميزة يف نه�صة الدولة وتقدمه� امل�صتدام 
وتطوير  بن�ء  يف  ت�صهم  التي  ال�ص�ملة  املجتمعية  التنمية  منظومة  دعم  ويف 
جمتمعه� واأ�صرته� على حد �صواء. واأ�ص�ف مع�ليه يف ت�صريح بهذه املن��صبة 
ليعك�ض  الع�م ج�ء  " واقع ملهم.. م�صتقبل م�صتدام" لهذا  �صع�ر  اختي�ر  اإن 

له�  ه��ي���أت  التي  املن��صبة  البيئة  بف�صل  الإم�����رات  بنت  تبواأته�  التي  املك�نة 
منحه�  يف  جهداً  ت�ألو  مل  التي  الر�صيدة  القي�دة  ظل  حتت  والنج�ح  العط�ء 
وم�صتدام،  اأف�صل  م�صتقبل  لبن�ء  �صعي�ً  املج�لت  ب�خلو�ض يف خمتلف  الثقة 
لأ�صرة  النواة احل��صنة  زال��ت هي  وم�  ك�نت  الإم�راتية  امل��راأة  اأن  ف�صاًل عن 
الدولة  حققته�  التي  والتنمية  الإجن���زات  م�صرة  تعزيز  لتوا�صل  م�صتقرة 
م�  اأن  املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�ض  مع�يل  واأك��د  اليوم.  الت�أ�صي�ض حتى  منذ 
قدمته املراأة الإم�راتية من ح�صور وعط�ء ومتيز يعك�ض الره�ن الذي ر�ّصخه 
الوالد املوؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن "طيب اهلل ثراه" 
ب�أن املراأة لي�صت فقط ن�صف املجتمع من الن�حية العددية بل هي كذلك من 
حيث م�ص�ركته� يف م�صوؤولية تهيئة الأجي�ل ال�ص�عدة وتربيته� تربية �صليمة 

متك�ملة ودعم نهو�ض املجتمع.

•• اأبوظبي- وام: 

ال�صيرباين  الأم���ن  رئي�ض  الكويتي  حممد  الدكتور  �صع�دة  اأك��د 
امل��راأة الإم�راتية حققت العديد من  اأن  حلكومة دول��ة الإم���رات 
الإجن�زات الرائدة ع�ملي� يف جم�ل الأمن ال�صيرباين كونه� جزءا 
ل يتجزء من م�صرة التنمية امل�صتدامة وال�ص�ملة التي ت�صهده� 

الدولة يف خمتلف املج�لت والقط�ع�ت.
الذي  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  ي��وم  مبن��صبة  كلمة  يف  �صع�دته  ق���ل  و 
يوافق 28 من اأغ�صط�ض من كل ع�م :" نرفع اأ�صمى اآي�ت ال�صكر 
بنت  ف�طمة  ال�صيخة  و�صمو  الر�صيدة  ال��ق��ي���دة  اإىل  والم��ت��ن���ن 
الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  ال��ع���م  الن�ص�ئي  الحت����د  رئي�صة  م��ب���رك 

الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة 
وتعزيز  الإم�راتية  امل��راأة  لتمكني  الأول  الداعم  الإم�رات"  "اأم 
م�ص�ركته� يف م�صرة البن�ء والتنمية لتقدم ابنة الإم�رات منوذج� 
م�صرف� يف حتقيق النج�ح�ت والإجن���زات يف جميع املهم�ت التي 

اأوكلت اإليه� .
حدود  تخطت  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  اإجن�����زات  اأن  �صع�دته  واأ���ص���ف 
وامك�ن�ت  بقدرات  الر�صيدة  القي�دة  وثقة  واإمي���ن  بدعم  الوطن 
اأن ابنة الإم���رات عززت ح�صوره� يف  بن�ت الإم���رات م�صرا اإىل 
جم�ل الأمن ال�صيرباين ون�صر التوعية الرقمية والتوجيه الآمن 
امل�صوؤولية  ثق�فة  ون�صر  اإيج�بية  بطريقة  التقني�ت  ل�صتخدام 

املجتمعية يف الف�ص�ء الرقمي يف جمتمع الإم�رات.

رئي�س الأمن ال�سيرباين: املراأة الإماراتية �سريكة يف م�سرية التنمية امل�ستدامةمغري اخلييلي: املراأة تب�اأت مكانتها بف�سل ثقة القيادة الر�سيدة

�سل�سلة من اخلدمات ت�ستهدف املراأة الإماراتية يف ي�مها ..»الإم��اراتية« يف ع�ني »اجتم��اعية ال�س���ارقة«

ثمنت رعاية وعطاء »اأم االإمارات«

الهيئة ال�طنية حلق�ق الإن�سان: املراأة الإماراتية نب�س ال�طن وفخره

•• الذيد -الفجر

اأكد �صع�دة را�صد عبداهلل املحي�ن رئي�ض جمل�ض اأولي�ء اأمور 
الث�من  ي��وم  اأن  الو�صطى  املنطقة  يف  والط�لب�ت  الطلبة 
امل���راأة  ب��ن��ج���ح  ف��ي��ه  نعتز  اأغ�صط�ض  �صهر  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن 
الإم�راتية يف ك�فة املج�لت لتكون اأم� وزوجة واأخت� وابنه 

له� دوره� ومك�نته� يف اأ�صرته� بج�نب جهوده� املجتمعية 
الكبرة وجنحه� يف اأن حتقق له� النج�ح تلو النج�ح.

 واأو���ص��ح اأن امل����راأة الإم���رات��ي��ة ت�صجل ت��ق��دم���ً م��ذه��اًل يف 
التي  التنمية  م�صرة  يف  الفع�لة  وم�ص�ركته�  م�صرته�، 
متثل  اأ�صبحت  حتى  ال�صعد  جميع  على  البالد  ت�صهده� 

رمزاً لتقدم املراأة يف الع�مل.

غرفة عجمان حظيت منذ اإن�سائها بك�ادر ن�سائية 
�ساهمت يف تط�ير منظ�مة العمل واخلدمات

عبداهلل امل�يجعي: املراأة الإماراتية اأثبتت 
قدرتها التنم�ية وتف�قها يف كافة ميادين العمل

را�سد املحيان رئي�س جمل�س اأولياء اأم�ر الطلبة والطالبات يف 
املنطقة ال��سطى : ي�م املراأة الإماراتية يربز جناحاتها 
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وكيل وزارة املالية: الإمارات اأظهرت قدرتها على حتقيق الريادة عامليا مبجال دعم املراأة
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �صع�دة يون�ض ح�جي اخلوري وكيل وزارة امل�لية اأن دولة الإم�رات اأظهرت 
قدرته� الف�ئقة على حتقيق الري�دة ع�ملي�ً يف جم�ل دعم و متكني املراأة.

وق�ل �صع�دته يف ت�صريح مبن��صبة يوم املراأة الم�راتية : ن�صتذكر من خالل 
الن�ص�ء الإم�راتي�ت يف  التي حققته�  املراأة الإم�راتية الإجن���زات الكبرة  يوم 
خمتلف القط�ع�ت على مر ت�ريخ الدولة، والتي مثلت ركيزة داعمة يف بن�ء 
م� و�صلت اإليه دولة الإم�رات اليوم من جن�ح وتقدم يف جميع املج�لت، حيث 
متثل هذه الإجن�زات مرتكزات اأ�ص��صية نتطلع اإىل احلف�ظ عليه� وال�صتف�دة 
منه� لبن�ء م�صتقبل اأكرث اإ�صراق�ً ب�لعتم�د على توجيه�ت قي�دتن� الر�صيدة، 

ومب� يتن��صب مع مب�دئ اخلم�صني الرامية اإىل تعزيز ال�صتثم�ر يف راأ�ض امل�ل 
الب�صري بهدف نقل الدولة اإىل مرحلة جديدة من التطوير والتنمية.

واأ�ص�ف �صع�دته اأن دولة الإم�رات اأظهرت قدرته� على حتقيق الري�دة ع�ملي�ً يف 
جم�ل دعم املراأة، وهو م� مت ت�أكيده من خالل ح�صوله� على مواقع متقدمة 
اإطالق  نتيجة  التوازن بني اجلن�صني،  بتحقيق  الع�ملية اخل��صة  املوؤ�صرات  يف 
املراأة  متكني  اإىل  تهدف  ع��دي��دة  وم�ص�ريع  مل��ب���درات  احلكيمة  القي�دة  ودع��م 
قدمته  ال��ذي  الالمتن�هي  الدعم  اإىل  اإ�ص�فة  املجتمع،  يف  ح�صوره�  وتعزيز 
"اأم الإم�رات" �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م 
رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
رفيعة،  من��صب  �صغل  على  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  ق��درة  ر�صخت  والتي  الأ���ص��ري��ة، 

و�ص�همت بتطوير القدرات التعليمية والإبداعية للن�ص�ء الإم�راتي�ت وتعزيز 
فر�صهن ب�صغل من��صب ري�دية.  واأو�صح اأن وزارة امل�لية بذلت جهوداً كبرة يف 
متكني املراأة وتطوير قدراته� ومه�راته�، واأت�حت له� الفر�صة لتكون عن�صراً 
ف�عاًل يف ر�صم وتنفيذ املب�درات وامل�ص�ريع وحتقيق الإجن�زات، وو�صلت ن�صبة 
املوظفني،  اإجم�يل  %58 من  اإىل  ال��وزارة  الع�مالت يف  الإم�راتي�ت  الن�ص�ء 
الإم�راتية.  للمراأة  ال���وزارة  توليه  ال��ذي  الكبر  ال���دور  يعك�ض  ال��ذي  الأم���ر 
واختمم �صع�دته ت�صريحه ق�ئال : بدورن� اليوم، نتقدم بف�ئق ال�صكر والتقدير 
لقي�دتن� الر�صيدة ول�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك على دعم م�صرة متكني 
ا�صتمرار م�صرة الزده���ر والتقدم لدولتن� وحتقيق  اآملني  الإم�راتية،  امل��راأة 

الري�دة الع�ملية يف خمتلف املج�لت.

مناء.. نهج م�ستدام يف تعزيز ريادة املراأة الإماراتية وم�سريتها العلمية والعملية 
•• ال�صارقة- وام: 

اأم�����ري اأ�صدره  اأع������وام، ومب��ر���ص��وم  ق��ب��ل ن��ح��و ���ص��ت��ة 
حممد  ب��ن  �صلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
ك�نت  ال�ص�رقة  ح�كم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  الق��صمي 
قرينته  وبرئ��صة  ب���مل��راأة  لالرتق�ء  "من�ء"  انطالقة 
رئي�صة  الق��صمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو 
م�صتدام  لنهج  وفق�   ، الأ�صرة  ل�صوؤون  الأعلى  املجل�ض 
املراأة  واق��ع  تعزيز  على  العمل  بهدف  حكيمة  وروؤي���ة 
واإح��داث نقلة نوعية  الع�مل  الإم�راتية والن�ص�ء حول 
يف م�صرتهن العلمية والعملية. و اليوم تفخر "من�ء" 
ب���مل��ك���ن��ة ال��ت��ي ب���ت��ت ���ص��ي��دات الإم������رات حت��ظ��ى ب��ه��� يف 
حقيقية  ���ص��راك��ة  م�صكلة  وال��ق��ط���ع���ت  امل��ج���لت  �صتى 
ت�صهده�  التي  امل�صتدامة  التنمية  م�صرة  يف  وف�علة 
الإم�رات . فقد ك�ن التحدي اأم�مه� مبوؤ�ص�ص�ته� التي 
ال�ص�رقة  اأعم�ل  �صيدات  وت�صمل جمل�ض  تندرج حتته� 
ب�دري  واأك���دمي��ي��ة  امل��ع������ص��رة  للحرف  اإرث���ي  وجمل�ض 
للمعرفة وبن�ء القدرات ، والعمل على النهو�ض ب�ملراأة 
من مرحلة الدعم والتمكني اإىل مرحلة الرتق�ء به� 
املجتمع  يف  اأ�ص��صي�  و  ف���ع��ال  ع�صوا  دوره����  ومنحه� 
التقدم  م�صرة  يف  ه�م�  ب�صري�  م���وردا  بكونه�  اإمي���ن��� 
والنم�ء. اإن �صر الإج�بة عن هذا الت�ص�وؤل الكبر جتلى 
ب�صكل وا�صح يف الروؤية التي اأخذته� من�ء على ع�تقه� 
�صمو  الكبر"  "القلب  �ص�حبة  من  ا�صتلهمته�  والتي 
عرفت  ال��ت��ي  الق��صمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة 

بكونه� من اأكرث ال�صخ�صي�ت اإله�م� يف الع�مل العربي 
ب�صبب دعمه� خمتلف ق�ص�ي� املراأة ف�نطلقت املوؤ�ص�صة 
اإحداث  يف  النج�ح  على  وراهنت  م�صتدامة  روؤي��ة  وف��ق 
الإم�راتية  امل���راأة  يف  ثقته�  و�صعت  و  املن�صود  التغير 
التي ت�صعى بكل جد لتكون على قدر امل�صوؤولية امللق�ة 
الداعمة  ال�صي��ص�ت  "من�ء"  �صجعت  و  ع�تقه�.  على 
من  ب�لعديد  تزويده�  خ��الل  م��ن  الإم���رات��ي��ة  للمراأة 
الأمم  هيئة  م��ع  �صراكته�  فك�نت  وامل��ب���درات  ال��ربام��ج 
املتحدة للمراأة لتنفيذ برن�مج "حتفيز تك�فوؤ الفر�ض 
اأثرا  ال���ذي ح��ق��ق  ال��ربام��ج  الأعم�ل" اأح���د  ل���رائ���دات 
اإط�ر  يف  وخ�رجه�  ال��دول��ة  داخ��ل  امل���راأة  على  ملمو�ص� 
داخل  تنح�صر  التي ل  و  للموؤ�ص�صة  ال�ص�مية  الر�ص�لة 
�صتى  من�طق  اإىل  ت��رحت��ل  ب��ل  ال��دول��ة فح�صب  ح���دود 
الوعي وتدريب  ن�صر  الع�مل بهدف  اأرج���ء  يف خمتلف 
ال�ص�ب�ت وبن�ء قدراتهن. وك�ن للبحث العلمي ن�صيب 
وافر من اهتم�م "من�ء" وحر�صه� على دمج املراأة فيه 
لتقدم �صبع منح بحثية خم�ص�صة للط�لب�ت واأع�ص�ء 
الهيئة التدري�صية يف ج�معة ال�ص�رقة دفع� منه� لعجلة 

التطور يف جم�لت البحث العلمي.
و وظفت "من�ء" اأحداث� دولية كبرة ل�ص�لح اأهدافه� 
ال�ص�مية فك�ن اإك�صبو 2020 دبي �ص�هدا على انطالق 
املوؤ�ص�صة  ا�صت�ص�فته�  التي  العمل  ور���ض  م��ن  �صل�صلة 
ا�صت�ص�فة  توا�صل  بل  احل��دث  ب�نته�ء  تنته  مل  والتي 
لزي�دة  ال��دول��ة  اأن��ح���ء  اأخ���رى يف خمتلف  ور����ض عمل 
ال��ف��ج��وة ب��ني اجلن�صني على  ت���أث��ر �صد  ال��وع��ي ح��ول 

ا�صتدامة الأعم�ل. اأم� جمل�ض �صيدات اأعم�ل ال�ص�رقة 
فوا�صل نهجه الرا�صخ يف دعم �صيدات الأعم�ل موفرا 
لهن اخلربة والإر�ص�دات التي تغطي جوانب امل�ص�ريع 
الإق���ب����ل على  ح��ج��م  ع��ل��ى  ذل���ك  لينعك�ض  ال��ت��ج���ري��ة 
ع�صواته  ع���دد  وو���ص��ل  امل��ج��ل�����ض  لع�صوية  الن��ت�����ص���ب 
حتى نه�ية يوليو امل��صي 2225 ع�صوة من خمتلف 
ال��ق��ط���ع���ت م��ن دول���ة الإم������رات وال��ع���مل مب��� يف ذلك 
يف  امل�ص�ركة  لهن  واأت���ح  والكويت  والربازيل  بريط�ني� 
العديد من الربامج كور�ض العمل التدريبية والتوعية 
والبعث�ت التج�رية واملع�ر�ض املتخ�ص�صة مثل جيتك�ض 

ومهرج�ن ال�ص�رقة لري�دة الأعم�ل واملب�درات املتنوعة 
من  العديد.  وغره�  للج�مع�ت  التعريفية  ك�حلملة 
ي�صيء  املع��صرة  للحرف  اإرث��ي  جمل�ض  انطلق  ج�نبه 
الإم�����رات وقدراته�  دول���ة  امل���راأة يف  اإم��ك���ن���ت  بجهوده 
احلرفية واليدوية يجوب به� اأنح�ء الع�مل م�صتعر�ص� 
الدولية  واملع�ر�ض  املن�ص�ت  اأب��رز  يف  الإبداعي  نت�جه� 
وبن�ء  م����دي  ا���ص��ت��ق��الل  لتحقيق  ف��ر���ص��ة  ل��ه���  متيح� 
اأ�صبوع  يف  الع�م  هذا  كم�ص�ركته  �صخ�صي  دخل  م�صدر 
يف  وح��ي��دا  عربي�  ممثال  وح�����ص��وره  للت�صميم  ميالن 
هذا احلدث الدويل مطلق� خم�ض جمموع�ت حرفية 

 50 درب  "حرفتي" ال��ذي  وبرن�مج  ومبتكرة  جديدة 
على  ال�ص�رقة"  ف��ت��ي���ت  "�صج�ي�  منت�صب�ت  م��ن  ف��ت���ة 
فيم�  ذلك  ابداع�تهن يف  ا�صتعر�ض  و  التطريز  حرفة 
ب�لتع�ون مع  الأزي����ء  ل��رائ��دات  اأزي���م��ي  ي�صكل برن�مج 
"كلية لندن لالأزي�ء" اأحد امل�ص�ريع الرائدة للمجل�ض 
الإم�رات  الأزي����ء يف دول��ة  و ي�صتهدف دع��م م�صمم�ت 
من خالل تطوير مه�رتهن واأعم�لهن عرب ور�ض عمل 
وجل�ص�ت تدريب وتوجيه. من جهته� عززت اأك�دميية 
ب�دري للمعرفة وبن�ء القدرات من الدور الرائد ملوؤ�ص�صة 
من�ء وقدمت منوذج� يف التطوير املعريف ع�يل امل�صتوى 

امل��راأة وتزويده�  الذي يهدف اإىل تعزيز وبن�ء ق��درات 
ب�مله�رات واملع�رف الالزمة لت�صق طريقه� نحو النج�ح 
للم�ص�ق�ت  الإلكرتونية  "ب�دري"  من�صة  له�  فوفرت 
اجلم�عية وم�ص�در املعرفة والربامج التدريبية وور�ض 
العمل ل�صم�ن تفوقه� وقد حققت الأك�دميية يف ذلك 
اإىل  امل�صتفيدات  اأع��داد  اإجن���زات عديدة منه�: و�صول 
اأكرث من 5600 �صيدة منذ الع�م 2015 حتى اليوم 
ور�صة  و30  اإلكرتونية  دورة   37 م��ن  اأك��رث  وتنظيم 
عن بعد و27 ور�صة ح�صورية و7 برامج متخ�ص�صة 

ب�ل�صراكة مع اأكرث من 40 �صريك�.

بنات الإمارات يحلقن باإجنازاتهن يف عامل الطريان
•• اأبوظبي -وام: 

القي�دة  م��ن  ال���الحم���دود  ال��دع��م  الإم����رات���ي���ة، بف�صل  امل�����راأة  ح��ق��ق��ت 
الر�صيدة، اإجن�زات لفتة يف ع�مل الطران، لت�صكل بنج�ح�ته� ق�ص�ص� 
ك�فة  خو�ض  على  ق����درات  الإم�����رات  بن�ت  ب���أن  للع�مل  تربهن  ملهمة 
املميزة  ب�صمته�  و�صع  الإم�راتية  امل��راأة  وتوا�صل  واأ�صعبه�.  املج�لت 
والإرادة  الطموح  يف  به  يحتذى  منوذج�  مقدمة  الطران  �صن�عة  يف 
والنج�ح، مع تبواأه� العديد من املن��صب ال�صرتاتيجية والقي�دية يف 
دائرة �صنع القرار اإىل ج�نب عمله� ب�صفته� طي�را، وك�بنت ومهند�ض 
مب�  الت�صغيلية  الإدارات  ج�نب  اإىل  جوية،  حركة  وم��راق��ب  ط���ئ��رات، 
و�صوؤون  ال��ت��ج���ري��ة  وامل��ب��ي��ع���ت  وال��ه��ن��د���ص��ة،  اجل��وي��ة  العملي�ت  ي�صمل 
العمالء، واملوارد الب�صرية وتكنولوجي� املعلوم�ت والعملي�ت التج�رية.

"وام" ال�صوء على من�ذج ن�ص�ئية ن�جحة  اأنب�ء الإم���رات  وتلقي وك�لة 
يف جمموعة "الحت�د للطران" التي احتفلت موؤخرا ب�لك�بنت ع�ئ�صة 
اإم�راتية ل�صركة طران جت�رية  اأول ك�بنت  اأ�صبحت  املن�صوري بعدم� 
يف الدولة، مب� يوؤكد التزام ال�صركة ب��صرتاتيجية التوطني وجهوده� 
للتو�صع يف اأدوار املراأة يف خمتلف املج�لت، وجمتمع الطي�رين ب�صكل 
امل��راأة يف  "الحت�د للطران" �صمن جهوده� لتمكني  خ��ض. وجنحت 
الإم�راتيني  املوظفني  اإجم�يل  اإىل  الإم���رات��ي���ت  املوظف�ت  ن�صبة  رف��ع 
الإم�راتيني  املوظفني  ع��دد  الإم���رات��ي���ت  ع��دد  يفوق  اإذ   ،49% لنحو 
كذلك  الت�صغيلية.  العملي�ت  ق�صم  ب��صتثن�ء  ال�صركة،  اأق�ص�م  جميع  يف 
يفوق عدد الإم�راتي�ت يف ق�صم ال�صوؤون امل�لية وق�صم الت�ص�ل املوؤ�ص�صي 
وال�صوؤون احلكومية والدولية، عدد املوظف�ت غر الإم�راتي�ت يف هذه 
الأق�ص�م، كم� ي�صم ق�صم العملي�ت الت�صغيلية اأكرب عدد من املوظف�ت 
ق�صم  ثم  امل�لية  ال�صوؤون  ق�صم  يليه  الإداري���ة،  املن��صب  يف  الإم�راتي�ت 

املوارد الب�صرية.

- اإجنازات �شخمة..
امل���وارد  ل�����ص��وؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ب�صتكي  ن���دي��ة  ال��دك��ت��ورة  وت���أت��ي 
الب�صرية والتطوير التنظيمي واإدارة الأ�صول يف الحت�د للطران، يف 
طليعة الن�ص�ء الإم�راتي�ت الالتي جنحن يف حتقيق اإجن���زات �صخمة 
�ص�بق�  تتوىل  ك�نت  حيث   ،2021 نوفمرب  يف  من�صبه�  توليه�  منذ 
 .2014 ع���م  منذ  الطبية  اخل��دم���ت  ل�صوؤون  الرئي�ض  ن�ئب  من�صب 
وحتمل الدكتورة ن�دية علي ع�تقه� ح�لي� م�صوؤولية موظفي الحت�د 
للطران وا�صرتاتيجية �صحة ورف�هية املوظف، ب�لإ�ص�فة اإىل الت�أكد 
عن  ف�صال  املوظفني،  ك�فة  وتف�عل  اإ�صراك  ت�صمن  خطط  و�صع  من 
ال�صركة،  يف  وال�صمولية  وال��ت��ن��وع  املوظفني  جت����رب  ع��ن  م�صوؤوليته� 
اإ�ص�فة اإىل قي�دة ك�فة وظ�ئف واأق�ص�م العمل الرئي�صية الت�بعة للموارد 

الب�صرية.
ومنذ ان�صم�مه� لالحت�د ع�م 2007، ك�ن للدكتورة ب�صتكي دور حيوي 

اأحد  اأ�صبح  ال��ذي  للطران،  لالحت�د  الت�بع  الطبي  املركز  تطوير  يف 
اأول امراأة  املراكز الطبية الرائدة املتخ�ص�صة يف طب الطران، وتعد 
تتقلد من�صب رئي�ض تنفيذي على م�صتوى املجموعة، ف�صال عن كونه� 
ب�صتكي  الدكتورة  وتتمتع  ال��ط��ران.  طب  يف  تتخ�ص�ض  اإم�راتية  اأول 
بخربة تقرب من 20 ع�م� كطبيبة مم�ر�صة وحتمل �صه�دة امل�ج�صتر 
يف الطب املهني من ج�معة م�ن�ص�صرت، اإىل ج�نب �صه�دة دبلوم علي� يف 

طب الطران من كلية كنغز يف لندن.

- م�شرية حافلة..
رئي�ض  ن�ئب  من�صب  ح�لي�  تتويل  التي  ط���ه��ر،  اأمينة  جنحت  اأي�ص� 
تزيد  وا�صعة  خربة  والرع�ي�ت،  والت�صويق  التج�رية  العالمة  ل�صوؤون 
دولة  يف  التج�رية  العالم�ت  وبن�ء  الت�صويق  جم�ل  يف  ع�م�   15 على 
الإم�رات وعلى امل�صتوى الع�ملي، وبف�صل م�صرته� احل�فلة يف جم�لت 
ري�����دة الأع���م����ل وال���رتوي���ج ل��ل��ع��الم���ت ال��ت��ج���ري��ة وق��ط���ع���ت الإع���الم 
يف  املتخ�ص�صني  اأو���ص���ط  يف  وا���ص��ع  بتقدير  اأم��ي��ن��ة  حتظى  وال��ث��ق���ف��ة، 
العالمة  ا�صرتاتيجية  تطوير  تتوىل  حيث  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
وبن�ء  للطران،  الحت���د  جمموعة  ام��ت��داد  على  والت�صويق  التج�رية 

واإدارة الرع�ي�ت ال�صرتاتيجية حول الع�مل.
ب�لولي�ت  ه���رف���رد  ج�معة  من  امل�ج�صتر  درج��ة  ط�هر  اأمينة  حتمل 
كم�  املتحدة،  ب�ململكة  لالأعم�ل  لندن  كلية  وم��ن  الأمريكية  املتحدة 
من  العديد  يف  املتخ�ص�صة  املج�ل�ض  من  عدد  يف  منتخبة  ع�صوة  اأنه� 
القط�ع�ت، وت�صغل كذلك من�صب رئي�ض "رابطة الت�صويق" يف اأبوظبي، 
قط�ع�ت  يف  املتخ�ص�صني  الأع�����ص���ء  م��ن  م���وؤث���رة  �صبكة  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
من  العديد  اأمينة  ح���زت  ع�ملية.  مراكز  �صبعة  ام��ت��داد  على  الت�صويق 
"ق�ئمة فورب�ض لأقوى  التقدير واجلوائز، حيث ج�ءت �صمن  اأو�صمة 
�صيدات الأعم�ل يف ال�صرق الأو�صط" لع�م 2020، كم� اخترت كذلك 
يف  والت�ص�ل  الت�صويق  "قي�دات  من   50 لأه��م  فورب�ض  ق�ئمة  �صمن 

ال�صرق الأو�صط.

-كفاءة واإبداع.
ف�طمة  للطران"،  "الحت�د  يف  اأي�����ص���  الن�جحة  ال��ن��م���ذج  ب��ني  وم��ن 
الإم�رات،  املبيع�ت يف  رئي�ض  ن�ئب  ت�صغل ح�لي� من�صب  التي  املهري، 
حيث تدير ال�صوق املحلية منذ ع�م 2021، اأثن�ء تف�صي الوب�ء والتع�يف 
حتقيق  يف  ت�ص�هم  ت��داب��ر  تنفيذ  يف  جن��ح��ت  اإذ  ال���ط���ران،  ق��ط���ع  يف 
اأع�ص�ء  اإىل حتفيز  الأهداف والكف�ءة والإب��داع والإنت�جية، ب�لإ�ص�فة 

الفريق وتقديرهم.
اإدارة الأعم�ل من ج�معة  ح�صلت ف�طمة على درجة البك�لوريو�ض يف 
تولوز  ك��ل��ي��ة  م��ن  ال��ف�����ص���ء  يف  الأع���م����ل  اإدارة  وم���ج�����ص��ت��ر  مونبلييه 
لالأعم�ل يف فرن�ص�، وب��داأت م�صرته� املهنية مع الحت���د للطران يف 
ع�م 2010 ب�ن�صم�مه� اإىل برن�مج مدير متخرج. ويف ع�م 2013، 

تطوير  مديرة  منه�  �صنوات،   3 مل��دة  فرن�ص�  يف  دولية  من��صب  �صغلت 
حيث  ال��ع���م،  امل��دي��ر  وم�ص�عد  الرئي�صية  احل�ص�ب�ت  وم��دي��ر  الأع��م���ل 
تتفوق عندم�  ك�فيه وجعله�  اكت�ص�ب خربة  التج�رب يف  �ص�همت هذه 
اأتيحت له� الفر�صة لتكون اأول مدير مك�تب لل�صركة يف �صن 27 ع�م� 
اأ�صبحت  2016 الذي ا�صتمر ملدة ع�مني، ثم  – كندا ع�م  يف تورنتو 
مديرة مك�تب لل�صركة ع�م 2018 يف فرن�ص� والتي من بني اأكرب 10 

اأ�صواق من حيث الإيرادات يف الحت�د للطران.

-اإلهام وابتكار.
مرمي  للطران" ك��ذل��ك  "الحت�د  يف  الإم���رات��ي��ة  ال��ك��ف���ءات  ت�صمنت 
القبي�صي التي ترتاأ�ض ح�لي� ق�صم ال�صتدامة والتميز يف الأعم�ل �صمن 
للطران،  الحت���د  والدولية يف جمموعة  الت�ص�لت احلكومية  ق�صم 
وهي خبرة ن�صطة يف جم�ل ال�صتدامة تخدم فرق العمل داخل الهيئة 
الع�مة للطران املدين واحت�د النقل اجلوي الدويل ومنظمة الطران 
املدين الدويل. و�ص�ركت مرمي، احل��صلة على م�ج�صتر يف الهند�صة 
من اأجل التنمية امل�صتدامة من ج�معة ك�مربيدج، يف ت�أ�صي�ض ال�صبكة 
العربية لالبتك�ر "AIN" يف ع�م 2011، وهي مب�درة �صب�بية تركز 
املنطقة  يف  وال�صحية  البيئية  للتحدي�ت  املبتكرة  احللول  اإله�م  على 
للطران"،  "الحت�د  يف  اأي�����ص���  امللهم�ت  الن�ص�ء  ب��ني  وم��ن  ال��ع��رب��ي��ة. 
هدى بو حميد، مدير املبيع�ت والعملي�ت املب��صرة يف الحت�د للطران 
اإدارة النقل اجلوي من ج�معة  وهي ح��صلة على درجة امل�ج�صتر يف 
املبيع�ت  مدير  من�صب  ت�صغل  اأن  قبل  امل��ت��ح��دة.  اململكة  يف  كرانفيلد 
للمغرب يف  لل�صركة يف  التج�رية  املبيع�ت  تراأ�صت  املب��صرة،  والعملي�ت 
ع�م 2018 ملدة ع�مني، لت�صبح اأول امراأة مديرة مك�تب لل�صركة يف 
حيث  وال��رب���ط،  البي�ص�ء  للدار  املبيع�ت  عن  م�صوؤولة  وك�نت  املغرب، 
ا�صرتاتيجية طويلة  اإج��راء ميزانية وو�صع خطط  متكنت بنج�ح من 

وق�صرة املدى ملدة ع�مني.

-قيادة املق�شورة.
عزة  للطران" اأي�ص�،  "الحت�د  يف  الن�جحة  املواطنة  النم�ذج  �صملت 
الت�بع  ال�صي�فة  ط�قم  يف  الأعم�ل  لدرجة  املق�صورة  م�صرف  الفهيم، 
اإدارة  يف  البك�لوريو�ض  درج��ة  على  ح��صلة  وه��ي  للطران،  ل��الحت���د 
اأبريل  يف  ال�صركة  اإىل  ان�صمت  حيث  ع��ج��م���ن،  ج�معة  م��ن  الأع��م���ل 
2012، وبداأت م�صرته� املهنية كم�صيفة طران و�صقت طريقه� عرب 

ال�صفوف لت�صبح ق�ئدة على منت الط�ئرة يف ع�م 2015.
وتتوىل عزة يف هذا املن�صب م�صوؤولية اإدارة فريقه� من اأطقم ال�صي�فة، 
و�صم�ن مواكبتهم لإجراءات الت�صغيل وال�صالمة ومتطلب�ت التدريب 
يف ح�لت الطوارئ، واأي�ص� مراقبة اأداء ط�قم الط�ئرة وايج�د احللول، 
ب�لإ�ص�فة اإىل ذلك ف�ن عزة م�صوؤولة عن �صم�ن تقدمي اأعلى م�صتوي�ت 

اجلودة لتجربة ال�صيوف.

مهند�سات اإماراتيات يف جمم�عة »بيئة « ي�سدن بدعم 
القيادة الر�سيدة لتمكني املراأة يف جمال ال�ستدامة 

•• ال�صارقة-وام:

ثمنت عدد من املهند�ص�ت الإم�راتي�ت الع�مالت 
" امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف قط�ع  " ب��ي��ئ��ة  يف جم��م��وع��ة 
ال�صتدامة جهود القي�دة احلكيمة لدولة يف دعم 
الالحمدود  ال��دع��م  ،م��ق��درات  متكينه�  و  امل����راأة 
ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  وال��ط��ف��ول��ة 
تعزيز  و  امل���راأة  لتمكني  الإم�رات"  "اأم  الأ�صرية 
ب�أعلى  و  امل��ج���لت  خمتلف  يف  دوره����  و  مك�نته� 
امل�صتوي�ت، اإ�صتمرارا لنهج املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلط�ن اآل نهي�ن " طيب اهلل ثراه "  .
و يف ت�صريح�ت لوك�لة اأنب�ء الإم���رات " و ا م " 
ب�ل�صكر  توجهن  الإم�راتية  امل��راأة  ي��وم  مبن��صبة 
ال�صيخة  ال�ص�رقة  ح�كم  ال�صمو  �ص�حب  لقرينة 
املجل�ض  رئي�صة  الق��صمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 
لك�فة  الكبر  لدعمه�  الأ���ص��رة  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى 

املب�درات الداعمة للمراأة .
ل�صركة  التنفيذي  املدير  اأكدت هند احلويدي  و 
" بيئة للتعليم " اأن دولة الإم�رات اأدركت مبكرا 
اأهمية دور املراأة الإم�راتية و قدراته� على اإجن�ز 
كل م� تطمح اليه م�صيدة بجهود �صمو ال�صيخة 
الن�ص�ئي  الحت�����د  رئي�صة  م��ب���رك  ب��ن��ت  ف���ط��م��ة 
الع�م رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 
"اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
امل���راأة  ل��الإرت��ق���ء مب��ك���ن��ة  الإم�رات" امل��ت��وا���ص��ل��ة 

الإم�راتية لآف�ق واعدة متميزة .
" اأول����ت  " ب��ي��ئ��ة  جم���م���وع���ة   اأن  اإىل  ل��ف��ت��ت  و 
اإهتم�م� كبرا لدور املراأة يف املج�لت البيئية و 
امله�م  من  العديد  اليه�  اأوكلت  حيث  ال�صتدامة 
و امل�����ص��وؤول��ي���ت ال��ري���دي��ة يف خمتلف الأق�����ص���م و 
الإدارات و ال�صرك�ت الت�بعة له� و تلعب املجموعة 
عرب " بيئة للتعليم " ذراعه� يف التوعية البيئة 
ب����دور امل��وؤ���ص�����ص���ت و  دورا حم���وري���� يف الإرت����ق�����ء 
الأفراد و املجتمع لي�صبحوا جزءا اأ�صيال �صمن 
جهود حتقيق هدف ا�صتدامة امل�صتقبل و ت�صجيع 

خمتلف املب�درات و املم�ر�ص�ت البيئة .

يف  املهند�صة  ال��ب��ن���  ف���ط��م��ة  ق���ل��ت  ج�نبه�  وم���ن 
�صركة " بيئة لإع�دة التدوير " اإن دولة الإم�رات 
ال�صب�قة يف جم�ل ال�صتدامة  ال��دول  تعترب من 
اإىل  لفتة  النظيفة  الط�قة  اىل  تقودن�  التي  و 
اأن جمموعة  " بيئة " رائ��دة يف متكني امل���راأة و 
هي توليه� اأهمية كبرة لدوره� املتميز يف ك�فة 
املراأة  ق��دم��ت  حيث  املهنية  و  العملية  امل��ج���لت 
و  العط�ء  و  العمل  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  الإم���رات��ي��ة 

الإخال�ض للوطن .
دورا  لعبت  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  اأن  اإىل  اأ����ص����رت  و 
" التي  " بيئة  م�����ص���ري��ع  جم��م��وع��ة   اأ�ص��صي� يف 
التحول  و  ال����ص���ت���دام���ة  ق���ط����ع  يف  ا���ص��ت��ث��م��رت 
الذكية  احللول  و  البيئية  البتك�رات  و  الرقمي 
امل�صتقبل و الط�قة النظيفة و ال�صت�ص�رات  ملدن 
البيئية و التعليم و التكنولوجي�  اإع�دة التدوير 
و النقل امل�صتدام  لتحقيق الدائرة القت�ص�دية و 

البيئة النظيفة .
وبدوره� ق�لت نوف وزير مهند�ض اأول يف �صركة " 
بيئة للط�قة " اإن دولة الإم�رات و منذ ت�أ�صي�صه� 
الداعمة  الت�صريع�ت  و  القوانني  �صن  يف  �صرعت 
للمراأة و متكينه� و دجمه� يف ك�فة جوانب احلي�ة 
" ل تتوانى  " بيئة  .. م�صرة اإىل اأن جمموعة  
و  ع�مة  للمراأة  الدعم  اأن���واع  خمتلف  تقدمي  يف 
الإم�راتية خ��صة و منحه� الثقة امي�ن� بقدراته� 
القي�دة  اإن�صج�م� مع توجه�ت  املحوري  و دوره��� 
الر�صيدة و ب�لنظر اإىل نت�ئج تلك اجلهود و�صلت 
جن�ح�  حققت  و  ع�لية  مل�صتوي�ت  الإم����رات  اأبنة 
مرموق� يف جم�ل التطور التقني  و التكنولوجي 
املتجددة  الط�قة  و  اخل�رجي  الف�ص�ء  اأبح�ث  و 
من  غره�  و  ال�صتدامة  و  البيئة  و  النووية  و 

القط�ع�ت و ال�صن�ع�ت .
و اأ�ص�فت اأن جمموعة  " بيئة " افتتحت موؤخرا 
اأف�صل  اأحد  مقره� الرئي�صي اجلديد الذي يعد 
م�صتوى  على  الذكية  امل�صتدامة  املب�ين  اأك��رث  و 
ال��ع���مل ، ك��م��� د���ص��ن��ت اأول حم��ط��ة جت���ري��ة على 
اىل  النف�ي�ت  لتحويل  الأو�صط  ال�صرق  م�صتوى 
ط�قة حيث لعبت املراأة دورا ب�رزا يف حتقيق هذا 

الإجن�ز .

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :�ص�لون التم��صي للرج�ل

رخ�صة رقم : CN 2356263 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل وكيل خدم�ت / حذف زيد مب�رك �ص�مل على املنه�ىل

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ �ص�لون التم��صي للرج�ل

SALON ALTMASY FOR MEN

اإىل/ �ص�لون التم��صي للرج�ل - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
SALON AL TMASY FOR MEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن واإل ف�إن  القت�ص�دية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :فوري لإدارة العق�رات

رخ�صة رقم : CN 4533910 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل راأ�ض امل�ل / من null اإىل 49000

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ فوري لإدارة العق�رات

FAWRY REAL ESTATE MANAGEMENT

اإىل/ فوري لإدارة العق�رات - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
FAWRY REAL ESTATE MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن واإل ف�إن  القت�ص�دية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :اوكت�نيوم اإك�صبرين�صز ذ.م.م

رخ�صة رقم : CN 3935337 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اوكت�نيوم اإنرتن��صيون�ل م د م �ض

OCTANIUM INTERNATIONAL DMCC من �صريك اإىل م�لك
تعديل ن�صب ال�صرك�ء / اوكت�نيوم اإنرتن��صيون�ل م د م �ض

OCTANIUM INTERNATIONAL DMCC  من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف قرق��ض لال�صتثم�ر �ض ذ م م

GARGASH INVESTMENTS L.L.C
تعديل راأ�ض امل�ل / من null اإىل 150000

تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جت�ري من/ اوكت�نيوم اإك�صبرين�صز ذ.م.م

OCTANIUM EXPERIENCES L.L.C
اإىل/ اوكت�نيوم اإك�صبرين�صز - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

OCTANIUM EXPERIENCES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل �صبعة اأي�م من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :دبل كليك للهواتف املتحركه

رخ�صة رقم : CN 1199208 قد تقدموا اإلين� بطلب:

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة خليل حممد ا�صم�عيل ابراهيم %100

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد على مثنى احمد احلربى

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ دبل كليك للهواتف املتحركه

DOUBLE CLICK MOBILE PHONES

اإىل/ دبل كليك للهواتف املتحركه - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

DOUBLE CLICK MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 

خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دبي-وام:

اأك����د ���ص��ع���دة ال��دك��ت��ور حم��م��د �صليم 
ووق�ية  ال�صحة  وزارة  وكيل  العلم�ء 
حققت  الإم�راتية  امل��راأة  اأن  املجتمع، 
ع��ل��ى م����دى خ��م�����ص��ة ع��ق��ود اإجن������زات 
وقفزات نوعية �صملت خمتلف من�حي 
والقت�ص�دية  الج��ت��م���ع��ي��ة  احل���ي����ة 
جعله�  م�����  وال���ع���ل���م���ي���ة  وال���ث���ق����ف���ي���ة 
التنمية  م�����ص��رة  يف  ف����ع���اًل  ���ص��ري��ك���ً 
�صهدته�  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
اأن   ، دولة الإم���رات. واأ�ص�ف �صع�دته 
هذا  الإم�راتية  امل��راأة  بيوم  الحتف�ل 
حيث  خ������ص��ة  اأه��م��ي��ة  يكت�صب  ال��ع���م 
ع�م�ً  اخلم�صني  ن��ح��و  ال��دول��ة  تتجه 
اأف�����ص��ل دول  ب��ني  ل��ت��ك��ون م��ن  املقبلة 
ال��ع���مل وذل���ك م��ن خ���الل امل��زي��د من 
الإجن�ز والبن�ء مب�ص�ركة بن�ت الوطن 
ال��ل��وات��ي اأث��ب��نت ج����دارة وق����درة على 
ب�لوطن  النهو�ض  م�صوؤولية  حتمل 
وا�صتدامة منوه، وت�أكيداً على اأهمية 

دور املراأة، فقد اأطلقت �صمو ال�صيخة 
الحت�د  رئي�صة  م��ب���رك  بنت  ف�طمة 
الن�ص�ئي الع�م، رئي�صة املجل�ض الأعلى 
الرئي�صة  وال���ط���ف���ول���ة،  ل����الأم����وم����ة 
الأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى 
الع�م  احتف�لية  �صع�ر  الإم�رات"،  "اأم 
م�صتدام"  م�صتقبل  م��ل��ه��م..  "واقع 
ال����دول����ة يف دعم  ل��ي��ع��رب ع���ن ري�������دة 

ق�ص�ي� املراأة وا�صت�صراف م�صتقبله�.

•• اأبوظبي-وام:

بكف�ءته�  لت�صل  املحلي  واحل�����ص��ور  ال��ت���أث��ر  تخطي  يف  الإم�����رات  اب��ن��ة  جنحت 
املوؤ�ص�ص�ت  من  العديد  يف  وامل�صوؤولي�ت  املن��صب  واأه��م  اأرف��ع  ل�صغل  وموؤهالته� 
واملنظم�ت الدولية. منتزعة بذلك اعرتاف�ً ع�ملي�ً بنج�ح م�صرة متكني املراأة يف 

الإم�رات وو�صوله� اإىل اأعلى قمم النج�ح والعط�ء.
ومبن��صبة يوم املراأة الإم�راتية ت�صتعر�ض وك�لة اأنب�ء الإم�رات "وام" يف التقرير 
الت�يل عددا من اأبرز النم�ذج الن�ص�ئية امللهمة واللواتي جنحن يف تتويج �صرتهن 

املهنية مبن��صب وم�صوؤولي�ت ع�ملية رفيعة.

- بدور القا�شمي.
الع�م  منذ  للن��صرين  ال���دويل  الحت����د  رئ��صة  الق��صمي  ب���دور  ال�صيخة  ت��ول��ت 

املن�صب منذ ت�أ�صي�ض الحت�د. هذا  يف  عربية  �صيدة  ك�أول   2021
و�صغلت ال�صيخة بدور الق��صمي، قبل ذلك من�صب ن�ئب رئي�ض الحت�د الدويل 
للن��صرين؛ بعد اأن مت انتخ�به� يف اجتم�ع�ت اجلمعية العمومية للع�م 2018 

ن�ئب�ً لرئي�ض الحت�د خالل معر�ض "فرانكفورت الدويل للكت�ب".
اعرتاف�ً  الرفيع  ال��دويل  املن�صب  لهذا  الق��صمي  ب��دور  ال�صيخة  اختي�ر  و�صكل 
بجهوده� يف دعم �صن�عة الن�صر والن��صرين على امل�صتويني املحلي والع�ملي، وذلك 
من خالل �صل�صلة املب�درات الدولية التي ق�دت فيه� جهوداً نوعية؛ خدمة لقط�ع 
الن�صر حول الع�مل. وتتعدد منجزات واإ�صه�م�ت ال�صيخة بدور يف اجل�نب املحلي 
ب�صكل  واأ�صهمت   ،2009 ع���م  يف  الإم���رات��ي��ني  الن��صرين  جمعية  اأ�ص�صت  حيث 
مب��صر يف تتويج ال�ص�رقة بلقب "الع��صمة الع�ملية للكت�ب 2019" حيث تراأ�صت 

اللجنة ال�صت�ص�رية ومكتب ال�ص�رقة الع��صمة الع�ملية للكت�ب.

- النا ن�شيبة.
الأمم  ل��دى  الإم����رات  لدولة  الدائمة  املندوبة  ن�صيبة  زك��ي  لن���  �صع�دة  تراأ�صت 
املتحدة ، جل�ص�ت جمل�ض الأمن الدويل خالل �صهر م�ر�ض امل��صي خالل فرتة 
تراأ�ض دولة الإم���رات للمجل�ض ، و�صكل تراأ�صه� جلل�ص�ت اإحدى اأكرب املوؤ�ص�ص�ت 
وقدرته�  وكف�ءته�  الإم���رات  ابنة  ق��درات  على  وا�صح�ً  ت�أكيداً  العريقة  الأممية 

على اإدارة ورئ��صة اأكرب املح�فل الدولية.

وك�نت ن�صيبة قد قدمت اأوراق اعتم�ده� ك�صفرة ومندوبة دائمة لدولة لإم�رات 
اأوراق اعتم�ده�  2013، كم� قدمت  لدى الأمم املتحدة بنيويورك يف �صبتمرب 
ك�صفرة غر مقيمة لدولة الإم�رات يف غرين�دا يف نوفمرب 2017. تتوىل �صع�دة 
ال�صفرة ن�صيبة ح�لي�ً من�صب الرئي�ض امل�ص�رك للمف�و�ص�ت احلكومية الدولية 
ب�ص�أن اإ�صالح جمل�ض الأمن، وهو املن�صب الذي ت�صغله منذ الع�م 2018، وك�نت 
قد �صغلت �ص�بق�ً من�صب ن�ئب رئي�ض اجلمعية الع�مة للدورة الث�نية وال�صبعني، 
كم� تولت رئ��صة املجل�ض التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف الع�م 2017. 
اجلمعية  اأع��م���ل  لتن�صيط  املخ�ص�ض  الع�مل  للفريق  م�ص�رك  كمي�صر  وعملت 
لعملية  م�ص�رك  وكمي�صر  املتحدة،  لالأمم  وال�صبعني  احل�دية  ال��دورة  الع�مة يف 
 /WSIS/ ال�صتعرا�ض ال�ص�مل لتنفيذ نت�ئج القمة الع�ملية ملجتمع املعلوم�ت
املندوب   ، ن�صيبة  ال�صفرة  �صع�دة  ت�ص�رك  ذل��ك،  ج�نب  واإىل   .2015 الع�م  يف 
/ املتحدة  الأمم  م�صتقبل  اأ�صدق�ء  جمموعة  رئ��صة  املتحدة  للمملكة  ال��دائ��م 
FFUN/، وهي جمموعة �صغرة من املندوبني الدائمني التي جتتمع ب�صكل 
التي  الع�جلة  الق�ص�ي�  ب�ص�ن  امل�صجلة  غر  واملن�ق�ص�ت  الإح�ط�ت  لتب�دل  دوري 
توؤثر على م�صتقبل املوؤ�ص�صة. وقبل تعيينه� مندوبة دائمة لدولة الم�رات لدى 
اخل�رجية  وزارة  يف  من��صب  عدة  ن�صيبة  ال�صفرة  �صع�دة  تولت  املتحدة،  الأمم 

والتع�ون الدويل.

- رزان خليفة املبارك .
ت�صلمت �صع�دة رزان خليفة املب�رك رئ��صة الحت�د الدويل حلم�ية الطبيعة منذ 
8 �صبتمرب 2021 وهي رئي�صة املركز الدويل للزراعة امللحية – اإكب� منذ يونيو 
حيث  الإم����رات  يف  امل��وؤث��رة  الن�ص�ئية  ال�صخ�صي�ت  من  املب�رك  وتعد   .2018
 2003 الع�م  منذ  للطبيعة  الإم����رات  جلمعية  املنتدب  الع�صو  من�صب  �صغلت 
اإدارة �صندوق حممد بن زايد للمح�فظة على  والع�صو املنتدب وع�صو جمل�ض 
الحت�دية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  ع�صوية  امل��ب���رك  وت�صغل  كم�  احلية،  الك�ئن�ت 
البيئة  لهيئة  الع�م  الأم��ني  من�صب  �صغلت  قد  املب�رك  وك�نت  النووية.  للرق�بة 
كع�صو جلنة حك�م ج�ئزة مبتكرون دون 35 من "اإم  اختي�ره�  – اأبوظبي، ومت 
�صخ�صية   100 اأبرز  �صمن  واخترت   ،2019 اأي تي تكنولوجي ريفيو" لع�م 
�ص�بة من ق�دة القط�ع�ت التي ت�ص�هم يف بن�ء م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة للب�صرية 

ع�م 2018 من "املنتدى القت�ص�دي الع�ملي".

- منى تهلك.
لالحت�د  رئي�ص�ً  امل��صي  نوفمرب  يف  تهلك  منى  �صع�دة  انتخبت  مهم  اإجن���ز  ويف 
املن�صب  ام��راأة عربية هذا  تتبواأ  التي  الأوىل  امل��رة  وهي  للم�صت�صفي�ت،  ال��دويل 

الدويل الرفيع يف ت�ريخ الحت�د.
ويعك�ض و�صول الدكتورة منى تهلك لهذا املن�صب الع�ملي احل�صور الف�عل لبنة 

الإم�رات يف خمتلف القط�ع�ت، كم� يعك�ض ثقة الع�مل يف قدراته�.
يف  ع�صواً  �صنوات،  خم�ض  قبل  ب�لإجم�ع  تهلك  منى  الدكتورة  انتخ�ب  مت  وق��د 
املجل�ض التنفيذي لالحت�د الدويل للم�صت�صفي�ت، كم� مت اختي�ره� كذلك اأمين�ً 
ل�صندوق الحت�د، وا�صتمرت يف املن�صبني -منذ ع�م -2017اإىل اأن مت انتخ�به�، 

موؤخراً، رئي�ص�ً لالحت�د.

- �شلمى الدرمكي.
للثق�فة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  امل��صي  ين�ير  منذ  ال��درم��ك��ي  �صلمى  �صع�دة  ت��رتاأ���ض 
العربية الت�بعة ملنظمة العربية للرتبية والثق�فة والعلوم "الألك�صو" التي ُتعنى 
الثق�فية  الأو�ص�ع  ودرا�صة  الثق�فية،  املج�لت  يف  العربية  الدول  بني  ب�لتن�صيق 
امل�صرتكة،  الثق�فية  امل�ص�ريع  واق���رتاح  به�،  النهو�ض  اآل��ي���ت  واق���رتاح  العربية 
ومت�بعة اأن�صطة املنظمة يف املج�ل الثق�يف والإعداد ملوؤمتر وزراء الثق�فة العرب.

وتتوىل الدرمكي من�صب وكيل م�ص�عد للمعرفة وال�صي��ص�ت الثق�فية يف وزارة 
2018، كم� �صغلت من�صب ب�حثة زم�لة يف معهد  الثق�فة وال�صب�ب منذ الع�م 
و2018،   2017 ع���م��ي  ب��ني  الج��ت��م���ع��ي��ة،  التنمية  لبحوث  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وب�حثة يف البعثة الدائمة لدولة الإم���رات العربية املتحدة لدى الأمم املتحدة 

يف �صوي�صرا بني ع�مي -2016 2017.
ولعبت الدرمكي دوراً مهم�ً يف العديد من الإجن�زات منه� فوز حملة تر�صح دولة 
الإم�رات مبقعد للمجل�ض التنفيذي لليون�صكو 2019 – 2023، واعتم�د اأول 
م�صروع قرار تقدمه دولة الإم�رات للمجل�ض التنفيذي ملنظمة اليون�صكو ب�ص�أن 
لالقت�ص�د  الدولية  ال�صنة  على  البن�ء  حول  وق��رار  والثق�فة"،  الفنون  "تعليم 
الإبداعي من اأجل التنمية امل�صتدامة من خالل العمل املوحد، واأ�صهمت يف فوز 
2005 حلم�ية  اللجنة احلكومية الدولية لتف�قية  الإم���رات مبقعد يف  دولة 

وتعزيز تنوع اأ�صك�ل التعبر الثق�يف.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت قي�دات ن�ص�ئية ثق�فية اإم�راتية 
اأن ي��وم امل���راأة الإم���رات��ي��ة هو من��صبة 
الإم�راتية  امل���راأة  مب�صرة  لالحتف�ء 
والتميز  ب���ل��ن��ج���ح  املكللة  ونه�صته� 
ع��ززت من  املج�لت حيث  يف خمتلف 
تواجده� يف امل�صهد الثق�يف الإم�راتي 
وقته�  �صخرت  كم�  وا���ص��راق  بطموح 
ح�صوره�  اإث��ب���ت  اأج���ل  م��ن  وط�قته� 
تطوير  على  وال��ع��م��ل  امل�صهد  ه��ذا  يف 
وك�تبة  م��ث��ق��ف��ة  ال���ث���ق����يف  ال���ق���ط����ع 
و���ص���ع��رة وم���وؤرخ���ة وف��ن���ن��ة . وق�لت 
قي�دات ن�ص�ئية ثق�فية يف ت�صريح�ت 
 " " وام  الإم������������رات  اأن����ب�����ء  ل���وك����ل���ة 
الذي  الإم�راتية  امل��راأة  ي��وم  مبن��صبة 
ع�م  ك��ل  م��ن  اأغ�صط�ض   28 ي�����ص���دف 
جدارته�  اثبتت  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  اإن 
الثق�يف  امل�صهد  يف  ح�صوره�  وع���ززت 
دعم  ظ��ل  يف  وع�ملي�  واإقليمي�  حملي� 
.. واأكدن  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي���دة  ورع���ي��ة 
دور �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي الع�م الرئي�صة 
الأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة 
الإم�راتية  امل���راأة  دع��م  يف  والطفولة 
ومتكينه� يف التنمية الثق�فية والفنية 

يف الدولة.
و ه��ن���أت الأدي��ب��ة والإع��الم��ي��ة �صيخه 
اجل����ب���ري رئ��ي�����ص��ة ال��ه��ي��ئ��ة الإداري������ة 
لحت����د ك��ت���ب واأدب������ء الإم�������رات فرع 
الدولة  بن�ت  وجميع  نف�صه�  اأبوظبي 
بكونه� جزء ليتجزاأ من هذا الإجن�ز 

الت�ريخي اله�م .
امل����راأة الإم����رات���ي���ة حتظى  اإن  وق���ل��ت 
القي�دة  م���ن  م�����ص��ب��وق  ب���ه��ت��م���م غ���ر 
املغفور  املوؤ�ص�ض  عهد  منذ  الر�صيدة 
ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي���د ب��ن ���ص��ل��ط���ن "طيب 
اهلل ثراه " ، وابنة الإم���رات يف مركز 
اأن  اله���ت���م����م وال���رع����ي���ة ول غ���راب���ة 
تعيني اأول وزيرة ك�ن يف عهد املغفور 
 " ث���راه  " ط��ي��ب اهلل  ل��ه ال�صيخ زاي���د 
يف  ذل��ك  بعد  ال��دع��م  م�صرة  لت�صتمر 
التمكني  مرحلة  ق���ئ��د  ال��راح��ل  عهد 
اهلل  "رحمه  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
" حيث حتقق للمراأة اإجن�زات كبرة 
وه��� ه��ي امل�����ص��رة ت�صر ب���أم���ن وثقة 
وقدرة ع�لية على احل�صور والتميز يف 
عهد �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهي�ن رئي�ض الدولة " حفظه 
ال��ذي ي�صع  امُللهم  الق�ئد  " ه��ذا  اهلل 
امل��راأة يف ُ�صلب الهتم�م ويعمل دوم� 

على اأن تكون ابنة الإم���رات يف موقع 
ال�������ص���دارة م��دع��وم��ة ب��ج��ه��ود كبرة 
ال�صيخة  الإم�رات" �صمو  "اأم  تقوده� 
ف�طمة بنت مب�رك رائدة متكني املراأة 
، ال�صخ�صية ال�ص�مية التي وقفت وراء 
الإجن�زات التي حققته� ابنة الإم�رات 
والت�صجيع والهتم�م  الدعم  فقدمت 
حتى اأ�صبح لبنة الإم�رات يوم خ��ض 
ُيحتفى  الإم�راتية"  امل���راأة  "يوم  ه��و 
فيه ب�بنة الإم���رات يف مواقعه� ك�فة 
ومنه� املوقع الثق�يف الذي ت�صغل فيه 
م�ص�حة كبرة مبدعة، اأديبة و�ص�عرة 
ذلك  ت�صكيلية" وغر  وفن�نة  وك�تبة 
خالل  اجل����ب���ري  �صيخة  واأ���ص���ف��ت   .
املراأة  حققت  امل��صية  ع�م�  اخلم�صني 
اإجن����زات كثرة ومتعددة  الإم���رات��ي��ة 
ومتنوعة يف احلقل الثق�يف ويكفي من 
الإجن�زات اأن اأهم موؤ�ص�صة يف الدولة 
تقف  ال�صب�ب  و  الثق�فة  وزارة  وه��ي 
امل�صوؤولت  الوطن  بن�ت  اإحدى  عليه� 
الدولة،  يف  الثق�فة  قط�ع  ع��ن  ال��ي��وم 
اإك�صبو  اأث���ن����ء  ال�������وزارة  ق���ّدم���ت  وق����د 
ُتعنى  التي  املب�درات  من  العديد  دبي 
ب�ل�ص�أن الوطني والإقليمي والدويل ، 
كذلك غر ذلك تزخر �ص�حة الثق�فة 
الإم�راتية ب�لعديد من الأ�صم�ء التي 
اأ�ص�صت لفنون اأدبية بعينه� مثل �صيخه 
الن�خي ب�عتب�ره� اأول ق��صة اإم�راتية 
ال��ت���ري��خ يف جم����ل ال�صعر  ل��ن���  وذك����ر 
ال�صعبي اأوىل ال�ص�عرات ابنة امل�جدي 
الأعم�ل  بع�ض  وت��رج��م��ت  ظ���ه��ر  ب��ن 
لغ�ت  اإىل  اإم�راتي�ت  لك�تب�ت  الأدبية 
اأخرى وهن�ك فن�ن�ت ت�صكيلي�ت اأقمن 
مع�ر�ض دولية ويف امل�صرح تعترب املراأة 
الإعج�ب مب� قدمت من  �صوت يثر 

اأعم�ل مميزة .
من جهته� اعربت الفن�نة الت�صكيلية 
ال���دك���ت���ورة جن�����ة م��ك��ي ع���ن فخره� 
الإجن����زات  م�صرة  م��ن  ج��زء  بكونه� 
الطموحة يف الدولة .. موؤكدة اأن املراأة 

اإجن���زات كثرة يف  الإم�راتية حققت 
جميع املج�لت وقد �ص�همت يف امل�صهد 
الفعلي  والتواجد  والثق�يف  البداعي 
املن��صب�ت الدولية يف جميع انح�ء  يف 
مل�صرة  املت�بع  على  يخفي  ول  الع�مل 
العربي  ال���وط���ن  يف  ال��ف��ن��ي  الإب�������داع 
ال��دور ال��ذي ق�مت به دول��ة الإم�رات 
نحو النهو�ض ب�لفن وتعظيم دوره يف 
املجتمع لتعزيز العالقة الوثيقة بني 
النمو الجتم�عي والنهو�ض الثق�يف. 
ي�صر  اأم�من�  الذي  الواقع  اإن  وق�لت 
التي حققته�  الكبرة  النج�ح�ت  اإىل 
خالل  م��ن  الت�صكيلي  الإب����داع  حركة 
املح�فل  الإم�راتية يف  الفن�نة  تواجد 
القليمي  امل�����ص��ت��وى  وع��ل��ى  ال��دول��ي��ة 
اب���داع���ي متميز  ب������ص��ل��وب  ومت��ي��زه��� 
يربط بني ال�ص�لة واملع��صرة بل ايل 
الق�ئمون  اأدرك  لقد  اأي�ص�،  احلداثة 
على الن�ص�ط الفني يف دولة الإم�رات 
ع��الق��ة ال��ف��ن ب���لإن�����ص���ن وم��� له� من 
ال���ف���رد واجلم�عة  ح��ي���ة  ف���ى  اأه��م��ي��ة 
الظروف  ت��وف��ر  اإىل  ���ص��ع��وا  ول��ذل��ك 
بني  ال��ت��الزم  ه���ذا  لتحقيق  املن��صبة 
الفن والإن�ص�ن وم� يتيح عن الت�أثر 

املتب�دل بينهم�.
نب�ض  اإن  ق�ئلة  مكي  جن���ة  واأ���ص���ف��ت 
احلركة الت�صكيلية يف الإم���رات يوؤكد 
على �صالمة الإيق�ع من كل النواحي 
عليه�  تعتمد  التي  الأ�ص��صية  ف�لبنية 
اأ�ص�ض  على  ق�مت  الفنية  التوجه�ت 
العر�ض  ق�ع�ت  توفر  �صملت  �صليمة 
الثق�فية  ال�صروح  واإق�مة  احلكومية 
ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ن�����ص��ر ال���ف���ن والإب�������داع 
وموؤ�ص�ص�ت  متخ�ص�صة  مت�حف  م��ن 
اجلميلة  للفنون  وك��ل��ي���ت  وج���م��ع���ت 
اأث��ر كبر يف  ل��ه  والت�صميم مم��� ك���ن 
الفن�ن�ت  م���ن  ج���دي���دة  اأج���ي����ل  خ��ل��ق 
املتخ�ص�ص�ت يف جم�لت متنوعة من 
ن��راه من  الفنون ، وظهر ذل��ك يف م� 
اأع��م���ل اإب��داع��ي��ة م��ن خ��الل املع�ر�ض 

وور�ض  وامل�ص�بق�ت  الدولية  و  املحلية 
اأهمه�  م��ن  الفنية  وامللتقي�ت  العمل 
/و/ دب���ي  و/اآرت  اأب���وظ���ب���ي/  اآرت   /
ل��ل��ف��ن��ون/ واجلن�ح  ال�����ص���رق��ة  ب��ي��ن���يل 
الوطني يف /بين�يل البندقية/والذي 
ت�صرف عليه موؤ�ص�صة ال�صيخة �صالمة 
بنت حمدان وقد ك�ن له اثر كبر يف 
الن��صئ�ت  الفن�ن�ت  م��ن  الكثر  دع��م 
بتقدمي منح لدرا�صة الفنون يف ارقى 

اجل�مع�ت .
الثق�فية  املوؤ�ص�ص�ت  اأن  اإىل  واأ���ص���رت 
ل��ه��� دور ه�����م يف  يف دول�����ة الم��������رات 
رع�����ي����ة احل����رك����ة ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة على 
اهم  ودع���وة  املع�ر�ض  اإق���م��ة  م�صتوى 
ال��ف��ن���ن���ت وال��ف��ن���ن��ني امل��ب��دع��ني من 
انت�جهم  لعر�ض  الع�مل  انح�ء  جميع 
الفني و للم�ص�ركة يف احلي�ة الثق�فية 
وال�����ص����رتاك يف امل��ع���ر���ض مم���� مكن 
ال��ف��ن���ن��ة الم�����رات����ي����ة م���ن الط����الع 
ع��ل��ى اأه�����م ال���ت���ج����رب ال��ف��ن��ي��ة ل����رواد 
املوؤ�ص�ص�ت  تلك  واأه��م  الع�مل  الفن يف 
ابوظبي  وال�����ص��ي���ح��ة  ال��ث��ق���ف��ة  دائ����رة 
وموؤ�ص�صة ال�ص�رقة للفنون وجمموعة 
موؤ�ص�صة  و  والفنون  للثق�فة  اأبوظبي 
دبي  وهيئة  ال�ص�رقة  للفنون  ب�رجيل 
ت�صكيل  وم���رك���ز  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ث��ق���ف��ة 
اثر  للمت�حف  ك���ن  كم�  دب��ى  للفنون 
وا���ص��ح يف رف���د ح��رك��ة ال��ف��ن��ون ودعم 
من  تقدمة  مب���  وامل��ب��دع���ت  املبدعني 
ب���رام���ج وان�����ص��ط��ة وم���ع����ر����ض وور�����ض 
ب�ل�ص�فه  ب���ل��ف��ن��ون  ت��خ��ت�����ض  ع��م��ل 
الفن�نني  م��ن  العديد  ا�صت�ص�فة  اىل 
الع�مليني لعر�ض انت�جهم الفني واهم 
اأبوظبي  اللوفر  املت�حف متحف  تلك 
ومتحف  للفنون  ال�����ص���رق��ة  وم��ت��ح��ف 
الخرى  وامل��ت���ح��ف  دب��ي  يف  امل�صتقبل 
يف ال��دول��ة ك��ل ذل��ك ل��ه اث��ر وا���ص��ح يف 

الإم�راتية  ل��ل��ف��ن���ن��ة  ال��ف��ن��ي  الن���ت����ج 
الدولة  يف  الت�صكيل  حلركة  واملتتبع 
ي��الح��ظ ه���ذا ال��ت���أث��ر. ك��ون��ه��� جزءا 
الن�ص�ئية  الإم���رات��ي��ة  ال��ك��ف���ءات  م��ن 
العمل  يف  ج����دارت����ه�����  اأث���ب���ت���ت  ال���ت���ي 
اأ�ص�رت  وجت�وز التحدي�ت من جهته� 
املزروعي  ف�طمة  وال��روائ��ي��ة  الك�تبة 
الت�ريخية  الر���ص��ي��ف���ت  ق�صم  رئ��ي�����ض 
يف الر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة اإىل 
وم�زالت  ك���ن��ت  الإم���رات��ي��ة  امل����راأة  اأن 
والتفوق  ب���ل��ن��ج���ح  مكللة  م�صرته� 
والتميز يف خمتلف املج�لت الوظيفية 
وال��ع��م��ل��ي��ة وك���ل م��� م��ن ���ص���أن��ه رفعت 
البالد وتقدمه� وتطوره�. وق�لت اإن 
بالدن�  ت�أ�صي�ض  منذ  الإم�راتية  امل��راأة 
رئي�صي  �صريك  يومن�  وقي�مه� وحتى 
والنهو�ض يف ظل  التنمية  يف م�صرة 
رع�ية الوالدة الكرمية �صمو ال�صيخة 
اأخ��ذت على  التي  بنت مب�رك  ف�طمة 
املراأة وال�صعي احلثيث  ع�تقه� خدمة 
ب�ملوؤ�ص�ص�ت  ورف����ده�����  ل���ت���ط���وي���ره���� 
ت�صتهدف  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  والهيئ�ت 
ت��ط��ور ال��ف��ت��ي���ت ون��ه��و���ض ج��ي��ل من 
الن�ص�ء الق�درات على القي�دة والإبداع 
ن�����ص���ه��د اليوم  والب���ت���ك����ر. واأ���ص���ف��ت 
امل��راأة الإم���رات��ي��ة ح��صرة يف خمتلف 
�صقيقه�  بيد مع  يدا  جم���لت احلي�ة 
وامل�ص�همة  والتعمر  للبن�ء  ال��رج��ل 
ال�صكر  ك���ل  احل�������ص����ري  ال���ت���ط���ور  يف 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ل���ل���وال���دة  وال���ع���رف����ن 
ب���ن���ت م����ب�����رك ال���ت���ي دعمت  ف����ط���م���ة 
وب���إذن هلل  الم�راتية،  امل��راأة  و�صجعت 
ت��ك��ون امل�����راأة الإم����رات���ي���ة ع��ن��د ح�صن 
دوم�  �صنكون  له�  ونقول  دائم�  ظنه� 
كم� تتطلعني وفق اآم�لك وطموح�تك 
التي تع�نق ال�صم�ء. وواأ�ص�رت ف�طمة 
م�صرته�  خ���الل  ان��ه���  اإىل  امل���زروع���ي 

ال��ث��ق���ف��ي��ة ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ال���دع���م من 
القي�دة الر�صيدة يف جم�ل ن�صر كتبه� 

وترجمته� اىل لغ�ت خمتلفة .
الدولة  مثلت  انه�  امل��زروع��ي  وذك���رت 
حملي�  خم���ت���ل���ف���ة  م����ن����������ص����ب�����ت  يف 
اىل  لف����ت����ة   .. وع�����مل����ي�����  واق���ل���ي���م���ي���� 
�صمو  م����ن  ال�����الحم�����دود  ال����دع����م  اأن 
�ص�هم  م��ب���رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 
احرزته�  التي  النج�ح�ت  حتقيق  يف 
املج�لت  جميع  يف  الم���رات��ي��ة  امل����راأة 
والثق�فية  والق��ت�����ص���دي��ة  ال�صي��صية 

وغره� .
ف�طمة  وج��ه��ت  ت�صريحه�  خ��ت���م  ويف 
"اأم  ل�  وامتن�ن  �صكر  ر�ص�لة  امل��زروع��ي 
وتقديره�  اإمي���ن��ه���  " على  الإم�����رات 
" �صكرا  امل��راأة الغم�راتية ق�ئلة  ل��دور 
من القلب .. اأم الإم���رات " و بدوره� 
اأكدت الك�تبة والب�حثة بثينة القبي�صي 
اأن  الثق�فة  بحر  موؤ�ص�صة  يف  وع�صو 
املراأة الإم�راتية حظيت ب�هتم�م روؤية 
كونه�  امل�صتقبلية  وخططه�  ال��دول��ة 
ن�صف املجتمع و�صريكة الرجل يف بن�ء 
اأب���رز مالمح  وم��ن  ونه�صته  ال��وط��ن 
ال�ص�بة  العقول  حتفيز  الهتم�م  هذا 
ومتكينه� من اأدوات العلم واملعرفة ول 
الفكرية والثق�فية  النواحي  �صيم� يف 
وال���ت���ي ت��ع��رب ب�����ص��ورة ج��ل��ي��ة ع���ن م� 
ن�صوج عقلي  م��ن  امل���راأة  اإل��ي��ه  و�صلت 
املجتمعي  ب���دوره����  ال��ق��ي���م  يف  ي�صهم 

والوطني على اأف�صل وجه .
وبف�صل  املنطلق  ه��ذا  اإن��ه من  وق�لت 
اهلل ث���م ه����ذه ال����روؤي����ة ن�����ص���أت حمبة 
واملع�رف  ال��ف��ن��ون  ���ص��ت��ى  يف  ل��ل��ق��راءة 
ال�صيء  ك��ب��ري��ن ه���ذا  ب��ن��ه��م و���ص��غ��ف 
املكتب�ت  زي����رة  اإىل  الأي����م  م��ع  دفعني 
ب�ملراكز  والهتم�م  واخل��صة  الع�مة 

الفكرية واملوؤ�ص�ص�ت الثق�فية .
واق������ع جتربتي  م����ن  اإن������ه  وا����ص����ف���ت 
املوؤ�ص�ص�ت  ب������أن  اأق������ول  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
ال��ث��ق���ف��ي��ة ت���ق���وم ب��ع��م��ل م�����ص��ه��ود يف 
الوطن  وب����ن�����ء  امل����واه����ب  اح���ت�������ص����ن 
انه�  اىل  لف���ت���ة   .. وف��ك��ري���  ث��ق���ف��ي���ً 
اهتم�م�ً  ن�لت  اإم�راتية  ام��راأة  كونه� 
الر�صيدة  ال��وط��ن  ق��ي���دة  م��ن  مم��ي��زاً 
ث�ني�ً  الثق�فية  موؤ�ص�ص�ته  وم��ن  اأوًل 
ه��ذا الف�صل  اأب��داً  اأن�صى  ، وق�لت : ل 
واأط��م��ح ب��دوري ل��رد اجلميل لوطني 
احلبيب بقي�دته وموؤ�ص�ص�ته الثق�فية 
من  غري  واإله�م  والت�أليف  ب�لكت�بة 
ب�ل�صعي  الإم����رات���ي����ت  و  الإم����رات���ني 
وراء املعرفة واإر�ص�دهم جميع� لإبراز 

ط�ق�تهم واإم�ك�ني�تهم.

م�ؤ�س�سات ومنظمات دولية تقر بكفاءة ابنة الإمارات

املراأة االإماراتية تعزز ح�شورها يف امل�شهد الثقايف حمليا وعامليا

قيادات ن�سائية ثقافية : املراأة الإماراتية اأ�سهمت يف تعزيز مكانة الدولة يف املجال الثقايف 

•• اأبوظبي-وام:

مدير  الع�مري  ك��ردو���ض  ب��ن  �ص�مل  حمد  �صع�دة  ق���ل 
والإن�ص�نية  اخل��ري��ة  ل��الأع��م���ل  زاي���د  موؤ�ص�صة  ع����م 
اإن ي��وم امل���راأة الم���رات��ي ه��و ي��وم ال��ك��رام��ة والعتزاز 
ل��ل��م��راأة يف الم��������رات، ح��ي��ث ب���رز دوره������ يف خمتلف 
جوانب احلي�ة ويف �ص�ئر املرافئ الر�صمية، فمنذ قي�م 
الحت�د بقي�دة الق�ئد املوؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد 
طيب اهلل ث��راه، ب��داأت امل���راأة الإم���رات��ي��ة ت�أخذ دوره� 
الع�مل  املنطقة ويف  العلمي يف  امل�صتوى  الري�دي على 
العربي ب�أ�صره. واأ�ص�ف اأن �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 
املجل�ض  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  رئي�صة الحت�د  مب�رك 

الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
التنمية الأ�صرية اأم الم�رات اىل ج�نب ق�ئد امل�صرة 
تتوىل �صوؤون املراأة، فق�مت على ت�أ�صي�ض جمعية املراأة 
موؤ�ص�صة  وب��ع��ده���  الن�ص�ئي،  الحت����د  ث��م  الظبي�نيه، 
التنمية الأ�صرية، وك�نت الداعم الأ�ص��صي يف ت�صجيع 
املجتمع،  التعليم، وعلى اخلو�ض يف غم�ر  امل��راأة على 
وال��ع��م��ل . واأع�����رب ���ص��ع���دة ح��م��د ���ص���مل ب��ن كردو�ض 
الوطنية  ل��ل��ق��ي���دة  والم��ت��ن���ن  ال�صكر  ع��ن  ال��ع���م��ري 
لدعمه� املراأة الإم�راتية التي بف�صل �صعيه� املخل�ض 
لتكون  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  ال��دائ��م، حت�صنت  وبجهده� 
الكف�ءة  ب��رف��ع  �ص�همت  ح��ي��ث  وط��ن��ي،  اإن��ت���ج  عن�صر 

الإنت�جية يف كل اإدارة تعمل به�.

حمد بن كردو�س : اأم الإمارات رائدة العمل الن�س�ى يف املنطقة 
•• عجمان-وام: 

اأكد �صع�دة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير ع�م دائرة البلدية والتخطيط بعجم�ن، اأن املراأة الإم�راتية 
�صجلت اأروع من�ذج الإبداع يف خمتلف املج�لت، فقد ا�صتط�عت حتقيق الري�دة يف �صتى قط�ع�ت احلي�ة، مل� 
متتلكه من ط�ق�ت ومه�رات ومواهب اأهلته� لتقلد اأعلى املن��صب، وحتقيق الأف�صل لرفعة بالده� واإعالء 
اإن  امل��راأة الإم�راتية  امل��راأة الطموحة. وق�ل يف ت�صريح مبن��صبة يوم  رايته� وتقدمي �صورة منوذجية عن 
دائرة البلدية توؤمن ب�أهمية العن�صر الن�ص�ئي يف قي�دة م�صرة النج�ح والتقدم، وعليه ت�صتقطب الدائرة 
الكف�ءات الن�ص�ئية املبدعة يف جم�ل عمله�، والتي ا�صتط�عت حتقيق اإجن�زات متت�لية، مربهنًة اأنه� على 
قدر الثقة، اذ حظت مبك�نة مرموقة فقد �صغلت الوظ�ئف القي�دية يف الدائرة وحققت النج�ح�ت النوعية 
وتثمين�ً  جلهوده�  تقديراً  الإم�راتية  ب�ملراأة  اليوم  نحتفي   : ق�ئاًل  ت�صريحه  اختتم  و   . عمله�  جم�ل  يف 

لدوره� اله�م يف املجتمع، فهي مربية الأجي�ل والأم والأخت والبنة و�صريكة الري�دة والتميز .

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان : املراأة الإماراتية حققت الريادة يف �ستى القطاعات

 

ورقة  جم��رد  ورق��ة،  على  اأنفه  رغ��م  للتوقيع  �صخ�ض  اأي  يتعر�ض  قد 
ي�صيل عليه� حرب قلم يغر من م�صر املوقع اأدن�ه، يف زمن ل يتج�وز 
املوقع، توقع فت�ة على عقد قران برجل رغم�ً  الثواين يحدد م�صر 
البنت  اأهله� عليه بحجة �صرتة  اأ�صر  عنه�، وتبنى حي�ة ملجرد توقيع 
دون موافقته� الك�ملة، واعتربوا كت�بة ا�صمه� يف خ�نة التوقيع اإ�صه�را 
وموافقة �صمنية على الزواج، رمب� حتلو احلي�ة وتعي�ض يف رغد العي�ض 
وي�أمر  يبتز  و�صخ�ض  م��ري��رة.  ك�نت  التوقيع  حلظة  لكن  وال�صع�دة 
عنه�  والتن�زل  ممتلك�ته  عن  للتن�زل  ال�صالح  تهديد  حتت  ب�لتوقيع 
دون مق�بل، تلك اللحظة متر عليه و�صريط حي�ته وتكوين ثروته مير 
اإح�ص��ض بكتم  اأم�م عينيه، وهو يرتك حلمه وعمره حتت �صن القلم، 
لأ�صح�ب  لتذهب  ثروته  منه  تنزع  اأو  ممتلك�ته  ت���أمم  حني  الأنف��ض 
القرار وعط�صى ال�صطو على اأموال الغر، قد ي�صتطيع بعد التوقيع اأن 
يبني نف�صه ويكون ثروة اأخرى لكن التوقيع بهذا ال�صكل مدمر وموؤمل 
ال�صخ�ض على  اأ�صد مرارة وظلم�، عندم� يرغم  للغ�ية. هن�ك توقيع 
والعنيف  الإل��زام��ي  التوقيع  وظيفته،  عن  والتنحي  ا�صتق�لته  توقيع 
ليجد نف�صه يف اله�وية بال م�أوى ول �صند ملجرد اأنه �صريف ل يج�ري 
ب�لقهر  حينه�  لي�صعر  ل�صو�ض،  وهم  ال�صرف  ومدعي  النف�ق  ع�ص�بة 
امل��ط��ه��رون م��ن قريتهم غر  ي��ط��رد  اأق���وى منه وط����ردوه كم�  لأن��ه��م 
الط�هرة، م�أ�ص�ة التوقيع تكمن يف الإرغ���م عليه. مع كل م� �صبق من 
من�ذج التوقيع املذلة، واملبنية على القهر والظلم اإل اأن هن�ك توقيع 
اأ�صد ظلم� واأكرث قهرا، التوقيع الذي يطلب من ال�صخ�ض حتديد حي�ة 
�صخ�ض اآخر، عندم� ترقد الأم على �صرير بغرفة العن�ية املركزة بني 
احلي�ة واملوت، وبعد اأي�م من ال�صمت املرير وال�صكوت الذي مل يعقبه 
وظ�ئف  كل  ب���ن  ال�صحية  ح�لته�  ليبني  الطبي  التقرير  ي�أتي  ك��الم، 
ويعلن  احلي�ة،  �صتف�رق  عنه�  الأك�صجني  منع  ومبجرد  تعمل  اجل�صد 
الأطب�ء انه� متوف�ة اكلينيكي� وعلى البن اتخ�ذ القرار والتوقيع على 
رفع الأجهزة، يف تلك اللحظة يقف البن حزين� ت�ئه� يتمنى لو ك�ن يف 
ك�بو�ض �صينتهى اأو ك�ن ن�صي� من�صي�، يقف يت�أمله� وهى ت�صرخ وتت�أمل 
اللحظة  ه��ذه  اليوم ويف  وه��و  وتطعمه،  عليه  احلي�ة وحتنو  له  لتهب 
مطلوب منه اتخ�ذ اأ�صعب قرار ب�لتوقيع على �صلب احلي�ة منه�، فم� 
القلم، و�صرخ�ت  الدموع حرب  �صبقت فيه  الذي  التوقيع  اأ�صعب هذا 
مكتومة ت�صدر من قلب ينب�ض بف�صل وجوده�، حلظ�ت متر وب�آخر 
حرف و�صكل يف التوقيع �صتكتب له� �صه�دة وف�ة وينق�صي الأمر. مهم� 
ال�صعور لن ين�صى ول  اأن هذا  اإل  ك�ن التوقيع موؤمل� واإح�ص��صه مريرا 
احلي�ة  بني  ف��صل  خط  ف�لتوقيع  الطب،  ب�أمر  ك���ن  ول��و  حتى  يغفر 
اإل  واملوت يف هذه احل�لة، والقرار �صعب للغ�ية ول ي�صتطيع اتخ�ذه 
من �صعر به وب�لأم الطرف الآخر، ولكل من� توقيع يف حي�ته اأرغم عليه 

يف حلظة من حلظ�ت عمره.
اأ�شامة عبد املق�شود

اأ�شعب توقيع 

حكايات على 
مائدة الع�شاء 

حممد العلماء: املراأة الإماراتية �سريك 
فاعل يف م�سرية التنمية والتط�ير
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اأخبـار الإمـارات
اإن�ساء اأول غرفة  للمعرفة امل�ستدامة  يف مركز حممد بن را�سد للثقافة الإ�سالمية

•• دبي-وام:

لدائرة  الت�بع  الإ�صالمية  للثق�فة  را�صد  بن  حممد  مركز  اأكمل 
لإطالق  ا�صتعداداته  بدبي  اخلري  والعمل  الإ�صالمية  ال�صوؤون 
اأول " غرفة افرتا�صية للمعرفة امل�صتدامة " وذلك �صمن م�صروع 
يف  ب�ملركز  الدار�صني  �صوؤون  ق�صم  ينفذه  الذي  امل�صتدامة  املعرفة 
اخلطة ال�صرتاتيجية للدائرة 2022-2024م . وق�لت �صم�صة 
بن �صفيع رئي�ض امل�صروع مدير اإدارة مركز حممد بن را�صد للثق�فة 
الإ�صالمية ب�لإن�بة اأنه انطالق� من �صعي مركز حممد بن را�صد 
للثق�فة الإ�صالمية يف تقدمي خدم�ت التعليم والتثقيف ب�أف�صل 

الو�ص�ئل التكنولوجية املن��صبة لك�فة الفئ�ت فقد مت اإن�ص�ء غرفة 
املحتوى  لربط  الفرتا�صية  ال��ع��وامل  و�صيلة  ت�صتخدم  تعليمية 
ابن  تف�علية< واأ�ص�رت  بطريقة  احلديثة  ب�لتكنولوجي�  الديني 
التثقيف  منظومة  ابتك�ر  اإط����ر  يف  ي���أت��ي  امل�����ص��روع  اأن  اإىل  �صفيع 
جمتمعية  اإ�صالمية  منظومة  وه��ي  ال��ري���دي  الديني  والتعليم 
التق�رب  امل�����ص��روع تعزيز  الإن�����ص���ن وي��ه��دف  حم��وره��� ج��ودة حي�ة 
والتالحم بني خمتلف اجل�لي�ت يف املجتمع من خالل اإيج�د لغة 
التخ�طب لتعزيز ون�صر قيم الثق�فة الإ�صالمية عن طريق اإعداد 
م�دة علمية خ��صة ب�للغة العربية وتدر�صيه� لغر الن�طقني به� 
ح�صب  املعلومة  اإي�ص�ل  على  وتعتمد  مطورة  تعليمية  ب�أ�ص�ليب 

ال�صين�ريو املو�صوع "املحتوى" وي�صتطيع املتلقي ا�صت�صع�ر املحتوى 
املقدم وك�أنه جزء من ال�صين�ريو مم� ي�صمن و�صول املعلومة اإليه 
ب�صكل �صهل ومتطور . واأ�ص�فت اأن هذه الو�صيلة تعترب اأكرث ت�أثرا 
على ك�فة �صرائح املجتمع ب�ختالف الأعم�ر وامل�صتوي�ت الثق�فية 
اإطالق  ب�أنه �صيتم  ...منوهه  املدار�ض واجل�مع�ت  وخ��صة طالب 
امل�صروع غرفة ع�مل املعرفة امل�صتدامة الفرتا�صي ب�صكل ر�صمي يف 
مقر املركز خالل �صهر اأكتوبر املقبل 2022م عقب النته�ء من 
ك�فة التجهيزات الفرتا�صية والتقنية الالزمة و�صتكون الغرفة 
فر�صة مت�حة للجميع لدخول ع�ملن� املعريف الفرتا�صي وليكونوا 

جزءا من ق�ص�صن� ورحالتن� املعرفية.

جمل�س حكماء امل�سلمني يعزي باك�ستان 
يف �سحايا الفي�سانات

•• اأبوظبي -وام:

اأعرب جمل�ض حكم�ء امل�صلمني برئ��صة ف�صيلة الإم�م الأكرب الأ�صت�ذ الدكتور اأحمد الطيب، �صيخ 
الأزهر ال�صريف، رئي�ض املجل�ض عن خ�ل�ض التع�زي جلمهورية ب�ك�صت�ن الإ�صالمية قي�دة وحكومة 
و�صعب�، يف �صح�ي� الفي�ص�ن�ت التي اجت�حت عددا من املن�طق يف البالد، واأ�صفرت عن وف�ة املئ�ت، 

واإ�ص�بة وت�صريد الآلف من املواطنني.
واأكد املجل�ض يف بي�ن له ت�ص�منه الك�مل مع ب�ك�صت�ن من اأجل جت�وز هذه املحنة، �ص�ئال اهلل عز 
وجل اأن يتغمد ال�صح�ي� بوا�صع رحمته، واأن يلهم اأهليهم وذويهم ال�صرب وال�صلوان، واأن مين على 

امل�ص�بني ب�ل�صف�ء الع�جل، واأن يحفظ ب�ك�صت�ن واأهله� من كل مكروه و�صوء.

اعتمد ت�شكيل جمل�س �شناعة املحتوى وجمل�س الن�شر

اأحمد بن حممد:  تط�ير قطاع الإعالم اأولية �سرورية واأتابع بنف�سي خمرجات وت��سيات فرق العمل كافة و كلي ثقة يف جه�دهم املخل�سة
•• دبي -وام:

ال�صمو  ���ص���ح��ب  روؤي������ة  اإط�������ر  يف 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال�������وزراء ح����ك���م دب�����ي، رع������ه اهلل، 
رئي�صي�ً  مركزاً  دبي  مك�نة  لتعزيز 
ل�����الإع�����الم والإب������������داع وامل����واه����ب 
املنطقة،  م�صتوى  ع��ل��ى  اخل��الق��ة 
بتطوير  �����ص����م����وه  وت����وج����ي����ه�����ت 
الإعالم  لقط�ع  الت�بعة  املوؤ�ص�ص�ت 
يف الإم�رة مب� يخدم ا�صرتاتيجية 
دب���ي والأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة، اعتمد 
بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو 
اآل م��ك��ت��وم، رئ��ي�����ض جمل�ض  را���ص��د 
ت�����ص��ك��ي��ل جمل�ض  ل����الإع����الم  دب�����ي 
املحتوى  ل�����ص��ن���ع��ة  ا����ص���ت�������ص����ري 
بهدف  للن�صر  ا�صت�ص�ري  وجمل�ض 
ا�صرتاتيجي�ت  وتطوير  مراجعة 
العمل �صمن املوؤ�ص�ص�ت الإعالمية 
الت�بعة لإم�رة دبي، وتوفر البيئة 
الكف�ءات  ل���ص��ت��ق��ط���ب  امل��ن������ص��ب��ة 
الربامج  وو�صع  ال�ص�بة  الوطنية 
التطويرية للموهوبني واملبدعني، 
ال�ص�ملة  اخل���ط���ة  ���ص��م��ن  وذل�����ك 
للنهو�ض  امل��ج��ل�����ض  ي��ن��ف��ذه���  ال��ت��ي 
الإعالم  قط�ع  مكون�ت  مبختلف 
م�صتوى  ع��ل��ى  ����ص���واء  الإم��������رة  يف 
الإعالم املرئي اأو امل�صموع وكذلك 

املطبوع والرقمي.
�صمو  ق������ل  امل���ن��������ص���ب���ة  ه�����ذه  يف  و 

لالإعالم، ومراجعة �صي��صة الن�صر 
و����ص���م����ن مت������ص��ي��ه��� م����ع اأه������داف 
وتقدمي  الإم����رة،  وا�صرتاتيجي�ت 
ال�صت�ص�رات حول �صي��ص�ت واآلي�ت 
العمل، ورفع التو�صي�ت والتق�رير 
دبي  جم��ل�����ض  اىل  ب���ه����  اخل��������ص���ة 

لالإعالم.
ال�صت�ص�ري  املجل�ض  يخت�ض  كم� 
للن�صر بتطوير خمتلف ال�صي��ص�ت 
واع����ت����م�����ده����� م�����ن جم���ل�������ض دب���ي 
مت��صيه�  ���ص��م���ن  م���ع  ل����الإع����الم، 
امل�صتقبلية  دب�����ي  ت���وج���ه����ت  م����ع 
ب�صكل  للدولة  الوطنية  والأجندة 
ومب�درات  خ��ط��ط  واق�����رتاح  ع�����م، 
وا�صتقط�ب  التوطني  ن�صبة  لرفع 
ال����ك����ف�����ءات ال���وط���ن���ي���ة وامل����واه����ب 
الن�صر واملح�فظة  للعمل يف قط�ع 
�صمن  امل����م����ي����زة  ال������ك������وادر  ع���ل���ى 
ال��ق��ط���ع، وع��م��ل م��ق���رن���ت دولية 
واإق��ل��ي��م��ي��ة لأف�����ص��ل امل��م���ر���ص���ت يف 
ق��ط���ع ال��ن�����ص��ر ودرا����ص���ة اجل���دوى 
وم�ص�در  والإعالنية  القت�ص�دية 
يجتمع  اأن  على  للقط�ع،  ال��دخ��ل 
ب�صكل  للن�صر  ال�صت�ص�ري  املجل�ض 
وتو�صي�ته  تق�ريره  ويرفع  دوري 

اإىل جمل�ض دبي لالإعالم.
ويت�صكل املجل�ض ال�صت�ص�ري للن�صر 
م��ن ���ص���مل ب��ط��ي ب���ل��ي��وح��ه، مدير 
اإدارة اخلدم�ت الإعالمية ب�ملكتب 
رئي�ص�ً  دب���ي  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي 
للمجل�ض، وم�جد ال�صويدي، ن�ئب 

الرئي�ض  ن�����ئ����ب  امل����������ّري،  غ�������من 
وال���ع�������ص���و امل���ن���ت���دب مل��ج��ل�����ض دبي 
املرحلة  "�صت�صهد   " ل����الإع����الم: 
التن�ف�صية  القدرات  تعزيز  املقبلة 
اأعلى  ل��ه  دب���ي مب��� يحقق  لإع����الم 
م�����ص��ت��وي���ت ال��ت��م��ي��ز وال���ري����دة من 
خالل ال�صتع�نة ب�أف�صل التج�رب 
وامل���م����ر����ص����ت ومب����� ي��ت��ن������ص��ب مع 
ويدعم  للم�صتقبل،  دب��ي  تطلع�ت 
يحدث  وم���  للع�مل،  ر�ص�لته�  نقل 
ع���ل���ى اأر�����ص����ه����� م����ن اإجن�����������زات يف 

خمتلف املج�لت".
ا�صرتاتيجية  ل��دي��ن���  واأ�ص�فت:" 
ع��م��ل م���وح���دة وم��ك��ل��ف��ون مبهمة 
ت��ط��وي��ر وحتديث  وا���ص��ح��ة وه���ي 
قط�ع الإعالم ليتم��صى مع مك�نة 
دبي الرائدة يف هذا املج�ل، ورفده 
بكل م� يلزمه من جتهيزات تقنية 
املج�ل  وف���ت���ح  ب�������ص���ري���ة،  وك��������وادر 
ال�ص�بة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ف���ءات  اأم�����م 
للح�صول  وامل��ب��دع��ني  وامل��وه��وب��ني 
على فر�صته� وامل�ص�همة يف تطوير 
وو�صع  احل����ي����وي  ال���ق���ط����ع  ه�����ذا 
ال�صحيح".  امل�ص�ر  على  موؤ�ص�ص�ته 
بدوره� لفتت نه�ل بدري، الأمني 
اإىل  ل���الإع���الم  دب���ي  ملجل�ض  ال��ع���م 
ت�����ص���رع وت����رة ع��م��ل امل��ج��ل�����ض من 
خالل اأم�نته الع�مة وت�صكيل فرق 
بعملية  امل��ك��ل��ف��ة  وال��ل��ج���ن  ال��ع��م��ل 
الت�صورات  التطوير، بهدف و�صع 
لتطوير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واخل���ط���ط 

الع�ملني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  وت��ن��ظ��ي��م 
املحتوى والعمل  يف قط�ع �صن�عة 
على اخلطط التي ت�صهم يف خدمة 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي����ت امل��ع��ت��م��دة من 

جمل�ض دبي لالإعالم.
ال�صت�ص�ري  امل��ج��ل�����ض  وي��خ��ت�����ض 
�صبيل  يف  امل����ح����ت����وى  ل�������ص���ن����ع���ة 
حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه ب��ع��دد م��ن امله�م 
وال���������ص����الح����ي�����ت وه�������ي ت���ق���دمي 
تطوير  وت���و����ص���ي����ت  م���ق���رتح����ت 
ب��ق��ط���ع �صن�عة  امل��ع��ن��ي��ة  امل���ج����لت 
املحتوى اإىل جمل�ض دبي لالإعالم، 
وم�����راج�����ع�����ة ����ص���ي��������ص���ة امل���ح���ت���وى 
مع  مت��صيه�  و���ص��م���ن  وال���ربام���ج 
الإم����رة،  وا�صرتاتيجي�ت  اأه���داف 
وت�����ق�����دمي ال�����ص����ت���������ص�����رات ح����ول 
وتقدمي  العمل  واآل��ي���ت  �صي��ص�ت 
اخل��صة  وال��ت��ق���ري��ر  ال��ت��و���ص��ي���ت 
التو�صي�ت  ورفع  املجل�ض،  اىل  به� 
العمل،  اآل��ي���ت  بتطوير  اخل������ص��ة 
ال�صي��ص�ت  خم���ت���ل���ف  وت���ط���وي���ر 
واع����ت����م�����ده����� م�����ن جم���ل�������ض دب���ي 
لالإعالم، مع �صم�ن مت��صيه� مع 
توجه�ت دبي امل�صتقبلية والأجندة 

الوطنية للدولة ب�صكل ع�م.
ال�صت�ص�ري  املجل�ض  يخت�ض  كم� 
خطط  ب�قرتاح  املحتوى  ل�صن�عة 
التوطني  ن�صبة  ل��رف��ع  وم���ب����درات 
الوطنية  ال���ك���ف����ءات  وا���ص��ت��ق��ط���ب 
�صن�عة  قط�ع  يف  للعمل  واملواهب 
الكوادر  على  واملح�فظة  املحتوى 

اأحمد بن حممد بن را�صد  ال�صيخ 
دبي  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  م��ك��ت��وم،  اآل 
حتديث  عملية  "ُت�صكل  لالإعالم: 
وت��ط��وي��ر ق��ط���ع الإع������الم اإح���دى 
لالإعالم،  دب���ي  جمل�ض  اأول���وي����ت 
ال�صمو  ���ص���ح��ب  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق���ً 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
امل�صتمرة بو�صع  وتوجيه�ت �صموه 
اخلطط وال�صرتاتيجي�ت الالزمة 
احليوي،  ال��ق��ط���ع  ه���ذا  ل��ت��ط��وي��ر 
وا�صتقط�ب  اكت�ص�ف  على  والعمل 
الق�درة  ال��ك��ف���ءات  واأف�صل  اأن�صب 
اإحداث  يف  بف�علية  الإ���ص��ه���م  على 
هذا  يف  امل��ن�����ص��ودة  النوعية  النقلة 

املج�ل".
قرب  عن  �صموه:" نعمل  واأ���ص���ف 
املعنية  الأط���������راف  خم��ت��ل��ف  م����ع 
اجله�ت  ك�����ف����ة  م����ع  وب�����ل����ت����ع�����ون 
تلبي  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  خ���ط���ط  ل���و����ص���ع 
الحتي�ج�ت ال�صرورية ل�صتكم�ل 
عملي�ت التطوير �صواء من ن�حية 
الكوادر  اأو  التقنية  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ك�فة  بنف�صي  واأت����ب���ع  ال��ب�����ص��ري��ة، 
العمل،  فرق  وتو�صي�ت  خمرج�ت 
جهودهم  تكلل  اأن  يف  ث��ق��ة  وك��ل��ي 
املخل�صة بو�صع اإط�ر �ص�مل خلطة 
ت��ط��وي��ر قط�ع  ي�����ص��ه��م يف  ال��ع��م��ل، 
ال�صطالع  من  ومتكينه  الإع��الم 
ب�����دوره ع��ل��ى ال���وج���ه الأك���م���ل مب� 
يخدم مك�نة دبي وروؤية القي�دة".

م���ن ج���ن��ب��ه��� ق����ل���ت ����ص���ع����دة منى 

لالإعالم  دبي  ملدينة  للرئي�ض  اأول 
ن�ئب�ً  لالأ�صتديوه�ت  دبي  ومدينة 
العب�ر،  نورة  والأع�ص�ء:  للرئي�ض، 
ب�ملكتب  اخل�رجي  الإع��الم  مديرة 
الإعالمي حلكومة دبي، وعلي بن 
ث�لث، الأمني الع�م جل�ئزة حمدان 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
الدولية للت�صوير ال�صوئي، ورمي 
امل���ري، م��دي��رة الأخ��ب���ر املحلية يف 
دبي  ملوؤ�ص�صة  الت�بع  الأخب�ر  مركز 
ل���الإع���الم، وخ��ل��ي��ف��ة ال�����روم، اأمني 
ال�ص�بة  ال���ق���ي����دات  جم��ل�����ض  ع�����م 
ب�صرطة دبي رئي�ض فريق الإعالم 
وال��ت�����ص��وي��ق مل���راك���ز ���ص��رط��ة دبي 
مديرة  البلوكي،  واأح��الم  الذكية، 
مهرج�ن طران الإم�رات لالآداب، 
ال��ن��ع��ي��م��ي، م��دي��ر ادارة  وع���ب���داهلل 
موؤ�ص�صة  يف  الت�����ص���ل  و  الت�صويق 
بلهول،  ودب�����ي  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل،  دب����ي 

الرئي�ض التنفيذي ملعهد "فكر".
بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  اعتمد  كم� 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�ض 
ت�صكيل  ل����الإع����الم  دب�����ي  جم��ل�����ض 
ل�صن�عة  ال����ص���ت�������ص����ري  امل��ج��ل�����ض 
�صي��ص�ت  تطوير  بهدف  املحتوى 
موؤ�ص�صة  يف  امل���ح���ت���وى  ���ص��ن���ع��ة 
و����ص���م����ن مت��صي  ل����الإع����الم  دب����ي 
الوطنية،  امل�صلحة  مع  �صي��ص�ته� 
وو�صع اخلطط املتعلقة ب�ملح�فظة 
ور�صم  ال���وط���ن���ي���ة  امل����واه����ب  ع���ل���ى 
للمواهب،  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال��ربام��ج 

عمل املوؤ�ص�ص�ت، م�صرة اإىل الدور 
املج�ل�ض  ب��ه  ���ص��ت��ق��وم  ال����ذي  امل��ه��م 
الإعالمية ال�صت�ص�رية يف الإ�صراع 
املو�صوعة،  الأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
النقلة  اإح��������داث  يف  وامل�������ص����ه���م���ة 
فّع�ل  ب���أ���ص��ل��وب  للقط�ع  ال��ن��وع��ي��ة 
يكفل الو�صول اإىل اأف�صل للنت�ئج 

املرجوة يف اأقرب وقت ممكن.
وقد اعتمد �صمو ال�صيخ اأحمد بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�ض 
ت�صكيل  ل����الإع����الم  دب�����ي  جم��ل�����ض 
بهدف  للن�صر  ال�صت�ص�ري  املجل�ض 
الإ�����ص����راف ع��ل��ى ق��ط���ع ال��ن�����ص��ر يف 
وتطوير  ل��الإع��الم  دب���ي  موؤ�ص�صة 
�صي��ص�ته� مب� يتم��صى مع امل�صلحة 
الوطنية، وو�صع اخلطط املتعلقة 
الوطنية  املواهب  على  ب�ملح�فظة 
التطويرية  ال�����ربام�����ج  ور������ص�����م 
بني  العالقة  وتنظيم  للمواهب، 
والعمل  الن�صر  قط�ع  يف  الع�ملني 
على اخلطط التي ت�صهم يف خدمة 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي����ت امل��ع��ت��م��دة من 
ل����الإع����الم، وكذلك  دب����ي  جم��ل�����ض 
والدرا�ص�ت  ال���ص��ت�����ص���رات  ت��ق��دمي 
ال�����ص��ي������ص���ت وال���ي����ت العمل  ح���ول 
اإىل جمل�ض  ال��ت��و���ص��ي���ت  وت��ق��دمي 

دبي لالإعالم.
ال�صت�ص�ري  امل��ج��ل�����ض  وي��خ��ت�����ض 
ل���ل���ن�������ص���ر ب����ت����ق����دمي م����ق����رتح�����ت 
وتو�صي�ت تطوير املج�لت املعنية 
دبي  اإىل جم��ل�����ض  ال��ن�����ص��ر  ب��ق��ط���ع 

ال���ق���ط����ع، وعمل  امل���م���ي���زة ���ص��م��ن 
لأف�صل  واإقليمية  دولية  مق�رن�ت 
امل����م�����ر�����ص�����ت ودرا�������ص������ة اجل������دوى 
وم�ص�در  والإعالنية  القت�ص�دية 
يجتمع  اأن  على  للقط�ع،  ال��دخ��ل 
ل�صن�عة  ال����ص���ت�������ص����ري  امل��ج��ل�����ض 
ويرفع  دوري  ب�����ص��ك��ل  امل���ح���ت���وى 
جمل�ض  اإىل  وتو�صي�ته  ت��ق���ري��ره 

دبي لالإعالم.
ال�صت�ص�ري  امل��ج��ل�����ض  وي��ت�����ص��ك��ل 
اأحمد  م����ن  امل���ح���ت���وى  ل�����ص��ن���ع��ة 
جمل�ض  يف  م�صت�ص�ر  امل��ن�����ص��وري، 
للمجل�ض،  رئي�ص�ً  ل��الإع��الم،  دب��ي 
امل��دي��ر الع�م  ال��ر���ص��ي��د،  وحم��م��ود 
ن�ئب�  ال��ع��رب��ي��ة  الإذاع�������ة  ل�����ص��ب��ك��ة 
عبدالعزيز  والأع�����ص���ء  للرئي�ض، 
اجلزيري، ن�ئب الرئي�ض التنفيذي 
للعملي�ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  و 
للم�صتقبل،  دب�����ي  م���وؤ����ص�������ص���ة  يف 
مديرة  بوحميد  ميث�ء  والدكتورة 
ن�دي دبي لل�صح�فة، ونهلة الفهد، 
ومنتجة،  ���ص��ي��ن��م���ئ��ي��ة  خم���رج���ة 
وحم���م���د ���ص��ع��ي��د ح�������رب، خم���رج، 
ادارة  م���دي���ر  ال�����ه������وي،  وف��ي�����ص��ل 
يف  الأع��م���ل  ح��صن�ت  و  امل�صرع�ت 
�ص�بق�ً،  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة 
وع��دن���ن ال��ع��وب��ث���ين، رائ���د اعم�ل 
جم�ل  يف  اإم�������رات������ي  وم�����ص��ت��ث��م��ر 
امل����ح����ت����وى والإع�����������الم ال���رق���م���ي، 
وخديجة املرزوقي، رئي�صة حترير 

دبي بو�صت.

الداخلية تطلق حملة الت�عية املرورية امل�حدة الرابعة على م�ست�ى الدولة ومبادرة »عام درا�سي اآمن«
•• اأبوظبي - وام:

اأحمد  ح�صني  املهند�ض  العميد  اأك��د 
احل�رثي، ن�ئب رئي�ض جمل�ض املرور 
الحت��������دي ب�������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة، اأن 
�صرائحهم  مبختلف  املدار�ض  طلبة 
الدرا�صية  وم���راح���ل���ه���م  ال��ع��م��ري��ة 
عن��صر  من  موؤثراً  عن�صراً  يعدون 
والتي  الدولة  يف  الب�صرية  التنمية 
ت�صر  حيث  عليه�،  املح�فظة  يجب 
الإدارة  ع��ن  ال�����ص���درة  الإح�ص�ئي�ت 
ب�لوزارة،  امل��روري  للتن�صيق  الع�مة 
اإىل وقوع  امل����رور الحت�����دي  ب��ن��ظ���م 
ال���ع���دي���د م����ن احل��������وادث امل����روري����ة 
انتظ�ر  اأم���ك��ن  يف  امل���دار����ض  لطلبة 
املدار�ض،  واأم�م  املدر�صية  احل�فالت 
الأطف�ل  ت���رك  خ��ط��ورة  اإىل  لف��ت���ً 
يعربون الطريق مبفردهم، اإ�ص�فة 

املرور،  قط�ع  م��ب���درات  �صمن  ت�أتي 
القي�دة  ت��وج��ي��ه���ت  م���ن  ان���ط���الق����ً 
ال�صالمة  م�����ص��ت��وي���ت  اأع���ل���ى  ل��ب��ل��وغ 
املدار�ض،  ط��ل��ب��ة  ل���ص��ي��م���  امل���روري���ة 
لتوعيتهم  منهم  الأط��ف���ل  خ��صة 
ب���مل��خ���ط��ر امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى احل���وادث 
اإىل اأن احلملة ت�أتي  املرورية، لفت�ً 
�صمن اخلطة الإ�صرتاتيجية لقط�ع 
املرور بوزارة الداخلية ل�صبط اأمن 
املرورية  لل�صالمة  وتعزيزاً  الطرق، 
واحل�������د م����ن احل����������وادث امل����روري����ة 
وح����لت ال��ده�����ض، م��وؤك��داً اأن���ه على 
التدابر  ك���ف��ة  ات��خ���ذ  ال��رغ��م م��ن 
ال���وق����ئ���ي���ة حل���م����ي���ة ال���ط���ل���ب���ة من 
هن�ك  اأن  اإل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الأخ���ط����ر 
ح�جة للمزيد من التوعية والإر�ص�د 
واملعنيني  الأم������ور  اأول���ي����ء  ل��ب��ع�����ض 
ب�����ص��الم��ة ال���ط���الب ل��ل��ح��ف���ظ على 

احل�فالت  �ص�ئقي  بع�ض  تهور  اإىل 
واأنظمة  ب��ق��واع��د  ال��ت��زام��ه��م  وع���دم 

ال�صر واملرور.
وزارة  اإط����الق  مبن��صبة  ذل���ك  ج����ء 
املرور  جمل�ض  يف  ممثلة  الداخلية 
املرورية  التوعية  حملة  الحت����دي، 
امل��وح��دة ال��راب��ع��ة لهذا ال��ع���م، حتت 
املرورية   لطلبة  "ال�صالمة  ���ص��ع���ر 
بداية  م���ع  ب���ل��ت��زام��ن  املدار�ض"، 
والتي  اجل���دي���د،  ال���درا����ص���ي  ال���ع����م 
وذلك  اأ���ص��ه��ر،  ث��الث��ة  م���دة  ت�صتمر 
امل��رور بهدف  �صمن مب�درات قط�ع 
املجتمع  ����ص���رائ���ح  ج��م��ي��ع  ت���ك����ت���ف 
املدار�ض من خمتلف  لتوعية طلبة 
الأطف�ل  خ��صة  الدرا�صية،  املراحل 
واللتزام  املرورية  ب�حلوادث  منهم 
ال�����ص��ر وامل����رور واحلف�ظ  ب��ق��واع��د 
خم�طر  م��ن  الطلبة  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 

الطريق، حيث تعد التوعية املرورية 
من اأهم �صروط ال�صالمة التي يجب 

تعليمه� للطالب ب�ملدار�ض.
احلملة  اإن  ح�����ص��ني  ال��ع��م��ي��د  وق�����ل 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ت���وف���ي���ق وال����ن����ج�����ح يف 
م�صرتهم التعليمية.

ودع������� ال��ع��م��ي��د احل�����رث����ي اأول����ي�����ء 
ال�صم�ح لأطف�لهم  اإىل عدم  الأم��ور 
الأم�مية  امل���ق����ع���د  يف  ب���جل��ل��و���ض 
والتوقف بعيداً عن بواب�ت املدار�ض 
احلوادث  ووق���وع  الزدح����م  لتف�دي 
املركب�ت  ق�ئدي  دع���  كم�  امل��روري��ة، 
ال��ع���م��ة واحل����ف���الت امل��در���ص��ي��ة اإىل 
�صرورة اتب�ع قوانني ال�صر واملرور، 
اأثن�ء  واحل������ذر  احل��ي��ط��ة  وت���وخ���ي 
الطالب،  �صالمة  ل�صم�ن  ال��ق��ي���دة 
وعدم تعري�صهم للحوادث املرورية، 
الالزمة  ال�صالمة  اإر���ص���دات  واتب�ع 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ال���ت����أك���د م���ن اإغ����الق 
حتركه�،  قبل  ب���إح��ك���م  املركبة  ب���ب 
خ�صو�ص�ً  الزائدة  ال�صرعة  وجتنب 
املحيطة  اأو  ال��ق��ري��ب��ة  ال���ط���رق  يف 

املرورية  احل�����وادث  م��ن  �صالمتهم 
وحم�يتهم من خم�طر الطريق.

اأن احل��م��ل��ة يتم  واأو����ص���ح احل���رث��ي 
مع  والتن�صيق  ب���ل��ت��ع���ون  تنفيذه� 
ب�لدولة  وال���دوري����ت  امل���رور  اإدارات 
ال������وزارات واجله�ت  م��ن  وال��ع��دي��د 
املرورية  ب�ل�صالمة  املعنية  الأخ��رى 
يف القط�عني الع�م واخل��ض، والتي 
اأجواء  لإيج�د  امل��ب���درات  هذه  تدعم 
وب��ي��ئ��ة اآم��ن��ت��ني وط����رق خ���ل��ي��ة من 
احل���وادث، م��وؤك��داً احل���ج��ة للمزيد 
لتعزيز  والإر������ص������د  ال��ت��وع��ي��ة  م���ن 
ال�صالمة املرورية لدى كل الطالب 
و����ص����ئ���ق���ي احل������ف�����الت وم���رك���ب����ت 
اإىل  ب�لتهنئة  وتوجه  الطلبة،  نقل 
الهيئ�ت التدري�صية مبدار�ض الدولة 
بدء  مبن��صبة  الطلبة  اأمور  واأولي�ء 
متمني�ً  اجل���دي���د،  ال��درا���ص��ي  ال��ع���م 

فتح  ع����دم  ج����ن���ب  اإىل  ب�����مل����دار�����ض، 
اأبواب املركبة اإل بعد التوقف الت�م، 
�صعود  عمليتي  تنظيم  اإىل  اإ�ص�فًة 

ونزول الطالب.
ال�ص�ئقني  التزام  واأكد على �صرورة 
ل�صالمة  ال���وق����ئ���ي���ة  ب�������لإج������راءات 
"قف"  اإ�ص�رة  الطالب يف ح�لة فتح 
املدر�صية،  ب����حل����ف���الت  اخل��������ص���ة 
واللتزام ب�لوقوف الك�مل عند فتح 
ال��ذراع يف كال الجت�هني، مب�ص�فة 
ل�صم�ن عبور  اأمت�ر،   5 تقل عن  ل 

الطلبة ب�صالمة واأم�ن.

الإ�سعاف ال�طني ي�ؤكد جاهزيته ل�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد
•• اأبوظبي-وام:

ات��خ��ذ الإ���ص��ع���ف ال��وط��ن��ي م��ع ان��ط��الق م��و���ص��م ال��ع��ودة اإىل امل���دار����ض ك�مل 
ا�صتعداداته ورفع ج�هزيته ل�صتقب�ل الع�م الدرا�صي اجلديد مكثف� تواجده 
ال�صم�لية  ب���لإم���رات  املدر�صية  التجمع�ت  من  القريبة  احليوية  الطرق  يف 
اأعلى  ل�صم�ن  ال�صرتاتيجيني  اخلدمة  �صرك�ء  مع  الوثيق  التن�صيق  واأك��د 

درج�ت ال�صالمة للجميع.
و دع� اإىل اللتزام ب�إر�ص�دات ال�صحة وال�صالمة، والقي�دة الآمنة ط�لب� من 
ال�ص�ئقني التحلي ب�ل�صرب وتوخي احلذر واللتزام ب�ل�صرع�ت املحددة اأثن�ء 
القي�دة يف حميط املن�طق املدر�صية اأو ب�لقرب من احل�فالت املدر�صية خ��صة 
اأو نزول الطلبة يف فرتة بداية ونه�ية اليوم الدرا�صي  عند توقفه� لركوب 
املروري  املنزل لتف�دي الزدح����م  املبكر من  ب�أهمية اخل��روج  الأه���يل  وذك��ر 

وعدم ال�صتعج�ل الذي قد يعر�صهم للمخ�لف�ت املرورية واحلوادث.
املدار�ض  اإىل  اآمنة  للم�ص�همة يف عودة  الع�مة  ال�صالمة  اإر�ص�دات  اإط���ر  و يف 

�صرورة  على  ال��وط��ن��ي  الإ���ص��ع���ف  ���ص��دد   .. اجلميع  �صالمة  على  واحل��ف���ظ 
ح�����ص��ول الأب���ن����ء ع��ل��ى ق�صط ك����ف م��ن ال��ن��وم وت��زوي��ده��م ب���أط��ع��م��ة �صحية 
وعبوة م�ء وتذكرهم ب�للتزام ب�لإجراءات الوق�ئية وتزويدهم ب�لكم�م�ت 
امل�صبق  التخطيط  ج�نب  اإىل  ب�ملدر�صة  الداخلية  املن�طق  يف  ل�صتخدامه� 
ب�لقي�دة  والل��ت��زام  امل��روري��ة  الأزم�����ت  لتف�دي  امل��ن��زل  م��ن  املبكر  واخل���روج 
الآمنة وال�صرع�ت املحددة على الطرق�ت وترك م�ص�فة اآمنة خلف املركب�ت 

الأم�مية يف الطريق.
املدار�ض واحلف�ظ  اإىل  اآمنة  ب�مل�ص�همة يف عودة  الوطني  الإ�صع�ف  اأو�صى  و 
ب�ملن�طق  امل��رور  عند  ببطء  والقي�دة  احل��ذر  توخي  و  اجلميع  �صالمة  على 
اأول��وي��ة ح��ق عبور  واإع��ط���ء  امل��ح��ددة فيه�  ب�ل�صرع�ت  والل���ت���زام  امل��در���ص��ي��ة 
املدر�صية  للح�فالت  الأولوية  اإعط�ء  اإىل  ب�لإ�ص�فة  للطلبة  دوم���ً  الطريق 
اأو انزاله� الطلبة والت�أكد  وعدم جت�وزه� والتوقف الت�م له� عند حتميله� 
يعيق  ب�صكل ل  والتوقف بطريقة �صحيحة  اآمن  ب�صكل  الأبن�ء  من تو�صيل 

حركة املرور، وعدم ال�صم�ح لهم ب�لعبور بني ال�صي�رات خ�رج املدر�صة.

Date 29/ 8/ 2022  Issue No : 13632
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In Lawsuit No. 

AJCFICIPOR2022/0002415 commercial (Partial)

To Defendant: Obah Issa Ahmed,Residence unknown:

You are required to attend the hearing on 31/08/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office/ Eman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 29/ 8/ 2022  Issue No : 13632
Notification by Publication of a Defendant Before Case Management 

Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First instance 
In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0002498 commercial (Partial)

To Defendant: Abdo Abdul Hai Jas,Residence unknown:

You are required to attend the hearing on 30/08/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.8), personally or through 

a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office /Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 29/ 8/ 2022  Issue No : 13632
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In Lawsuit No. 

AJCFICIPOR2022/0002630 commercial (Partial)

To Defendant: Abdullah Al-Mamoun,Residence unknown:

You are required to attend the hearing on 30/08/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office/ Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 29/ 8/ 2022  Issue No : 13632
Dubai Courts of First Instance          

Notification of Payment Order by Publication
Execution No.253/2022/3992-Cheques Execution

Heard at Ninth Execution Circuit no. 230
Execution Subject:Claim for the value of the bounced cheques Nos. 000229, 000248 
and 000443) issued by RAK BANK in the amount of (43,457.50)
Plaintiff: Interplast Co. Ltd,Address:Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal 
Consultants, Al-Ghanim Business Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- 
Fax: 065289922
Notified parties:1- Evan Contracting LLC, Capacity: Defendant,2- Shinto Abraham 
Bijou Alex, Capacity: Defendant
Notification Subject:The plaintiff has filed the above-mentioned executive case 
against you and obligated you to pay the adjudged amount of 43562.5 to the plaintiff 
or the court treasury.
Therefore, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of this 
notification.publication date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 29/ 8/ 2022  Issue No : 13632
Dubai Courts of First Instance          

Payment Order Notification by Publication
Execution No.207/2022/2688-Commercial Execution

Heard before:Third Execution Circuit No. 185
Subject of Execution:To execute the judgment issued in Case no. 388/2020 
Commercial Plenary Jurisdiction, ordering jointly to pay the adjudged amount of AED 
5,679,913.44 including fees and expenses.
The claimant:National Bank of Fujairah (Dubai Branch),Address:Emirate of Sharjah, 
Al Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem Business Centre -6th 
floor - office no. 606 - Tel no: 065289955 - Fax: 065289922.
The Notified party:1. IBRAHIM MOHAMMAD SARRIS, Capacity: Execution 
Debtor 2. PREMIUM GENERAL TRADING LLC, Capacity: Execution Debtor
Notification Subject:The notifier has filed the above execution case against you requesting 
to order you to pay the adjudged amount of AED 5,679,913.44 to the claimant.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event of 
not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of 
this notification.publication date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 29/ 8/ 2022  Issue No : 13632
Dubai Courts of First Instance          

Payment Order Notification by Publication
Execution No.207/2022/2612-Commercial Execution

Heard before:Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Execution:To execute the judgment issued in Case no. 1172/2021 
Commercial Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of AED 
854,992.75 including fees and expenses.
The claimant:Al Hilal Bank (PJSC),Address:Emirate of Sharjah, Al Khan, Sharjah, UAE
The Notified parties:1. MATOSIAN GENERAL TRADING, Capacity: Execution 
Debtor 2. LEYLI MATOSYAN VISHAJAN, Capacity: Execution Debtor
Notification Subject: The notifier has filed the above execution case against you 
requesting to order you to pay the adjudged amount of AED 854,992.75 to the 
claimant or the court treasury.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event of 
not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of 
this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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يوجد  ل  اإن��ه  الأمل�نية  الداخلية  ال�صتخب�رات  وك�لة  رئي�ض  ق���ل 
يف  النط�ق  وا�صعة  عنيفة  احتج�ج�ت  ح��دوث  ب�ص�أن  ح�لي�  ت�صور 
اأوكراني�  يف  احلرب  ب�صبب  الط�قة  اأ�صع�ر  ب�رتف�ع  مرتبطة  اأمل�ني� 
الحت�دي  املكتب  رئي�ض  رو�صي�.واأكد  على  املفرو�صة  والعقوب�ت 
اآم  بيلد  ل�صحيفة  ه�لدنف�نغ  توم��ض  اأمل�ني�  يف  الد�صتور  حلم�ية 
زونت�غ الأمل�نية اأنه يف حني اأنه “ل يوجد لدين� يف الوقت الراهن 
اأن  اإل  عنيفة”،  �صغب جم�عية  اأع��م���ل  ح��دوث  ب�ص�أن  اإ���ص���رات  اأي 

ال�صلط�ت الأمنية م�صتعدة مع ذلك جلميع ال�صين�ريوه�ت.
وق�ل ه�لدنف�نغ اإن املكتب الحت�دي حلم�ية الد�صتور ك�ن يراقب 
قد  للدميقراطية  املن�ه�صة  القوى  ك�نت  اإذا  م�  ل��رى  كثب  عن 
اأن  اأتوقع  م�صيف�ً:”ل  امل�صروعة،  الحتج�ج�ت  ب�ختط�ف  ق�مت 
تكون الحتج�ج�ت اأكرث عنف� مم� ك�نت عليه يف ذروة املظ�هرات 

�صد اإجراءات فرو�ض كورون� التي فر�صته� الدولة«.
اخل�رجية  وزي���رة  ح��ذرت  امل��صي  يوليو)متوز(  يف  اأن��ه  اإىل  ي�ص�ر 
الأمل�نية اأن�لين� بربوك من اندلع “انتف��ص�ت �صعبية” يف ح�لة 

نق�ض الغ�ز، لكنه� تراجعت عن ت�صريحه� يف وقت لحق.
الأنب�ء  لوك�لة  كوت�صيب�  بيوتر  الج��ت��م���ع  ع���مل  ق���ل  ذل��ك،  وم��ع 
الحتج�ج�ت  م��ن  عنيفة  م��وج��ة  ي��ت��وق��ع  اإن���ه  )د.ب.اأ(  الأمل���ن��ي��ة 
وارتف�ع  الأف���ق  يف  تلوح  التي  الط�قة  اأزم���ة  �صوء  يف  اخل��ري��ف  يف 

الت�صخم يف اأمل�ني�.

م�  على  الأح���د،  ت���ي��وان  م�صيق  اأمريكيت�ن  حربيت�ن  �صفينت�ن  ع��ربت 
اأجرت  اأن  منذ  نوعه�  من  خطوة  اأول  يف  الأم��رك��ي��ة،  البحرية  اأعلنت 

ال�صني من�ورات ع�صكرية غر م�صبوقة يف حميط اجلزيرة.
الولي�ت  التزام  “يثبت  ال�صفينتني  عبور  اأن  بي�ن  يف  البحرية  واأف���دت 
املتحدة من اأجل منطقة حرة ومفتوحة يف املحيطني الهندي واله�دي«.
اأعق�ب زي�رة ق�مت به� رئي�صة  التوتر ذروته يف م�صيق ت�يوان يف  وبلغ 
اآب/اأغ�صط�ض  مطلع  يف  بيلو�صي  ن�ن�صي  الأم���رك���ي  ال��ن��واب  جمل�ض 
اجل�ري اإىل ت�يبيه، م� اأث�ر رّد فعل غ��صب�ً من بكني التي نظمت على 

الإثر اأكرب مت�رين ع�صكرية له� يف حميط اجلزيرة.
العالق�ت  تعزيز  على  عزمه�  اآب/اأغ�صط�ض   12 يف  وا�صنطن  واأعلنت 
وبحرا  ج��وا  بحرية  التحرك  يف  حقه�  م��وؤك��دة  ت���ي��وان،  م��ع  التج�رية 
بكني  �صلوك  على  ردا  ال�صني،  ع��ن  اجل��زي��رة  يف�صل  ال���ذي  امل�صيق  يف 
اآ�صي�  الأبي�ض لق�ص�ي�  البيت  “ال�صتفزازي«.وق�ل كورت ك�مبل من�صق 
اإن بكني  واملحيط اله�دي وم�صت�ص�ر الرئي�ض جو ب�يدن، يف ذلك اليوم 
ا�صتغلت زي�رة بيلو�صي “ل�صن حملة �صغط مكثفة على ت�يوان ملح�ولة 
تغير الو�صع الراهن وتعري�ض ال�صالم وال�صتقرار عرب م�صيق ت�يوان 
ويف املنطقة الأو�صع للخطر«.واأعلن اأن القوات الأمركية �صتوؤكد حقه� 
يف ا�صتخدام املج�ل اجلوي والبحري الدويل بني ال�صني وت�يوان، مب� 
يف  ت���ي��وان  م�صيق  ع��رب  ع���دي��ة  وبحرية  جوية  عبور  عملي�ت  “ي�صمل 

الأ�ص�بيع املقبلة«.

اأظهرت �صور الأقم�ر ال�صطن�عية اأن رو�صي� �صحبت منظومة “اإ�ض-
الأ�صود،  البحر  �صوب  لتنقله�  �صوري�،  من  اجل��وي  للدف�ع   ”300
بهدف دعم العملية الع�صكرية يف اأوكراني�.وق�ل موقع “ذا درايف” 
S-300 )SAM( و�صل  اأر���ض-ج��و من ط��راز  اإن نظ�م �صواريخ 
لالأرا�صي ال�صورية ع�م 2018 لدعم نظ�م الدف�ع اجلوي ال�صوري 
وحم�ية امل�ص�لح الرو�صية.واأ�ص�ف: “الآن يبدو اأن مو�صكو ا�صتع�دت 
ر�صدته  م���  الأ���ص��ود«.وح�����ص��ب  البحر  ���ص��وب  و�صحنته�  “هديته�” 
الأقم�ر ال�صطن�عية ل�صركة »ImageSat« اخل��صة، ف�إن املنطقة 
التي ك�نت تتواجد فيه� منظومة “اإ�ض-300” ب�لقرب من مدينة 
املنظومة  ظهرت  املق�بل،  الآن«.يف  ف�رغة  “ب�تت  ال�صورية  م�صي�ف 
الرو�صية يف طرطو�ض، وب�لتحديد يف الق�عدة البحرية الرو�صية، يف 
انتظ�ر �صفينة ال�صحن “�صب�رت� 2«.وبعد مدة ق�صرة، مّرت “�صب�رت� 
وهي ن�قلة معروفة للمعدات الع�صكرية الرو�صية، عرب م�صيق   ،”2

البو�صفور يف اجت�ه البحر الأ�صود.

عوا�صم

برلني

و��سنطن

مو�سكو

درا�سة حديثة ل� »تريندز« ت�ؤكد اأن احلرب الرو�سية-
الأوكرانية ك�سفت خط�رة الأ�سلحة البي�ل�جية 
وتناف�س الدول املتقدمة يف اإنتاجها وتط�يرها

وزير الدفاع الأ�سرتايل يزور فرن�سا واأملانيا وبريطانيا 
•• �صيدين-رويرتز

الأ�صرتايل  ال��دف���ع  وزي���ر  م�رلي�ض  ريت�ص�رد  ق���ل 
العالق�ت  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي�����ص��ع��ى  اإن����ه  الأح�����د  اأم�������ض 
خالل  وبريط�ني�  واأمل���ن��ي���  فرن�ص�  م��ع  ال��دف���ع��ي��ة 
زي�راته لل�صرك�ء الأوروبيني هذا الأ�صبوع، م�صيف� 
اأن احلرب يف اأوكراني� زادت من اأهمية التع�ون مع 

الدول املت�ص�بهة يف اأ�صلوب التفكر.
اأغ�صط�ض   29 �صتمتد من  التي  و�صتكون اجلولة، 
الأوىل  ه��ي  اأي���ل���ول،  �صبتمرب  م��ن  الأول  اإىل  اآب 
لي�ص�ر  املنتمي  ال��ع��م���ل  ح���زب  ف���وز  م��ن��ذ  مل���رل��ي�����ض 

الو�صط يف النتخ�ب�ت الع�مة يف م�يو اأي�ر.
يف  �صت�ص�عد  ف��رن�����ص���  زي�����رة  اإن  احل��ك��وم��ة  وق���ل��ت 
وا�صفة  الثن�ئية،  العالق�ت  وجتديد”  “ا�صتع�دة 
ب�ري�ض ب�أنه� من “اأقدم �صرك�ء اأ�صرتالي� واأكرثهم 

قوة«.
ت�صوية  اإىل  حزيران  يونيو  يف  اأ�صرتالي�  وتو�صلت 
دولر(  مليون   553( ي��ورو  مليون   555 بقيمة 
للبحرية  ت���ب��ع��ة  ال�����ص��ف��ن  ل��ب��ن���ء  م���ع جم��م��وع��ة 
مبلي�رات  غوا�ص�ت  �صفقة  اإلغ�ء  ب�ص�أن  الفرن�صية 

الدولرات الع�م امل��صي.
اإن م���رل��ي�����ض ���ص��ي�����ص���رك خالل  وق���ل��ت احل��ك��وم��ة 

م�صتديرة مع ممثلي  م�ئدة  الأوروب��ي��ة يف  جولته 
�صيتفقد  ك��م���  الأمل����ن���ي���ة،  ال��دف���ع��ي��ة  ال�����ص��ن���ع���ت 

اأحوا�ض بن�ء ال�صفن يف بريط�ني�.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع  “عالقتن�  م���رل��ي�����ض  وق�����ل 
وتنعك�ض  امل��ت��ب���دل��ة،  املنفعة  على  وت��ق��وم  ت�ريخية 
اأوكو�ض  )ب���ت��ف���ق(  امل�صتمر  ال��ت��زام��ن���  خ���الل  م��ن 

)الأمني(«.
اأوروب���� يف وق��ت تربز  “ت�أتي زي���رت��ي اإىل  واأ���ص���ف 
فيه احلرب يف اأوكراني� �صرورة تعزيز التع�ون مع 
اأوروب�  ال�صرك�ء املت�ص�بهني يف التفكر، يف كل من 

ومنطقة املحيطني الهندي واله�دي«.

اإيران متدد حمادثات »الن�وي«
 لل�سهر املقبل

•• وا�صنطن-وكاالت

الأوروبي  اق��رتاح الحت���د  ب�ص�أن  املتحدة  الولي�ت  املتب�دل مع  ال�صد واجل��ذب  اإن عملية  اإي��ران  ق�لت 
لإحي�ء التف�ق النووي �صوف متتد اإىل ال�صهر املقبل.

ووفق�ً لوك�لة “بلومربغ” لالأنب�ء، اأف�د موقع “نور نيوز” احلكومي الإيراين يف تغريدة على تويرت 
�صبتمرب  م��ن   الث�ين  حتى  الأقل”  “على  ت�صتغرق  �صوف  الإ�صالمية  اجلمهورية  ب���أن  الأح��د  اأم�ض 
)اأيلول( للرد على تعليق�ت اإدارة الرئي�ض الأمريكي جو ب�يدن ب�ص�أن وثيقة �ص�غه� الحت�د الأوروبي 

بهدف اإنق�ذ اتف�ق ع�م 2015.
الذي ينح�ز ب�صكل وثيق للمجل�ض الأعلى لالأمن القومي الإيراين، ب�أن طهران  واأف�د “نور نيوز”، 

توا�صل “مراجعة رد الولي�ت املتحدة بعن�ية” عرب ال�صتع�نة بخرباء.

•• اأبوظبي-الفجر:

تريندز  مل���رك���ز  ح���دي���ث���ة  درا�����ص����ة  ك�����ص��ف��ت 
احل�����رب  اأن  وال�����ص����ت���������ص�����رات  ل���ل���ب���ح���وث 
خ���ط���ورة  ع����ن  الرو�صية–الأوكرانية 
الأ�صلحة البيولوجية، وال�صب�ق بني الدول 
النوعية من الأ�صلحة.  حول امتالك هذه 
كم� اأظهرت اأي�ص�ً عواراً يف الأطر الق�نونية 
الأ�صلحة  اأن�����ص��ط��ة  م���ن  ل��ل��ح��د  ال���دول���ي���ة 

اجلرثومية. 
الرو�صية-الأوكرانية  احلرب  اأن  بينت  كم� 
املتقدمة  ال��دول  اأن  اأكدت�  كورون�  وج�ئحة 
الأ�صلحة  وت���ط���وي���ر  اإن����ت�����ج  يف  ت��ت��ن���ف�����ض 
الدويل؛  الق�نون  حت��رتم  ول  اجلرثومية 
لالأمن  ا���ص��رتات��ي��ج��ي���ً  ت��ه��دي��داً  ي�صكل  م��� 

وال�صلم الدوليني. 
�صل�صلة  م����ن   )19( ال����درا�����ص����ة  وذك�������رت 
ال����ت����ي  ا�صرتاتيجية”  “اجت�ه�ت 
“احلرب  ب��ع��ن��وان:  “تريندز”  اأ���ص��دره��� 
احلروب  وم�صتقبل  الرو�صية–الأوكرانية 
حروب  وق��وع  احتم�لية  اأن  البيولوجية”، 

بيولوجية ترتفع مع مرور الوقت، وخ��صة 
انت�ص�ر  مع ظهور م�صتجدات دولية ب�صبب 
فرو�ض كورون�، الذي حتوم ال�صكوك حول 

م�صدره. 
اأم���م موج�ت اأخرى  اأن الع�مل لي��زال  كم� 
م��ن ال��ف��رو���ص���ت غ��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة؛ �صواء 
اأو احل����روب  امل��ن���خ��ي��ة  ال���ت���غ���رات  ب�����ص��ب��ب 

البيولوجية.
اأع���������ده� الدكتور  واأو�صحت الدرا�صة التي 
الرئي�صي  ال��ب���ح��ث  العزب��������وي  ي�ص������ري 
ا�صتخدام  خ��ط�����������������������ر  اأن  “تريندز”،  يف 
الأ�صلحة البيولوجية ل يقت�صر على ع�مل 
ا�صتعم�له� اأو التهديد به�، بل يتعدى ذلك 
اإىل ر�صمه� خطوط�ً جديدة من الته���������ديد، 
الأ�صلح��������ة  ح��ظ��ر  ات��ف���ق��ي��ة  ف�صل  ظ��ل  يف 
البيولوجية يف منع تطوير واإنت�ج وتخزين 
حيث  وتدم������ره�،  البكترية  الأ�صلح�����ة 
اإنه������� تفتق�������ر اإىل تقني�ت الرق�بة الفع�لة، 
اأي�ص�ً  وتخلو  الإل������زامية،  ال�صفة  وغي�ب 
املنتهكة  ال������دول  ���ص��د  ع���ق���وب����ت  اأي�����ة  م���ن 

لأحك�مه�. 

عدة  ه���ن����ك  اأن  اإىل  ال���درا����ص���ة  واأ������ص������رت 
يف  ال��ت��ف��ك��ر  اإع��������دة  اإىل  اأدت  اع���ت���ب����رات 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، وم���ن���ه����: �صعي  الأ����ص���ل���ح���ة 
عن  تعوي�ص�ً  لمتالكه�؛  الن�مية  ال���دول 
برامج  عن  الك�صف  و�صعوبة  القوة،  نق�ض 
والتطور  البيولوجية،  الأ�صلحة  تطوير 
الذي فتح الب�ب على م�صراعيه لعدد من 
بيولوجية  اأ�صلحة  ب�إنت�ج  للمغ�مرة  الدول 
يف  ا�صرتاتيجي  خلل  لت�صحيح  وكيم�ئية 

موازين القوى.
الرو�صية  الته�م�ت  ال���درا�صة  وتن�������ولت 
لأمريك� واأوكراني� بتطوير برامج بيولوجية 
ع��ل��ى اأرا����ص���ي الأخ������رة، وم���ه��ي��ة احلرب 
الأ�صلحة  ا�صتخدام  وت��ط��ور  البيولوجية، 
البيولوجية، واأنواع الأ�صلحة البيولوجية، 
م�  البيولوجية:  الأ�صلحة  حظر  واتف�قّية 
للحروب  الع�مة  وال�صم�ت  عليه�،  وم�  له� 
لالأ�صلحة  ال��دول  تلج�أ  ومل���ذا  البيولوجية، 
الت�ص�به بني احلروب  واأوجه  البيولوجية، 
وم�صتقبل  وال�����ص��ي��ربان��ي��ة،  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

احلروب البيولوجية. 

•• طرابل�س-وكاالت

ق�صف  م����ن  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الآث����������ر  ت�����ص��ل��م  مل 
طرابل�ض،  ال���ع��������ص���م���ة  يف  امل���ي���ل���ي�������ص���ي����ت 
مب�نيه�  ع���ل���ى  ال���ق���ذائ���ف  ت����ت����واىل  ح���ي���ث 
احلمراء  ال�����ص��راي���  وم��ت��ح��ف  ال��ت���ري��خ��ي��ة 
امل�صلحني  بني  اجل�رية  ال�صتب�ك�ت  خالل 

املت�ص�رعني على النفوذ.
واأظ����ه����رت م��ق���ط��ع ف��ي��دي��و ح�����ص��ل عليه� 
موقع “�صك�ي نيوز عربية” القذائف وهي 
تنه�ل على اإحدى وجه�ت املدينة القدمية 
واملتحف. ونتيجة لذلك �صقطت اأجزاء من 
واندفع  املدينة،  لأ�صوار  اخل�رجي  الطالء 

املوجودون يف اأ�صواقه� للهروب.
و���ص��ط طرابل�ض  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة  وت��ق��ع 
بني  �صخمة  ا�صتب�ك�ت  ح�لي�  ت�صهد  التي 

امليلي�صي�ت اأ�صفرت عن قتلى وجرحى.
وعن ذلك، يو�صح ال�صحفي الليبي �صلط�ن 
القدمية،  املدينة  ق��رب  املوجود  ال��ب���روين، 
اأ�����ص����وات  اأن  عربية”  ن���ي���وز  ل�”�صك�ي 
الوارد  ال�صتب�ك�ت قريبة جدا منه�، ومن 
حدث  كم�  عليه�  ع�صوائية  قذائف  �صقوط 

يف حرب “فجر ليبي�«.
�صنته�  التي  امل��ع���رك  ا�صم  ليبي�”  و”فجر 
واجلي�ض  طرابل�ض  اأه���يل  �صد  امليلي�صي�ت 
الليبي يف ع�م 2014، ودمرت فيه� مط�ر 
طرابل�ض وط�ل الق�صف والنران الأحي�ء 

ال�صكنية.
اأخليت  امل��ن��ط��ق��ة  ف�����إن  ال����ب�����روين  وح�����ص��ب 
تقريب� من املواطنني الفزعني، كم� ي�صلك 
عن  بعيدا  اأخ���رى  طرق�  ال�صي�رات  ق���ئ��دو 

املدينة.
ح�صول  م��ن  الت�أكد  ي�صعب  اأن��ه  اإىل  ون��ّب��ه 
ت�����ص��رر يف الأ����ص���وار وح��ج��م��ه، ل��ع��دم قدرة 
اأحد على القرتاب منه�، لكن منزل قريب� 
يف  ت�صببت  ه�����ون،  ق��ذائ��ف  ع��ل��ي��ه  �صقطت 
ومل  فيه،  حريق  وان���دلع  الواجهة  حتطم 
ت�صتطع قوات الإطف�ء الدخول ب�صبب �صدة 

الق�صف.
اجلمعة،  ل���ي���ل  م���ن���ذ  امل����واج����ه�����ت  وت�������دور 
عم�د  يتزعمه�  ال��ت��ي  للميلي�صي�  رت��ل  ب��ني 
التي   ”92 ل�”كتيبة  وارتك�ز  الطرابل�صي، 
تتبع هيثم الت�جوري، وتدخلت ميلي�صي�ت 

الغني  لعبد  ال��ت���ب��ع��ة  ال�صتقرار”  “دعم 
امل����واج����ه�����ت يف �صف  ال��ك��ك��ل��ي ع���ل���ى خ����ط 
 77 مع�صكر  واقتحمت  الطرابل�صي،  قوات 

اخل��صع للت�جوري.

بطرابل�ض  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة  واك��ت�����ص��ب��ت 
اإىل  الع�ئد  ت�ريخه�  من  الأثرية  اأهميته� 
500 ���ص��ن��ة، وحت��ظ��ى مب��ك���ن��ة ع���ل��ي��ة بني 

الليبيني.
ويحيط به� �صور كبر �صخم من الأحج�ر 
ال���ق���دمي���ة، وف��ي��ه��� حم�����ل جت����ري���ة ومق�ه 
تكت�صب اأجواء فريدة لوجوه� و�صط مب�ٍن 

اأثرية، والتي منه� مقرات �ص�بقة لقن�صلي�ت 
دول مثل اأمرك� وفرن�ص� واإ�صب�ني�.

الغزو  م��ن  لليبيني  م��ل��ج���أ  امل��دي��ن��ة  وك���ن��ت 
واحلروب، ويحتمي اجلنود داخل اأ�صواره� 
واأ�صهمت  اأن��ف�����ص��ه��م،  ع���ن  ي��داف��ع��ون  وه���م 
ال��ت�����ص��دي لأك���رث م��ن ع����دوان ل�صتداد  يف 
متحف  اأم����  اخ��رتاق��ه���،  و�صعوبة  اأبنيته� 
ال�صراي� احلمراء في�صم اآث�را توؤرخ لع�صور 

ليبي� القدمية وقب�ئله�.
وح��م���ي��ة ل��ه���، خ�����ص��ع��ت امل��دي��ن��ة لرتميم 
وتطوير ع�م 2009، ومت حتويل مب�نيه� 
وا�صتثم�رية  حكومية  مقرات  اإىل  املهملة 

لال�صتف�دة منه�.
الرئي�صي  املبنى  املطورة،  املواقع  اأبرز  ومن 
يف ليبي� الذي بني ع�م  “ب�نكو دي روم�” 
1917، واأ�صبح الآن فرع� مل�صرف الأمة، 
حتول   1664 ب��ن��ي  ت��رك��ي  �صجن  وم��ب��ن��ى 
مكتبة  وبعده�  الإ�صب�نية  للقن�صلية  ملقر 
القدمي  مرمي  العذراء  كني�صة  اأم�  اأطف�ل، 
ترميمه�،  اأع��ي��د  فقد   1615 ع���م  املبنية 
وي�صتخدم ح�لي� جزء منه� ككني�صة وجزء 

اآخر �ص�لة لعر�ض الأعم�ل الفنية.
بعد  �صخم  جت���ري  ملركز  املدينة  وحتولت 
وبنوا  جدرانه�،  داخل  التج�ر  ا�صتوطن  اأن 
واأبرز  هكت�را،   48 م�ص�حة  على  امل��ح��الت 
واملالب�ض،  واملن�صوج�ت  ال�����ص��وف،  �صلعهم 
وال����ورق، واحل��ري��ر، وال��ك��ربي��ت، والذهب، 

والأخ�ص�ب.
املوؤرخ الليبي مفت�ح امل�صب�حي، ي�صر لأحد 
ل�صراع  القدمية  املدينة  تعري�ض  اأ�صب�ب 
“يغفل  اأن اجليل احل�يل  امليلي�صي�ت، وهو 
قيمة هذه املب�ين، والنت�ص�ر ال�صي��صي اأهم 
ب�لن�صبة اإليه من جدران �صهدت على ت�ريخ 

ليبي�«.
نيوز  ل�”�صك�ي  امل�صب�حي  حديث  وبح�صب 
التي  الأوىل  امل���رة  لي�صت  ف��ه��ذه  عربية”، 
ال�صتب�ك�ت،  ج���راء  امل��دي��ن��ة  منه�  تت�صرر 
واأ�صواقه�  اأبنيته�  تعر�صت   2014 ففي 

اأي�ص� للق�صف.
والآث�ر الليبية ع�مة تتعر�ض منذ 2011 
“وم� مل ي�صتطيعوا نقله  لل�صرقة والنهب 
امل��ي��ل��ي�����ص��ي���ت يف احل���روب  ب��ي��ع��ه دم���رت���ه  اأو 

بتعبر امل�صب�حي. والنزاع�ت”، 

•• لندن-وكاالت:

 50 اأن  الربيط�نية  “غ�ردي�ن”  �صحيفة  ذكرت 
الع�م  اأوك��راين قد يتعر�صون للت�صرد  األف لجئ 
امل��ق��ب��ل، ف��ي��م��� ت��رف�����ض احل��ك��وم��ة ت��ق��دمي حزمة 

جديدة من الدعم ملواجهة “الك�رثة الو�صيكة«.
الالجئني  اأن  الربيط�نية  ال�صحيفة  واأو�صحت 
ي���واج���ه���ون خطر  ب��ري��ط���ن��ي���  الأوك����ران����ي����ني يف 
الت�صرد، حني �صتنتهي مدة اإق�متهم الأولية لدى 

امل�صيفني دون توفر �صكن بديل لهم.
لأزمة  ال�صتج�بة  ع��دم  اأن  من  املنظم�ت  وحت��ذر 
ن�صبة  يف  ك�رثية  “زي�دة  اإىل  �صتوؤدي  الالجئني 

الت�صرد«.
يف  الأوكرانيني،  الالجئني  اآلف  ع�صرات  وو�صل 
“خمطط  اإىل بريط�ني� مبوجب  امل��صي،  م�ر�ض 
من�زل”، حيث مت توزيعهم على “كفالء” وافقوا 
مق�بل  اأ���ص��ه��ر   6 مل��دة  من�زلهم  يف  اإي��وائ��ه��م  على 

350 جنيه� اإ�صرتليني� يف ال�صهر.
وق�لت “غ�ردي�ن” اإن ن�صبة كبرة من الالجئني 
مل تتمكن احلكومة من اإيج�د م�أوى له�، حيث مت 

ت�صجيل 1335 اأ�صرة اأوكرانية “مت�صردة«.
الأط��ف���ل اخلرية  اأج��رت��ه جمعية  واأب���رز حتليل 
الدميقراطيني  ب�لت�ص�رك مع حزب  “ب�رن�ردو” 
األف  و21  األ����ف   15 ب���ني  م����  اأن  ال��ل��ي��ربال��ي��ني، 
اأوك��راين قد ي�صبحون بال م�أوى بحلول ال�صت�ء 

 50 اأك��رث من  اإىل  العدد  اأن يرتفع  ال��ق���دم، على 
األف بحلول منت�صف الع�م املقبل.

وي�صر خرباء اإىل اأن “الرقم قد يكون اأعلى بكثر 
ب�صبب جمموعة من العوامل، مب� يف ذلك فواتر 

الط�قة والت�صخم وارتف�ع اأ�صع�ر الف�ئدة«.

»كارثة و�سيكة« تنتظر اآلف الالجئني الأوكرانيني يف بريطانيا

تتواىل القذائف على مبانيها التاريخية 

ا�ستباكات طرابل�س.. تراث 500 عام حتت نريان امليلي�سيات

قتيل ح�سيلة الأمطار   1000
امل��سمية يف باك�ستان 

•• اإ�صالم اباد-اأ ف ب

الأمط�ر  ع��ن  ال��ن���جت��ة  الفي�ص�ن�ت  ج���راء  �صخ�ض  األ���ف  م��ن  اأك���رث  ق�صى 
ح�صيلة  اآخ��ر  وف��ق  ب�ك�صت�ن،  يف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  يف  ب���داأت  التي  املو�صمية 

اأ�صدرته� الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد.
ال�24 الأخ��رة، م� يرفع احل�صيلة  119 �صخ�ص� خالل ال�ص�ع�ت  وق�صى 
الغزيرة تهطل على  1033 قتيال، فيم� ل تزال الأمط�ر  اإىل  الإجم�لية 

بع�ض اأنح�ء البلد.
اأ�صل  ب�ك�صت�ين من  اأي  33 مليون �صخ�ض،  اأكرث من  الفي�ص�ن�ت  وط�لت 
�صبعة، كم� دمرت نحو مليون م�صكن اأو اأحلقت به� ا�صرارا ج�صيمة، بح�صب 

احلكومة.
الأرا�صي  من  هكت�ر  األ��ف  ثم�نني  من  اأك��رث  ب�إتالف  الفي�ص�ن�ت  وت�صببت 
ال��زراع��ي��ة وت��دم��ر اأك���رث م��ن 3400 ك��ل��م م��ن ال��ط��رق���ت وج���رف 149 

ج�صرا.
ع�م  بفي�ص�ن�ت  مق�رنته�  ميكن  الع�م  هذا  في�ص�ن�ت  اإن  ال�صلط�ت  وتقول 
2010 التي ك�نت الأ�صواأ على الإطالق، حني قتل اأكرث من األفي �صخ�ض 

وح��صرت املي�ه نحو ُخم�ض �صك�ن البالد.
املن�خي،  التغر  هو  واملدمرة  اله�ئلة  الأمط�ر  �صبب  اأن  ال�صلط�ت  وتعترب 
موؤكدة اأن البالد تت�أثر ب�صكل غر ع�دل بتداعي�ت املم�ر�ص�ت غر امل�صوؤولة 

بيئًي� يف اأنح�ء الع�مل.

�سل�فاكيا تعهد اإىل ب�لندا 
وجمه�رية الت�سيك حماية اأج�ائها

•• براتي�صالفا-اأ ف ب

تقوم�ن  �صوف  امل��ج���ورت��ني  الت�صيك  وجمهورية  بولندا  اأن  �صلوف�كي�  اأعلنت 
الأطل�صي  �صم�ل  حلف  يف  الع�صو  ال��دول��ة  وق��ف  م��ع  اجل���وي،  جم�له�  بحم�ية 
اأمركية  ب��ط���ئ��رات  ت�صتبدله�  وريثم�  الرو�صية  امليغ-29  ط�ئراته�  حتليق 

جديدة.
ي�ن�  الت�صيكية  ون��ظ��رت��ه  ن����د  ي���رو���ص��الف  ال�����ص��ل��وف���ك��ي  ال���دف����ع  ووّق����ع وزي����ر 

ت�صرنو�صوف� ووزير الدف�ع البولندي م�ريو�ض بالت�ص�ك اتف�ق� بهذا ال�ص�أن.
وق�لت م�رتين� كوف�ل ك�ك�ت�صيكوف� املتحدثة ب��صم وزارة الدف�ع ال�صلوف�كية يف 
بي�ن اإن “التف�ق �صيدخل حيز التنفيذ يف الأول من اأيلول/�صبتمرب، عندم� يتم 

وقف ت�صغيل الط�ئرات ال�صلوف�كية املق�تلة من طراز ميغ-29«.
وك�نت الوزارة قد ذكرت يف وقت �ص�بق اأنه� �صتعمد اىل وقف حتليق ط�ئرات امليغ 
لأن �صي�نته� اأ�صبحت مكلفة للغ�ية، م�صرة اىل اأن الفنيني الرو�ض �صيغ�درون 

ب�صكل تدريجي.
ويف ني�ص�ن/اأبريل امل��صي �صّرح رئي�ض الوزراء ال�صلوف�كي اإدوارد هيغر اأن بالده 

قد تر�صل ط�ئرات ميغ-29 اإىل اأوكراني�، دون اأن يعطي تف��صيل اأكرث.
لكن وزير الدف�ع ال�صلوف�كي نفى منت�صف ال�صهر اجل�ري تق�رير عن ت�صليم 
�صلوف�كي� ط�ئرات مق�تلة اإىل اأوكراني�، ق�ئال اإن بالده تدر�ض ح�لي� م� �صتفعله 

اإمن� مل يتم اتخ�ذ اأي قرار نه�ئي بعد.
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عربي ودويل
املئات يتظاهرون يف اأفريقيا ال��سطى �سد تعديل الد�ست�ر 

•• بانغي-اأ ف ب

جمهورية  ع��صمة  يف  �صخ�ض   300 نحو  تظ�هر 
اأفريقي� الو�صطى �صد تعديل الد�صتور بعد اأن اأمر 

رئي�ض البالد بت�صكيل جلنة لإع�دة كت�بته.
وك�نت جم�ع�ت من املع�ر�صة واملجتمع املدين قد 
الرئي�ض  اإ���ص��دار  م��ن  ي��وم  بعد  التظ�هر  دع��ت اىل 
فو�صت�ن اأر�ص�جن تواديرا اأمرا بت�صكيل جلنة لإع�دة 
لولية  ب�صعيه  �صكوك�  اأث�����ر  م���  ال��د���ص��ت��ور،  ك��ت���ب��ة 
ع�م�   65 الب�لغ  ت��وادي��را  ث�لثة.وانتخب  رئ��صية 
رئ�ص� للمرة الأوىل ع�م 2016، واأعيد انتخ�به ع�م 

2020 يف انتخ�ب�ت مثرة للجدل، لكن الد�صتور 
احل�يل ل ي�صمح له ب�لرت�صح لولية ث�لثة.

وح���م���ل امل���ت���ظ����ه���رون لف����ت�����ت ك���ت���ب ع��ل��ي��ه��� “ل 
ي�ص�ركون  وه��م  للديكت�تورية”  و”ل  للتالعب” 
ي�صم  ال��ذي  الكتلة اجلمهورية  يف م�صرة حت�لف 
اأكرث من 20 حزب� مع�ر�ص� اإ�صغفة اىل منظم�ت 
ال�ص�بق  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض  م����دين.وق�����ل  جم��ت��م��ع 
مع�ر�ص�  ن�ئب�  الآن  اأ�صبح  ال���ذي  زي��غ��ويل  م���رت��ن 
املن�ورة هو جت�وز  “الهدف من هذه  اأم���م احل�صد 
ب  ين�صّ حتى  رئ��صيتني،  لوليتني  الأق�صى  احل��د 
نف�صه رئي�ص� مدى احلي�ة«.وق�ل رولند �صيلف�صرت 

اإعم�ر  لإع������دة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ك��ت��ل��ة  م��ن  داوا 
“نحن يف طريقن� للتعرف على  افريقي� الو�صطى 
اأن نظمت  ب��الدن���«.و���ص��ب��ق  ك��ب��رة يف  دي��ك��ت���ت��وري��ة 
الأ�صهر  يف  الو�صطى  افريقي�  جمهورية  �صلط�ت 
الأخرة تظ�هرات موؤيدة لتعديل الد�صتور، حيث 
�صخ�ض يف تظ�هرة خرجت  األ��ف  اأك��رث من  �ص�رك 
يف 6 اآب/اأغ�����ص��ط�����ض.وب��ع��د اأق���ل م��ن اأ���ص��ب��وع ق�ل 
الأ�صوات  من  واملزيد  “املزيد  اإن  تواديرا  الرئي�ض 
الد�صتور«.وح�ولت  ب��ت��ع��دي��ل  للمط�لبة  ت��رت��ف��ع 
تواديرا  يتزعمه�  التي  املتحدة”  القلوب  “حركة 
الرئ��صيتني  الوليتني  بند  اإل��غ���ء  اآذار/م����ر����ض  يف 

غ�لبية  ق���ط��ع��ت��ه  جمهوري”  “حوار  خ���الل  م��ن 
الفكرة  عن  تراجع  احل��زب  املع�ر�صة.لكن  اأح���زاب 
يف م��واج��ه��ة اح��ت��ج���ج���ت وان��ت��ق���دات م��ن املجتمع 
ال���دويل.وف����ز ت��وادي��را ب��ولي��ة ث�نية ع���م 2020 
انتخ�ب�ت  الأ�صوات يف  ب�مل�ئة من   53،16 بن�صبة 
مثرة للجدل وو�صط غي�ب وا�صع النط�ق لالأمن 
اأهلية  يف اف��ري��ق��ي��� ال��و���ص��ط��ى ال��ت��ي ت�����ص��ه��د ح��رب��� 
ن��ح��و ع��ق��د.ومت��ك��ن واح����د م��ن كل  م�صتمرة م��ن��ذ 
يبلغ  دول��ة  يف  ب�صوته  الإدلء  م��ن  ن�خبني  ثالثة 
عدد �صك�نه� نحو خم�صة ماليني ن�صمة، وتعتربه� 

الأمم املتحدة ث�ين اأقل دولة منوا يف الع�مل.

•• عوا�صم-وكاالت

بينم� يط�لب ق�دة الع�مل رو�صي� ب�لن�صح�ب 
من حمطة زابوريجي� النووية، الأكرب يف 
اأوروب�، لتف�دي ك�رثة، اإل اأن مو�صكو ت�صر 
اإىل  حمللون  اأرج��ع��ه  مم�  تواجده�،  على 
“موقعه� اجلغرايف الذي  اأ�صب�ب بينه�   3
ي�ص�عد على وقف تقدم اأوكراني� يف اجلزء 
اجلنوبي” و”ع�مل �صغط مع قرب ف�صل 

ال�صت�ء«.
ودع���ت م��وؤ���ص�����ص���ت اأمم��ي��ة ودول��ي��ة ب�إع�دة 
اأن  اأهمية  م��وؤك��دة  اأوك��ران��ي���،  اإىل  املحطة 
الذين  الأوك���ران���ي���ون  امل��وظ��ف��ون  “يكون 
ي����دي����رون حم���ط���ة ال���ط����ق���ة ال���ن���ووي���ة يف 
زابوريجي� ق�درين على اأداء واجب�تهم من 

دون التعر�ض للتهديد اأو ال�صغط«.
الأوكرانية  الت�صغيل  �صركة  ق���ل��ت  فيم� 
الرو�صية  “القوات  اإن  “اإنرغوتوم” 
ت�صتعد لربط املحطة ب�صبه جزيرة القرم، 
 ،”2014 ع���م  يف  مو�صكو  �صمته�  ال��ت��ي 
به� عرب  ال�صرر  “تلحق  اأنه�  اإىل  م�صرة 

موا�صلة اإع�دة توجيه اإنت�ج الكهرب�ء«.
وتثر املع�رك بني اجل�نبني حول حمطة 
متزايدة  ع�ملية  خم���وف  النووية  الط�قة 

يتب�دل  وبينم�  نووية.  ك�رثة  ح��دوث  من 
الهجم�ت، دع� زعم�ء  اللوم عن  اجل�نب�ن 
الع�مل اإىل منطقة منزوعة ال�صالح حول 

املوقع النووي.

وقف تقدم اأوكرانيا
املتق�عد  ال��ك��ول��ون��ي��ل  لي���ت���ون،  ���ص��ي��دري��ك 
ب�لقوات اجلوية الأمركية، ق�ل اإن اأهمية 
زابوريجي� ل تكمن فقط يف الط�قة التي 
ال�صرتاتيجي  موقعه�  يف  ولكن  تنتجه� 

املهم للغ�ية.
الط�قة  “حمطة  اأن  لي���ت���ون  واأ�����ص�����ف 
به� رو���ص��ي���، تقف  ال��ت��ي حتتفظ  ال��ن��ووي��ة 
اأوكراني�  اأم�م تقدم  اأ�ص��صي  ع�ئًق� وب�صكل 
تقع  البالد حيث  اجل��زء اجلنوبي من  يف 
اجل�نب  على  نف�صه�  زاب��وري��ج��ي���  حمطة 
ال��رو���ص��ي، وت��ق��ع م��دي��ن��ة زاب��وري��ج��ي��� على 
اجل����ن���ب الآخ������ر، الأوك���������راين، وه�����ذا هو 
تقدم لالأوكرانيني وذلك  ال�صبب يف عدم 
اآمنة  النووية  املحطة  هذه  على  للحف�ظ 

قدر الإمك�ن«.
واأ�ص�ر اإىل اأن اأي “عملي�ت اخرتاق من قبل 
الأوكرانيني ف�إنه� هن�ك خم�طر الإ�صع�ع 
تتزايد يف املنطقة برمته� واإمك�نية تكرار 

م�أ�ص�ة فوكي�صيم�، هي مبث�بة رهينة يف يد 
الرو�ض واداة �صغط على املجتمع الدويل 

ب�أ�صره«.

ال�شتاء والطاقة
»م���و����ص���ك���و ت��خ��ط��ط ل��ف�����ص��ل امل���ح���ط���ة يف 
لتحويله�  ب���مل��خ���ط��ر  حم��ف��وف��ة  حم���ول��ة 
الكلم�ت  ب��ه��ذه  الرو�صية”،  ال�صبكة  اإىل 
بداأ الأك�دميي الفرن�صي، اآرثر ليديكربك، 
لفت�  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�صك�ي  ح��دي��ث��ه 
ولكن  ممنهجة  خطة  ي��ح��دث  م���  اأن  اإىل 

تداعي�ته� �صتكون وخيمة.
ميكن  ب�لكهرب�ء  املحطة  اإم����داد  ان��ق��ط���ع 
“تعطيل  اإىل  ليديكربك،  وفق  ي��وؤدي،  اأن 
للت�صغيل  ال�����ص��روري��ة  ال��ت��ربي��د  اأن��ظ��م��ة 
مولدات  اأن  ح��ني  يف  للمف�عالت،  الآم���ن 
ال����ط����وارئ ل ميكن  ح������لت  ال����دي����زل يف 

العتم�د عليه� يف بع�ض الأحي�ن«.
�صتة  ع���ل���ى  حت����ت����وي  “املحطة  وت������ب�����ع: 
مف�عالت، لكن اثنني فقط منهم� يعمالن 
الوا�صح م�  يف الوقت احل���يل، وم��ن غر 
اإذا ك�ن هن�ك ح�لًي� اأي انقط�ع يف اإمدادات 
 18 به�  ي��وج��د  ال��ت��ي  املحطة  ال��ط���ق��ة يف 
للط�قة  احتي�طية  كم�ص�در  دي��زل  مولد 

للمف�عالت«.
للمن�طق  وجهته�  حتويل  اإمك�نية  وحول 
التي ت�صيطر عليه� رو�صي� وخ��صة القرم، 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اإن  ل��ي��دي��ك��ربك  ق����ل 
الك�مل  الإغ�����الق  تتطلب  ب��ذل��ك  ل��ل��ق��ي���م 
للمحطة وقطع� ك�مال جلميع اخلطوط 
امل��ت�����ص��ل��ة ب�����لأرا�����ص����ي الأوك����ران����ي����ة لأن 

الرتددات يف الوقت احل�يل خمتلفة.
فيم� حذر من اأنه “يف ح�ل تعر�ض اخلط 
انقط�ع�ت  هن�ك  �صتكون  لل�صرر  الأخ��ر 
امل���ح���ط���ة، وه�����و و�صع  اأن����ح�����ء  يف ج��م��ي��ع 
خطر، لأنه� �صتعتمد على مولدات تعمل 
ب�لثقة  جدير  غ��ر  وه��ي  فقط،  ب�لديزل 
واأي�ص�  للعمل،  وق���ود  اإىل  حت��ت���ج  ك��ون��ه��� 
لديهم قدرة حمدودة على البق�ء يف و�صع 
ب�ل�صين�ريو  ي��ن��ذر  م���  ب������ص��ت��م��رار  ال��ع��م��ل 
ت�صرنوبيل  م���ن  اأك����رب  وك����رث���ة  امل���رع���ب 

وفوكو�صيم�«.
ودع� ليديكربك اإىل اإبع�د املحطة النووية 
من املع�رك وال�صراع احل�يل جتنب� لوقوع 
ب�تت  “املنطقة  م�صيف�  ن���ووي���ة،  ك����رث���ة 
قنبلة موقوتة وا�صتمرار الته�م�ت ميهد 
ب�ن�صح�ب  اإل  تنتهي  ولن  تت�ص�عد  لأزم��ة 
رو�صي� وعودته� لأوكراني� ب�أ�صرع وقت وهو 

تعترب  اأنه�  خ��صة  م�صتحيل  �صبه  مطلب 
مو�صكو مع  فيه�  تفرط  لن  �صغط  ورق��ة 

قرب اأ�صواأ ف�صل �صت�ء على اأوكراني�«.
الب�رزة  امل�صوؤولة  جينكينز،  ب��وين  وك�نت 
حذرت،  الأم��رك��ي��ة،  اخل���رج��ي��ة  وزارة  يف 
اخل��م��ي�����ض م���ن اأن ت�����ص��رف���ت رو����ص���ي���� يف 
لوقوع  ج�صيًم�  خ��ط��ًرا  “خلقت  امل��ح��ط��ة 
ح�دث نووي، وهو انبع�ث اإ�صع�عي خطر 

ميكن اأن يهدد لي�ض فقط الن��ض والبيئة 
الدول  � على  اأي�صً ي��وؤث��ر  ب��ل  اأوك��ران��ي���،  يف 

املج�ورة واملجتمع الدويل ب�أ�صره«.
اخل�رجية  وزارة  وكيلة  دع��ت  جهته�،  من 
رو�صي�  ال���دويل  والأم����ن  الت�صلح  ل�صبط 
املحطة،  حول  الع�صكرية  اأن�صطته�  لوقف 
م�صددة على اأهمية زي�رة الوك�لة الدولية 

للط�قة الذرية.

فالدمير  الرو�صي  الرئي�ض  وواف���ق  ه��ذا 
ات�����ص���ل ه�تفي م��ع نظره  ب��وت��ن، خ��الل 
ال��ف��رن�����ص��ي، اإمي���ن��وي��ل م����ك���رون، ع��ل��ى اأن 
الذرية  للط�قة  ال��دول��ي��ة  ال��وك���ل��ة  تر�صل 
النووية،  زاب��وري��ج��ي���  حم��ط��ة  اإىل  ب��ع��ث��ة 
ي��وؤدي الق�صف  اأن  معربا عن خ�صيته من 
وا�صعة  “ك�رثة  اإىل  امل��ح��ط��ة  مب��ح��ي��ط 

النط�ق«.

»زاب�ريجيا«؟ يف  ت�اجدها  على  رو�سيا  ت�سر  ملاذا  اأ�سباب..   3

اأث�ر      يف ن��ه���ي��ة ف���رباي���ر، ويف ب��داي��ة ال�����ص��راع، 
ال��رو���ص��ي��ة خم����وف من  ل��ل��ق��وات  ال��ت��ق��دم ال�صريع 
حدوث الأ�صواأ، قبل الن�صح�ب�ت الق�صرية للجي�ض 
ال���رو����ص���ي ث���م ح����رب ال����ص���ت���ن���زاف. وم���ن���ذ بداية 
اإقليمية  مك��صب  اأي  مو�صكو  ت�صجل  مل  ال�صيف، 
ملحوظة. ان “قواتهم غر ق�درة على خلق كتلة 
وكث�فة ك�فية يف اأي مك�ن ي�صمح له� ب�صن هجوم 
كبر، ي�صر اجلرنال بن هودجز، الق�ئد ال�ص�بق 
للقوات الأمريكية يف اأوروب�. لقد اقت�صر الرو�ض 
ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام م��دف��ع��ي��ت��ه��م، وه����ذا ه���و ال�صيء 

الوحيد الذي يبقى ب��صتط�عتهم فعله«. 
اأغ�صط�ض،   8   ووفق تقديرات البنت�غون بت�ريخ 
ُقتل اأو جرح م� بني 70 و80 األف جندي رو�صي 

منذ بدء ال�صراع.

الإع���ادة  ���ش��روري  الهائل  الغربي  ال��دع��م 
ال�شيطرة

�صرح  الأ���ص��واأ وراءن�”،  “ال�صين�ريو  اأن  م��وؤك��داً     
ريزنيكوف،  اأوليك�صي  الأوك�����راين  ال��دف���ع  وزي���ر 
اأن  ان،  ان  �صي  قن�ة  اأغ�صط�ض، على   23 الثالث�ء 
جديدة”  “مرحلة  اإىل  لالنتق�ل  ت�صتعد  كييف 
من الهجم�ت امل�ص�دة، من اأجل ا�صتع�دة الأرا�صي. 
مل�  وف��ًق���  ال��ي��وم،  الرئي�صية”  ال��ت��ه��دي��دات  “اأحد 

الغربيني  املقرب: �صجر  زيلين�صكي  ذكره �صديق 
امل��ح��ت��م��ل م���ن ن�����زاع ط���وي���ل الأم������د ُي���رتج���م اإىل 
توؤكد  ال�صي�ق،  هذا  ويف  امل���دي.  دعمهم  انخف��ض 
يف  املتخ�ص�صة  الب�حثة  ب��ي��ن��دي��رن،  دي  �ص�م�نث� 
رو�صي� يف ت�ص�ت�م ه�و�ض، وهو مركز اأبح�ث بلندن، 
انه “ل ميكن تخيل اأي عملية ا�صتع�دة لالأرا�صي 
���ص��خ��م��ة، وح��ت��ى يف هذه  غ��رب��ي��ة  اإل مب�����ص���ع��دة 

احل�لة، �صتظل امل�ص�لة معقدة.«
   حتى الآن، الدعم ل يت�ص�ءل. يف 24 اأغ�صط�ض، 
اأعلن جو ب�يدن عن جولة جديدة من امل�ص�عدات 
دولر،  م��ل��ي���رات   3 بقيمة  لأوك��ران��ي���  الع�صكرية 
وهي الأكرب حتى الآن. وق�ل الرئي�ض الأمريكي: 
اأنظمة  على  ب�حل�صول  لأوكراني�  هذا  “�صي�صمح 

دف������ع ج����وي واأن���ظ���م���ة م��دف��ع��ي��ة وذخ������رة )...( 
ال���ص��ت��م��رار يف  ع��ل��ى  ق��درت��ه���  ل�����ص��م���ن  ورادارات 
وقبل  الطويل”.  امل��دى  على  نف�صه�  عن  ال��دف���ع 
 775 بقيمة  مبلغ�  وا�صنطن  خ�ص�صت  اأ���ص��ب��وع، 
م��ل��ي��ون دولر، ي��خ�����ض، م��ن ب��ني اأ���ص��ي���ء اأخ����رى، 
املتعددة،  هيم�ر  �صواريخ  ملن�ص�ت  اإ�ص�فية  ذخرة 

والتي مت توفره� خالل ال�صيف.
   اأت�������ح و����ص���ول ه����ذه امل��دف��ع��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة اإىل 
ال�����ص��روع يف حملة من  امل��ع��رك��ة لأوك��ران��ي���  �ص�حة 
وا�صتهداف  اخل�����ص��م،  خ��ط��وط  خ��ل��ف  ال�����ص��رب���ت 
ب�صكل  ال��وق��ود  وم�صتودع�ت  الرو�صية  ال��ذخ��رة 
م��ن��ه��ج��ي. واأ���ص��ب��ح��ت ����ص���ور ان��ف��ج���رات��ه��م �صبه 
“اإن  الجتم�عي.  التوا�صل  و�ص�ئل  على  يومية 

الرو�صية يجعل من املمكن  اللوجي�صتي�ت  تدمر 
ت��ق��ل��ي��ل ف��ع���ل��ي��ة م��دف��ع��ي��ت��ه���، ال���ت���ي ه���ي م�صدر 
الرئي�صية يف هذه احل��رب، ي�صر اجلرنال  قوته� 
تنفيذ  ي�صهل، لحًق�،  اأن  ترينكواند. وهذا ميكن 

هجوم م�ص�د من قبل اأوكراني�.«

الهدف االأول 
ال�صرب�ت  ���ص��م��ح��ت  ج���ن���وب����،  خ���ر����ص���ون،  يف     
ب�جل�صرين  ج�صيمة  اأ���ص��رار  ب���إحل���ق  الأوك��ران��ي��ة 
التي ي�صيطر عليه�  املدينة  اللذين يربط�ن هذه 
الرو�ض ببقية الأرا�صي املحتلة يف ال�صرق. طريقة 
ح�لة  يف  ت��راج��ع  اأي  وك��ذل��ك  ال��ت��زوي��د،  لتعقيد 
ال�صلط�ت  اأعربت  يوليو،  نه�ية  يف  م�ص�د.  هجوم 

“حترير”  يف  رغبته�  عن  املنطقة  يف  الأوكرانية 
املق�طعة “ب�صكل نه�ئي بحلول �صبتمرب”. وي�صر 
اجلرنال الأمريكي بن هودجز، اإىل اأنه “اإذا ُهزم 
ال��رو���ض يف خ��ر���ص��ون، ف����إن ذل��ك �صيمثل هزمية 

� هزمية نف�صية«. اإن�ص�نية كربى لهم، ولكن اأي�صً
   »هذا هو الهدف الوحيد املمكن حتقيقه بحلول 
يف  ترينكواند.  اجل���رنال  ي�صيف  ال�����ص��ت���ء،  ف�صل 
حمتملة  ا�صتع�دة  عملية  ت�صور  ميكن  ل  املق�بل، 
بخطوة  خ��ط��وة  اإل  اجل���ن���وب  يف  اأو  دون��ب������ض  يف 
الأوكرانيون  �صنوات. لقد ع�نى  وعلى مدى عدة 
� من خ�ص�ئر كبرة، و�صيتعني عليهم ا�صالح  اأي�صً

اجلي�ض” وحت�صني تدريبه.
ال������وزراء الربيط�ين  اأع��ل��ن رئ��ي�����ض  ي��ون��ي��و،     يف 

 10 لتدريب  عملية  اإط���الق  جون�صون،  بوري�ض 
الأرا�صي الربيط�نية  اأوك��راين على  الف جندي 
يف 120 يوًم�. وح�صب �صحيفة نيويورك ت�ميز، 
اأكمل اأكرث من 2000 جندي اأوكراين تدريبهم. 
الدبلوم��صية  رئ��ي�����ض  اأ���ص���ر  اأغ�����ص��ط�����ض،   22 ويف 
الأوروبيني  اأن  اإىل  ب��وري��ل،  ج��وزي��ب  الأوروب���ي���ة، 

�صين�ق�صون مب�درة مم�ثلة يف نه�ية ال�صهر.
   ب�لتوازي، ك�نت �صبه جزيرة القرم، التي �صمته� 
من  ل�صل�صلة  الأول  الهدف   ،2014 ع�م  مو�صكو 
ال�صرب�ت يف اأغ�صط�ض. ويف اإ�ص�رة اإىل رغبة كييف 
عن  زيلين�صكي  الرئي�ض  اأع��ل��ن  ق��دًم���،  امل�صي  يف 
عن  م�����ص��وؤول  القرم”،  “لتحرير  جمل�ض  اإن�����ص���ء 
اجل��زي��رة يف احلكم  �صبه  دم��ج  اإع����دة  العمل على 
الأوكراين.   واأكد جمدًدا يف �صحيفة لك�صربي�ض 
الفرن�صية هذا الأ�صبوع: “يوًم� اأو اآخر، �صت�صتعيد 
النظر عن  وبغ�ض  ال��ق��رم،  �صبه جزيرة  اأوك��ران��ي��� 
الأر�ض”.  هذه  اإىل  �صنعود  امل�صتخدمة،  الو�ص�ئل 
وم��ع ذل���ك، وف��ًق��� ل��ل��خ��رباء، ل ي���زال ه��ذا الهدف 
ملو�صكو،  “ب�لن�صبة  ك��ب��ر.  ح��د  اإىل  م��وؤك��د  غ��ر 
اأ�صبحت �صبه جزيرة القرم الآن جزًء من اأرا�صي 
بينديرن،  دي  �ص�م�نث�  ت��وؤك��د  ال��رو���ص��ي،  الحت����د 
واإن حم�ولة ا�صتع�دته� ب�لقوة �صتوؤدي اإىل خطر 

حدوث ت�صعيد كبر، ي�صعب ال�صيطرة عليه«.

الهدف االأول خري�شون بحلول ال�شتاء:

ا�ستعادة حدود اأوكرانيا: طم�ح زيلين�سكي على املحك...!
•• الفجر -بول فريونيك 
-ترجمة خرية ال�صيباين

   »بالطبع، نطمح اإىل ا�شتعادة كل اأرا�شينا: بالن�شبة يل، هذا هو 

الن�شر النهائي”... الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�شكي، يف 
االأيام االخرية،  مقابلته احل�شرية مع �شحيفة الك�شربي�س يف 
اآثار  وراء  فيما  ولكن،  احلربية.  اأه��داف��ه  ب�شاأن  ج��ًدا  وا�شح 

الت�شريحات، هل متتلك قواته امل�شلحة فعال القدرات؟

 20 من  يقرب  ما  رو�شيا  حتتل  ال�شراع،  من  اأ�شهر  �شتة  بعد      
وال�شرق.  اجلنوب  يف  خا�شة  االأوكرانية،  االأرا�شي  من  باملائة 
املفقودة  االأوكرانية  االأرا�شي  ا�شتعادة  الق�شري،  املدى  و”على 
لي�س هدًفا قاباًل للتحقيق، يقرر اجلرنال دومينيك ترينكواند، 

لدى  الفرن�شية  للبعثة  ال�شابق  والرئي�س  الع�شكري  اخلبري 
االأمم املتحدة، يف املقابل، على املدى الطويل، اإذا ا�شتمّر الدعم 
الرو�س،  �شعف  ا�شتمرار  ومع  وتعّزز،  الغربي  واملايل  الع�شكري 

ميكن ت�شور ذلك«.

- هدف زيلين�شكي ا�شتعادة االأرا�شي الواقعة حتت 
ال�شيطرة الرو�شية، مبا يف ذلك �شبه جزيرة القرم

جنود اأوكرانيون يقودون دب�بة T-72 على خط املواجهة يف �صرق اأوكراني�

ت�صلمت كييف ق�ذف�ت �صواريخ دقيقة 
من نوع هيم�ر�ض من المريك�ن

- �شيناريو معّقد، ال ميكن ت�شوره اإال على مدى عدة �شنوات

- ال ميكن تخّيل اأي عملية ا�شتعادة لالأرا�شي اإال مب�شاعدة غربية �شخمة
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-رويرتز

اأجهزة  اأن  روي�����رتز  ع��ل��ي��ه  اط��ل��ع��ت  خ��ط���ب  ج�����ء يف 
للمخ�طر  تقييم�  �صتجري  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��خ���ب��رات 
امل��ح��ت��م��ل��ة ع��ل��ى الأم����ن ال��ق��وم��ي ج����راء ال��ك�����ص��ف عن 
من  الث�من  يف  تفتي�ض  خ��الل  ا�صتع�دته�  متت  م��واد 
ال�ص�بق  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ض  مل�صكن  اآب  اأغ�����ص��ط�����ض 

دون�لد ترامب يف ولية فلوريدا.
وج�ء اأي�ص� يف اخلط�ب املوؤرخ اأم�ض اجلمعة واملوجه 
م��ن م��دي��رة امل��خ���ب��رات ال��وط��ن��ي��ة اأف���ري���ل هينز اإىل 
�صيف  اآدم  النواب  جمل�ض  يف  املخ�برات  جلنة  رئي�ض 

وزارة  اأن  م���ل��وين  ك���رول��ني  ال��رق���ب��ة  جلنة  ورئي�صة 
لتي�صر  مع�  “تعمالن  الوطنية  واملخ�برات  العدل 
مراجعة ت�صنيفية” للمواد مب� فيه� تلك التي متت 

ا�صتع�دته� خالل التفتي�ض.
وق�ل �صيف وم�لوين يف بي�ن م�صرتك اإنهم� را�صي�ن 
فيه�  ت�صبب  التي  الأ���ص��رار  “تقيم  احلكومة  اأن  عن 
يف  م�رالجو”  يف  �صرية  لوث�ئق  اخل�طئ  التخزين 
بوليتيكو  �صحيفة  ون�صرت  ترامب.  بيت  اإىل  اإ���ص���رة 
العدل  وزارة  �ص�بق.وك�صفت  وق��ت  يف  اخل��ط���ب  ن��ب���أ 
ت��رام��ب لقي�مه  م��ع  اأن��ه��� حتقق  ع��ن  اأم�����ض اجلمعة 
ح�ز  اأن���ه  لعتق�ده�  الأب��ي�����ض  البيت  �صجالت  بنقل 

بجمع  بع�صه�  ي��ت�����ص��ل  وث����ئ���ق  ل��ل��ق���ن��ون  ب���مل��خ���ل��ف��ة 
من  �صرية  ب�صرية  وم�����ص���در  املخ�براتية  املعلوم�ت 
�صمن اأ����ص���رار اأم��ري��ك��ي��ة حم��ف��وظ��ة ب���أك��رب ق���در من 
“�صتقود  اإن املخ�برات الوطنية  العن�ية.وق�لت هينز 
للمخ�طر  امل��خ���ب��رات  اأج��ه��زة  تقييم� جت��ري��ه  اأي�����ص��� 
املحتملة على الأمن القومي التي �صتنتج عن الك�صف 
ال��ت��ي مت �صبطه�. ذل��ك  مب��� يف  املعنية”  امل���واد  ع��ن 
وات��ه��م ت���ي��ل��ور ب��ودوي��ت�����ض، امل��ت��ح��دث ب������ص��م ترامب، 
ب�لت�صرف  النواب  املخ�برات يف جمل�ض  رئي�ض جلنة 
اأن  واأك���د  الأمريكية  ب�ملخ�برات  يتعلق  فيم�  بتهور 
املخ�برات  جمتمع  بت�صليح  “ق�موا  الدميقراطيني 

انتق�ئية  ت�صريب�ت  خ��الل  من  ترامب  الرئي�ض  �صد 
اإف�دة  اجلمعة  ال��ع��دل  وزارة  نزيهة«.ون�صرت  وغ��ر 
الذي  ال�صتثن�ئي  التفتي�ض  دعمت  للغ�ية  منقحة 
مل�رالجو والذي  التحقيق�ت الحت�دي  اأجراه مكتب 
�صبط الع�ملون يف املكتب خالله 11 جمموعة من 
“�صري  بعب�رة  مو�صوم  بع�صه�  ال�صرية  ال�صجالت 
للغ�ية” ب�عتب�ره� وث�ئق ميكن اأن تهدد ب�صدة الأمن 

القومي اإذا مت الك�صف عنه�.
التحقيق�ت الحت����دي يف  ع��م��الء مكتب  اأح���د  وق����ل 
الإف�دة اإن املكتب راجع واأثبت 184 وثيقة “حتمل 
عن  “معلوم�ت  على  وحت��ت��وي  ال�صرية”  ع��الم���ت 

الدف�ع الوطني” بعد اأن اأع�د ترامب يف ين�ير ك�نون 
طلبته�  �صندوق�   15 يف  حكومية  �صجالت  ال��ث���ين 
الأم��ري��ك��ي��ة.وط��ب��ق��� لالإف�دة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ح��ف��وظ���ت 
ُكتبت عليه�  ال�صن�ديق  اأخ��رى يف تلك  ف���إن �صجالت 
وم�لوين  �صيف  ت��رام��ب.وق���ل  ي��د  بخط  مالحظ�ت 
اأم�ض اجلمعة  العدل  وزارة  ن�صرته�  التي  الإف���دة  اإن 
“توؤكد خم�وفن� اجل�صيمة من اأن الوث�ئق املخزنة يف 
م�رالجو ك�نت ت�صم وث�ئق ميكن اأن تعر�ض للخطر 
الأهمية  “من  للمعلوم�ت.واأ�ص�ف�  ب�صرية”  م�ص�در 
لتقييم  ب�صرعة  املخ�برات  اأجهزة  تتحرك  اأن  مبك�ن 

ال�صرر احل��صل وتخفيفه اإذا لزم الأمر«.

•• عوا�صم-وكاالت

بعد اأكرث من 3 �صنوات على اإعالن 
داع�ض  ه���زمي���ة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي�����ت 
عن��صر  تهديد  ي���زال  ل  ���ص��وري���،  يف 
التنظيم الإره�بي يتزايد خ��صة يف 
عوائل  من  لآلف  ثقيلة  تركة  ظل 
داع�ض يف خميم الهول ت�صكل “قنبلة 
و�صط حم���ولت وجهود  موقوتة”، 
من قبل قوات �صوري� الدميقراطية 

لل�صيطرة عليه.
واأطلقت قوات �صوري� الدميقراطية 
امل�صلحون  ي�����ص��ك��ل  ال���ت���ي  )ق�������ص���د(، 
ويدعمه�  مق�تليه�  غ�لبية  الأك��راد 
اأمنية  ح��م��ل��ة  ال�������دويل،  ال��ت��ح���ل��ف 
لتطهر خميم الهول من العن��صر 
اأح����دث حملة،  ل��داع�����ض يف  امل��وال��ي��ة 
املخيم  ت�����ص��ج��ي��ل  م����ع  ت�����أت����ي  ح���ي���ث 
43 من  اغ���ت���ي����ل ط����ل���ت  ع��م��ل��ي���ت 
الع�م، وحت�صب� ملح�ولة  �ص�كنيه هذا 
مب�ص�عدة  امل��خ��ي��م  مه�جمة  داع�����ض 

موالني له ب�لداخل.
نيوز”  ل�”�صك�ي  حت��دث��وا  حمللون 
ال����ه����ول  خم����ي����م  اأن  م�����ن  ح����������ذروا 
ق��ن��ب��ل��ة م���وق���وت���ة ق�بلة  ب�����ت مي��ث��ل 
ل��الن��ف��ج���ر، خ������ص��ة يف ظ���ل وجود 
اأمنية، والتوا�صل مع خالي�  ثغرات 
املخيم،  خ����رج  وع��ن������ص��ره  التنظيم 
اإع�دة  الغربية  احل��ك��وم���ت  ورف�����ض 

مواطنيه� و�صحوة داع�ض موؤخرا.

نتائج احلملة:
ت��وق��ي��ف ع�����ص��رات الأ����ص���خ��������ض من 

العقول املدبرة لتنظيم داع�ض.
العثور على 4 خن�دق على م�ص�ح�ت 

كبرة.

ت�����ص��ج��ي��ل اأ���ص��م���ء ال��ق���ط��ن��ني واأخ���ذ 
احل�صر  عملي�ت  �صمن  الب�صم�ت 
واملت�بعة.اإزالة اخليم الف�رغة �صمن 
داع�ض  ي�����ص��ت��خ��دم��ه���  ح��ي��ث  امل��خ��ي��م 

خالل هجم�ته.

�شجن  اإىل  حت��ول  الهول  خميم 
كبري

 10 م��ن  اأق���ّل  بعد  على  املخّيم  يقع 
كيلومرتات من احلدود العراقية.

الأوىل  للمرة  الهول  بن�ء خميم  مت 
املفو�صية  قبل  م��ن   1991 ع���م  يف 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ص���م��ي��ة 
ال�����ه�����دف منه  ال����الج����ئ����ني، وك��������ن 
خالل  الف�رين  الن�زحني  ا�صتقب�ل 
اإغالقه  ومت  الأوىل  اخل��ل��ي��ج  ح���رب 
انته�ء  م����ن  ق�������ص���رة  ف������رتة  ب���ع���د 

احلرب.
اأعيد فتحه بهدف ا�صتقب�ل   2003
ال���ن����زح���ني م���ن ال���غ���زو الأم���رك���ي 

ل���ل���ع���راق ث���م اأغ���ل���ق م����رة اأخ������رى يف 
.2007

على  داع�ض  تنظيم  �صيطر   2012
وحول  احل�صكة  مبح�فظة  من�طق 
لع�ئالت  ���ص��ك��ن  م��ق��ر  اإىل  امل��خ��ي��م 

مق�تليه الأج�نب.
اأع���دت ق��وات “ق�صد” فتح   2016
الن�زحني  ا�صتقب�ل  اأجل  من  املخيم 

من من�طق �صيطرة تنظيم داع�ض.
ت��و���ّص��ع امل��خ��ي��م ب�����ص��رع��ة م��ع و�صول 
األ����ف ام�����راأة وطفل   63 اأك����رث م���ن 
تنظيم  على  الهجوم  ب�صبب  ن��زح��وا 

“داع�ض” يف الب�غوز.
من  يع�ين  ال��ذي  املخّيم  ه��ذا  ي�صّم 
األف   56 نحو  ح���ل  و�صوء  اكتظ�ط 
�صخ�ض، من بينهم 10 اآلف اأجنبي، 
بح�صب معطي�ت الأمم املتحدة، هم 
ب��غ���ل��ب��ي��ت��ه��م اأق����رب�����ء ل��ع��ن������ص��ر من 
�صوريون  ون����زح���ون  داع�����ض  تنظيم 
بيئة  وب�������ت  ع���راق���ي���ون  ولج����ئ����ون 

الإره�بية  اخل��الي���  فيه�  “تتخّفى 
وت�صتغله� للقي�م بعملي�ته�«.

“ق�شد« تواجه  م�شاكل   4
اأزم���ت تواجه قوات �صوري�  هن�ك 4 
عملي�ت  خ������الل  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
املحلل  وف��ق  املخيم،  على  ال�صيطرة 
اأوله�  الكرمي،  عبد  ه��صم  العراقي، 
العدد الكبر بداخله وث�نيه� بع�ض 
ال��ث��غ��رات الأم��ن��ي��ة وث���ل��ث��ه��� ت�صتيت 
ورابعه�  تركي�  �صد  القت�ل  يف  ق�صد 
املخيم  يف  املتطرف  الفكر  مواجهة 
امل��ت�����ص���ب��ك��ة م���ع خالي�  وال���ع���الق����ت 

داع�ض يف اخل�رج.
واأ�ص�ف عبد الكرمي، يف ت�صريح�ت 
قرار  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�صك�ي 
دون�لد  ال�ص�بق  الأم��رك��ي  الرئي�ض 
ترامب ب�صحب القوات اخل��صة التي 
ك�نت تق�تل داع�ض اإىل ج�نب الأكراد 
زاد من ال�صغوط على عن��صر ق�صد 

اأن���ه���م ك����ن���وا ح���ئ��ط ال�صد  خ������ص��ة 
الذي ح�ل دون مه�جمة تركي� قوات 

�صوري� الدميقراطية.
ك�رثة  ميثل  املخيم  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
ب�صبب انت�ص�ر الأ�صلحة بني املقيمني 
زوج������ت  م����ن  الآلف  ووج��������ود  ب����ه 
الالتي  داع���������ض،  ت��ن��ظ��ي��م  م�����ص��ل��ح��ي 
ب�أيديولوجية  م��ل��ت��زم���ت  ي��زل��ن  ل 
التنظيم املتطرفة، م� يجعله مفرخة 
�صوري�.بينم�  يف  اجلدد  لالإره�بيني 
ح���ذر الأك����دمي���ي ال�����ص��وري، يو�صف 
كم�ل، من اأن تنظيم داع�ض يخطط 
ث�ن  ك��ه��دف  املخيم  على  لل�صيطرة 
لل�صيطرة  الأخ���ر  خمططه  �صمن 
ال�صن�عية  ال��ث���ن��وي��ة  ���ص��ج��ن  ع��ل��ى 

ب�حل�صكة.
ملوقع  ت�صريح�ت  يف  كم�ل،  واأ�ص�ف 
داع�ض  اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�صك�ي 
ي��ح���ول م��ن خ��الل حتريك خالي�ه 
ف��ت��ح مم�����رات واإح��������داث ث���غ���رات يف 
ي�ص�عده على  الأمنية مب�  اجل��دران 
الهجوم من اأكرث من حمور انطالق� 
من ممر يربط املن�طق ال�صرقية مع 
احلدود العراقية والب�دية ال�صورية 

وكذلك احلدود الرتكية.
�صوري�  لقوات  “�صبق  اأنه  اإىل  واأ�ص�ر 
الدميقراطية اأن نفذت حملة اأمنية 
ع�م،  ال��ه��ول قبل نحو  داخ��ل خميم 
حترك�ت  كبح  م��ن  تتمكن  مل  لكنه� 
داعي�  املتطرف”،  التنظيم  خ��الي��� 
تخفيف  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  احل��ك��وم���ت 
ب��ع�����ض ال����ع����بء ع���ل���ى ال����ق����وات من 
اإع�����������دة م���واط���ن���ي���ه����، لكن  خ������الل 
اإع�دتهم  ترف�ض  احلكوم�ت  معظم 
على  اخلطوة  انعك��ص�ت  من  خ�صية 

الداخل.

املخابرات تقّيم خماطر ك�سف ال�ثائق امل�سب�طة لدى ترامب 

•• وا�صنطن-وكاالت

م��ن فيين�  ال����واردة  الأن��ب���ء  تفرت�ض 
اإ���ص���ف��ي���ً مقبل  اأم��ري��ك��ي���ً  ان��ه��ي���راً  اأن 
ل��ت��وق��ع الك�تب  ع��ل��ى ال��ط��ري��ق وف��ق���ً 
“وا�صنطن  جم���ل���ة  يف  ال�����ص��ي������ص��ي 
تتو�صط  روب���ني.  م�يكل  اإكزاميرن” 
اإحي�ء التف�ق النووي  اأوروب��� لإع�دة 
العقوب�ت  رف������ع  وم������ع  الإي������������راين، 

وال�صم�ح مببيع�ت النفط، 
ع�صرات  الإيرانية  ال�صلط�ت  �صتجني 
و�صيتدفق  ال����دولرات،  من  امللي�رات 
احلر�ض  خ���زائ���ن  اإىل  م��ن��ه���  ال��ك��ث��ر 
الثوري. بينم� يح�ول البيت الأبي�ض 
اأن�����ه �صلب  ت�����ص��وي��ر الت����ف�����ق ع��ل��ى 
عك�ض  اإىل  الوق�ئع  ت�صر  وم�صمون 

ذلك.
الأ�ص��صي   2015 ات��ف���ق  قلب  لقد 
عقوداً من �صوابق احلد من النت�ص�ر 
ال���ن���ووي. ل��ك��ن الت���ف����ق ال�����ص��ب��ي��ه يف 
2022 �صيحقق اأقل من ذلك حتى. 
ت�ركة  ب��ن��وده  �صالحي�ت  تنتهي  ل��ن 
م�صتوى  على  ن��ووي  اإي���ران بربن�مج 
���ص��ن���ع��ي غ���ر م��ق��ي��د ب���ل��ع��دي��د من 
ال�صوابط وح�صب، بل تزعم احلكومة 
يغلق  املعرو�ض  التف�ق  اأن  الإيرانية 
ملف التحقيق�ت يف الغ�ض الإيراين. 
قد ي�صفق فريق ب�يدن لنف�صه لكنه 

ل يخدع اأحداً يف املنطقة.

رهان على التهذيب
التف�ق  اأن  روب���ني  ح�صب  احلقيقة 
النووي اجلديد هو اعرتاف �صمني 
ب�أن ب�يدن ل ميلك خطة ب�ء. بينم� 
تتخذه�  ق��د  ملمو�صة  خ��ط��وات  ثمة 
اإدارة اأكرث ابتك�راً بدءاً بتجديد حملة 
وزير  اتبعه�  التي  الأق�صى  ال�صغط 
بومبيو،  م���ي��ك  ال�����ص���ب��ق  اخل���رج��ي��ة 
ت�أجيل  اإىل  بب�ص�طة  ب���ي��دن  ي�صعى 
الق�دة  ي��ك��ون  اأن  اأم���ل  ع��ل��ى  امل�صكلة 
الإيرانيون مهذبني كي ينتظروا مب� 
من��صروه  يحّمل  حتى  الكف�ية  فيه 
القن�بل  م�����ص��وؤول��ي��ة  امل��ق��ب��ل  ال��رئ��ي�����ض 
الوهم  �صن�عة  الإي��ران��ي��ة.  ال��ن��ووي��ة 
�صيء والتع�مل مع الواقع �صيء اآخر. 
الولي�ت  على  يجب  ال���ذي  ال�����ص��وؤال 
الذي  م���  ه��و  معه  التع�مل  امل��ت��ح��دة 
فعلت  ك��م���  اإي������ران،  اإع�����الن  �صيعنيه 
اأنه�   ،2006 يف  ال�����ص��م���ل��ي��ة  ك��وري��� 

اأ�صبحت دولة نووية.

اإيران حمظوظة
قدرته�  امل��ت��ح��دة  ال��ولي���ت  �صتخ�صر 
اأربعة  م��ن  لأك����رث  اإي�����ران.  ردع  ع��ل��ى 
عقود، ك�ن النظ�م الإيراين حمظوظ�ً 
ب�صكل ا�صتثن�ئي لأن الولي�ت املتحدة 
اإي������ران حرب�ً  ���ص��ن��ت  ك����ن���ت ع���دوت���ه. 
تف�دت  لكنه�  اأمريك�  �صد  متوا�صلة 
اإيران  تدفع  مل  ب��صتمرار.  النتق�م 

ال�صف�رة  على  ال���ص��ت��ي��الء  ثمن  ق��ط 
الأمريكية واحتج�ز 52 ديبلوم��صي�ً 
وب�ملثل،  ع�����م.  م���ن  لأك����رث  ك��ره��ي��ن��ة 
ع�صكري  ان��ت��ق���م  لأي  ت��ت��ع��ر���ض  مل 
البحرية  امل�ص�ة  ثكنة  تفجر  بفعل 
وتفجر   1983 ���ص��ن��ة  ب�����روت  يف 
برجي اخلرب �صنة 1996 يف اململكة 
العربية ال�صعودية. ويف 2003، وعد 
ديبلوم��صيني  اإي��ران��ي��ون  م�صوؤولون 
اأم��ري��ك��ي��ني وب��ري��ط���ن��ي��ني ب���أن��ه��م لن 
�صرعوا  لكنهم  ال��ع��راق  يف  ي��ت��دخ��ل��وا 
بعد ذلك يف التخطيط لغتي�ل اأكرث 
من 600 اأمريكي، جمدداً من دون 
اأي عواقب. وانطبق الأمر نف�صه على 
يف  ال�ص�بق  العن�صر  واغتي�ل  تعذيب 
بوب  الفيديرايل  التحقيق�ت  مكتب 
ليفين�صون وا�صتمرار غ�رات امل�صّرات 
العراق.  يف  الأمريكية  املن�ص�آت  على 
ع���ن��ت اإي����ران م��رة واح���دة فقط من 
ع�قبة وازنة حني ا�صطدمت �صفينة 

اأمريكية بلغم اإيراين.

ما �شغل تفكريها
التهديد  اإن  ذل������ك،  م����ن  ب����ل���رغ���م 
الأم��ري��ك��ي ب���لن��ت��ق���م دائ���م����ً م��� لح 
اأن يكون ذلك  الأف��ق. من املرجح  يف 
قد ت�صبب بتفكر اإيران مرتني قبل 
الإقدام على اأي خطوة. اأدرك احلر�ض 
اأمريكية  �صف�رة  لو فجر  اأنه  الثوري 

مه�جمة  ع���ل���ى  وك�������الءه  ���ص��ج��ع  اأو 
مت�جر  اأو  م����دار�����ض  اأو  م����ط�����رات 
رداً  الأرج��ح  على  ف�صيواجه  اأمريكية 
الإيرانية  الدف�ع�ت اجلوية  مدمراً. 
�صيئة وللولي�ت املتحدة القدرة على 
كل  مع  �صليم�ين  ق��صم  نه�ية  تكرار 

اجلرنالت الإيرانيني تقريب�ً.
على  اإي���ران  اأن حت�صل  لكن مب��ج��رد 
�صت�صقط  اخل��������ض،  ال���ن���ووي  ردع��ه��� 
اأكرث  حتى  تن�صح  لن  الره�ن�ت.  كل 
اإدارة اأمريكية ت�صدداً بتوجيه �صربة 
ذلك  ك����ن  اإذا  اإي�����ران  ���ص��د  ع�صكرية 
يعني اإطالق احلر�ض الثوري اأ�صلحته 

ال��ن��ووي��ة ���ص��د م��ن�����ص���آت اأم��ري��ك��ي��ة يف 
الإقليم اأو حتى �صد الولي�ت املتحدة 
نف�صه� مب� اأن احلر�ض يوا�صل تطوير 

�صواريخه.

اإرهاب الثمانينيات كيوم هادئ
ر�صم  اإىل  ب���دوره  ال��واق��ع  ه��ذا  ي�صر 
اأ�ص��ض جديد حتت�صب مبوجبه  خط 
ت�صعيد  ع���ل���ى  ق��������درة  اأن����ه�����  اإي��������ران 
عدوانه� الإقليمي من دون تداعي�ت. 
يدعو روبني اإىل توقع اأن يبدو اإره�ب 
الثم�نيني�ت كيوم ه�دئ ب�ملق�رنة مع  
الط�ئرات  من  اأ�صراب�ً  اإي��ران  اإط��الق 

بال طي�ر مله�جمة خ�صومه� وكل ذلك 
“الأمريكيني  ب���أن  اعتق�د  على  بن�ء 
ع�جزون عن فعل اأي �صيء” كم� يرد 
للحر�ض  الت�بعة  البحرية  يف لفت�ت 

الثوري.
ل تندلع احلروب يف ال�صرق الأو�صط 
ب�صبب  ل��ك��ن  امل�����ء  اأو  ال��ن��ف��ط  ب�صبب 
ال��ث��ق��ة امل���ف���رط���ة. ه����ذا ه���و اخلطر 
يعتقد  ق��د  روب���ني.  ح�صب  احلقيقي 
ب�يدن ب�أنه يعزز الديبلوم��صية، لكن 
ق���درة على  ب�أنه�  اإق��ن���ع طهران  عرب 
يهيئ  هو  عواقب،  دون  التحرك من 

امل�صرح ل�”حرب اأبدية” يف املنطقة.

•• القد�س-وكاالت

ق�لت �صحيفة “ي�صرائيل هيوم” الإ�صرائيلية، بينم� ينتظر 
الحت�����د الأوروب������ي رد اإي�����ران ال��ر���ص��م��ي ع��ل��ى اأم��ري��ك��� حول 
الحت�د  طرحه�  التي  النووية  لالتف�قية  الأخ���رة  امل�صودة 
الأوروبي، ك�صفت احلكومة الأمل�نية اأنه� ل ت�ص�رك احلكومة 
الإ�صرائيلية تقييمه� لالتف�ق النووي الذي بداأ يتبلور، ول 

تعتربه اأ�صواأ من اتف�ق 2015.
وق�لت املتحدثة ب��صم وزارة اخل�رجية الأمل�نية ل�”ي�صرائيل 

الأمن  لتح�صني  ج���داً  مهم  ال��ن��ووي  “التف�ق  اإن  هيوم”، 
الدويل، 

من  موقفن�  ات��ف���ق.  اإىل  ال��ط��رف���ن  يتو�صل  اأن  امل��ه��م  وم��ن 
امل�ص�ألة مل يتغر.

ومن  الإ�صرائيليني،  م��ع  ونتح�ور  اإ�صرائيل  موقف  نعرف   
يكون مبث�بة مك�ف�أة لالأمن يف  اتف�ق،  اإىل  نتو�صل  اأن  املهم 

ال�صرق الأو�صط«.
“اأمل�ني� تع�ر�ض موقف  واأ�ص�رت ي�صرائيل هيوم حتت عنوان 
اإي���ران �صيكون م�ص�همة يف  اإ���ص��رائ��ي��ل: الت��ف���ق ال��ن��ووي م��ع 

اإىل اأن احلكومة الأمل�نية اأو�صحت يف الأي�م  الأمن الع�ملي”، 
امل��صية اأنه� ت�أخذ على حممل اجلد النتق�دات الإ�صرائيلية 

لالتف�ق النووي الن��صئة، 
النووي  التهديد  من  خم�وفه�  اإ�صرائيل  ت�ص�رك  اأمل�ني�  واأن 

الإيراين.
وح�صب ال�صحيفة، اأو�صح املتحدثون ب��صم احلكومة الأمل�نية 
اأن “من ال�صرورة  �صم�ن منع امتالك اإيران ل�صالح نووي، 
والتف�ق النووي هو اأف�صل بديل لذلك بني جميع البدائل 

املقرتحة«.

اآلف يف الأرجنتني يتظاهرون 
دفاعا عن نائبة الرئي�س

•• بوين�س اأير�س-رويرتز

دي  فرن�نديز  كري�صتين�  ال�ص�بقة  الأرج��ن��ت��ني  رئي�صة  اأت��ب���ع  م��ن  الآلف  خ��رج 
اإىل  للرئي�ض  احل�لية  والن�ئبة  كر�صرن 

اأي�م  بعد  للدف�ع عنه� جم��دداً  ال�صوارع 
 12 من مط�لبة الدع���ء ب�صجنه� ملدة 
من�صب  اأي  ت��ويل  من  وحرم�نه�  ع�م� 

ع�م بتهمة الف�ص�د خالل حكمه�.
ف��رن���ن��دي��ز دي كر�صرن  ات��ه��م الدع�����ء 
ب���لح��ت��ي���ل ع��ل��ى ال��دول��ة وال�����ص��ل��وع يف 
اأثن�ء  ع���م��ة  اأم����وال  لتحويل  خم��ط��ط 
و   2007 ع�مي  بني  الرئ��صة  توليه� 

.2015
اأم�م  ال�صبت  يوم  مظ�هرة  اأكرب  ُنظمت 
م��ن��زل��ه��� يف ح���ي ري��ك��ول��ي��ت��� ال���راق���ي يف 
ال�صرطة  اأق���م��ت  حيث  اأي��ر���ض،  بوين�ض 
�صي�ج� يف  ال��ب���ك��ر  ال�����ص��ب���ح  ���ص���ع���ت  يف 

املتظ�هرون،  ق���م  الظهر،  بعد  م���  ف��رتة  ك��ب��رة.ويف  اأي جتمع�ت  ملنع  حم���ول��ة 
الذين ق�لوا اإن فرن�نديز دي كر�صرن �صحية ا�صطه�د ق�ص�ئي واإن رئي�ض بلدية 
بوين�ض اأير�ض املع�ر�ض اأق�م ال�صي�ج ك�إجراء ا�صتفزازي، بهدم احلواجز وا�صتبكوا 

مع ال�صرطة. وح�ولت ال�صرطة تفريق احل�صود ب��صتخدام عرب�ت املي�ه.
اأ�صيبوا وجرى  ال�صرطة  �صب�ط  اأن خم�صة من  اإع��الم حملية  و�ص�ئل  وذك��رت 
“اليوم  تويرت  على  كر�صرن  دي  فرن�نديز  متظ�هرين.وق�لت  اأربعة  اعتق�ل 
يريدون  اإنهم   )...( اأح��د جوانب منزيل حم��صر حرفي�  اأن  لأج��د  ا�صتيقظت 
حظر مظ�هرات احلب والدعم التي تكون �صلمية ومبهجة مت�م�، والتي حتدث 

يف مواجهة ا�صطه�د الق�ص�ء الذي ل ميكن اإنك�ره ب�لفعل«.
مب�ص�ركة  فرن�نديز  األ��ربت��و  الأرج��ن��ت��ني  رئي�ض  ق���م  ال��دع��م،  على  ع��الم��ة  ويف 
الر�ص�لة على ح�ص�به اخل��ض على تويرت.ومن املقرر اأن يبت الق�ص�ء يف م�ص�ألة 
احلكم والعقوبة املحتملة لكن فرن�نديز قد ت�صت�أنف على اأي قرار ي�صدر بحقه� 

وهو م� قد يوؤخر �صدور احلكم النه�ئي ل�صنوات.

ال تندلع احلروب يف ال�شرق االأو�شط ب�شبب النفط اأو املاء لكن ب�شبب الثقة املفرطة

وا�سنطن اإكزاميرن: اتفاق بايدن الن�وي يعّد املنطقة حلرب ل تنتهي

اأملانيا ترف�س م�قف اإ�سرائيل من الن�وي الإيراين

خنادق وعق�ل داع�س ب� »خميم اله�ل«.. 
اأ�سبال يف �سباك الإرهاب

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• لوران�س دازيانو*

   ب��ع��د اأزم�����ة ب��رمل���ن��ي��ة، ا���ص��ط��ر م����ري���و دراج�����ي اإىل 
�ص�بقة  ع�مة  انتخ�ب�ت  لإج��راء  وال��دع��وة  ال�صتق�لة 
لتجربة  ب��د  ل  ك���ن  املقبل.  �صبتمرب   25 يف  لأوان��ه��� 
اأن ت��ك��ون ق�����ص��رة ال��ع��م��ر ، ح��ي��ث جمعت يف  دراج����ي 
اإي��ط���ل��ي���، ح���زب �صيلفيو  الئ���ت���الف ن��ف�����ص��ه  ف�����ورزا 
5 جنوم، وحتى  برل�صكوين، وال�صعبويني من حركة 

اأحزاب ي�ص�رية.
   �صتتن�ف�ض الأحزاب ال�صي��صية الإيط�لية يف م�ص�بقة 
بهذا  �صميت  “رو�ص�تولوم”،  ت�صمى  انتخ�بية معقدة 
رو�ص�تو،  اإيتوري  املعم�ري  املهند�ض  اإىل  ن�صبة  ال�صم 
يجمع  لنظ�م خمتلط،  وفًق�  الربمل�نيني  يعني  ال��ذي 
ب�لن�صبة  منطقة  ك��ل  يف  الن�صبية  الن��ت��خ���ب���ت  ب��ني 

للثلثني، والنظ�م الفردي للثلث املتبقي.
    هذا النظ�م النتخ�بي، مينع وجود اأغلبية لوا�صحة 
يف الربمل�ن وي�صجع الئتالف�ت. لقد مت ت�صميمه ملنع 
حركة 5 جنوم من احل�صول على الأغلبية. و�صيخدم 
اأحزاب:  ثالثة  م��ن  امل��ك��ون  اليميني  الئ��ت��الف  الآن 
فراتيلي دي اإيط�لي� بزع�مة جورجي� ميلوين، وفورزا 
اإيط�لي�، والرابطة بزع�مة م�تيو �ص�لفيني. وينتظر 
اأغلبية جلّية بحوايل  اأن يح�صل هذا الئتالف على 
45 ب�مل�ئة من الأ�صوات، ويحتل حزب فراتيلي دي 

اإيط�لي� ال�صدارة يف جميع ا�صتطالع�ت الراأي.

احرتام املواعيد
 2012 اإي��ط���ل��ي��� ع����م     مت ت���أ���ص��ي�����ض ف��رات��ي��ل��ي دي 
بعد  م�  تنظيم  رم���د  من  ميلوين  جورجي�  قبل  من 
الجتم�عية  )احل��رك��ة  الوطني  التح�لف  الف��صية، 
 23 ال�صتطالع�ت  متنحه  حيث  �ص�بًق�(،  الإيط�لية 
ب�مل�ئة من نواي� الت�صويت، مق�بل 4 ف��صل 3 ب�مل�ئة 
ميلوين،  جورجي�  تتمّتع  راأ���ص��ه،  على   .2018 ع���م 
ادارته�  وه��ي  ك��ب��رة:  ع���ًم���، مبيزة  واأرب��ع��ني  خم�صة 
للحزب الوحيد الذي مل ي�صبق له اأن م�ر�ض ال�صلطة 
بذلك  متف�دية  املنتهية،  الت�صريعية  ال��ف��رتة  خ��الل 
التن�زلت والت�صوي�ت املختلفة التي ت�ص�حب مم�ر�صة 

ال�صلطة.
ت�صعى  للحكومة،  امل�صتقبلي  ال��رئ��ي�����ض  م��وق��ع  يف      
جيورجي� ميلوين اإىل بن�ء �صورة امل�صوؤولة. يتحدث 
الربن�مج امل�صرتك لليمني الإيط�يل عن انعدام الأمن 

 � والهجرة وانخف��ض ال�صرائب، ولكنه يتحدث اأي�صً
اأوك��ران��ي���. وعليه  الن�تو ودع��م  الرت��ب���ط بحلف  عن 
بعد  �صي�أتي  مل�  وال�صتعداد  ب�لنتخ�ب�ت،  الفوز  اول 
ذلك من خالل تف�دي ذعر الأ�صواق امل�لية وانت�ص�ره.
    ومع ذلك، ف�إن الأ�صئلة املعلقة هي اأ�صئلة رئي�صية 
التع�يف  خطة  اإك��م���ل  امل��ط��ل��وب،  لإي��ط���ل��ي���.  ب�لن�صبة 
وال�����ص��م��ود ب��ع��د اجل����ئ���ح���ة، ال���ت���ي مي��ول��ه��� الحت�����د 
الرئي�صي  امل�صتفيد  البلد  ه��ي  واإي��ط���ل��ي���  الأوروب�����ي، 
ملي�ر   69 منه�  ي��ورو،  ملي�ر   191.5 مببلغ  منه�، 
 ،2026-2021 الفرتة  خالل  الإع�ن�ت  من  يورو 

ت�صتوجب ح�صن الت�صرف فيه�.
   و�صيتعني على روم��� اأن حتقق 100 هدف لت�صل 
فح�ض  وق��د   .2022 ع���م  ي���ورو  ملي�ر   47.9 اإىل 
جمل�ض مراجعي احل�ص�ب�ت 31 هدًف� من اأ�صل 45 
هدًف� مت الإعالن عنه� خالل الأ�صهر ال�صتة امل��صية، 
ولديه �صكوك جدية ب�ص�أن الوف�ء ب�ملواعيد النه�ئية.

 ان الإدارات الإيط�لية تفتقر، على وجه اخل�صو�ض، 
وا�صتخدام  امل�����ص���ري��ع  لإن�����ص���ء  ال��الزم��ة  امل��ه���رات  اإىل 
الأموال. عالوة على ذلك، ل يزال التف�وت بني �صم�ل 
اجلنوب،  فمن�طق  ه���ئ��ال.  وم��ي��زوج��ي��ورن��و  اإي��ط���ل��ي��� 
التي هي يف اأم�ّض احل�جة اإىل التمويل الأوروبي، هي 
� ت�صوية  الأقل قدرة على ا�صتخدامه�. و�صيتعني اأي�صً
العديد من الق�ص�ي� الع�جلة، منه� خ�صخ�صة �صركة 

اخلطوط اجلوية الإيط�لية )األيط�لي� �ص�بًق�(.

حتدي امل�شوؤولية
الرغم من دبلوم��صية م�ريو دراجي  اأخ��ًرا، على     
الهجومية ب�ص�أن الغ�ز مع العديد من الدول امل�صدرة 
على  تعتمد  اإيط�لي�  ت��زال  ل  وغره�”،  “اجلزائر 
الغ�ز الرو�صي، والق�دة الرئي�صيون للتح�لف اليميني 

قريبني من الكرملني.
   ك��ل ه��ذه ال��ره���ن���ت الإي��ط���ل��ي��ة ه��ي بنف�ض القدر 
ق�ل:  قي�صر  يوليو�ض  اإن  ُينقل  اأوروب���ي���ة.  حت��دي���ت 
“اخلطر الذي ن�صعر به ول نراه هو اأكرث م� يزعجن�”. 
الإيط�ليون على و�صك اتخ�ذ خي�ر دميقراطي وا�صح 
ميثل نقطة حتول �صي��صية كربى لبلدهم. و�صيتعني 
ع��ل��ى ج��ي��ورج��ي��� م��ي��ل��وين رف���ع ال��ت��ح��دي امل��ت��م��ث��ل يف 
امل�صوؤولية وامل�صداقية للحكم، واإ�صالح وت�أكيد ر�صوخ 

�صبه اجلزيرة اأوروبي� واأطل�صي�.
ترجمة خرية ال�شيباين

هل اإيطاليا يف منعطف...؟

* اقت�شادية متخ�ش�شة يف الدول ال�شاعدة، اأ�شتاذة حما�شرة يف معهد العلوم ال�شيا�شية بباري�س، 
وع�شو املجل�س العلمي ملوؤ�ش�شة االبتكار ال�شيا�شي “فوندابول«. 
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•• لواندا -رويرتز

جت����م����ع م�����واط�����ن�����و اأجن�����������ول وك����ب�����ر 
ال�صخ�صي�ت الأجنبية حل�صور جن�زة 
دو�ض  اإدواردو  جوزيه  ال�ص�بق  الزعيم 
���ص���ن��ت��و���ض ال���ذي ت���ويف يف اإ���ص��ب���ن��ي��� يف 
ب�صبب  ت���أخ��ر  دف��ن��ه  لكن  مت��وز  يوليو 

طلب اأ�صرته ت�صريح جثته.
الذي  �ص�نتو�ض،  دو����ض  ج��ن���زة  وت��ق���م 
ت����ويف يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى يف ب��ر���ص��ل��ون��ة يف 
الث�من من يوليو متوز عن 79 ع�م�، 
اأع�دت  التي  النتخ�ب�ت  اأي���م من  بعد 

ال�صعبية  احلركة  حزب  يبدو  م�  على 
ل��ت��ح��ري��ر اأجن�����ول، ال���ذي ك����ن ينتمي 
يعرت�ض  نت�ئج  يف  ال�صلطة  اإىل  اإليه، 
الرئي�صي  امل��ع���ر���ص��ة  حت���ل��ف  ع��ل��ي��ه��� 
�ص�نتو�ض  دو�����ض  ال��ب��الد.و���ص��ي��ط��ر  يف 
وع�ئلته على ال�صي��صة الأجنولية ملدة 
38 ع�م� ك�ن يحكم فيه� البالد حتى 
املوؤكد  حكم  يف  يكون  ويك�د   .2017
لتحرير  ال�صعبية  احلركة  ح��زب  ف��وز 
اأجنول، الذي يتوىل ال�صلطة منذ م� 
ب�لنتخ�ب�ت  يقرب من خم�صة عقود، 

التي جرت يوم الأربع�ء امل��صي.

ومن املقرر اأن يح�صر اجلن�زة روؤ�ص�ء 
ال������وزراء من  دول وح��ك��وم���ت وك���ب����ر 
جميع اأنح�ء الق�رة، وكذلك م�ر�صيلو 
ريبيلو دي �صوزا رئي�ض الربتغ�ل التي 

ك�نت ت�صتعمر اأجنول �ص�بق�.
ال�صخ�صي�ت  ك���ب����ر  وج�����ود  واأع����ط����ى 
لتف�دي  لل�صلط�ت  الفر�صة  الأجنبية 
النت�ئج  على  املحتملة  الحتج�ج�ت 

الأولية لالنتخ�ب�ت املتن�زع عليه�.
وق�لت ال�صرطة يف بي�ن اأوردته وك�لة 
“ب�صبب  ال�صبت  اأم�����ض  لالأنب�ء  لو�ص� 
ال�ص�بق  للرئي�ض  الر�صمية  اجل��ن���زة 

الراحل جوزيه اإدواردو دو�ض �ص�نتو�ض، 
املواطنني  ج��م��ي��ع  ال�����ص��رط��ة  ت��ن������ص��د 
واملجتمع املدين واملنظم�ت التي تنوي 
تنظيم فع�لي�ت يومي ال�صبت والأحد 
لرئي�ض  اح��رتام���  ب��ذل��ك  القي�م  ع��دم 

اجلمهورية ال�ص�بق«.
الأ�صوات،  م��ن  ب���مل��ئ��ة   97 ف���رز  وم���ع 
اأعلنت مفو�صية النتخ�ب�ت فوز حزب 
احل���رك���ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر اأجن���ول 
والرئي�ض جواو لورين�صو بغ�لبية 51 
الأ���ص��وات وح�صول حت�لف  ب�ملئة من 

املع�ر�صة على 44.5 ب�ملئة.

بريطانيا: من غري ال�ا�سح كيف �ستزيد رو�سيا من اجلن�د م�اطن� اأجن�ل يتجمع�ن يف جنازة الزعيم ال�سابق �سانت��س 
•• لندن-رويرتز

اأعلنته من  م�  رو�صي�  �صتحقق  بعد كيف  يت�صح  اإن��ه مل  الأح��د  اأم�ض  الربيط�نية  الدف�ع  وزارة  ق�لت 
زي�دة كبرة يف عدد جنوده� ب�جلي�ض، لكن من غر املرجح اأن توؤدي تلك التعزيزات اإىل زي�دة قوته� 
القت�لية يف اأوكراني� ب�صكل كبر. ووقع الرئي�ض الرو�صي فالدمير بوتني مر�صوم� الأ�صبوع بزي�دة 
عدد اأفراد القوات امل�صلحة اإىل 2.04 مليون من 1.9 مليون مع دخول احلرب يف اأوكراني� �صهره� 
اإذا ك�ن �صيتم  اإنه مل يت�صح م�  اإف���دة دورية عن احلرب  ال�ص�بع. وق�لت وزارة الدف�ع الربيط�نية يف 

حتقيق ذلك من خالل جتنيد املزيد من املتطوعني اأو زي�دة اأعداد املجندين اإلزامي�.
واأ�ص�فت الوزارة على تويرت اأنه يف كلت� احل�لتني، من املحتمل األ يكون لذلك ت�أثر كبر على احلرب 
يف اأوكراني� نظرا لأن “رو�صي� فقدت ع�صرات الألوف من جنوده� يف حني يتم جتنيد عدد قليل جدا 
من اجلنود اجلدد املتع�قد معهم، اأم� اخل��صعني للتجنيد الإلزامي فهم من الن�حية الفنية لي�صوا 

ملزمني ب�خلدمة خ�رج الأرا�صي الرو�صية«.

•• عوا�صم-وكاالت

رم�ص�ن  ال�صي�ص�ين  ال��رئ��ي�����ض  ط��ل��ب  ���ص��دي��د،  ب�”اإحل�ح” 
ق��دي��روف م��ن ال��رئ��ي�����ض ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ن، منح 
ب�صكل  اأوكراني�  ح��رب  لإنه�ء  فر�صة  ال�صي�ص�نية  الكت�ئب 
�صريع، وذلك بعد ت�أجيج خ�صوم رو�صي� لأ�ص�ليب الغتي�لت 

والتفجرات عن بعد �صد قواته�.
وج������ء ال��ط��ل��ب ال�����ص��ي�����ص���ين ت���زام���ن���� م���ع اإع������الن رئي�ض 
اكتم�ل  مو�صكو،  حليف  لوك��صينكو،  األك�صندر  بيالرو�صي� 
حلمل  “�صو-24”  ط��راز  البيالرو�صية  الط�ئرات  جتهيز 
اأ���ص��ل��ح��ة ن��ووي��ة ب���لت��ف���ق م��ع ب��وت��ن م��� ي��وؤج��ج م��� اأ�صم�ه 
بني رو�صي� وخ�صومه�  ب�”حرب ح�صد الأن�ص�ر”،  حمللون 
ق�ل  الغربيني.ويف ر�ص�لة �صوتية ن�صره� على “تليغرام”، 
للقوات  الأع��ل��ى  الع�م  للق�ئد  ب���إحل���ح  “اأتوجه  ق��دي��روف: 
العملية  لإنه�ء  الفر�صة  منحن�  بطلب  الرو�صية  امل�صلحة 
“املُلح”  ال�صي�ص�ين  ال��ط��ل��ب  اأوك��ران��ي���«.ه��ذا  يف  اخل������ص��ة 
يف  ب�لتورط  مو�صكو  من  املتهمة  لأوكراني�  ر�ص�لة  يحمل 
داري�  ال�صحفية  منهم  ب����رزة،  رو�صية  �صخ�صي�ت  اغتي�ل 
دوغين�، واإيف�ن �صو�صكو، رئي�ض الإدارة الع�صكرية واملدنية 
ملدينة ميخ�ئيلوفك�، �صرقي اأوكراني�، وفيت�يل جورا، ن�ئب 

رئي�ض اإدارة نوف� ك�خوفك� يف خر�صون.
ولوقف نزيف خ�ص�ئر جنوده� على الأر�ض، كثفت اأوكراني� 
الأ�ص�بيع الأخرة التفجرات عن بعد �صد قواعد ع�صكرية 
وخم�زن ذخرة وج�صور ا�صرتاتيجية رو�صية ب�صبه جزيرة 

القرم، وفق اته�م�ت رو�صية.

ملاذا االإحلاح ال�شي�شاين؟
مع دخول حرب اأوكراني� �صهره� ال�ص�د�ض دون ح�صم، يتجه 

طرف� ال�صراع نحو املع�رك غر التقليدية.
الأوروبية،  الرو�صية  ال�����ص��وؤون  خبر  قدمه  حتليل  ووف��ق 
عربية”  نيوز  “�صك�ي  ملوقع  ج��صم،  احل���ج  ب��صل  الدكتور 
ف���إن وج��ود ال�صي�ص�ن على الأر���ض يف احل��رب لي�ض بغريب 

مل� ي�أتي:
ال�����ص��ي�����ص���ن اإح�����دى ج��م��ه��وري���ت رو���ص��ي��� الحت�����دي����ة، فمن 
ت�����ص��ك��ي��الت اجلي�ض  ���ص��م��ن  ق��وات��ه���  ت���ك���ون  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

يف  ب�صرا�صته�  م�����ص��ه��ورة  ال�صي�ص�نية  ال��رو���ص��ي.ال��ك��ت���ئ��ب 
ال�صوارع”  “حرب  مع�رك  خو�ض  على  وبقدراته�  القت�ل، 
واقتح�م�ت املدن، واجلميع يذكر دوره� يف اإمت�م ال�صيطرة 

الرو�صية على م�ريوبول ب�أوكراني�.
ال�صي�ص�ين  الرئي�ض  ب��ني  لآخ���ر  وق��ت  م��ن  ال��ت��وت��ر  ي��ت���أج��ج 
والدول الغربية التي هي الطرف املع�دي ملو�صكو يف احلرب، 

ويرتجم قديروف ذلك بت�صريح�ته املتحدية للغرب.
ف�إن  الأمركية،  بولي�صي”  “فورن  جملة  ن�صرته  م�  وفق 
وجود القوات ال�صي�ص�نية هو نوع من احلرب النف�صية التي 
ي�صتخدمه� بوتن �صد القوات الأوكرانية، م�صرة لت�صليح 
مو�صكو لل�صي�ص�نيني والرتويج لهم مبق�طع فيديو و�صور 

تر�صد تدريب�تهم يف اأوكراني�.

م�شاركة خمططة
الب�حث  املفت�ح،  اإبراهيم  احل�صني  الأك���دمي��ي  يقول  وهن� 
نيوز  “�صك�ي  ملوقع  دم�صق،  بج�معة  ال�صي��صية  العلوم  يف 
اإن م�ص�ركة قديروف يف املع�رك ك�ن خمطط� له�  عربية”، 
قبل اأن تبداأ مو�صكو عمليته�؛ حت�صب� لطول اأمد ال�صراع.

تلقوا  ال�صي�ص�نيني  اأن  يف  ج������ص��م  زم��ي��ل��ه  امل��ف��ت���ح  و���ص���رك 
ال�������ص���وارع، ك��م��� يتميزون  ت���دري���ب����ت ق���وي���ة ع��ل��ى ح�����روب 

ب�لن�صب�ط واتب�ع القي�دات.

الوالء املطلق
ت�أييده  و�صل  قديروف  ف�إن  القي�دات،  اتب�ع  يخ�ض  وفيم� 
للعملية الرو�صية اإىل حد اأن ظهر بنف�صه داخل م�ريوبول 

بعد ال�صيطرة عليه� يف م�ر�ض.
من  قليل  بعد  اأوكراني�  دخلوا  من  اأول  هم  وال�صي�ص�نيون 
دورا م�صهودا يف  “فو�صتوك”  بدء احلرب، و�صجلت كتيبة 

عملي�ت امل�ص�ة مب�ريوبول.
“مئ�ت  اإن  “تليغرام”  على  قديروف  ق���ل  اأب��ري��ل،  ونه�ية 
اجلنود ال�صجع�ن من خمتلف اأنح�ء بالدن� اله�ئلة قرروا 

الن�صم�م اإىل جي�ض التحرير الرو�صي”.
النواي�  حم���رب��ي  “من   200 اإن  ب���ل��ق��ول  م���ي��و  يف  وزاد 
احل�صنة” يتخرجون يف اجل�معة الرو�صية للقوات اخل��صة 

يف جودرمي�ض، ويغ�درون اإىل اأوكراني� كل اأ�صبوع.

بالكتائب ال�سي�سانية.. حرب ال�س�ارع 
ت�ستعد لف�سل جديد يف اأوكرانيا

•• اجلزائر-اأ ف ب

الرئي�ص�ن  اأب���رم  اأ���ص��ه��را،  ا�صتمرت  اأزم���ة  بعد 
ال��ف��رن�����ص��ي اإمي����ن���وي���ل م����ك���رون واجل���زائ���ري 
متجددة  “�صراكة  ال�صبت  ت��ب��ون  املجيد  عبد 
العالق�ت  لإح����ي�����ء  وطموحة”  وم��ل��م��و���ص��ة 
ب�إجراءات  الآن  ذل��ك  يرافق  اأن  على  الثن�ئية 

ملمو�صة.
و�صط  اإعالن� م�صرتك�  الدولتني  رئي�ص�  ووقع 
�صجة اإعالمية كبرة قبل اأن يغ�در اإمي�نويل 
ب�ري�ض.وي�صكل  اإىل  ع���ئ��دا  اجل��زائ��ر  م���ك��رون 
الدبلوم��صي حول  ذلك خروج� من اخلالف 
ال��ذاك��رة وح���رب اجل��زائ��ر وت��ع��ب��را ع��ن رغبة 

معلنة يف تعزيز التع�ون يف جميع املج�لت.
خلفية  على  ه�ئلة  الره�ن�ت  تبقى  ذل��ك،  مع 
بعد  ت�صويته  ت��ت��م  مل  ثقيل  ا���ص��ت��ع��م���ري  اإرث 
وغ���ي����ب م��ت��زاي��د ل���الأم���ن يف امل��ن��ط��ق��ة، وظل 
ل��ل��ج��زائ��ر رو���ص��ي��� ونفوذه�  امل��ق��رب��ة  احل��ل��ي��ف��ة 
املتزايد يف اإفريقي�.وق�ل كرمي اأمالل املندوب 
الوزاري املكلف حو�ض البحر املتو�صط لوك�لة 
بحلحلة  �صمحت  “الزي�رة  اإن  ب��ر���ض  فرن�ض 
اإع�دة  اإن مل يكن  الأم��ور. هذا �صمح بتوطيد، 
دبلوم��صي  م�صدر  بينن�«.وق�ل  روابط  ابتك�ر، 
الو�صع  حملال  بر�ض  فران�ض  لوك�لة  فرن�صي 
“نعتربه� خطوة اأوىل. �صرنى يف اليوم الت�يل 

م�ذا �صيحدث وكيف �صتبداأ الأمور«.
الت�ريخ  اأ�صت�ذ  ف�رمران  بي�ر  يرى  جهته،  من 
“التقدم  اأن  ال�����ص��ورب��ون  ج���م��ع��ة  يف  امل��ع������ص��ر 
“امل�ص�ئل  متوقع قبل كل �صيء يف  احلقيقي” 

ال�صرتاتيجية«.

“منطقة  اإن  ب��ر���ض  ل��ف��ران�����ض  ف����رم���ران  ق����ل 
النهي�ر  و���ص��ك  على  ب�أ�صره�  العربي  امل��غ��رب 
وانعدام الأمن  ب�صبب اأزمة الط�قة والغذاء”، 
�صلط�ت  بني  واخل��الف���ت  ال�ص�حل  منطقة  يف 
اجل���زائ���ر وامل����غ����رب.ويف ه���ذه الأج������واء تبقى 
“امل�ص�ئل الفرن�صية اجلزائرية ال�صغرة التي 
للن��ض  جدا  مهمة  ال�صتعم�ر  فرتة  اإىل  تعود 

لكن الدول طوت اأ�صال هذه ال�صفحة«.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ت���ري���د اجل����زائ����ر اإع�����الن 
ب��ع��د حكم  ال���دول���ي���ة  ال�����ص���ح��ة  اإىل  ع���ودت���ه���� 
العزيز  عبد  وغ���ئ��ب  مري�ض  لرئي�ض  ط��وي��ل 
تويف  ال���ذي   ”2019-1999“ بوتفليقة 
حركة  و”احلراك”   ،2021 خ���ري���ف  يف 
فرن�ص�  تعول  ج�نبه�،  ال�صعبية.من  الحتج�ج 
التي ان�صحبت موؤخرا من م�يل على اجلزائر 
للم�ص�عدة على اإحالل ال�صتقرار يف املنطقة.

وج��ل�����ض ال��رئ��ي�����ص���ن ت��ب��ون وم����ك���رون اجلمعة 
اأرك���ن جي�صي  حول ط�ولة واح��دة مع رئي�صي 
���ص���ب��ق��ة منذ  ال��ب��ل��دي��ن وال����ص���ت���خ���ب����رات، يف 
ا�صتقالل اجلزائر عن فرن�ص� يف 1962. واأكدا 
يف البي�ن امل�صرتك اأنهم� �صيكرران الأمر كلم� 
اأي�ص�  الغربيون  “�صرورًي�«.وي�صعى  ذلك  ك�ن 
اإىل اإخراج اجلزائر من ح�صن حليفته� رو�صي� 
رئي�صي�  وب�تت لعب�  لالأ�صلحة  له�  م��ورد  اأول 
يف املنطقة.وق�ل جوف بورتر اخلبر يف �صوؤون 
�صم�ل اإفريقي� يف مركز “نورث اأفريك� ري�صك 
اإىل  فرن�ص�  حتت�ج  “ح�لي�،  اإنه  كون�ص�لتينغ” 
اجلزائر اأكرث مم� حتت�ج اجلزائر اإىل فرن�ص�، 

ولي�ض لديه� الكثر لتقدمه«.
“رو�صي� يف املق�بل تعطي  اأن  واأ�ص�ر بورتر اإىل 
ت��ق��ري��ب���«.يف مو�صوع  م��� تطلبه  ك��ل  اجل��زائ��ر 
ال�صتعم�ر  ذاك����رة  وه���و  الإزع������ج  ي�صبب  اآخ���ر 

املوؤرخني  م��ن  �صتقوم جلنة  اجل��زائ��ر،  وح��رب 
اأر�صيفي  بفح�ض  والفرن�صيني  اجل��زائ��ري��ني 
حمظورات«.ومهد  اي  دون  “من  ال��ب��ل��دي��ن 
رئ��ي�����ص��� ال��دول��ت��ني ال��ط��ري��ق ل��ت��خ��ف��ي��ف نظ�م 
ال��ت���أ���ص��رات امل��م��ن��وح��ة ل��ل��ج��زائ��ري��ني، مق�بل 
مك�فحة  يف  اجل����زائ����ر  م���ن  م���ت���زاي���د  ت���ع����ون 
ال�ص�بق  ال�صفر  ال�صرعية.وبدا  غر  الهجرة 
اكرث  دري���ن��ك��ور  كزافييه  اجل��زائ��ر  يف  لفرن�ص� 
اإذا ك�ن  “دعون� ننتظر لرنى م�  ح��ذرا. وق�ل 
اجلزائريون �صي�صتجيبون بجدية للمقرتح�ت 
الإ�ص�رات  �صيقدمون  ك�نوا  اإذا  وم�  الفرن�صية 
�صيء  ل  ب�أنه  مذكرا  ب�ري�ض”،  تتوقعه�  التي 
حت��ق��ق م���ن الإع����الن�����ت ب��ع��د زي������رة م�كرون 
ف�رمران  ب��ي���ر  2017.واأ�ص�ف  يف  للجزائر 
الأر�صيف  ف��ت��ح  ه��ي  احلقيقية  “الق�صية  اأن 
اجل��زائ��ري وح��ري��ة امل��وؤرخ��ني اجل��زائ��ري��ني يف 
ال��ع��م��ل«.و���ص��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى جل��ن��ة امل���وؤرخ���ني اأن 
الفرن�صي  ال�صتعم�ر  “وح�صية”  ملف  تفتح 
للجزائر  ح�ص��صة  م�ص�ئل  ملف�ت   � اأي�صً ولكن 
مثل ق�صية الأوروبيني الذين فقدوا يف نه�ية 
حرب ال�صتقالل.لكن املوؤرخ اجلزائري حممد 
اأرزق��ي فّراد يرى اأن “قول اإن اجلزائريني ل 
يريدون فتح الأر�صيف حتى ل ُتكت�صف اأمور ل 

ُت�صّرهم ل اأ�ص��ض له من ال�صحة«.
التي  الأخط�ء  “من  اإن��ه  بر�ض  لفران�ض  وق���ل 
ت��رت��ك��ب��ه��� ف��رن�����ص��� ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن جرائم 
وبني  ب��ني جي�صه�  ت�����ص���وي  اأن��ه���  ال���ص��ت��ع��م���ر 
حرب  ق����دت  ال��ت��ي  )ال��وط��ن��ي  التحرير  جبهة 
ال�صتقالل بني 1954 و1962( وهذا غر 

معقول«.
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•• الفجر -تون�س

وق�ئع  على  اأم�����ض  ال�صت�ر  اأ���ص��دل     
احت�صنته  ال���ذي  تيك�د-8  منتدى 
ت��ون�����ض. وب��ع��ي��دا ع���ن ن��ت���ئ��ج��ه وكّم 
ال���وع���ود ال��ت��ي ح��ف��ل ب��ه���، ف�����ن من 
فتيل  ا���ص��ت��ع���ل  اإجن�زاته”  “اأبرز 
املغرب  منطقة  يف  ج��دي��د  ���ص��ي������ص��ي 
دخ�نه  يت�ص�عد  ق��د  فتيل  ال��ع��رب��ي، 
حم��صرة  اىل  الإ����ص���راع  يتم  مل  اإذا 

تداعي�ته.
  واإذا ك�ن من ال�ص�بق لأوان��ه تقييم 
الي�ب�ين  ال���ل���ق����ء  ه�����ذا  خم����رج�����ت 
الف��ري��ق��ي، وم��ع��رف��ة م���دى جن�حه 
يف تر�صيخ العالق�ت الثن�ئية ومزيد 
الوعود  ترجمة  وخ��صة  تطويره�، 
املعلنة اىل واقع، ف�ن الث�بت والأكيد 
هو ان املغرب العربي، امل�صلول واملعتّل 
اأ�صال، قد خرج اأكرب املت�صررين من 

هذا املنتدى الدويل. 
 

غ�شب املغرب
املغربية  ال���ع���الق����ت  دخ��ل��ت  ل��ق��د     
كثرون  يخ�صى  ن��ف��ق���  -ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
املغ�ربية  من تداعي�ته على املنطقة 
وتون�ض  امل���م���ل���ك���ة  ق������ررت  اأن  ب���ع���د 
الفوري ل�صفريهم� من  ال�صتدع�ء 
ا�صتقب�ل  خلفية  على  الت�ص�ور،  اأجل 
الرئي�ض التون�صي قي�ض �صعيد زعيم 
اإبراهيم  “البولي�ص�ريو”  ج��ب��ه��ة 
غ�������يل، مب��ن������ص��ب��ة ان���ع���ق����د ال������دورة 
الي�ب�ين  ال��ت��ع���ون  مل��ن��ت��دى  ال��ث���م��ن��ة 

الأفريقي “تيك�د«.
املغربية     وق���ل��ت وزارة اخل���رج��ي��ة 
يف بي�ن ث�ن له�، “اإّن البي�ن ال�ص�در 
اخل����رج���ي���ة  ال���������ص����وؤون  وزارة  ع����ن 
التون�صية لتربير الت�صرف العدائي 
التون�صية  لل�صلط�ت  ال���ودي  وغ��ر 
الأوىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق�����ص��ي��ة  جت�����ه 
املغربية،  للمملكة  العلي�  وامل�ص�لح 
ينطوي على العديد من الت�أويالت 

واملغ�لط�ت«.
اأّن  املغربية،  اخل�رجية  واع��ت��ربت     
ال���ب���ي����ن، مل ي����زل ال��غ��م��و���ض ال���ذي 
�ص�هم  بل  التون�صي،  املوقف  يكتنف 
منتدى  اأّن  اإىل  م�صرة  تعميقه،  يف 
لالحت�د  اج��ت��م���ع���  لي�ض  “تيك�د” 
لل�صراكة  اإط�����ر  ه��و  ب��ل  الإف��ري��ق��ي، 
بني الي�ب�ن والدول الإفريقية التي 

تقيم معه� عالق�ت دبلوم��صية.
املنتدى يندرج �صمن  “اأّن     وبّينت 
ال�����ص��راك���ت الإف��ري��ق��ي��ة، ع��ل��ى غرار 
والهند  ال�������ص���ني  م����ع  ال�������ص���راك����ت 

املتحدة  وال��ولي���ت  وتركي�  ورو�صي� 
مفتوحة  �صراك�ت  وه��ي  المريكية، 
فقط يف وجه الدول الإفريقية التي 
عليه،  وب��ن���ء  ال�صريك،  به�  ي��ع��رتف 
ف�إن قواعد الحت�د الإفريقي واإط�ر 
ب�صكل  املغرب  التي يحرتمه�  عمله، 

ت�م، ل ت�صري يف هذه احل�لة«.
   وج�ء يف البي�ن “بخ�صو�ض دعوة 
منتدى  اإىل  الن���ف�������ص����يل  ال���ك���ي����ن 
منذ  الت�����ف������ق  مّت  ق����د  تيك�د-8، 
اأن  على  تون�ض  ومب��واف��ق��ة  ال��ب��داي��ة 
التي  ال���دول  على  امل�ص�ركة  تقت�صر 
تلقت دعوة موقعة من قبل كل من 
والرئي�ض  ال��ي���ب���ين  ال����وزراء  رئي�ض 
التون�صي، واإن مذكرة �صفوية ر�صمية     
�ص�درة عن الي�ب�ن يف 19 اأغ�صط�ض 
2022 توؤكد ب�صكل �صريح اأّن هذه 
الدعوة املوقعة ب�صكل م�صرتك “هي 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ب��دون��ه��� ل��ن ي�صمح 
تيك�د-8،  يف  ب���مل�����ص���رك��ة  وف���د  لأي 
موجهة  غ���ر  ال���دع���وة  “هذه  واأن 
ال�صفوية  املذكرة  يف  املذكور  للكي�ن 
اأغ�صط�ض   10 ب���ت����ري���خ  ال�������ص����درة 
النف�ص�يل،  الكي�ن  اأّي   ،“  2022
ويف هذا الإط�ر، مّت توجيه 50 دعوة 
ال��ت��ي تقيم  الإف��ري��ق��ي��ة  ال����دول  اإىل 
الي�ب�ن،  م��ع  دب��ل��وم������ص��ي��ة  ع��الق���ت 
ولذلك مل يكن من حق تون�ض �صّن 
الدعوات  بتوجيه  خ��صة  م�صطرة 
ب�صكل اأح�دي اجل�نب ومواز وخ��ض 
تع�ر�ض  ويف  الن��ف�����ص���يل،  ب���ل��ك��ي���ن 

لل�صريك  ال�����ص��ري��ح��ة  الإرادة  م���ع 
الي�ب�ين«. 

   وق���ل��ت اخل���رج��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة، “اإّن 
ال��ب��ي���ن ال�������ص����در ع���ن ت��ون�����ض ينهج 
ب�ملوقف  يتعلق  فيم�  الت�أويل  نف�ض 
الإف��ري��ق��ي، ال���ذي ظ��ل ع��ل��ى ال���دوام 
ال�ص�ملة للدول  امل�ص�ركة  ق�ئم� على 
الحت�د  اأع�����ص���ء  ولي�ض  الإف��ري��ق��ي��ة، 
قرار  اإىل  ي�صتند  وه���و  الإف���ري���ق���ي، 
 ،762 رقم  الإفريقي  الحت���د  قمة 
اإط�����ر ع��م��ل تيك�د  اأن  ي��و���ص��ح  ال���ذي 
لي�ض مفتوح� يف وجه جميع اأع�ص�ء 
�صيغة  واأن  الإف����ري����ق����ي،  الحت��������د 
امل�ص�ركة موؤطرة بنف�ض القرار ومن 

خالل ترتيب�ت مع ال�صريك«.
   وفيم� يتعلق مب�ص�ألة احلي�د واإ�ص�رة 
الأمم  ق��رارات  “احرتام  اإىل  البي�ن 
ال�صحراء،  ق�صية  ب�ص�أن  املتحدة” 
ف�����إّن ام��ت��ن���ع ت��ون�����ض امل��ف���ج��ئ وغر 
امل�����ربر ع���ن ال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى ق���رار 
الذي   2602 رق��م  الأم���ن  جمل�ض 
اعتمد يف اأكتوبر امل��صي يثر �صكوك� 
دعمه�  ب�����ص���أن  وم�����ص��روع��ة  حقيقية 
الأمم  ول��ق��رارات  ال�صي��صي  للم�ص�ر 

املتحدة.
   وذكر بي�ن اخل�رجية املغربية، “اأّن 
ال���ص��ت��ق��ب���ل ال����ذي خ�����ّض ب��ه رئي�ض 
امليلي�صي�  زع��ي��م  التون�صية  ال��دول��ة 
املتعنتة  الإ���ص���رة  ف���إن  النف�ص�لية، 
“ت�أمني  اإىل  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��ب��ي���ن  يف 
تون�ض  ���ص��ي��وف  ا���ص��ت��ق��ب���ل جل��م��ي��ع 

انده��ض  مبعث  امل�ص�واة”  قدم  على 
اأن����ه ل احلكومة  ال��ع��ل��م  م���ع  ك��ب��ر، 
التون�صي  ال�����ص��ع��ب  ول  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
يعرتف�ن بهذا الكي�ن الوهمي... اإنه 
عدائي  عمل  على  ينطوي  ت�صرف 
���ص���رخ وغ���ر م���ربر، ل مي��ت ب�صلة 
اإىل “قواعد ح�صن الوف�دة املت�أ�صلة 
لدى ال�صعب التون�صي التي ل ميكن 
اأن تنطبق  ب����أي ح����ل م��ن الأح�����وال 
ع��ل��ى اأع�������داء الإخ�������وة والأ����ص���دق����ء 
ج�نب  اإىل  وق���ف���وا  ل��ط���مل���  ال���ذي���ن 
وفق  الع�صيبة”،  الأوق���ت  تون�ض يف 

ن�ّض البي�ن.
   وترى الرب�ط وفق بي�ن خ�رجيته� 
اأخراً  �ص�عفت  “تون�ض  اأن  الأول، 
ال�صلبية  والت�صرف�ت  امل��واق��ف  م��ن 
وم�ص�حله�  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة  جت����ه 
قررت  “تون�ض  اأن  معتربة  العلي�”، 
انته�ك  ال��ي���ب���ن، ويف  ل����راأي  خ��الف���ً 
املعمول  وال��ق��واع��د  الإع���داد  لعملية 
ب��ه��� ب�����ص��ك��ل اأح������دي اجل����ن���ب، دعوة 

الكي�ن النف�ص�يل.
اخل�����رج����ي����ة  وزارة  وو�����ص����ف����ت     
خ�ص�صه  ال��ذي  ال�صتقب�ل  املغربية 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة لزعيم  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
مت  ال��ت��ي  البولي�ص�ريو”،  “جبهة 
ب�”امليلي�صي�  ذات���ه  ال��ب��الغ  يف  نعته� 
خطر  “عمل  ب���أن��ه  النف�ص�لية”، 
عميق  ب�صكل  ي�صيء  م�صبوق  وغ��ر 
وقواه  املغربي،  ال�صعب  م�ص�عر  اإىل 

احلية«.

املوقف  “هذا  ال���رب����ط،  وح�����ص��ب     
الأخوية  ب�لعالق�ت  ي�صر  العدائي 
ال���دوام،  على  البلدين  رب��ط��ت  ال��ت��ي 
الأ�صك�ل  ب�أي �صكل من  كم� ل يوؤثر 
واملتينة  ال���ق���وي���ة  ال�����رواب�����ط  ع���ل���ى 
املغربي  ال�����ص��ع��ب��ني  ب����ني  ال���ق����ئ���م���ة 
ت�ريخ  يجمعهم�  اللذين  والتون�صي، 

وم�صر م�صرتك«.
   م��ن ج��ه��ت��ه، و���ص��ف احل���زب الذي 
“التجمع  املغربية  احل��ك��وم��ة  ي��ق��ود 
ا�صتقب�ل  لالأحرار”  ال����وط����ن����ي 
زع���ي���م جبهة  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��رئ��ي�����ض 
عدائي  “فعل  ب����أن���ه  ال��ب��ول��ي�����ص���ري��و 
ووحدته  امل��غ��رب  �صد  م�صبوق  غ��ر 
م�صل�صل  ب�مللمو�ض  يوؤكد  الرتابية، 
اأدخل فيه قي�ض �صعيد  التهور الذي 
ق���رارات جم�نية  ات��خ���ذ  تون�ض ع��رب 
مفرطة يف العداء للدول ال�صديقة، 
لن تفيد ال�صعب التون�صي يف �صيء«.

    واأورد احل��زب احل�كم يف املغرب، 
“النظ�م  ب��������أن  ل������ه،  ب������الغ  ����ص���م���ن 
التون�صي عرب هذه اخلطوة املتهورة 
ي�صطف  ال��ع��واق��ب  حم�صوبة  وغ��ر 
ال��ي��وم م��ع اأع����داء امل��م��ل��ك��ة، وداعمي 
م�  املنطقة،  النف�ص�لية يف  امليولت 
من �ص�أنه اأن يزيد من هوة اخلالف�ت 
الإقليمية ب�صكل خطر، ويوؤثر على 
ا�صتقرار املنطقة التي تتوق �صعوبه� 

اإىل حتقيق ال�صتقرار«.
ق�ل  قد  املغربي  الع�هل  ان  يذكر     
ر�ص�لة  “اأوجه  الأخ����ر،  خط�به  يف 

وا�صحة للجميع: اإن ملف ال�صحراء 
املغرب  به�  ينظر  التي  النظ�رة  ه��و 
الوا�صح  امل��ع��ي���ر  وه���و  ال���ع����مل،  اإىل 
ب��ه �صدق  يقي�ض  ال���ذي  وال��ب�����ص��ي��ط، 
ال�صراك�ت.  وجن����ع���ة  ال�����ص��داق���ت، 
من  ال����دول  بع�ض  م��ن  ننتظر  ل���ذا، 
واجلدد،  التقليديني  املغرب  �صرك�ء 
وا�صحة  غ��ر  م��واق��ف  تتبنى  ال��ت��ي 
اأن  ال�����ص��ح��راء،  مغربية  بخ�صو�ض 
تو�صح مواقفه�، وتراجع م�صمونه� 

ب�صكل ل يقبل الت�أويل«.

الرد التون�شي
   ويف رد ف��ع��ل ���ص���رع��ت ت��ون�����ض اىل 
من  ال��رب���ط  يف  �صفره�  ا���ص��ت��دع���ء 
اخل�رجية  وق����ل���ت  ال��ت�����ص���ور،  اأج����ل 
“تون�ض  اإن  له�،  ب��الغ  يف  التون�صية 
ح����ف���ظ���ت ع���ل���ى ح���ي����ده���� ال����ت�����م يف 
ب�ل�صرعية  التزام�ً  ال�صحراء  ق�صية 
الدولية، وهو موقف ث�بت لن يتغر 
حاًل  املعنية  الأط����راف  جت��د  اأن  اإىل 

�صلمي�ً يرت�صيه اجلميع«.
الأفريقي  اأن الحت����د  واأو���ص��ح��ت     
اأع�ص�ء  كل  فيه�  يدعو  عّمم مذكرة 
الأفريقي مبن فيهم زعيم  الحت���د 
للم�ص�ركة  “بولي�ص�ريو”  ج��ب��ه��ة 
الدولية  ط��وك��ي��و  ق��م��ة  ف��ع���ل��ي���ت  يف 

للتنمية يف تون�ض.
   واأعربت اخل�رجية عن ا�صتغرابه� 
اململكة  ب��ي���ن  يف  ورد  مم���  ال�����ص��دي��د 
امل��غ��رب��ي��ة م���ن حت���م��ل غ���ر مقبول 

ب�ص�أن  وم���غ����ل���ط����ت  ت���ون�������ض  ع���ل���ى 
العربية  اجلمهورية  وف��د  م�ص�ركة 
ال�������ص���ح���راوي���ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف 

الندوة املذكورة.
   واأ�ص�ف البي�ن اأن رئي�ض املفو�صية 
الأفريقية وجه دعوة فردية مب��صرة 

اإىل اإبراهيم غ�يل حل�صور القمة.
اأنه  التون�صية،  اخل�رجية  وبينت     
املغربي،  ال��ب��ي���ن  يف  ورد  مل����  خ���الف����ً 
الأف���ري���ق���ي يف  “ق�م الحت�������د  ف��ق��د 
رئي�ص�ً  اأوىل ب�صفته م�ص�رك�ً  مرحلة 
الدولية،  ط��وك��ي��و  ن����دوة  تنظيم  يف 
ك�فة  ف��ي��ه���  ي��دع��و  م���ذك���رة  بتعميم 
اأع�ص�ء الحت�د الأفريقي مب� فيهم 
ال�صحراوية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
الدميقراطية للم�ص�ركة يف فع�لي�ت 

قمة تيك�د-8 بتون�ض«.
املفو�صية  رئ���ي�������ض  وج������ه  ك���م����     
ث�نية  م���رح���ل���ة  يف  الأف�����ري�����ق�����ي�����ة، 
للجمهورية  مب��صرة  ف��ردي��ة  دع���وة 
ال�����ص��ح��راوي��ة حل�����ص��ور ال��ق��م��ة، واأن 
تنفيذاً  ت���أت��ي���ن  ال��دع��وي��ني  ه���ت��ني 
لقرارات املجل�ض التنفيذي لالحت�د 
الأف��ري��ق��ي يف اج��ت��م���ع��ه امل��ن��ع��ق��د يف 
يوليو  و15   14 ي���وم���ي  زام���ب���ي���� 
املغربي،  ال���وف���د  ب��ح�����ص��ور   2022
ع��ل��ى �صرورة  ال����ق����رار  ����ص���دد  ح��ي��ث 
الأفريقي  اأع�ص�ء الحت���د  دع��وة كل 

للم�ص�ركة يف قمة “تيك�د-8«.
   واأ�ص�رت اإىل اأنه “�صبق للجمهورية 
الدورة  يف  �ص�ركت  اأن  ال�صحراوية 

ال�ص�د�صة للتيك�د املنعقدة يف نروبي 
وال�������دورة   ،2016 ���ص��ن��ة  -ك��ي��ن��ي��� 
يوكوه�م�  يف  امل��ن��ع��ق��دة  ال�����ص���ب��ع��ة 
�ص�ركت  كم�   ،2019 �صنة  -الي�ب�ن 
اإقليمية  اج���ت���م����ع����ت  يف  اأي���������ص�����ً 
الأفريقية  القمة  غ��رار  على  اأخ��رى 
فرباير  يف  عقدت  التي  -الأوروب��ي��ة 
وذل������ك  ب�����روك�����������ص�����ل،  يف   2022
جميع  يف  املغربية  اململكة  مب�ص�ركة 

هذه القمم«.
   واأكدت وزارة اخل�رجية اأنه “بن�ء 
موثقة  معطي�ت  م��ن  �صبق  م���  على 
ل����دى الحت�������د الأف���ري���ق���ي ف����إن���ه ل 
للبي�ن  منطقي  ت��ربي��ر  لأي  وج���ود 
املغربي، ل �صيم� واأن تون�ض احرتمت 
جميع الإجراءات الرتتيبية املتعلقة 
للمرجعي�ت  وفق�ً  القمة،  ب�حت�ص�ن 
ال�صلة  ذات  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
ب���ت���ن���ظ���ي���م ال����ق����م����م وامل��������وؤمت��������رات 

واجتم�ع�ت ال�صراك�ت«.
   واأع���ل���ن���ت ت��ون�����ض ح��ر���ص��ه��� على 
الودية  ع��الق���ت��ه���  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة 
والأخوية والت�ريخية العريقة التي 
راف�صة  امل��غ��رب��ي،  ب�ل�صعب  جتمعه� 
البي�ن  ت�����ص��م��ن��ه  ق��ط��ع��ي م����  ب�����ص��ك��ل 
بالدن�  تتهم  “عب�رات  م��ن  املغربي 
ب�تخ�ذ موقف عدواين جت�ه املغرب 

وي�صر ب�مل�ص�لح املغربية«.
“انطالق�ً من  اأن���ه  و���ص��ددت على     
ث���واب���ت ���ص��ي������ص��ت��ه��� اخل���رج��ي��ة عدم 
التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول 
واحرتام خي�راته�، ف�إنه� توؤكد اأي�ص�ً 
رف�صه� التدخل يف �صوؤونه� الداخلية 
وعلى �صي�دة قراره� الوطني. وعلى 
هذا الأ�ص��ض فقد قررت تون�ض دعوة 

�صفره� ب�لرب�ط ح�ًل للت�ص�ور«.
   موقف ال�ص�رع ال�صي��صي يف تون�ض 
اأن�ص�ر  �صعى  حيث  ب�لنق�ص�م،  ات�صم 
الرئي�ض قي�ض �صعيد اىل تربير هذه 
اخلطوة وم�ص�ندته�، يف حني اعترب 
طيف� وا�صع� من احلرك�ت ال�صي��صية 
الرئي�ض  “ان  التون�صيني  واملثقفني 
ثوابت  العمق  �صعيد �صرب يف  قي�ض 
ال�صي��صة اخل�رجية لتون�ض الق�ئمة 
املح�ور  �صي��صة  ع��ن  الب��ت��ع���د  ع��ل��ى 

وال�صطف�ف«.
   وا�ص�روا اإىل ان تون�ض ك�نت رائدة 
وم�  العربي  املغرب  وح��دة  ار�ص�ء  يف 
تقع  ان  اخل���رج��ي��ة  ل�صي��صته�  ك����ن 
املغرب  مع  ح�صل  ك�لذي  م�صكل  يف 
مل  ت��ون�����ض  ان  اىل  لف��ت��ني  ال�صقيق 
م�ص�ألة  يف  ال���ص��ط��ف���ف  ل��ه���  ي�صبق 

ال�صحراء الغربية وح�ص��صيته�.

اأزمة دبلوما�شية بني املغرب وتون�س

منتدى تيكاد- 8: ال�سرخ املغاربي يزداد ات�ساعا...!

الرئي�ض التون�صي ي�صتقبل ممثل البولي�ص�ريو املغرب يق�طع منتدى تيك�د- 8
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املال والأعمال

بنك اأب�ظبي التجاري يحتفل بي�م املراأة الإماراتية ويثمن م�ساهمتها يف تط�ير القطاع امل�سريف 
•• اأبوظبي-الفجر: 

امل����راأة الإم���رات��ي��ة الذي  ب��ي��وم  ال��ت��ج���ري  اأب��وظ��ب��ي  يحتفل بنك 
لإجن�زاته�  ت��ق��دي��راً  ع���م،  ك��ل  م��ن  والع�صرين  الث�من  ي�ص�دف 
والتطوير  التنمية  دفع عجلة  امل�ص�همة يف  املحوري يف  ودوره��� 
ال�صعيدين  على  القت�ص�دية  مبك�نته�  والرت���ق����ء  ال��دول��ة  يف 
الإقليمي والع�ملي. وي�أتي الحتف�ل هذا الع�م حتت �صع�ر “واقع 
�صمو  توجيه�ت  على  ب��ن���ء  وذل���ك  م�صتدام“  م�صتقبل  م��ل��ه��م.. 
الع�م،  الن�ص�ئي  الحت����د  رئي�صة  م��ب���رك،  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 
الأعلى  الرئي�ض  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 
ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية.وق�لت ع�ئ�صة احلالمي، ع�صو جمل�ض 

اإدارة جمموعة بنك اأبوظبي التج�ري: “متّثل املراأة الإم�راتية 
املتحدة، فمن  العربية  الإم���رات  دولة  نه�صة  يف  اأ�ص��صي�ً  �صريك�ً 
خالل دوره� الرئي�صي يف خمتلف املج�لت وم�ص�هم�ته� الف�علة 
يف املجتمع، توا�صل املراأة الإم�راتية عمله� الدوؤوب واإ�صه�مه� يف 
ر�صم مالمح امل�صتقبل ورفع ا�صم الإم���رات ع�لي�ً. واإن دوره� يف 
جمموعة بنك اأبوظبي التج�ري هو بذات الأهمية، لذلك نحتفل 
اليوم بهذه املن��صبة املميزة تقديًرا من� جلهوده� يف امل�ص�ركة يف 
م�صرة البنك وتثمين�ً مل�ص�هم�ته� النوعية يف خمتلف املي�دين. 
بيئة  يف  الفر�ض  تك�فوؤ  بتعزيز  املجموعة  التزام  من  وانطالق�ً 
ال�صتثم�ر  على  التج�ري  اأبوظبي  بنك  جمموعة  تعمل  العمل، 
امل�صتوي�ت، وتوفر  املراأة الإم�رتية على جميع  يف دعم ومتكني 

على  مل�ص�عدته�  ال��الزم��ة  التدريبية  وال��ربام��ج  العمل  ف��ر���ض 
نه�ية  ن�جحة.“ومنذ  مهنية  م�صرة  وب��ن���ء  تطلع�ته�  حتقيق 
بن�صبة  ال��ت��ج���ري من����ًوا  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ���ص��ّج��ل   ،2016 ال���ع����م 
%240 يف اأعداد الكوادر الن�ص�ئية الإم�راتية يف البنك، الذي 
اخلدمة  م��دة  متو�صط  ويبلغ  م��واط��ن��ة،   1،355 ال��ي��وم  ي�صّم 
�صنوات،   5 على  يزيد  م�  الإم���رات��ي���ت  املوظف�ت  بني  البنك  يف 
اأبوظبي  بنك  ل��دى  العمل  ببيئة  ارتب�طهن  م��دى  يعك�ض  مم��� 
التج�ري. ومتثل الكف�ءات الن�ص�ئية الإم�راتية %53 من ك�فة 
العلي�  الدارة  املن��صب يف  تتقّلد خمتلف  التي  الوطنية  الكوادر 
واملتو�صطة يف البنك.وُيعّد ا�صتقط�ب الكوادر الوطنية واحلف�ظ 
عليه� اإحدى الأولوي�ت الرئي�صية �صمن ا�صرتاتيجية التوطني 

لدى بنك اأبوظبي التج�ري، حيث يفخر البنك بنج�ح�ته التي 
100 مواطن  م��ن  ب���أك��رث  رّح��ب  بعدم�  ال�صدد  ه��ذا  حققه� يف 
من  الأول  الن�صف  خ��الل  العمل  فريق  �صمن  ج��دد  وم��واط��ن��ة 
اإىل  البنك  ب��راجم��ه اجل��دي��دة، يهدف  اإط����ر  2022. ويف  ع���م 
اإعداد جيل من الكف�ءات املوؤهلة وذلك وفق�ً حلزمة من مع�ير 
التقييم الدقيقة ل�صغل املن��صب العلي� يف امل�صتقبل. كم� يحظى 
امل�ص�ركون يف هذه الربامج بدورات تعليم وتدريب عملي �صمن 
من  امل��زي��د  لهم  تتيح  حيث  التعلم،  على  وحم��ف��زة  داع��م��ة  بيئة 
فر�ض التطوير وذلك ب�لتع�ون مع �صرك�ء خ�رجيني مثل �صوق 
لندن لالأعم�ل  لندن لالأعم�ل، ومعهد  وكلية  الع�ملي،  اأبوظبي 

امل�صرفية وامل�لية.

خميم الإمارات للذكاء ال�سطناعي ينمي مهارات اأكرث من 7750 من ال�سباب والطالب بدورته ال� »4« 
•• دبي-وام: 

ال�صطن�عي  ال����ذك�����ء  م��ك��ت��ب  اخ���ت���ت���م 
العمل  وتطبيق�ت  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ص���د 
ع���ن ب��ع��د يف ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم���������رات، 
للذك�ء  الوطني  الربن�مج  مع  ب�لتع�ون 
الإم�رات  خميم  فع�لي�ت  ال�صطن�عي، 
ل��ل��ذك���ء ال���ص��ط��ن���ع��ي، ال����ذي اأ���ص��ه��م يف 
اأك����رث م��ن 7750 من  ت��ع��زي��ز م���ه����رات 
نخبة  م��ع  ب���ل�����ص��راك��ة  امل�صتقبل،  اأج��ي���ل 
20 جهة  اأك��رث من  ال�صرك�ء �صمت  من 
و�صركة ع�ملية كربى متخ�ص�صة  وطنية 
ال����ص���ط���ن����ع���ي  ال������ذك�������ء  يف جم����������لت 

والربجمة.
وغ�����ط�����ى امل����خ����ي����م ال�������ص���ي���ف���ي ل���ل���ذك����ء 
مو�صوع�   77 ال��ع���م  ه��ذا  ال�صطن�عي 
متنوع� �صملت خمتلف فئ�ت املجتمع من 
امل��دار���ض واجل�مع�ت  الأط��ف���ل وط���الب 
ال��ربجم��ة والذك�ء  وامل��ط��وري��ن وخ���رباء 
مه�راتهم  لتعزيز  وهدفت  ال�صطن�عي، 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة وت�����ص��ج��ي��ع ال����ص���ت���ف����دة من 
خرباء التكنولوجي� والذك�ء ال�صطن�عي 
و�صقل املعرفة الأك�دميية بور�ض عملية 
امل�صتقبل  وت�����ص��ت�����ص��رف  ق��درات��ه��م  ت��ن��م��ي 

ب��ن �صلط�ن  اأك��د مع�يل عمر  ال��رق��م��ي.و 
ال�صطن�عي  للذك�ء  دول��ة  وزي��ر  العلم�ء 
والقت�ص�د الرقمي وتطبيق�ت العمل عن 
بعد اأن بن�ء امل�صتقبل الرقمي يقوم على 
ال�صتثم�ر يف �صن�ع امل�صتقبل من الط�ق�ت 
واملعرفة  ب���مل��ه���رات  ومتكينهم  ال�����ص���ب��ة، 
العلمية والعملية ودجمهم مع اخلربات 
لتطبيق  ال��ن���ج��ح��ة  وال��ع���مل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الدولة،  يف  الرقمية  امل��م���ر���ص���ت  اأف�����ص��ل 
خالل  م��ن  ال��رق��م��ي  امل�صتقبل  و�صن�عة 
توظيف اآلي�ت الذك�ء ال�صطن�عي.و ق�ل 
اإن الإقب�ل الوا�صع على فع�لي�ت  مع�ليه 
ال�صيفي  الرابعة ملخيم الإم�رات  الدورة 
للذك�ء ال�صطن�عي يعك�ض وعي املجتمع 
القدرات  تعزيز  على  احلكومة  وحر�ض 
ال��رق��م��ي، وتطلعهم  ال��ع���مل  يف جم����لت 
ع�مل  ج��وان��ب  ا�صتك�ص�ف  اإىل  امل�����ص��رتك 
ال�صطن�عي  وال�����ذك������ء  امل���ي���ت����ف���ر����ض 
الربامج  اأه���م���ي���ة  وي����وؤك����د  وال����ربجم����ة، 
واملخيم�ت واملب�درات لن�صر ثق�فة الذك�ء 
يف  امل�صتقبلية  وامل���ه����رات  ال���ص��ط��ن���ع��ي 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة رقمية  امل��ج��ت��م��ع وت��ه��ي��ئ��ة 
قوية يف دولة الإم�رات ت�صمن ا�صتدامة 

التطور الرقمي.

م��ن ج���ن��ب��ه ق����ل حم��م��د اأم����ني، الن�ئب 
الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  للرئي�ض  الأول 
وتركي� واإفريقي� لدى “دل تكنولوجيز” 
ولذا  رق��م��ي،  ع����مل  يف  ال��ي��وم  “نعي�ض   :
ف��ق��د اأ���ص��ب��ح��ت ال��ربجم��ة ج���زءا م��ن كل 
�صيء من حولن�، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل 
الغد ويعد  تغيرات كبرة على وظ�ئف 
ال��رتم��ي��ز ال��ي��وم م��ه���رة اأ���ص������ص��ي��ة ينبغي 
اإتق�نه�  وال�����ص��ب���ب  امل��دار���ض  ط��الب  على 
بن�ء  يف  امل�ص�همة  على  ق���دري��ن  ليكونوا 
وقد  التكنولوجي�  على  ق���ئ��م  م�صتقبل 
كبرا، حيث  املب�درة جن�ح�  حققت هذه 
ط�لب   1000 ت�صجيل  امل��ب���درة  �صهدت 
خمتلفة،  ج��ن�����ص��ي��ة   40 م���ن  اأك�����رث  م���ن 
ع�م�،  و17   9 ب���ني  اأع���م����ره���م  ت�����رتاوح 
تعلموا يف هذا الربن�مج اأ�ص��صي�ت الذك�ء 
ك���م���� قمن�  وال�����ربجم�����ة،  ال����ص���ط���ن����ع���ي 
لتعليم  ترميز  جل�صة   200 ب��صت�ص�فة 
ب��صتخدام  ال���ربجم���ة  ك��ي��ف��ي��ة  ال���ط���الب 
اأدوات الذك�ء ال�صطن�عي والتعلم الآيل، 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف جميع  ال���ت���ط���ورات  مل��واك��ب��ة 

جم�لت الربجمة«.
واأ�ص�ف اأن “دل تكنولوجيز” تهدف اإىل 
ت�صخر قوة التكنولوجي� لتعزيز التقدم 

مع  الربامج  هذه  تتم��صى  كم�  الب�صري 
�صبيل  يف  التكنولوجي�  لت�صخر  روؤيتن� 
حت�صني احلي�ة ونحن فخورون ب�لتع�ون 
مع مكتب وزير دولة للذك�ء ال�صطن�عي 
العمل  وتطبيق�ت  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ص���د 
ع��ن ب��ع��د يف دول���ة الإم�������رات ل��دع��م هذا 
ك���ب���را يف  ل��ع��ب دورا  ال�����ذي  ال���ربن����م���ج 
امل�صتقبليني  للمربجمني  منظومة  بن�ء 
الذين ميكن اأن يكونوا جزءا من القوى 

الع�ملة الرقمية يف امل�صتقبل.
الع�صو  ك��ي��الين،  ب�ص�ر  لفت  جهته  م��ن 
ال�صرق  اأك�����ص��ن��ت�����ص��ر  ل��������ص��رك��ة  امل���ن���ت���دب 
يف  “اأك�صنت�صر”  م�ص�ركة  اأن  الأو���ص��ط، 
ال�صطن�عي  ل��ل��ذك���ء  الم�������رات  خم��ي��م 
من  ال�ص�بة  املواهب  تطوير  بهدف  ت�أتي 
خالل التعليم و التدريب لدعم التحول 
ال���رق���م���ي و ك�ن  ل��الق��ت�����ص���د  امل���ت�������ص����رع 
الرتكيز على امله�رات التي متكن ال�صب�ب 
املتقدمة  التكنولوجي�  مع  التع�مل  من 
الفر�ض  خللق  الالزمة  ال��ق��درات  بن�ء  و 

القت�ص�دية.
و اأت�ح املخيم ال�صيفي للذك�ء ال�صطن�عي 
الذك�ء  اآل����ي�����ت  ت��ع��ل��م  ف��ر���ص��ة  ل��ل�����ص��ب���ب 
التفكر  اآل���ي����ت  ال���ص��ط��ن���ع��ي وم��ع��رف��ة 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي، وت��وظ��ي��ف ه���ذه امل��ع��رف��ة يف 
ابتك�ر حلول نوعية للتحدي�ت امل�صتقبلية 
وفر�ض  امليت�فر�ض  اآف���ق  على  والتعرف 

التطوير التكنولوجي.
و مت تنظيم ور�ض العمل وفع�لي�ت املخيم 
مب�ص�ركة نخبة من ال�صرك�ت الع�ملية يف 
وال�صرك�ت  احلديثة  التكنولوجي�  جم�ل 
الرائدة يف دولة الإم�رات، �صمت كال من 
“م�يكرو�صوفت” و”هواوي” و”كرمي” 
و”يل  واأك�صنت�صر”  و”زوم”  و”ديل” 
و  ام”  بي  و”اأي  كود”  و”جيل  واغن” 
“تودا” و”نوبل بروغ” و “ام كونتنت” 
و”دات� تيك لب” وبلدية دبي وخمتربات 
اللعب  وم����ت����ح����ف  ل���ل���م�������ص���ت���ق���ب���ل  دب�������ي 
التجريبي.وعقدت ور�ض عمل املخيم يف 
مقر املربجمني وم�صرح الفنون الرقمية، 
وتبنت اأ�صلوب� مبتكرا يف تقدمي اأ�ص��صي�ت 
الربجمة بطريقة ممتعة ومبتكرة، مثل 
�صنع الأطف�ل حيوان�ت األيفة ب��صتخدام 
الربجمة  خ����الل  م���ن  “امليكروبيت” 
“مثل  املختلفة  املدخالت  على  للتعرف 
ال�صوء واحلركة وال�صوت” وال�صتج�بة 
م���ن خ����الل خم���رج����ت خم��ت��ل��ف��ة “مثل 
اإ�صدار  اأو  اإظه�ر تعبرات وجه خمتلفة 

نظ�رات  وا�صتخدام  حتريك”،  اأو  �صوت 
فكرة  تب�صيط  يف  الف���رتا����ص���ي  ال���واق���ع 
وتعرفيهم  للم�ص�ركني  “امليت�فر�ض” 
واأه���داف���ه  ت�صني”  “البلوك  ب��ت��ق��ن��ي���ت 
وغ�����ره������ من  ال����واق����ع����ي����ة  احل�����ي������ة  يف 
املخيم  ا�صتهدف  النوعية.كم�  املوا�صيع 
الأم��ه���ت والآب�����ء يف ور���ض تعريفية عن 
احلي�ة  اأ�ص�ض  ملعرفة  ال�صيرباين  الأم��ن 
الرقمية الآمنة وكيفية حم�ية اأطف�لهم 
وتعزيز  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ح��دي���ت  م���ن 
لك�فة  ال�صطن�عي  الذك�ء  ا�صتخدام�ت 

اأفراد املجتمع.
ع��ل��ى تزويد  ال�����ص��ي��ف��ي  امل��خ��ي��م  وع���م���ل 
امل���ن���ت�������ص���ب���ني ب������أه�����م م������ه�������رات ال����ذك�����ء 
امل�صتقبلية  وامل�����ه������رات  ال����ص���ط���ن����ع���ي 
والتكنولوجي� املتقدمة والإبداع يف لغ�ت 
ال����ربجم����ة، ح��ي��ث رك����ز ع����دد م���ن ور����ض 
ع�مل  اإىل  ال���دخ���ول  كيفية  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
املكتبة ال�صوتية وت�صجيل “ البودك��صت” 
فيم�  بخطوة،  خطوة  ب�ملربمج  اخل��ض 
اإقب�ل  اأخرى �صهدت  اأ�صهمت ور�ض عمل 
كبرا يف تعليم امل�ص�ركني كيفية �صن�عة 

األع�ب الفيديو الإلكرتونية.
جدير ب�لذكر اأن خميم الإم�رات للذك�ء 

الثالث  دورات���ه  خ��الل  من  ال�صطن�عي 
من  وا�صعة  م�ص�رك�ت  ا�صتقطب  ال�ص�بقة 
الأطف�ل وطالب املدار�ض وخرباء الذك�ء 
اإىل  عددهم  و�صل  الذين  ال�صطن�عي، 
األف م�ص�رك من خمتلف   15 اأكرث من 
والتخ�ص�ص�ت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�����راح�����ل 
الأك�دميية يف الور�ض التدريبية اله�دفة 
امل�صتقبلية  الأج���ي����ل  م���ه����رات  ل��ت��ع��زي��ز 
وم�����ص���رك��ة اأف�����ص��ل ال��ت��ج���رب ال��ع���مل��ي��ة يف 
والذك�ء  املتقدمة  التكنولوجي�  جم�لت 

ال�صطن�عي.

الن�ساء ي�ستح�ذن على 44 % من الق�ى العاملة يف »الحتادية للرقابة الن�وية«
•• اأبوظبي-وام:

يف  والتدريب  التعليم  اإدارة  مدير  املن�صوري،  �صيم�ء  ق�لت 
ي�صتحوذن  الن�ص�ء  اإن  النووية،  للرق�بة  الحت���دي��ة  الهيئة 
الهيئة،  ال��ع���م��ل��ة يف  ال��ق��وى  اإج���م����يل  م��ن   44% ح����وايل 
املن��صب  اإج��م���يل  م��ن   43% ن�صبة  على  ي�صتحوذن  فيم� 

القي�دية.
الإم�����رات  اأن��ب���ء  ل��وك���ل��ة  ���ص��ي��م���ء، يف ت�صريح�ت  واأ���ص���ف��ت 
يف  ال�صتثم�ر  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  الهيئة  اأن  “وام”، 
تطوير ال��ك���در ال��وط��ن��ي ومت��ك��ني امل����راأة م��ن خ��الل تطوير 
ال�صتدامة يف  اأجل �صم�ن  املطلوبة من  والكف�ءات  امله�رات 
دولة  اأن  اإىل  م�صرة  ال��ن��ووي،  القط�ع  على  الرق�بة  جم���ل 
الإم�رات من الدول ال�صب�قة يف دعم املراأة ومتكينه� وتوفر 

البيئة الداعمة له�.
امل�����راأة ي��ل��ع��ب دوراً  اأن ت��ط��وي��ر ك���ف����ءات وم���ه����رات  و ذك����رت 

رئي�صي�ً يف ال�صتدامة على املدى الطويل يف املج�ل النووي، 
وب�لت�يل يتم اإعط�وؤه اأهمية خ��صة واأولية ق�صوى يف الهيئة 
تبنت  الهيئة  اأن  اإىل  م�صرة  ال��ن��ووي��ة،  للرق�بة  الحت���دي��ة 
عدداً من املب�درات واأطلقت خمتلف الربامج لبن�ء مه�رات 
ن��ف��ذت ع��ل��ى مدار  ال��ع��م��ل، ح��ي��ث  امل����راأة ومتكينه� يف م��ك���ن 
املواطنة  القدرات  لبن�ء  م�ص�ريع  امل��صية،  الع�صرة  الأع��وام 
دعم  على  الرتكيز  م��ع  والإ���ص��ع���ع��ي  ال��ن��ووي  القط�عني  يف 

مه�رات املراأة.
الهيئة  الع�ملة يف  الإم���رات��ي��ة  ال��ك��ف���ءات  ن�صبة  اأن  اأك���دت  و 
الحت����دي���ة ل��ل��رق���ب��ة ال��ن��ووي��ة مت��ث��ل اأك���رث م��ن %72 من 
�صت�صتمر  الهيئة  اأن  اإىل  م�����ص��رة  م��وظ��ف���   250 اإج��م���يل 
يف ت���أه��ي��ل ومت��ك��ني ال���ك����در ال��وط��ن��ي م���ن خ���الل الربامج 
واملع�ير  الأ�ص�ض  اأعلى  املو�صوعة على  املعتمدة  التطويرية 

املرتكزة على برن�مج الكف�ءات الوظيفية.
املع�رف  يو�صف  الوظيفية  ال��ك��ف���ءات  ب��رن���م��ج  اأن  وذك���رت 

امله�م  م�����ص��ت��وى  ي�صهم يف حت��ق��ي��ق  امل��ت��وق��ع��ة مب���  وامل���ه����رات 
املطلوبة، ومن خالله يتم حتديد الكف�ءات القي��صية لك�فة 
املوظفني يف جميع العوائل املحددة يف كل قط�ع مب� يف ذلك 
ا�صتمرارية دعم برن�مج الأبح�ث التطويرية مل� له دور فع�ل 
ي�صهم  مب���  والإ�صع�عية  ال��ن��ووي��ة  ال��رق���ب��ة  جم���ل  يف  ومهم 
من  م�صتوى  اأعلى  اإىل  الوطنية  الكف�ءات  م�صتوى  رفع  يف 

التن�ف�صية.
و ذكرت مدير اإدارة التعليم والتدريب يف الهيئة الحت�دية 
خطة  و�صع  مت  الهيئة  لروؤية  ا�صتن�دا  اأن��ه  النووية  للرق�بة 
ال�صب�ب  امل��وظ��ف��ني م���ن  ل��ت��دري��ب وت����أه���ي���ل  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  اأ�ص��صية مبنية  3 مراحل  وذل��ك من خالل  وال�ص�ب�ت 

امله�رات والكف�ءات لكل وظيفة.
واأو�صحت اأن املرحلة الأوىل حم�صورة يف اخلريجني اجلدد 
وت�صل  النووية،  الط�قة  يف  وامل�ج�صتر  البك�لوريو�ض  من 
18 ���ص��ه��را ت��ق��ري��ب���ً مي��ر ب��ه��� مهند�ض  م���دة ال��ربن���م��ج اإىل 

النووية  الرق�بة  بنظ�م  تدريبية خ��صة  دورات  التدريب يف 
الهيئة لر�صم فكرة عن  اإدارات  ومن ثم تدريب ميداين يف 
طريقة العمل يف الهيئة، وي�صمل الربن�مج بع�ض الدورات 
على  املهند�صون  يعمل  فيم�  ال�صخ�صية  امل��ه���رات  لتطوير 
م�ص�ريع معتمدة من قبل املدربني يف الهيئة ويتم تقييمهم 
اإمت�م  ب��ع��د  اأن���ه  اإىل  واأ����ص����رت  ق��ب��ل خ���رباء خمت�صني.  م��ن 
وهي  ال��ث���ن��ي��ة  للمرحلة  امل��ه��ن��د���ض  ينتقل  الأويل  امل��رح��ل��ة 
التدريب التخ�ص�صي املبني على برن�مج الكف�ءات املخ�ص�ض 
لكل ع�ئلة وظيفية حيث يتم و�صع خطة تدريب متك�ملة 
ويتم تدعيم  العملية  لتعزيز مه�راته  الإم�راتي  للمهند�ض 
برن�مج  م��ن خ��الل  م��ن اخل���رباء  بو�صع م�صرفني  اخل��ط��ة 
تعترب  الث�لثة  املرحلة  اأن  اإىل  اأ�ص�رت  والتوجيه.و  الر�ص�د 
برامج تطوير  اإىل ق�صمني وهم�  وتنق�صم  مرحلة متقدمة 
القي�دات ال�صب�بية والتنفيذية والتي تهدف ل�صم�ن توا�صل 
الهيئة  يف  م�صتوي�ته�  مبختلف  للقي�دات  م�صتمر  وت��دف��ق 

لكف�ءات  والتطوير  الأب��ح���ث  حت��ت  ي��ن��درج  الأخ���ر  والق�صم 
يف  ال��ن��ووي��ة  الرق�بية  يف  متقدمة  مرحلة  ذات  تخ�ص�صية 

جم�ل الأم�ن والأمن واحلم�ية من الإ�صع�ع وال�صم�ن�ت.
و ذكرت اأن الهيئة تقدم منح�ً درا�صي�ً للموظفني الإم�راتيني 
ل�صتكم�ل درا�صتهم يف موؤ�ص�ص�ت بحثية واأك�دميية ب�رزة مثل 
لالأم�ن  الكوري  واملعهد  م�ن�ص�صرت،  وج�معة  زاي��د،  ج�معة 
والتكنولوجي�  للعلوم  امل��ت��ط��ور  ال��ك��وري  وامل��ع��ه��د  ال��ن��ووي، 
امل��صي  ال��ع���م  يف  الهيئة  احتفلت  ح��ي��ث  خليفة،  وج���م��ع��ة 
درجة  على  ح�صوله�  بعد  اإم���رات��ي��ة  موظفة  اأول  بتخريج 
كم�  خليفة،  ج�معة  م��ن  ال��ن��ووي��ة  الهند�صة  يف  ال��دك��ت��وراة 
امل���ج�����ص��ت��ر يف الهند�صة  ب��درج��ة  اآخ�����ران  ت��خ��رج م��وظ��ف���ن 
ب�لهيئة  النووي  الأم���ن  اإدارة  يف  موظف  اأحدهم�  النووية 
والتنمية  القت�ص�دي  التع�ون  منظمة  م�صروع  خ��الل  من 
والأخر هو اأحد موظفي اإدارة الأم�ن الإ�صع�عي  “اأطل�ض”، 

ب�لهيئة.

احتفاًء بيوم املراأة االإماراتية 

جمعية اأم امل�ؤمنني بعجمان وجمل�س �سيدات اأعمال عجمان ينظمان ملتقى املراأة الإماراتية
•• عجمان ـ الفجر 

ب�لتع�ون  ب��ع��ج��م���ن  امل���وؤم���ن���ني  اأم  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
امل���راأة  ع��ج��م���ن ملتقى  اأع��م���ل  ���ص��ي��دات  م��ع جمل�ض 
..م�صتقبل  م��ل��ه��م  “واقع  ���ص��ع���ر  حت��ت  الإم����رات���ي���ة 
برع�ية كرمية من �صمو ال�صيخة ف�طمة  م�صتدام”، 
بنت زايد بن �صقر اآل نهي�ن – قرينة �ص�حب ال�صمو 

ح�كم عجم�ن رئي�صة جمعية اأم املوؤمنني.
العم�ل،  ل��ري���دة  عجم�ن  م��رك��ز  يف  امللتقى  ح�صر 
اإدارة  جمل�ض  ع�صو  علي،  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
غ��رف��ة جت�����رة و���ص��ن���ع��ة ع��ج��م���ن ورئ��ي�����ص��ة جمل�ض 
���ص��ي��دات اع���م����ل ع��ج��م���ن، واأ����ص���م����ء ���ص��ه��داد املدير 
جمل�ض  وع�صوات  امل��وؤم��ن��ني،  اأم  جلمعية  التنفيذي 
ال�صيدات  م��ن  وع���دد  عجم�ن  اأع��م���ل  ���ص��ي��دات  اإدارة 

و�ص�حب�ت امل�ص�ريع وع�صوات جمعية اأم املوؤمنني.
واأك�������دت ال���دك���ت���ورة اآم���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة، اأن ي����وم امل�����راأة 
تقدمه  م���  على  وع��رف���ن  تتويج  الإم���رات��ي��ة مبث�بة 
اأن  اإىل  ري���دة ورفعة وطنه�، م�صرة  امل��راأة يف �صبيل 
م�ص�هم�ت املراأة يف القط�ع القت�ص�دي تربهن على 
املك�نة التي و�صلت اإليه� املراأة الإم�راتية، ففي ك�فة 
مي�دين العمل و�صلت املراأة ملختلف واأعلى املن��صب 
ب�ملنجزات  م�صيدة  وال�صرافية،  القي�دية  الوظيفية 
النوعية التي وفرته� القي�دة الر�صيدة لتمكني املراأة 
وذلك منذ النهج الذي ار�ص�ه موؤ�ص�ض الدولة املغفور 
اهلل  “طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه 
لت�صبح مث�ل  ري�دته�  وتعزيز  امل��راأة  لتمكني  ثراه” 

ع�ملي� يحتذى به.
اآل  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  وج��ه��ت  كلمته�  وخ���الل 
علي، التهنئة للمراأة الإم�راتية واأكدت على �صرورة 
يف  امل�ص�همة  وتعزيز  التميز  وموا�صلة  العط�ء  بذل 
اأك��دت على دور امل��راأة يف بن�ء  النه�صة ال�ص�ملة، كم� 
ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع وغ��ر���ض ال��ق��ي��م وال���ع����دات الطيبة 
وتعزيز  احل��ي���ة  ج��ودة  حت�صني  على  ذل��ك  وانعك��ض 

ال�صع�دة واليج�بية.  
التنفيذي  املدير  �صهداد  اأ�صم�ء  اأ���ص���دت  ج�نبه�  من 
اأعم�ل  �صيدات  جمل�ض  بجهود  املوؤمنني  اأم  جلمعية 
عجم�ن يف تنظيم هذا امللتقى بهذه املن��صبة العظيمة 

امل��راأة الإم�راتية،  التي متثل يوم�ً خ�لداً يف م�صرة 
اأن توا�صل  ففيه جندد العهد للوطن والقي�دة على 
اإخال�ض وجد  العط�ء بكل  ابنة الم����رات دوره��� يف 
التي  للقي�دة  ع��رف���ن���ً  الوطنية  التنمية  يف  وات��ق���ن 
وال���دع���م والهتم�م  ال��رع���ي��ة  ك���ل  ل��ل��م��راأة  ق��دم��ت 

الع�ملية، مقدمة  اإىل م�ص�ف  الذي يرتقي مبك�نته� 
منوذج�ً فريداً يف العط�ء الوطني يف كل املج�لت يف 
وبن�ء  القرار،  �صنع  مراكز  وت�صدر  والعمل  التعليم 

الأ�صرة وحتقيق التالحم املجتمعي.
ال���دور  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ه��دف 

الف�عل للمراأة يف بن�ء املجتمع وقدرته� على تخطي 
ال�صع�ب، ودفعه� نحو موا�صلة حتقيق اأعلى املك��صب 
املراأة الفع�ل  امللتقى دور  له� وملجتمعه�، كم� يعك�ض 
ويف  والوطن،  الأجي�ل  بن�ء  يف  الكبرة  وت�صحي�ته� 

جميع امله�م التي تتوله� دون ا�صتثن�ء.

تن�ول املحور الأول لأعم�ل  “واقع ملهم”  وبعنوان 
اآل  �صيخة  الع��م���ل  ل��رائ��دة  املهنية  امل�صرة  امللتقى 
علي، حيث قدمت للح�صور نبذة عن مقوم�ت جن�ح 
رائد العم�ل والتي تبداأ من ت�صجيع الأ�صرة واإمي�ن 
ال��ف��رد ب��ق��درات��ه، م��ع ���ص��رورة امل��ث���ب��رة والج��ت��ه���د يف 

املعنية  اجل��ه���ت  ت��وف��ره  م���  ظ��ل  يف  ل�صيم�  التعلم 
ونظرية،  عملية  ت��دري��ب  م��ن�����ص���ت  م��ن  ال���دول���ة  يف 
وكذلك ال�صتف�دة من اجله�ت املعنية بدعم اأ�صح�ب 
م�صرته�  ب�ل�صرح  وت��ن���ول��ت  امل�����ص���ري��ع،  و���ص���ح��ب���ت 
كم�  والتحدي�ت،  ال�صع�ب  مواجهة  وكيفية  املهنية 
الأغذية  2020 كمدير  اك�صبو  ان عمله� يف  اأك��دت 
وامل�صروب�ت عزز من خرباته� و�ص�هم ب�صكل مب��صر 
اأف�صل  على  وامل�ص�ريع  الأع��م���ل  اأ�صح�ب  اإط��الع  يف 

املم�ر�ص�ت يف جم�ل الأطعمة وال�صي�فة.
امللتقى حتت عنوان  اأعم�ل  الث�ين من  املحور  وج�ء 
خليفة،  را���ص��د  م��وزة  وقدمته  الإم�راتي”  “ال�صنع 
واأكدت  احلي�تية  جتربته�  للح�صور  �صرحت  حيث 
الأبن�ء  تربية  يف  الإم�راتية  امل��راأة  دورة  اأهمية  على 
واملهذب  الراقي  والأ�صلوب  وغر�ض مب�دئ الحرتام 
ب�لع�دات  والح���ت���ف����ظ  الخ���ري���ن  م���ع  ال��ت��ع���م��ل  يف 

الطيبة وغر�صه� يف نفو�ض الأبن�ء.
كم� �صملت اعم�ل امللتقى ور�صة عمل بعنوان “قر�ض 
قدمته� موزة بن ح�صيبة،  الرباقع زينة وح�صمة” 
���ص��رح��ت��� للح�صور  وم����رمي را����ص���د خ�����ص��ي��ف، ح��ي��ث 
وكيفية  ال��ربق��ع  اأج�����زاء  وت�صنيف  ال���رباق���ع  اأن�����واع 
قدم  امللتقى  وخ���الل  ه��ذا  وخي�طته.  ال��ربق��ع  ق�ض 
رائد الأعم�ل ال�صعودي حممد اأمر �صعيد موؤ�ص�ض 
منتجع زوي� ال�صحي، التهنئة للح�صور مبن��صبة يوم 
املراأة الإم�راتية، وقدم نبذة عن املنتجع وم� يوفره 
وال�صت�صف�ء  ال��ع��الج  وط���رق  �صحية  خ��دم���ت  م��ن 
الع�ملية،  ال���ط���رق وامل��ع���ي��ر  اأح�����دث  امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى 
وم��� ي��وف��ره املنتجع م��ن ال��ع��الج���ت احل��دي��ث��ة على 
لتعزيز  واملتخ�ص�صني  الطب�ء  من  جمموعة  اي��دي 
الن�ص�ط واحليوية ومنط احلي�ة ال�صحي، كم� وجه 

الدعوة لزي�رة املنتجع والتعرف عليه عن كثب.
اآل  اآم��ن��ة خليفة  وخ���الل امل��ل��ت��ق��ى ق���م��ت ال��دك��ت��ورة 
علي، رئي�صة جمل�ض �صيدات اأعم�ل عجم�ن، واأ�صم�ء 
املوؤمنني،  اأم  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ���ص��ه��داد 
للملتقى  ال��راع��ي��ة  امل��ت��ح��دث���ت واجل���ه����ت  ب��ت��ك��رمي 
للتنمية  عجم�ن  جمعية  للرتاث،  ال�ص�رقة  “معهد 
الج��ت��م���ع��ي��ة وال��ث��ق���ف��ي��ة، ط��ي��ف الإم�������رات، لفي�ض 

للعطور، احلال �صتور، ا�صتديو براجيل، ليلة فرح« 
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% ن�سبة امل�اطنات الإماراتيات من اإجمايل م�ظفات »ات�سالت من اإي اآند«  76
•• اأبوظبي -وام: 

التي اأطلقت هويته� املوؤ�ص�صية املحّدثة حتت  توا�صل “ات�ص�لت الإم�رات”، 
املراأة  جهوده� لتعزيز ح�صور  اآند”،  اإي  “ات�ص�لت من  التج�رية  العالمة 
الإم�راتية يف قط�ع التكنولوجي� وتوفر فر�ض عمل نوعية للمواطن�ت يف 
خمتلف قط�ع�ت ال�صركة، ل�صيم� يف ظل حتقيقه� ن�صب توطني للمراأة تعد 

الأعلى على م�صتوى القط�ع التج�ري يف دولة الإم�رات.
فقد ارتفعت ن�صبة املواطن�ت الإم�راتي�ت من اإجم�يل املوظف�ت لت�صل اإىل 
ال�صرك�ت  اأوائ���ل  م��ن  التي  الإم�رات”  “ات�ص�لت  يف  ح�لي�ً   76% ق��راب��ة 
الإم�راتية التي اأ�صهمت يف متكني املراأة الإم�راتية، وقدمت منوذج�ً يحقق 

كل قيم وتوجه�ت الدولة حي�ل التوازن بني اجلن�صني.

وحتتفي “ات�ص�لت من اإي اآند” بيوم املراأة الإم�راتية الذي ي�أتي هذا الع�م 
ال�صيخة  �صمو  بتوجيه�ت  م�صتدام”  م�صتقبل  ملهم..  “واقع  �صع�ر  حتت 
الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة 
توؤكد  اإذ  الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة 
واملزاي�  الدعم  بك�مل  تتمتع  الم�راتية  امل��راأة  اأن  اآند”  اإي  من  “ات�ص�لت 
الوظيفية التي يتمتع به� الذكور داخل ال�صركة وعلى ك�فة امل�صتوي�ت بدءاً 
من مراحل التعيني الأوىل كخريجة متدربة مروراً بك�فة مراحل التدريب 

والت�أهيل والتطوير.
امل��راأة وتكّر�ض  الر�صيدة يف متكني  القي�دة  اأه��داف  ال�صركة بتحقيق  وتلتزم 
جهوده� و�صي��ص�ته� يف املوارد الب�صرية لتعزيز التنوع والندم�ج الجتم�عي 
الجتم�عي  ال��ت��ق��دم  يف  الن�ص�ئية  ال��ق��وة  لت�ص�هم  ل��ل��م��راأة  والق��ت�����ص���دي 

“ يف هذا  “ ات�ص�لت  وق�لت  ف�علية.  اأك��رث  للدولة بطريقة  والقت�ص�دي 
ال�����ص��دد :” تن�صجم ه��ذه اجل��ه��ود م��ع روؤي���ة قي�دتن� يف دع��م ال��ت��وازن بني 
اجلن�صني يف جميع القط�ع�ت وهو م� يتجلى بو�صوح مع ح�صول العديد 
القط�عني احلكومي  ب�صكل متزايد يف  ب�رزة  اأدوار قي�دية  الن�ص�ء على  من 
التدريبية  املزاي�  من  العديد  تقدم  اأنه�  الإم�رات«.واأو�صحت  يف  واخل��ض 
والت�أهيلية للمراأة املواطنة م� رفع من ن�صب ومعدلت تواجده� يف ال�صركة 
تخطى  اإمن���  و  املحلي  الت�ص�لت  قط�ع  يف  فقط  لي�ض  الأع��ل��ى  من  وب�تت 
ذلك لي�صبح ن�صيب املراأة الإم�راتية الع�ملة يف ات�ص�لت من اأعلى الن�صب 
ن�صبة توطني  م�صتوى  احل���ل على  كم� هو  الدولة  التج�ري يف  القط�ع  يف 
الإم�راتيني يف ال�صركة التي بلغت قرابة %52، بينم� بلغت ن�صبة املواطن�ت 

الإم�راتي�ت %35 من اإجم�يل املوظفني الإم�راتيني يف ال�صركة.

الإماراتيات  % ن�سبة   58
العامالت ب�زارة املالية  

من اإجمايل م�ظفيها
•• دبي-وام:

اأن  امل���ل��ي��ة  اأك���د ���ص��ع���دة يون�ض ح���ج��ي اخل���وري وك��ي��ل وزارة 
الوزارة بذلت جهوداً كبرة لتمكني املراأة وتطوير قدراته� 
يف  ف�عاًل  عن�صراً  لتكون  الفر�صة  له�  واأت���ح��ت  ومه�راته�، 
ر�صم وتنفيذ املب�درات وامل�ص�ريع وحتقيق الإجن�زات وق�ل اإن 
ن�صبة الن�ص�ء الإم�راتي�ت الع�مالت يف الوزارة بلغت 58% 
من اإجم�يل املوظفني الأمر الذي يعك�ض الدور الكبر الذي 
توليه الوزارة للمراأة الإم�راتية. واأ�ص�ف �صع�دته يف ت�صريح 
له يف يوم املراأة الإم�راتية اأن الإم�رات اأظهرت قدرته� على 
حتقيق الري�دة ع�ملي�ً يف جم�ل دعم املراأة، وهو م� مت ت�أكيده 
من خالل ح�صوله� على مواقع متقدمة يف املوؤ�صرات الع�ملية 
اخل��صة بتحقيق التوازن بني اجلن�صني، نتيجة اإطالق ودعم 
القي�دة احلكيمة ملب�درات وم�ص�ريع عديدة تهدف اإىل متكني 
املراأة وتعزيز ح�صوره� يف املجتمع، اإ�ص�فة اإىل الدعم الذي 
الحت�د  رئي�صة  م��ب���رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  تقدمه 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي 
الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية والذي ر�صخ قدرة 
املراأة الإم�راتية على �صغل من��صب رفيعة و �ص�هم بتطوير 
القدرات التعليمية و الإبداعية للن�ص�ء الإم�راتي�ت وتعزيز 

فر�صهن ب�صغل من��صب ري�دية.
واأ�ص�ف اأن يوم املراأة الإم�راتية من��صبة ه�مة ن�صتذكر من 
خالله� الإجن�زات الكبرة التي حققته� الن�ص�ء الإم�راتي�ت 
مثلت  والتي  الدولة،  ت�ريخ  مر  على  القط�ع�ت  خمتلف  يف 
ركيزة داعمة يف بن�ء م� و�صلت اإليه الدولة اليوم من تقدم 

يف جميع املج�لت.

•• ال�صارقة - وام:

“رواد”  الري�دية  امل�ص�ريع  لدعم  ال�ص�رقة  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
ت�صجيل  ب�ل�ص�رقة  القت�ص�دية  التنمية  ل��دائ��رة  الت�بعة 

. 214 م�صروع� جديدا خالل الع�م 2021 
ا�صتحوذت مدينة ال�ص�رقة على م� ن�صبته 67 يف امل�ئة من 
امل�ص�ريع اجلديدة فيم� توزعت ب�قي امل�ص�ريع بواقع 21 يف 
امل�ئة يف املنطقة ال�صرقية و12 يف امل�ئة للمنطقة الو�صطى 

.
 2021 ع�م  خالل  التمويلية  املوافق�ت  قيمة  بلغت  فيم� 
جديدة  م�ص�ريع   6 ل�ص�لح  دره��م  مليون   2.6 م��ن  اأك��رث 
وذلك بواقع 1.2 مليون درهم متويل مب��صر من املوؤ�ص�صة 
الت�صهيالت  دره��م متويل غر مب��صر عرب  و1.4 مليون 

امل�صرفية.
ح�صلت  التي  امل�ص�ريع  اإجم�يل  ارتف�ع  املوؤ�ص�صة  واأو�صحت 
اإن�ص�ء  منذ  الع�صوية  اأو  التمويل  عرب  �صواء  الدعم  على 
قيمة  اإج��م���يل  بلغت  فيم�  م�صروع�   957 اإىل  املوؤ�ص�صة 
الدفع�ت التمويلية منذ 2005 وحتى نه�ية ع�م 2021 
13.4 مليون درهم  32 مليون درهم منه�  اإىل  م� ي�صل 
م��ن خ���الل ب��رن���م��ج ال��ت��م��وي��ل امل��ب������ص��ر م��ن ق��ب��ل موؤ�ص�صة 
غر  التمويل  طريق  ع��ن  دره��م  مليون  و18.6  “رواد” 

املب��صر من خالل الت�صهيالت امل�صرفية.
و ا�صتحوذت م�ص�ريع القط�ع التج�ري على الن�صيب الأكرب 
منه� بعدد 623 م�صروع� متثل 65 يف امل�ئة من اإجم�يل 
املهني  ال��ق��ط���ع  م�����ص���ري��ع  �صجلت  فيم�  امل��دع��م��ة  امل�����ص���ري��ع 
عدد 314 م�صروع� وبن�صبة 33 يف امل�ئة وبلغت م�ص�ريع 

القط�ع ال�صن�عي عدد 20 م�صروع� وبن�صبة 2 يف امل�ئة.
ال�ص�در   2021 لع�م  ال�صنوي  التقرير  نت�ئج  اأو�صحت  و 
عن “رواد” اأن املوؤ�ص�صة حققت نت�ئج اإيج�بية خالل الع�م 
الع�ملية  اجل�ئحة  فر�صته�  التي  التداعي�ت  رغ��م  امل��صي 
على امل�صهد القت�ص�دي الع�ملي و جنحت يف اأن تلعب دورا 
ال�صغرة  امل�ص�ريع  لقط�ع  التع�يف  جهود  دع��م  يف  رئي�صي� 
ا�صتع�دة  م���ن  ال�����ص���رق��ة ومت��ك��ي��ن��ه  اإم�������رة  وامل��ت��و���ص��ط��ة يف 
ن�ص�طه ومنوه وذلك من خالل تبني حزمة متك�ملة من 

دعم  يف  كبر  ب�صكل  �ص�همت  التي  واحل��واف��ز  الت�صهيالت 
ا�صتمرارية اأعم�ل امل�ص�ريع وتخفيف وط�أة التداعي�ت التي 

فر�صته� اجل�ئحة.
و اأ�ص�ر التقرير اإىل اأنه خالل الع�م 2021 �صجلت امل�ص�ريع 
م�صروع�   214 املوؤ�ص�صة  ع�صوية  اإىل  املن�صمة  اجلديدة 
امل�ئة  يف   67 ن�صبته  م�  على  ال�ص�رقة  مدينة  وا�صتحوذت 
بواقع  امل�ص�ريع  ب�قي  توزعت  فيم�  اجلديدة  امل�ص�ريع  من 
21 يف امل�ئة يف املنطقة ال�صرقية و12 يف امل�ئة للمنطقة 
ع�م  خالل  التمويلية  املوافق�ت  قيمة  بلغت  كم�  الو�صطى 
م�ص�ريع   6 ل�ص�لح  دره��م  2.6 مليون  اأك��رث من   2021
1.2 مليون دره���م مت��وي��ل مب��صر  ب��واق��ع  ج��دي��دة وذل���ك 
من املوؤ�ص�صة و1.4 مليون درهم متويل غر مب��صر عرب 

الت�صهيالت امل�صرفية.
رئي�ض  ال�صويدي  ه��ده  ب��ن  ع��ب��داهلل  �صلط�ن  �صع�دة  ق���ل  و 
دائرة التنمية القت�ص�دية ب�ل�ص�رقة : “ �صكل الع�م امل��صي 
و  ب�لدولة  التنمية القت�ص�دية  حمطة ف��صلة يف م�صرة 
مثل الع�م 2021 ع�م اخلم�صني الذي احتفلت فيه الدولة 
الإجن�زات  من  م�صت  ع�م�  وبخم�صني  الذهبي  بيوبيله� 
روؤيته�  خالله  الدولة  اأطلقت  كم�  ال�صثن�ئية  و  النوعية 
تعمل  والتي  املقبلة  اجلديدة  ع�م�  للخم�صني  الطموحة 
على و�صع دولة الإم�رات �صمن م�ص�ف اأف�صل دول الع�مل 
الع�م  ميثل  ذل��ك  ج�نب  واإىل  التنموية  النواحي  ك�فة  يف 
واقت�ص�دية  اأ�صواأ ج�ئحة �صحية  التع�يف من  ع�م   2021

ي�صهده� الع�مل خالل الألفية الراهنة.
ي�صكل  واملتو�صطة  ال�صغرة  امل�ص�ريع  قط�ع  اأن  اأ���ص���ف  و 
لعب� رئي�صي� يف الروؤية التنموية امل�صتقبلية للدولة و ركيزة 
اأ�ص��صية من رك�ئز جهود التع�يف وذلك لأهميته يف تعزيز 
�صي��ص�ت التنويع القت�ص�دي وت�صريع وترة النمو وتوليد 
فر�ض اأعم�ل جت�رية و�صن�عية وخدمية ف�صال عن دوره 

الرئي�صي يف بن�ء وتطوير الكوادر الب�صرية الوطنية.
خالل  “رواد”  موؤ�ص�صة  اأعم�ل  نت�ئح  اأن  ال�صويدي  اأك��د  و 
اجلهود  وجن����ح  املتبع  امل�����ص���ر  �صحة  ت��وؤك��د   2021 ال��ع���م 
املبذولة يف الرتق�ء بقدرات واإمك�ني�ت قط�ع ري�دة الأعم�ل 
ب�لإم�رة ودفعه نحو م�صتوي�ت اأكرث تقدم� تخدم تطلع�ت 

وتوجه�ت الإم�رة والدولة خالل املرحلة املقبلة.
مدير  املحمود  عبداهلل  علي  حمد  �صع�دة  ق���ل  ج�نبه  من 
موؤ�ص�صة “رواد” اإن املوؤ�ص�صة تعمل وفق روؤية متك�ملة لدعم 
قط�ع امل�ص�ريع ال�صغرة واملتو�صطة وزي�دة ن�صبة م�ص�همته 
اأن نت�ئج الع�م  ب�لن�جت املحلي الإجم�يل لالإم�رة مو�صح� 
2021 ت��رتج��م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف ه���ذا الجت�����ه و اأن 
ال�صرتاتيجيني  ال�صرك�ء  مع  ب�لتع�ون  م�صتمرة  املب�درات 
لب��ت��ك���ر ق��ن��وات دع��م ج��دي��دة وت��ط��وي��ر م�����ص���در وجم�لت 

متويل اإ�ص�فية ل�ص�لح امل�ص�ريع ال�صغرة واملتو�صطة .
املب�درات  م��ن  جمموعة  �صهد   2021 ال��ع���م  اأن  اأو���ص��ح  و 
الأعم�ل  ورائ���دات  ل��رواد  املوؤ�ص�صة  قدمته�  التي  النوعية 
الإم�راتيني والتي �ص�همت يف تعزيز جهود التع�يف ومتكني 
اأبرزه�  وم��ن  والنمو  الأع��م���ل  موا�صلة  من  م�صروع�تهم 
ا�صتملت  التي  و  الر�صوم  ب�لإعف�ءات من  املتعلقة  احلوافز 
ن�صبة  اإىل ج�نب تخ�صي�ض  9 جه�ت حكومية  ر�صوم  على 
ال�صنوية للجه�ت  امل�صرتي�ت  امل�ئة من  10 يف  ل تقل عن 
احلكومية ل�ص�لح امل�ص�ريع الإم�راتية ال�صغرة و املتو�صطة 
وور�ض  ب�ملب�درات  مرتبطة  اإ�ص�فية  وامتي�زات  وت�صهيالت 
من  وغره�  املهنية  والدبلوم�ت  التدريب  وبرامج  العمل 
على  املوؤ�ص�صة  عملت  التي  وامل��درو���ص��ة  النوعية  اخل��دم���ت 
�صرك�ئه�  م��ع  والتن�صيق  ب���ل��ت��ع���ون  لأع�����ص���ئ��ه���  تقدميه� 

ب�جله�ت احلكومية والقط�ع اخل��ض.
و بلغ اإج��م���يل ت��ع���ق��دات امل�����ص���ري��ع الأع�����ص���ء م��ع اجله�ت 
قيمة   2021 خ����الل  ال�������ص����رق���ة  اإم��������رة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
قيمة  زي����دة  املوؤ�ص�صة  وت�صتهدف  دره��م���   1،074،381
ه����ذه امل�����ص��رتي���ت م���ن خ����الل م��ن��ح امل�����ص���ري��ع امل���زي���د من 
التع�قدات والفوز مبن�ق�ص�ت اجله�ت احلكومية فيم� بلغ 
امل�ص�ريع الإم�راتية  املوؤ�ص�صة من  اإجم�يل قيمة م�صرتي�ت 
الأعم�ل  ورائ���دات  رواد  ع��دد  دره��م���.وارت��ف��ع   176،378
امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن اخل���دم����ت ال���ص��ت�����ص���ري��ة امل��ق��دم��ة من 
م�صتفيدا   62 وب��واق��ع  م�صتفيدا   1،561 اإىل  املوؤ�ص�صة 
خالل الع�م 2021 وبزي�دة قدره� 18 م�صتفيدا مق�رنة 
 17 قبول  مت  فيم�   .. ال�ص�بق  الع�م  يف  امل�صتفيدين  بعدد 
درا�صة جدوى مقدمة من اأ�صح�ب امل�ص�ريع ومق�بلة 276 

رائد و رائدة اأعم�ل والتع�مل مع 6،552 ا�صتف�ص�رات من 
قبل رواد الأعم�ل.

امل�ص�ريع  لأ���ص��ح���ب  ج��دي��دة  م�ص�ح�ت  املوؤ�ص�صة  وف���رت  و 
من  �صرك�ئه�  م��ع  ب�لتن�صيق  وذل��ك  واملتو�صطة  ال�صغرة 
م���راك���ز متخ�ص�صة   10 ق���م��ت  ح��ي��ث  اخل��������ض  ال��ق��ط���ع 
لالأعم�ل يف من�طق خمتلفة ب�إم�رة ال�ص�رقة ب�حت�ص�ن 35 
 2021 خالل ع�م  “رواد”  م�صروع� من اأع�ص�ء موؤ�ص�صة 
كم� جنحت املوؤ�ص�صة يف التف�ق مع جمموعة جديدة من 
جديدة  اإ�ص�فية  م�ص�ح�ت  بتوفر  �صتقوم  التي  اجل��ه���ت 

ل�ص�لح امل�ص�ريع خالل املرحلة املقبلة.
لأع�ص�ئه�  اأول��وي��ة  مبنح   2021 خ��الل  املوؤ�ص�صة  وق�مت 
للم�ص�ركة يف العديد من الفع�لي�ت التي مت تنظيمه� من 
اجله�ت واملوؤ�ص�ص�ت احلكومية املختلفة ومنه� معر�ض حق 
“منبت”  مهرج�ن  و  ع��م���ن  ب�صلطنة  ال��ت��ج���ري  الم��ت��ي���ز 
ال���زراع���ي و اأي������م ال�����ص���رق��ة ال��رتاث��ي��ة – ال�����دورة ال���� 18 
وفع�لي�ت �صوق الربيع ومهرج�ن لي�يل رم�ص�ن ومعر�ض 
للمجوهرات  الأو�صط  ال�صرق  ومعر�ض  الرم�ص�ين  امل��صة 
وال�����ص���ع���ت وم��ع��ر���ض رواد الأع���م����ل ال�����ص��غ���ر وع����دد من 
اجلل�ص�ت املرتبطة بقط�ع ري�دة الأعم�ل مثل جل�صة /ق�صة 
وامل�ص�ركة يف  امل�صتقبل/  اأعم�ل/ وجل�صة /رواد  رائد  جن�ح 
موؤ�ص�صة  منت�صبي  ل�ص�لح  حم��ق��ق��ة/  /اأم��ن��ي���ت��ك  م��ب���درة 
ال�ص�رقة للتمكني الجتم�عي ويف جل�صة /�صوؤال وجواب يف 
مب�دراته�  تنفيذ  املوؤ�ص�صة  وا�صلت  كم�  الفرن�ص�يز/،  ع�مل 
املجتمعية بهدف تنمية وتطوير بيئة ري�دة الأعم�ل و�صمل 
لأف�صل فكرة م�صروع  “م�صروعي”  اإط��الق م�ص�بقة  ذلك 
رائد ومن�ق�صة م�صتقبل م�ص�ريع القط�ع الزراعي والأمن 
الن�صخة  وت��ن��ظ��ي��م  ال���راب���ع  رواد”  “جمل�ض  يف  ال��غ��ذائ��ي 
املدار�ض  لطلبة  الأع���م����ل/  /جن���وم  م��ب���درة  م��ن  ال�ص�بعة 

واجل�مع�ت.
زي����دة يف  �صجلت  “رواد”  موؤ�ص�صة  اأن  اإىل  الإ���ص���رة  جت��در 
ن�صبة التوطني خالل ع�م 2021 لت�صل اإىل 94 يف امل�ئة 
2020 كم� ارتفعت  88 يف امل�ئة يف الع�م  مق�رنة بن�صبة 
يف   86.1 مق�بل  امل���ئ��ة  يف   90 اإىل  املوظفني  ر�ص�  ن�صبة 

امل�ئة يف الع�م 2020.

»رواد« ال�سارقة تدعم 957 م�سروعا بقيمة 32 ملي�ن درهم 

بنات الإمارات ح�س�ر لفت بقطاع ال�سكك احلديدية
•• اأبوظبي-وام:

بقط�ع  مرموقة  مك�نة  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  حققت 
ال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة يف دول����ة الإم��������رات ب��ع��د اأن 
�صطرت بنج�ح�ته� ق�ص�ص�ً ملهمة تربهن للع�مل 
املج�لت  خو�ض  على  ق����درات  الإم�����رات  بن�ت  اأن 
التي  ال�ص�ملة  التنموية  النه�صة  اإط����ر  يف  ك�فة 

ت�صهده� للدولة.
ع�لية  تن�ف�صية  ق��درة  الإم���رات��ي��ة  امل���راأة  وبرهنت 
على التعلم والتطوير واكت�ص�ب اخلربات العملية 
العمل يف  اأهلته� خلو�ض معرتك  التي  واملعرفية 
احليوية  ب�لقط�ع�ت  اأ�صوة  اجلديد  القط�ع  ه��ذا 
الأخ������رى، م���وؤك���دة ج��دارت��ه��� وك��ف���ءت��ه��� يف �صتى 
امل���ج����لت وح��ر���ص��ه��� ع��ل��ى امل�����ص���ه��م��ة ال��ف���ع��ل��ة يف 
م�صرة بالده� ل�صيم� من خالل العمل امليداين 
اأهم  ال��ي��وم  لت�صغل  ال��رج��ل  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب���ً 
امل�صروع  تطوير  يف  وت�صهم  ال�صركة  يف  املن��صب 

الوطني ال�صرتاتيجي “قط�ر الحت�د«.
املطور  للقط�رات”،  “الحت�د  �صركة  وت��وا���ص��ل 
وامل�صغل ل�صبكة ال�صكك احلديدية الوطنية يف دولة 
الإم�رات العربية املتحدة، جهوده� لتمكني املراأة 
القط�ع�ت  يعد من  ال��ذي  القط�ع  الإم���رات��ي��ة يف 
احلديثة يف الدولة، وذلك يف اإط�ر حر�ض ال�صركة 
الرامية  الر�صيدة  القي�دة  بتوجيه�ت  والتزامه� 
خمتلف  يف  ومتكينه�  امل���راأة  م�ص�ركة  تعزيز  اإىل 

القط�ع�ت.
وت�صغل املراأة يف “الحت�د للقط�رات” العديد من 
العملي�ت  غرفة  يف  ع�م  مراقب  اأبرزه�  املن��صب، 
وخمطط �صوؤون الإنت�ج ومهند�ض مركز التحكم 
يف العملي�ت وخمطط �صي�نة الأ�صول، واأخ�ص�ئي 
تن�صيق فني يف ق�صم حرم  واأخ�ص�ئي  اإدارة عقود، 
الطريق، ورئي�ض ق�صم حرم القط�ر، واخت�ص��صي 

اإدارة م�ص�ريع ا�صرتاتيجية.
ت�أ�صي�صه�  منذ  للقط�رات”  “الحت�د  حتر�ض  و 
جم�ل  يف  الفع�لة  امل��ب���درة  منهجية  تطبيق  على 
ل�صيم�  املواطنة  للكف�ءات  والتدريب  التوظيف 
ال�صكك  قط�ع  يف  م�ص�همتهن  لتعزيز  املواطن�ت 
راأ�ض  ال�صتثم�ر يف  احلديدية حيث حتر�ض على 

الدولية،  املع�ير  مع  يتم��صى  مب�  الفكري  امل���ل 
الوظ�ئف  من  الكثر  توفر  على  ذل��ك  وينطبق 

اجلديدة.
ب�لتع�ون  ال�����ص��رك��ة،  اأط���ل���ق���ت  الإط��������ر  ه����ذا  ويف 
املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ه��د  م��ع 
لل�صكك  نوعه  م��ن  دب��ل��وم  اأول   ،»ADVETI«
لنيل  �صنوات  ث��الث  ال��دول��ة مدته  احل��دي��دي��ة يف 
�صه�دة الدبلوم يف ال�صكك احلديدية، بهدف دعم 
ن�جحة  مهنية  م�صرة  لتحقيق  الوطنية  الكوادر 
وي�صم  امل���وا����ص���الت،  واإدارة  ه��ن��د���ص��ة  جم�����ل  يف 
الوطنية  ال��ك��ف���ءات  م��ن  نخبة  ال��دب��ل��وم،  برن�مج 
ال�صركة،  ل��دى  ع�ملون  موظفون  بينهم  املميزة 
توؤهلهم  متنوعة  جم���لت  يف  خالله  تخ�ص�صوا 
و”ُم�صغل  ق�طرات”  “فني  وظ���ئ��ف  لي�صغلوا 
و”�ص�ئق  قط�ر”  و”مراقب  ال�صكك”  م��ع��دات 

قط�ر” و”فني عرب�ت«.
كم� حتر�ض “الحت�د للقط�رات” ب�صكل م�صتمر 
على تقدمي خمتلف �صبل الدعم للمراأة الإم�راتية 
بيئة عمل متك�ملة  ال�صركة من خالل توفر  يف 
وخ�����ربات ت�����ص��م ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����ص��ني لتطوير 
مه�راته� و�صم�ن حتقيق اأف�صل م�صتوي�ت العمل 
والإن���ت����ج���ي���ة، ���ص��م��ن م��وؤ���ص�����ص��ة ع�����ص��ري��ة ري�دية 

والت�أهيل  ال��ت��درب  له�  تتيح  جت����ري،  ت��وج��ه  ذات 
اأ�صخم  م��ن  واح��د  وتطوير  ق��ي���دة  يف  للم�ص�همة 
يف  التحتية  البنية  وم�ص�ريع  الهند�صية  امل�ص�ريع 
ت�ريخي�ً من خالل  اإجن���زاً  الدولة، والذي ي�صكل 
تطوير �صبكة �صكك حديدية رائدة تقدم خدم�ته� 
الأجي�ل  ي�صمل  مب���  واملنطقة  الإم������رات  ل��دول��ة 

الق�دمة.
ال�صركة على متكني  اإط����ر حر�ض  ذل��ك يف  ي���أت��ي 
ن�ص�ء الإم�رات من حتقيق طموح�تهن وتوظيف 
يف  وف���ع��اًل  م�ص�هم�ً  ج���زءاً  لي�صبحن  مه�راتهن 
اأطلقته�  التي  الق�دمة  اخلم�صني  م�صرة  حتقيق 

القي�دة الر�صيدة موؤخراً .
مع  ب���ل��ت��ع���ون  للقط�رات”  “الحت�د  ووف�����رت 
اجل��ه���ت امل��ت��ع���ق��دة وال�����ص��ري��ك��ة، وال��ت��ي ت��ع��م��ل يف 
الث�نية  املرحلة  يف  والت�صييد  الت�صميم  جم���لت 
من  نخبة  وتوظيف  لتدريب  فر�ص�  ال�صبكة،  من 
وتخ�ص�ص�ت  جم����لت  يف  الإم����رات���ي���ة  ال��ك��ف���ءات 
اإط����ر حر�صه�  وذل���ك يف  ال��ق��ط���ع.،  م��ن  متنوعة 
ب�لقدرات  ال�ص�بة  الإم�راتية  املواهب  تزويد  على 
الفنية واملهنية الالزمة لت�صهيل تطورهم املهني 

لي�صبحوا من اخلرباء الرائدين �صمن القط�ع.
حر�صت  ال���داخ���ل���ي،  ال���ت���دري���ب  اإىل  وب�?�ص�فة 

الحت�د للقط�رات على بن�ء �صراك�ت مع جمموعة 
وور�ض  ب��رام��ج  لتنظيم  امل��وؤ���ص�����ص���ت  م��ن  متنوعة 
اأه��م اخلرباء  اإ���ص��راف  عمل تدريبية دوري��ة حتت 
يف املج�ل، مب� ي�ص�هم يف ا?رتق�ء بخربة وجتربة 

الع�ملني لدين� وتعزيز تطورهم املهني.
“الحت�د  يف  اإم������رات�����ي������ت  م���وظ���ف����ت  واأك���������دت 
اأنه  “وام”،  الإم����رات  اأنب�ء  لوك�لة  للقط�رات”، 
ال�صكك احلديدية  الرغم من حداثة قط�ع  على 
امل��راأة الإم�راتية ج�صدت  يف دول��ة الإم����رات، لكن 
والطموح مم�  اجل���د  العمل  مث�ًل يف  من خالله 
ت�أ�صي�ض  عملية  يف  وف���ع��اًل  مهم�ً  �صريك�ً  جعله� 
يف رحلة  ق��وي���ً  احل��ي��وي، وم�ص�هم�ً  ال��ق��ط���ع  ه��ذا 
تقدمه وازده�ره .. م�صرين اإىل جهود “الحت�د 
للمراأة  احل��ي��وي  ال����دور  ت��ع��زي��ز  يف  للقط�رات” 
الإم�راتية ب�لقط�ع وحتقيق م�ص�ركته� الإيج�بية 

الف�علة يف التنمية امل�صتدامة.
وق����ل���ت امل��ه��ن��د���ص��ة خ��ل��ود امل���زروع���ي ن���ئ��ب مدير 
امل�صروع يف “الحت�د للقط�رات”: “ اأ�صعر ب�لفخر 
العمل  يف  �ص�همت  اإم���رات��ي��ة  مهند�صة  اأول  ك��وين 
وال�صرتاتيجي  ال��وط��ن��ي  امل�����ص��روع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ق���ط����ر الحت����������د، وال�����ي�����وم جن����د جم���م���وع���ة من 
املهند�ص�ت التحقن ب�ل�صركة �صمن فريق ت�صغيل 

املرحلة الأوىل وكذلك فريق عمل املرحلة الث�نية 
للم�صروع وهذا بف�صل �صي��صة ال�صركة التي اأت�حت 
ملوظف�ته� من الن�ص�ء فر�صة امل�ص�ركة والن�صم�م 
التدريبية  وال��������دورات  ال���ربام���ج  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ت��ع��زي��ز امل����ه�����رات ال��ق��ي���دي��ة وبن�ء 
اإىل ج�نب  املهنية،  املج�لت  اخل��ربات يف خمتلف 
التي  واملهنية  املتخ�ص�صة  ال��ربام��ج  م��ن  العديد 
وحم�ك�ة  امل��راأة  �صخ�صية  و�صقل  بن�ء  �ص�أنه�  من 
املزروعي،  واأك���دت  العمل.”  بيئة  يف  احتي�ج�ته� 
ال��ت��ي ت��خ��رج��ت م���ن ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة يف ج�معة 
الإم�رات  ابنة  حققته�  التي  املك�نة  اأن  الإم����رات، 
هي بف�صل دعم القي�دة الر�صيدة لدولة الإم�رات، 
و�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي 
التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��رئ��ي�����ص��ة الأع���ل���ى  وال��ط��ف��ول��ة 
الأ�صرية، الداعمة الأوىل للمراأة الإم�راتية والتي 
اليوم  لت�صبح  وت�أهيله�  امل��راأة  متكني  يف  �ص�همت 

�صريكة يف نه�صة الدولة.
من ج�نبه�، ق�لت ميث�ء الرميثي، مراقب ع�م يف 
غرفة العملي�ت، اأن املراأة الإم�راتية حققت مك�نة 
مميزة وري�دية وبرهنت على جن�حه� يف خمتلف 
مي�دين العمل وقدرته� على تبوء من��صب قي�دية 

يف  رئي�صي�ً  م�ص�هم�ً  لت�صبح  املج�لت  خمتلف  يف 
م�صرة التنمية التي ت�صغله� الدولة، م�صرة اإيل 
للقط�رات  الحت���د  ب�صركة  العمل  اأن جتربته� يف 
ك�نت ن�جحة ل �صيم� واأن م�صروع قط�ر الحت�د 

يعد م�صروع�ً وطني�ً ا�صرتاتيجي�ً مميزاً.
اتخ�ذ  يتطلب  ال�صركة  يف  عمله�  اأن  اإىل  ونوهت 
قرارات فورية يف حلظ�ت ط�رئة ل ميكن ت�أجيله� 
اأهلته�  وا�صعة  اكت�ص�به� خربات  اأ�صهم يف  م�  وهو 
لتخ�ذ القرارات ال�ص�ئبة ب�صكل �صريع ويف الوقت 
امل��ن������ص��ب.م��ن ج��ه��ت��ه���، ق���ل��ت م��ي��ث��� ع��ب��د العزيز 
حرم  ق�صم  يف  فني  تن�صيق  اأخ�����ص���ئ��ي  ال��ه���ج��ري، 
يوم  للقط�رات”،اإن  “الحت�د  ب�صركة  ال��ط��ري��ق 
امل����راأة الإم���رات��ي��ة مب��ث���ب��ة ت��ق��دي��ر وت��ك��رمي لبنة 
ال��ت��ي حققته� خالل  ع��ل��ى الإجن������زات  الإم������رات 
ال�صعي  ملوا�صلة  له�  وحم��ف��زاً  امل��صية  ال�صنوات 
وال��ب��ذل م��ن اأج���ل نه�صة ال��وط��ن وامل�����ص���ه��م��ة يف 
وذل����ك يف ظل  اإ����ص���راق����ً،  اأك����رث  م�صتقبل  حت��ق��ي��ق 
والذي متكنت  الر�صيدة  للقي�دة  املتوا�صل  الدعم 
املراأة الإم�راتية من خالله� حتقيق مك�نة ري�دية 
يف خمتلف القط�ع�ت برهنت من خالله� قدرته� 
على تبوء اأعلى املن��صب القي�دية.واأو�صحت ميث�، 
التي تخرجت من تخ�ص�ض الهند�صة املدنية من 
ان�صم�مه�  اأن  ال�ص�رقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل�معة 
ل�صركة الحت�د للقط�رات ج�ء لرغبته� يف العمل 
�صمن امل�صروع الذي يعد اأحد اأكرب م�ص�ريع البنية 
التحتية يف دولة الإم�رات، وبهدف اكت�ص�ب اخلربة 
امل��ي��دان��ي��ة م��ن ال��ع��م��ل يف ه���ذا امل�����ص��روع الوطني 
ال�صويدي،  ع��زة  املهند�صة  ق�لت  ال��رائ��د.ب��دوره��� 
رئ��ي�����ض ق�����ص��م ح���رم ال��ق��ط���ر ب�������إدارة ال��ه��ن��د���ص��ة يف 
اإن  للقط�رات”،  “الحت�د  ب�صركة  امل�ص�ريع  قط�ع 
ابنة الإم�رات حققت اإجن�زات �صخمة يف خمتلف 
املج�لت لت�صبح اليوم م�ص�هم�ً رئي�صي�ً يف م�صرة 
التنمية يف الدولة، م�صرة اإىل اأن �صركة الحت�د 
امل��راأة وتعزيز  للقط�رات توا�صل العمل على دعم 
امل�صروع  ه��ذا  يف  امل�ص�همة  على  وقدرته�  مك�نته� 
ال���وط���ن���ي ال����ص���رتات���ي���ج���ي م���ن خ����الل ال������دورات 
التعليمية والتقني�ت احلديثة وتوفر بيئة عمل 

ري�دية.
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•• اأبوظبي-الفجر

ب����ن ثعلوب  ����ص���ع����دة حم���م���د  رح�����ب 
ال����درع����ي رئ��ي�����ض احت������د الإم��������رات 
الحت�د  �صفر  واجل��ودو  للم�ص�رعة 
وال�صالم  لل�صداقة  للجودو  ال��دويل 
اأع�ص�ء  اجل���ودو  ب�أ�صرة  والإن�ص�نية 
الحت���د ال��دويل ال�"198 دولة" يف 
اإم�رات املحبة وال�صالم التي حتت�صن 
بطولة  م��ن  ع�صر  الث�لثة  الن�صخة 
للجودو،  ����ص���الم  ج���ران���د  اب���وظ���ب���ي 
موا�صلة لنج�ح�ت الإم�رات يف ك�فة 
ل�صت�ص�فة  ت�صتعد  وه��ي  امل��ج���لت، 
البطولة  من  ع�صر  الث�لثة  الن�صخة 
م���وا����ص���ل���ة ل���ل���ت���ع����ون م����ع الحت�������د 
ال��دويل للجودو IJF ال��ذي ب��داأ يف 
2009 ب��صت�ص�فة البطولة الأوىل 
من بطولة )جراند بريك�ض( والتي 
اجل�ئزة  ل��ب��ط��ول��ة  ب��ع��ده���  حت���ول���ت 

الكربى للجراند �صالم للجودو.
نرحب  احل������ب  – ب���ك���ل  واأ�������ص�������ف 
ع��صمتن�  يف  الم���������رات  ب�����ص��ي��وف 
ت�صتعد  وه�����ي  اب���وظ���ب���ي  احل��ب��ي��ب��ة 
جراند  ابوظبي  بطولة  ل�صت�ص�فة 
وذل���ك خالل   ،2022 ل��ع���م  ���ص��الم 

اأكتوبر   23 وحتى   21 من  الفرتة 
ال���ق����دم، وال���ت���ي ت��ع��ت��رب واح�����دة من 
الحداث الري��صية الع�ملية الكربى، 
ال�����دويل  الحت���������د  اأع����ل����ن  اأن  ب���ع���د 
البطولة بدء  للجودو ح�صب لئحة 
الت�صجيل اعتب�را من اليوم الثنني 
وحتى يوم 15 اأكتوبر الق�دم ، وقد 
تقدمت حتى الن 8 دول من خالل 
موقع الحت�د الدويل قبل فتح ب�ب 
الت�صجيل وهي منتخب�ت البحرين، 
غيني�،  ان��غ��ول،  ال��ع��راق،  ال�صعودية، 

غ�مبي�، الدمن�رك، وتركم�ن�صت�ن.
يتعلق  ف��ي��م���  الدرعي–  واأ�����ص�����ف 
الأول  م��ن��ت��خ��ب��ن���  ب����������ص����ت����ع����دادات 

اليوم  من  اعتب�را  �صيبداأ  للبطولة 
املجر  اىل  ب�ل�صفر   8-29 الث��ن��ني 
مركز  يف  دويل  م��ع�����ص��ك��ر  لإق�����م����ة 
الحت�د الدويل للجودو يف بوداب�صت 

، بعد  اأي����م   10 مل��ده  وال���ذي ي�صتمر 
يف  للم�ص�ركة  اإي��ط���ل��ي���   اىل  يتوجه 
املق�م  ال�����دويل  امل��ن��ت��خ��ب���ت  م��ع�����ص��ك��ر 
بوداب�صت  اىل  ال���ع���ودة  ق��ب��ل  ه��ن���ك 

اأوزبك�صت�ن  اىل  لل�صفر  ا���ص��ت��ع��دادا 
للم�ص�ركة يف بطولة الع�مل للجودو 
التي تق�م يف ط�صقند خالل الفرتة 
من 6 اىل 12 اأكتوبر ،والتي ت�صم 

الع�مل  يف  امل�صنفني  الالعبني  اأب��رز 
اأربعة  منتخبن�  ق�ئمة  �صمت  وق��د 
، وهم  ت�����ص��ن��ي��ف��ه��م  لع���ب���ني ح�����ص��ب 
طالل �صفيلي الذي ي�ص�رك يف وزن 

حتت 81 كغم وجرجوري عمران يف 
 90 90 كغم وظ�فر يف حتت  حتت 
ك��غ��م وحم��م��دوف ع��م��ر ف���وق 100 
ب��ط��ول��ة ط�صقند  ك��غ��م وق���د ���ص��م��ت 

اإغالق  ق��ب��ل  دول����ة    33 الآن  ح��ت��ى 
ب�ب الت�صجيل اليوم ، وبعده� تتجه 
اأبوظبي  ل��ب��ط��ول��ة  منتخبن�  ان��ظ���ر 

الكربى .

•• اأبوظبي-وام:

يتوجه منتخبن� الوطني للجودو اليوم  الثنني  اإىل املجر لإق�مة مع�صكر 
دويل مبركز الحت�د الدويل للجودو يف بوداب�صت ي�صتمر 10 اأي�م �صمن 
�صالم"  "جراند  اأبوظبي  بطولة  ثم  الع�مل  لبطولة  الفريق  ا�صتعدادات 

املقررة من 21 اإىل 23 اأكتوبر الق�دم.
وبعد انته�ء املع�صكر، �صيتوجه منتخبن� اإىل اإيط�لي� للم�ص�ركة يف مع�صكر 
املنتخب�ت الدويل املق�م هن�ك قبل العودة اإىل بوداب�صت ا�صتعدادا لل�صفر 
اإىل اأوزبك�صت�ن للم�ص�ركة يف بطولة الع�مل للجودو التي تق�م يف ط�صقند 

من 6 اإىل 12 اأكتوبر وت�صم اأبرز الالعبني امل�صنفني يف الع�مل.
�صفيلي  و هم طالل  ت�صنيفهم  لعبني ح�صب   4 منتخبن�  ق�ئمة  �صمت 
 90 "حتت  81 كجم و ج��رج��وري ع��م��ران  ال���ذي ي�����ص���رك يف وزن حت��ت 
100 كجم" ،  "فوق  90 كجم" وحممدوف عمر  "حتت  كجم" وظ�فر 
ب�ب  اإغ��الق  قبيل  دول��ة   33 م�ص�ركة  الآن  وت�صهد بطولة ط�صقند حتى 

الت�صجيل غدا، وبعده� تتجه اأنظ�ر منتخبن� لبطولة اأبوظبي الكربى.

و رحب �صع�دة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ض احت�د الإم�رات للم�ص�رعة 
ال��دويل للجودو لل�صداقة وال�صالم والإن�ص�نية  واجل��ودو �صفر الحت���د 
ب�أ�صرة اجلودو اأع�ص�ء الحت�د الدويل ال�"198 دولة" يف اإم�رات املحبة 
و ال�صالم التي حتت�صن الن�صخة ال�13 من بطولة اأبوظبي جراند �صالم 
مع  وللتع�ون  ك�فة  امل��ج���لت  يف  الإم�����رات  لنج�ح�ت  موا�صلة  للجودو، 
2009 ب��صت�ص�فة البطولة  IJF الذي بداأ يف  الحت�د الدويل للجودو 

الأوىل.
احلبيبة  ع��صمتن�  يف  الإم�����رات  ب�صيوف  نرحب  احل��ب  "بكل  واأ���ص���ف: 
لع�م  ���ص��الم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  ل�صت�ص�فة  ت�صتعد  وه��ي  اأب��وظ��ب��ي 
الع�ملية الكربى، بعدم�  الري��صية  الأحداث  من  تعترب  والتي   ،2022
الت�صجيل  ب��دء  البطولة  ل��ل��ج��ودو ح�صب لئ��ح��ة  ال���دويل  الحت����د  اأع��ل��ن 

اعتب�را من اليوم الثنني وحتى 15 اأكتوبر الق�دم".
و اأو�صح اأنه تقدم حتى الآن 8 دول من خالل موقع الحت�د الدويل قبل 
فتح ب�ب الت�صجيل وهي منتخب�ت البحرين وال�صعودية والعراق واأجنول 

وغيني� وج�مبي� والدمن�رك وتركم�ن�صت�ن.

•• دبي-وام: 

احتفل ن�دي املطية ، ب�لإعالن عن اإطالق اأول ن�دي للكريكت واأول ن�دي 
برع�ية  وذل��ك   ، اجلديد  ال�صع�ر  عن  الإع��الن  مع  تزامن�  بدبي  للهوكي 
لإن�ص�ء  الن�دي  خطة  عر�ض  مع  لال�صتثم�ر،  لن��د  فيوت�صر  نوبل  �صركة 

ا�صت�د ري��صي جديد بعد احل�صول على املوافق�ت اجلديدة.
"رافلز وايف" بدبي، بح�صور ال�صيخ  ج�ء ذلك يف موؤمتر �صحفي بفندق 
�صعيد بن طحنون اآل نهي�ن، وال�صيخ بطي اآل مكتوم، وجمعة عتيق مدين 
رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي للن�دي، ومنرة البلو�صي ن�ئب 

رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير الع�م، واأع�ص�ء جمل�ض الإدارة وامل�صوؤولني.
املطية  ن���دي  �صع�ر  ب�لإعالن عن  �صع�دته  وعرب جمعة عتيق م��دين، عن 
اجلديد الذي ميتزج �صع�ره ب�ألوان تعدد الن�ص�ط�ت الري��صية فيه، معلن� 

عن اإن�ص�ء اأول ن�دي للكريكت واأول ن�دي للهوكي بدولة الإم�رات.
وق�ل: "نخطط يف امل�صتقبل لإ�ص�فة العديد من الأن�صطة الري��صية يف 

الن�دي مثل الب�دل تن�ض واجلولف واجلوجي�صتو واألع�ب القوى والعديد 
من الري��ص�ت املختلفة التي �صيتم الإع��الن عنه� قريب�... كم� نخطط 
لإن�ص�ء م�صبح اأوملبي وملعب ع�ملي للكريكت بعد احل�صول على املوافق�ت 
ري��صية  جملة  اإط��الق  �صيتم  اأن��ه  اأي�ص�  املخت�صة." واأع��ل��ن  اجله�ت  من 
التي  والفع�لي�ت  الن�ص�ط�ت  اأخب�ر  اأبرز  ت�صتعر�ض  �صنوية  ن�صف  للن�دي 

�صيقوم به� الن�دي والإجن�زات التي �صيحققه�.
النه�صة  مواكبة  على  حري�ض  املطية  ن���دي  اأن  البلو�صي  منرة  واأك���دت 
الن�ص�ئية يف الدولة يف خمتلف قط�ع�ت احلي�ة، وي�أتي الإعالن عن حزمة 

املب�درات اجلديدة تزامن� مع الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية.
وق���ل��ت: "يخطط ال��ن���دي لإع����داد وت���أه��ي��ل ال�����ص��ي��دات وال��ف��ت��ي���ت للعمل 
ن�ص�ئية  ف��رق  وت�صكيل  اإن�ص�ء  ج�نب  اإىل  الن�ص�ئية  الري��صة  جم���لت  يف 
ري��صية حتر�ض على تفعيل دور املراأة يف جميع من�حي احلي�ة، مب� ي�صهم 
يف الرتق�ء بحي�ة املجتمع ككل، �صعي� لتكون الثق�فة الري��صية جزءاً ل 

يتجزاأ من حي�ة املراأة الإم�راتية".

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

ُتوج جنوم العني بجوائز رابطة املحرتفني الإم�راتية  للمو�صم ال�ص�بق بفوزهم 
بعدد من اجلوائز الفردية ، كم� ف�ز جمهور بطل دوري اأدنوك للمحرتفني 

وك�أ�ض الرابطة بج�ئزة اأكرب ح�صور جم�هري يف املو�صم ال�ص�بق.
ج�ء ذلك يف احلفل الأنيق الذي نظمته رابطة املحرتفني الإم�راتية بق�صر 
والرع�ة  والالعبني  الأندية  بح�صور ممثلي  اأبوظبي  الع��صمة  يف  الم���رات 
اأهمه�  الفقرات  من  ع��دد  على  احلفل  وا�صتمل   ، املختلفة  الع��الم  وو�ص�ئل 

عرو�ض الفيديو الرائعة التي ن�لت ا�صتح�ص�ن احل�صور.
ويف اكت�ص�ح وا�صح جلوائز املو�صم ، ج�ءت ح�صيلة اجلوائز التي حققه� جنوم 
الذهبي  القف�ز   ، اإم���رات��ي(  لع��ب  اأف�صل   ( الأح��ب���ب��ي  بندر  الق�ئد   : العني 
 ، اأف�����ص��ل لع��ب مقيم واع���د(  اي��ري��ك )  ال��ربازي��ل��ي   ، للح�ر�ض خ���ل��د عي�صى 
لب�  ال��ت��وج��ويل  وُت���وج   ، اجل��م��ه��ور(  ب�ختي�ر  لع��ب  اأف�صل   ( رحيمي  �صفي�ن 
يف  اأجنبي  لع��ب  لأف�صل  الذهبية  الكرة  ج�ئزة  هي   ، جوائز  بثالث  كودجو 
املو�صم ال�ص�بق ، وبج�ئزة اأجمل هدف من اختي�ر اجلمهور وهو الهدف الذي 
اأحرزه يف مرمى الوحدة يف مب�راة الكال�صيكو ال�صهرة ، ثم ن�ل ج�ئزة هداف 

الدوري الم�راتي.
اأف�صل م��درب يف  وُت��وج م��درب العني الأوك���راين �صرجي ري��ب��روف بج�ئزة 
املو�صم امل��صي بعد من�ف�صة مع الروم�ين اأولريو كوزمني ، وال�صربي غوران 

ت�فيدت�ض.
كم� �صمت الق�ئمة املخت�رة لفريق الأحالم وجود 7 من جنوم العني  : خ�لد 
عي�صى، اإريك جورجيني�ض، دانيلو اأربوليدا، بندر الأحب�بي ، حممد عب��ض ، 

�صفي�ن رحيمي ، كودجو لب�.
اللجنة  رئي�ض  العني  بن�دي  الكرة  �صركة  اإدارة  هن�أ ع�صو جمل�ض  من ج�نبه 

مطر  ال��دك��ت��ور  برئ��صة  ال��ك��رة   �صركة  اإدارة  جمل�ض  غ��م��ران  مطر  الفنية  
بجوائز  ال��رائ��ع  العين�وي  والتتويج  ال�ص�بق  املو�صم  اإجن����زات  على  الدرمكي 
املو�صم ، كم� اأثنى على التنظيم الرائع حلفل الرابطة وجهوده� الكبرة يف 

تعزيز مف�هيم الحرتاف.
كم� فند غمران اأن فوز مدرب و لعبي العني بغ�لبية جوائز املو�صم هو تتويج 
الذي  امل��صي  املو�صم  ط��وال  اجلميع  به�  ي�صطلع  التي ظل  الكبرة  للجهود 
حتققت فيه الأهداف املر�صومة بف�صل روح الفريق الواحد والعمل الدوؤوب ، 

م�صراً اإىل اأن اجلوائز الفردية تعزز دوافع الفريق والأفراد.

مع بدء الت�سجيل لبط�لة اأب�ظبي الي�م:

الدرعي يرحب باأ�سرة الحتاد الدويل للج�دو يف اإمارات ال�سالم

الي�م.. منتخب اجل�دو يت�جه اإىل ب�داب�ست 
لبدء ال�ستعدادات لبط�لة اأب�ظبي

»املطية« يطلق ناديني للكريكت 
واله�كي بدبي

يف حفل �شهده ق�شر االإمارات 

جن�م العني يكت�سح�ن ج�ائز رابطة املحرتفني الإماراتية 
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الفجر الريا�ضي

اأبرم  بعدم�  احل�لية  النتق�لت  ف��رتة  خ��الل  غريبة  اأزم��ة  الإ�صب�ين  بر�صلونة  واج��ه 
ب�صبب  ال�صفق�ت  ه��ذه  قيد  ب��ع��دم  م��ه��دداً  ك���ن  ولكنه  الثقيل  العي�ر  م��ن  �صفق�ت 

م�صكالت "البلوغران�" يف اللتزام بقواعد اللعب النظيف.
قيد  من  يتمكن  مل  بينم�  ال�صفق�ت  جميع  قيد  يف  الك�ت�لوين  الن�دي  وجن��ح 
اأن حتدث  "الليغ�"، قبل  اأول جولتني من  الالعب الفرن�صي جول كوندي يف 

انفراجة وي�صبح الالعب الق�دم من اإ�صبيلية ر�صمي�ً يف �صفوف الرب�ص�.
ال�صيف  �صفق�ت  قيد  ع��دم  اأزم���ة  م��ن  بر�صلونة  خ��رج  عملي�ً   ARA�ل ووف��ق���ً 
على  غريبة  حلول  اإىل  جل���أ  بعدم�  م�صتقباًل  عليه  توؤثر  قد  دي��ون  تكبد  ولكنه 
قيد  من  ليتمكن  الرابعة،  القت�ص�دية  الرافعة  تفعيل  وه��ي  الري��صي  الو�صط 
لعبيه اجلدد، اإذ ذكر الن�دي الك�ت�لوين يف بي�ن ر�صمي اأنه مت بيع %24.5 من 
مليون   100 مق�بل  الإعالمية  اخلدم�ت  �صرك�ت  لإح��دى  بر�صلونة  �صتوديوه�ت 
تفعيلهم�  اقت�ص�ديتني مت  رافعتني  اأول  ت�صمنت  التف��صيل  اإىل  ب�لن�صبة  اأم�  ي��ورو. 
البث ملدة  %25 من حقوق  ال�صيف بيع  الن�دي خ��وان لبورت� هذا  من قبل رئي�ض 
ال�صم�لية،  اأمريك�  يف  ا�صتثم�ر  �صندوق  وهو   ،Sixth Street اإىل  ع�م�ً   25
نفذ الن�دي العملية على مرحلتني: اأوًل ب�ع %10 ثم ب�ع %15 املتبقية من 

ال�%25 بعد اأن ح�صل على اإذن البيع من الأع�ص�ء.
للن�دي  يورو  مليون   519 ال�صتثم�ر  دفع �صندوق  املق�بل  يف 
لكن يف ح�ص�ب�ت الن�دي الك�ت�لوين، اإذ ُيح�صب بيع الأ�صول 
667.5 مليون )موزعة بني ال�صنوات  هذا كدخل قدره 
وهو  و2023-2022(،   2022-2021 امل���ل��ي��ة 
قدره�  ميزانية  بو�صع  الن�دي  اإدارة  ملجل�ض  �صمح  رقم 
للق�ص�ء  احل�لية  امل�لية  ال�صنة  دولر  مليون   1.300
تعزيز  ذل���ك،  وبف�صل  ال�صلبية،  القيمة  ���ص���يف  ع��ل��ى 
العودة  بهدف  الالعبني  كب�ر  م��ن  ب�لعديد  الفريق 
الب�لغ  الفرق  للمن�ف�صة على جميع الألق�ب. واأ�صبح 
التي  يورو  مليون   519 بني  يورو  مليون   148.5
يورو  مليون  و667.5   Sixth Street دفعه� 
التي تظهر يف ح�ص�ب�ت بر�صلونة من خالل الأموال 
راأ�ض  زي�دة  نف�صه من خالل  الن�دي  ا�صتثمره�  التي 
امل�ل، م� �صمح للعملية اأن يكون له� ت�أثر اأكرب على 

النت�ئج احل�ص�بية.
اأم� ال�صرر القت�ص�دي الذي �صيتكبده بر�صلونة هو 
هذه  ينفذ  حتى  قر�ض  على  للح�صول  ا�صطر  اأن��ه 
اإذ يبلغ معدل الف�ئدة على هذا  العلمية القت�ص�دية 
تعني  اأن  ميكن  حقيقة  وه��ي   ،%  6 ح���وايل  التمويل 
تكلفة اإ�ص�فية ترتاوح بني 60 و80 مليوًن� يف املجموع، 
مع الأخذ يف العتب�ر طبيعة هذه العملي�ت حيث ي�صتغرق 

الوقت لإع�دة امل�ل ي�صر ب�لتكلفة امل�لية النه�ئي.
ومن اأجل اإدارة حقوق البث التلفزيوين هذه، اأن�ص�أ كل من بر�صلونة 
وهي   ،Locksley Invest SL هي  ث�لثة  �صركة  �صرتيت  �صكيث  و 
من�ورة عملت على الت�أكد من اأن املدقق �صيتحقق من �صحة الدخل ب�لك�مل، 
يف املق�بل مل يتمكن الن�دي من حتمل هذه التكلفة عن طريق البنك اخل��ض 
ب��ه، وك���ن احل��ل ه��و طلب قر�ض اآخ��ر م��ن بنك �ص�نت�ندر م��� اأدخ���ل ال��ن���دي يف 
ح�ص�ب�ت معقدة. ورغم ذلك رئي�ض "ل ليغ�" خ�فير تيب��ض مل يقبل اأن مبلغ 
148.5 مليون يورو الذي ا�صتثمره بر�صلونة يف العملية يجب اأن ي�صتخدم حلل 
م�صكلة اللعب امل�يل النظيف، ونتيجة لذلك ا�صطر الن�دي اإىل تن�صيط رافعتني 
 .Socios اإىل   Barça Studios % م��ن   24.5 بيع  م��ن خ��الل  اآخ��ري��ن 
الك�ت�لوين  الأعم�ل  اململوكة لرجل   Orpheus Media % اإىل  و24.5 
جيم�ض روري�ض، وهو يف املجموع ب�لن�صبة لهذه العملية الب�لغة %49 من قبل 
200 مليون، بينم� �صيخ�صر بر�صلونة  املنتج ال�صمعي ح�صل دخل بر�صلونة على 
البنوك و�صيتعني عليه  العملي�ت القت�ص�دية مع  لهذه  نتيجة  يورو  مليون   41

اإيج�د طريقة للح�صول عليه� من خالل قنوات اأخرى يف الفرتة املقبلة.

ب�ملخ�صرمة  اأو�ص�ك�  ن�ومي  الي�ب�نية  النجمة  اأ�ص�دت 
البطولت  يف  لقًب�  ب�23  امل��ت��وج��ة  ولي�م�ض  �صرين� 
يف  الكرب"  "القوة  ب�أنه�  وو�صفته�  ال��ك��ربى  الأرب���ع 
ت�ريخ كرة امل�صرب، بينم� ت�صتعد المركية لعتزاله� 
ع����مل ال��ك��رة ال�����ص��ف��راء يف ب��ط��ول��ة ال���ولي����ت املتحدة 

املفتوحة.
ق����ل���ت اأو����ص����ك���� ال���ت���ي ح���رم���ت ���ص��ري��ن��� م���ن مع�دلة 
ب��صم  امل�صجل  الكربى  البطولت  يف  القي��صي  الرقم 
اأ�صقطته�  ع��ن��دم���  ك�����ورت،  م����رغ����ري���ت  ال���ص��رتال��ي��ة 
اعتزال  ن��ب���أ  اإن   ،2019 م��ي��دوز  فال�صينغ  نه�ئي  يف 

المركية اأبك�ه�.
واأ�ص�فت الالعبة الف�ئزة ب�أربع بطولت كربى، وهي 
اأمركي من  اأم ي�ب�نية واأب  اأ�صول خمتلطة من  من 

ه�يتي، اأن ولي�م�ض قد �صقت الطريق لالأقلي�ت.
ال��ب��ط��ولت الربع  اآخ����رة  ع��ل��ى ه���م�����ض  ال�صبت  ق���ل��ت 

وا�صع  اإرثه�  اأن  "اأعتقد  الثنني  تنطلق  التي  الكربى 
ال��ن��ط���ق ح��ًق��� ل���درج���ة اأن����ه ل مي��ك��ن��ك ح��ت��ى و�صفه 

ب�لكلم�ت".
غّرت  "لقد  ع����ًم����   24 ال��ب���ل��غ��ة  ال��الع��ب��ة  وت���ب��ع��ت 
� مل ي�صمعوا اأبًدا  الري��صة كثًرا. لقد اأدخلت اأ�صخ��صً
عن التن�ض يف الري��صة. اأعتقد اأنني نت�ج م� فعلته. لن 
اأكون هن� من دون �صرين�، فينو�ض وع�ئلته� ب�أكمله�. 

اأن� ممتنة جًدا له�".
واأردفت "اأعتقد ب�صدق اأنه� القوة الكرب يف الري��صة. 
اأن� ل اأح�ول عن ق�صد التقليل من قيمة )ال�صوي�صري 
روج���ي���ه( ف��ي��درر اأو )ال���ص��ب���ين راف����ي���ل( ن������دال. اأن� 
فقط اأعتقد اأنه� اأهم م� حدث على الإطالق يف هذه 
الري��صة". وق�لت اأو�ص�ك� اإنه ك�ن يراوده� ال�صعور اأن 
عن  تعلن  اأن  قبل  حتى  لعتزاله�  تخطط  ولي�م�ض 
ذلك ر�صمًي� يف مق�ل يف جملة فوغ يف وقت �ص�بق من 
حًق�.  غريًب�  الأم��ر  "ك�ن  و�صرحت  ال�صهر.  ه��ذا 
قبل  تورنتو  يف  الأوىل  مب�راته�  �ص�هدت 
البك�ء  ب��داأت يف  م�  ل�صبب  اإعالنه�. 
بذلك...�صعرت  ���ص��ع��رت  لأن���ن���ي 
وك����أن���ه���� ك����ن���ت ت�����ص��ت��ع��د لآخ����ر 
رق�صة له� يف الولي�ت املتحدة. 
بداأت يف البك�ء، ثم اأعلنت ذلك يف 

اليوم الت�يل".
ق�لت اأو�ص�ك� اإن ولي�م�ض األهمت جياًل 
جديًدا من الالعبني ال�صود يف التن�ض 
الأكرث  اجل��زء  هو  ه��ذا  يل،  "ب�لن�صبة 
و�صوًح�. ولكن اإذا نظرمت اإىل كل �صخ�ض 
من لون ب�صرتن�، فمن الوا�صح اأنن� �صرن� 

على خط�ه�".

الدي�ن تالحق بر�سل�نة و�سفقات 
ال�سيف تنقذ ت�سايف

اأو�ساكا: �سريينا »الق�ة الأكرب« يف 
تاريخ كرة امل�سرب 

الرو�سية كا�ساتكينا تت�ج 
بلقب دورة غرانبي 

حققت الرو�صية داري� ك��ص�تكين�، امل�صنفة ت��صعة ع�ملًي�، 
اأر�ض �صلبة،  لقب دورة غرانبي الكندية )250( على 
بفوزه� يف النه�ئي على ال�صرتالية داري� �ص�فيل 4-6، 
6-4 ع�صية انطالق بطولة الولي�ت املتحدة املفتوحة، 

رابعة البطولت الربع الكربى يف كرة امل�صرب.
يف  ال�����ص���د���ض  ال��ل��ق��ب  ع����ًم����(   25( ك��ص�تكين�  ورف��ع��ت 
م�صرته� الحرتافية والث�ين هذا الع�م، بعد اأن حققت 
� يف وقت  لقب دورة �ص�ن خو�صيه على اأر�ض �صلبة اأي�صً

�ص�بق من ال�صهر احل�يل.
احل�دي  النه�ئي  خ��صت  ال��ت��ي  لك��ص�تكين�  ميكن  ول 
احلظر  ب�صبب  ب��الده���  األ���وان  حمل  م�صرته�  يف  ع�صر 
املفرو�ض اإثر غزو رو�صي� لأوكراني� منذ �صب�ط-فرباير 

امل��صي.

وهذا الفوز الث�لث للرو�صية اأم�م امل�صنفة 73 ع�ملًي� من 
ثالث مواجه�ت بينهم�، علًم� اأن الخرة، الع�ئدة بعد 
غي�ب �صنة جلراحة يف وتر اأخيل، ك�نت تخو�ض النه�ئي 
اخل�م�ض له� يف دورات املحرتف�ت لكن الأول منذ هونغ 

كونغ يف ت�صرين الأول-اأكتوبر 2017.
املولودة يف مو�صكو  �ص�بًق�(  �ص�فيل )غ�فريلوف�  اأحرزت 
اأن ته�جر  2015 قبل  والتي مثلت رو�صي� حتى الع�م 
الوحيد  لقبه�  اجلن�صية،  على  وحت�صل  اأ�صرتالي�  اىل 
اأخرى  حت�صرية  دورة  يف   ،2017 اآب-اأغ�صط�ض  يف 
لبطولة الولي�ت املتحدة املفتوحة، عندم� توجت بلقب 

كونيكتيكيت.
يف  دارت  ه�رييت  ال�98  ك��ص�تكين�الربيط�نية  وتالقي 

الدور الأول يف فال�صينغ ميددوز التي تنطلق الثنني.

"م�صدوم" بعد  اإن���ه  ب��ورمن��وث  م���درب  ب���رك��ر  �صكوت  ق���ل 
يف  -9�صفر  ليفربول  اأم����م  لفريقه  القي��صية  ال��ه��زمي��ة 

الدوري الإجنليزي املمت�ز لكرة القدم يف اأنفيلد .
و�صجل لوي�ض دي�ز وروبرتو فرمينو ثن�ئيتني يف الهزمية 
هذا  ل��الأ���ص��واء  ال�ص�عد  لبورمنوث  ال��ت��وايل  على  الث�لثة 

املو�صم.
مب�ري�ت،  اأرب��ع  يف  هدف�   16 الآن  ب�ركر  فريق  وا�صتقبل 
املمت�ز  ال��دوري  اآخ��ر بت�ريخ  وهو م� مل يحدث لأي فريق 

يف نف�ض الفرتة.
واأ�ص�ف ب�ركر الذي ع�د فريقه للدوري املمت�ز بعد غي�ب 
ع�مني "غني عن القول اإنه� جتربة �صيئة جدا، اأن� م�صدوم 

ب�صدة". وت�بع "ل�صت منده�ص� ب�لنظر اإىل تفوق م�صتواهم 
علين� ول اأبحث عن مربرات، بع�ض الأه��داف من �صنعن�، 
ل�صن�  لأنن�  والالعبني  اجلم�هر  اأج��ل  من  ب�لأ�صف  اأ�صعر 

ج�هزين بهذا امل�صتوى".
وو�صف ليفربول ب�أنه ك�ن "ق��صي�" وب�أن لعبي بورمنوث 

ك�نوا يلهثون "من اأجل التنف�ض" اأحي�ن�.
ووا�صل "اإنه اأ�صعب يوم على لعب ومدرب ب�لطبع، �صعر 
ب���لأمل خ�رج اخلطوط وميكنني روؤي��ة الأمل على  اجلميع 

الالعبني اأي�ص�، يحت�جون اإىل م�ص�عدة".
ويف اجلولة املقبلة �صي�صت�صيف بورمنوث، الق�بع يف املركز 

ولفره�مبتون واندرارز يوم الأربع�ء.  ،16

باركر »م�سدوم« بعد خ�سارة ب�رمن�ث 
9-�سفر من ليفرب�ل 

•• دبي-وام:

فر�ض الالعبون "الأ�ص�تذة" تفوقهم على الالعبني الأقل ت�صنيف�ً، يف اجلولة 
الأوىل ملن�ف�ص�ت الن�صخة 22 لبطولة دبي املفتوحة لل�صطرجن املق�مة مبقر 
ن�دي دبي لل�صطرجن والثق�فة بدبي مب�ص�ركة 170 لعب� ولعبة من بينهم 
100 من حملة الألق�ب الدولية. فقد تغلب امل�صنف الأول الرو�صي األك�صندر 
بريدكي على الأمريكي �صوب ج�ي�ض لدا، فيم� جنح الإي��راين حممد اأمني 
طبطب�ئي يف قلب ت�أخره لفوز على الهندي اأوج��ض كولك�رين، وف�ز الهندي 
�ص�ندرو  الأرجنتيني  تغلب  فيم�  م��ه��دوي،  ر�ص�  الإي���راين  على  براج�ن�ندا 

م�ريكو على الإيراين ب�ردي� في�صي.

و على �صعيد نت�ئج الالعبني العرب تغلب امل�صري اأحمد عديل على الإم�راتي 
�ص�مل غلوم، وتغلب اليمني ب�صر القدميي على العم�ين ع�مر املع�صني، وف�ز 
القطري ح�صني عزيز على الإم�راتي في�صل علي. ويف اأبرز نت�ئج الالعبني 
امل�صنف  �صلط�ن مع  اإبراهيم  تع�دل  26 لعب�ً،  والب�لغ عددهم  الإم�راتيني 
ال�26 يف البطولة الهندي اأديتي� ميت�ل، وف�ز �صعيد اإ�صح�ق على �ص�مل عبد 
الرحيم، وف�ز عمران احلو�صني على يحيى �صعيب الك�ف. وك�نت من�ف�ص�ت 
الن�صخة ال�22 قد انطلقت اأم�ض الأول بعد توقف دام لع�مني ب�صبب ظروف 

ج�ئحة كورون�، ومن املقرر اأن ت�صتمر املن�ف�ص�ت حتى 4 �صبتمرب املقبل.
الدولة  يف  ال�صطرجن  م�صوؤويل  من  مكثف  بح�صور  الفتت�ح  حفل  حظى  و 
وامل�صوؤولني عن الري��صة يتقدمهم �صع�دة ال�صيخ �صعود بن عبد العزيز املعال 

العربي لل�صطرجن،  ال��دويل لل�صطرجن، رئي�ض الحت���د  ن�ئب رئي�ض الحت���د 
و�صعيد حممد ح�رب الأمني الع�م ملجل�ض دبي الري��صي، وترمي مطر ترمي 
رئي�ض  الفال�صي  زاي���د  ب��ن  علي  وخ���ل��د  لل�صطرجن،  الإم�����رات  احت����د  رئي�ض 
جمل�ض اإدارة ن�دي دبي لل�صطرجن والثق�فة، وح�صني عبد اهلل خوري رئي�ض 

ن�دي اأبوظبي لل�صطرجن والألع�ب الذهنية.
و وجه خ�لد علي بن زايد الفال�صي رئي�ض جمل�ض اإدارة ن�دي دبي لل�صطرجن 
والثق�فة ال�صكر جلميع ال�صخ�صي�ت الري��صية التي ح�صرت افتت�ح الن�صخة 
"تتمتع البطولة بت�ريخ طويل ح�فل جعله� ذات  وق�ل:  البطولة.  من   22
�صدى ع�ملي متميز، ومعروفة لدى الالعبني من خمتلف دول الع�مل وكثرا 
م� �ص�رك فيه� اأبط�ل ع�مل اأو ح�صل لعبون على األق�ب دولية فيه� كم� ك�نت 

على  ت�أكيد  وه��و  الع�ملية  البطولت  قمة  اإىل  و�صلوا  اآخرين  لأبط�ل  بوابة 
لدى  اأي�ص�  ب�أهمية  البطولة  "حتظى  واأ�ص�ف:  الطويل".  وت�ريخه�  قوته� 
املدار�ض  من  ع��دد  مع  املن��صب  الحتك�ك  لهم  توفر  كونه�  الإم����رات  لعبي 
ال�صطرجنية املتنوعة نظرا لأن امل�ص�ركني ميثلون نحو 30 دولة". و اأعرب 
ترمي مطر ترمي رئي�ض احت�د الإم�رات لل�صطرجن عن �صع�دته بتواجد هذا 
العدد الكبر من الالعبني اأ�صح�ب الألق�ب الدولية يف البطولة التي تعود 

بعد توقف ع�مني ورغم ذلك لزال الإقب�ل عليه� كبرا.
و اأكد اأن م�ص�ركة 170 لعب� و لعبة مبث�بة �صه�دة جن�ح مبكرة للبطولة 
الإم���رات جم�ل كبر لالحتك�ك مع مدار�ض �صطرجنية  التي توفر لأبن�ء 

خمتلفة تفيدهم يف اكت�ص�ب اخلربة.

تف�ق وا�سح لالأ�ساتذة يف اجل�لة الأوىل لبط�لة دبي املفت�حة لل�سطرجن

يوفنتو�ض  ون����دي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�صي  املنتخب  جن��م  ا�صتنكر 
من  ابتزاز  "تهديدات" و"حم�ولت  الأح��د  بوغب�  بول  اليط�يل 
م�تي��ض  الك���رب  �صقيقه  ت��وّع��د  اأن  بعد  ���ص��ده،  منظمة"  ع�ص�بة 
ب�ل�"ك�صف عن اأمور كبرة". وج�ء رد فعل بطل الع�مل 2018 يف 
اليوم الت�يل لبث مقطع فيديو على مواقع التوا�صل الجتم�عي 
كبرة"  "اأمور  عن  �صيك�صف  اإن��ه  ع�ًم�(   32( م�تي��ض  فيه  يقول 
ال��الع��ب ووال��دت��ه ييو موريب� ووكيلته  اأو���ص��ح حم�مو  ب��ول.  ع��ن 
راف�ييال بيمينت� يف بي�ن "ت�صريح�ت م�تي��ض بوغب� الأخرة على 
مواقع التوا�صل الجتم�عي لي�صت مف�ِجئة لالأ�صف. فهي ت�ص�ف 
اإىل التهديدات وحم�ولت البتزاز من قبل ع�ص�بة منظمة �صد 

اإيط�لي�  يف  املخت�صة  اجل��ه���ت  اإب���الغ  "مت  وت���ب��ع��وا  بوغب�".  ب��ول 
وفرن�ص� قبل �صهر ولن تكون هن�ك تعليق�ت اأخرى ب�ص�أن التحقيق 
اجل�ري". يف مقطع فيديو ُن�صر على مواقع التوا�صل الجتم�عي 
والإ�صب�نية(،  والإنكليزية  والإي��ط���ل��ي��ة  )الفرن�صية  لغ�ت  ب���أرب��ع 
� لعب كرة قدم حمرتف، ال�صبت  اأعلن م�تي��ض بوغب�، وهو اأي�صً
ووكيلته  بوغب�  ب��ول  �صقيقه  ب�ص�أن  كبرة  اأم��ور  عن  "الك�صف  عن 
�صقيق  واأك��د  راي��ول.  مينو  الراحل  خلفت  بيمنت�" التي  راف�ييال 
و"الرع�ة"  يوفنتو�ض  ن�ديه  كم�  مت�ًم�  ب�أ�صره"  "الع�مل  اأن  ب��ول 
ق��رار مبني على  اتخ�ذ  اأج��ل  اأ�صي�ء معينة من  ي�صتحقون معرفة 
والحرتام  التقدير  حًق�  ي�صتحق  ب��ول  ك���ن  اإذا  م�  ملعرفة  حق�ئق 

ومك�نه يف منتخب فرن�ص� و�صرف اللعب يف ك�أ�ض الع�مل واأن �صكون 
� موثوًق� به". اأ�ص��صًي� يف يوفنتو�ض واإذا ك�ن �صخ�صً

وختم اأن "كل هذا قد ي�صكل مف�ج�آت مدوية"، من دون مزيد من 
التف��صيل حول طبيعة م� �صيك�صفه. وفًق� مل�صدرين مقربني من 
بول مط�لب  ف�إن  بر�ض،  فران�ض  وك�لة  بهم�  ات�صلت  بوغب�  ع�ئلة 
فيديو  مق�طع  ن�صر  جتنب  اأراد  اإذا  كبرة  م�لية  مب�لغ  بت�صديد 
اإىل يوفنتو�ض  مزعومة. يغيب بول بوغب� )29 ع�ًم�( الذي ع�د 
النكليزي،  يون�يتد  م�ن�ص�صرت  مع  موا�صم  �صتة  بعد  ال�صيف  هذا 
ح�لًي� عن املالعب بعد تع�فيه من اإ�ص�بة يف الركبة اليمنى ومن 

املقرر اأن ي�صت�أنف املن�ف�صة يف منت�صف اأيلول/�صبتمرب.

ب�غبا ي�ستنكر »حماولت البتزاز« �سده 
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 تعترب ي��ض ووتروورلد اأبوظبي مدينة الألع�ب امل�ئية 
والوجهة  الإم���رات��ي،  ال���رتاث  م��ن  امل�صتوح�ة  الوحيدة 
الأمثل لل�صيدات لالحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية، حيث 
نظمت فع�لية فع�لية ليلة ال�صيدات، يوم اجلمعة امل��صي، 
ب�أوق�ت  ف��ري��دة  ال�����ص��ي��دات  م��ن  جمموعة  حظيت  حيث 
ترفيهية ا�صتثن�ئية مع اأجمل الألع�ب واملنزلق�ت امل�ئية 
الت�مة  اخل�صو�صية  م��ن  ب���أج��واء  الرتفيهية  وامل��راف��ق 

وب�إ�صراف فريق عمل يتكون ب�لك�مل من الن�ص�ء. 
وُت��ع��د ل��ي��ل��ة ال�����ص��ي��دات م��ن ال��ف��ع���ل��ي���ت ال�����ص��ه��رة التي 

تتيح  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  ووت���روورل���د  ي������ض  ت�صت�صيفه� 
واملرافق  الأل��ع���ب  بك�فة  ال�صتمت�ع  فر�صة  لل�صيدات 
اأجواء ترفيهية  الرتفيهية وخو�ض مغ�مرات م�ئية يف 
ال�صيدات  ك���ن  كم�  اخل�صو�صية.  من  اأج���واء  يف  فريدة 
ع��ل��ى م��وع��د م���ع ب���ق��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن الأن�����ص��ط��ة امل�ئية 
ب�أنغ�م  ال�صتمت�ع  من  متكن  حيث  الرائعة،  واملو�صيقى 
يف  امل�ص�ركة  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الأم�صية،  طيلة  جي  دي  ال��� 
جل�ص�ت الزومب� املمتعة وامللهمة التي متزج بني اللي�قة 

البدنية واليق�ع�ت املو�صيقية املميزة. 

  اأعلنت جمموعة عي�صى �ص�لح القرق و التي تتخذ 
م��ن دب��ي م��ق��راً له� ، ع��ن اإط���الق ب��رن���م��ج تطوير 
امله�رات الإم�راتية كجزء من مب�درة ن�ف�ض يف دولة 
الإم���رات العربية املتحدة ، حيث يهدف الربن�مج 

وتزويدهم  الإم���رات��ي��ة  امل��واه��ب  يف  ال�صتثم�ر  اإىل 
اأن  �ص�أنه�  م��ن  ال��ت��ي  و  املهني  للتطوير  مب�����ص���رات 
املواهب  املبذولة يف تعزيز م�صتقبل  تدعم اجلهود 
ال��ربن���م��ج ليواكب  ق��د مت ت�صميم  و   ، الإم���رات��ي��ة 

ل�صتك�ص�ف  امل�صتعدين  ال��دول��ة  مواطني  تطلع�ت 
نق�ط قوتهم و ال�ص�عني لكت�ص�ب امله�رات العملية 
املجموعة  جم���لت  يف  بقوة  لي�ص�ركوا  املعرفية  و 
من  الأوىل  ال���دف���ع���ة  اإل��ت��ح��ق��ت  وق����د   ، امل��ت��ن��وع��ة 
الدفعة  �صتلتحق  بينم�   ، ب�لربن�مج  اخل��ري��ج��ني  
الث�نية يف دي�صمرب املقبل ، يليه� املزيد من دفع�ت 
الربن�مج  يبداأ  و   .2023 ع���م  خ��الل  اخلريجني 
مبرحلة ت�أهيل تركز على تنمية امله�رات الأ�ص��صية 
التدريب  مبرحلة  ال��ب��دء  قبل  ي��وًم���،   15 مدته� 
امل��ج��م��وع��ة ح�صب  ����ص���رك����ت  ال��ع��م��ل��ي يف خم��ت��ل��ف 
على  الربن�مج  يحتوي  و  وخرباتهم.  اهتم�م�تهم 
اأن  �ص�أنه�  التي من  التقني�ت و  املم�ر�ص�ت و  اأف�صل 
متدهم ب�ملعرفة الالزمة و ترثي رحلتهم املعرفية  
ف�صاًل  الأدوار،  تب�دل  و  الختب�رات  و  ك�لتقييم�ت 
ق�دة  م��ن  �صيتلقونه  ال��ذي  التوجيه  و  ال��دع��م  ع��ن 

املجموعة يف خالل مدة الربن�مج.

كرم جمل�ض منطقة احلمرية الت�بع لدائرة �صوؤون 
ال�صواحي والقرى خم�صني طفال من امل�ص�ركني 
اأم�ض  م�ص�ء  اختتم  ال��ذي  ال�صيفي  برن�جمه  يف 

الأول بعد م�ص�ركة ح�فلة وفع�لي�ت عدة .
ال�صيفي  ال���ربن����م���ج  ف��ع���ل��ي���ت  ت��ن��ظ��ي��م  وج�����رى 
ب���ل��ت��ع���ون م��ع اأط���ف����ل ال�����ص���رق��ة ون�����دي �صيدات 
احل��م��ري��ة وه����دف اإىل ا���ص��ت��ق��ط���ب الأط����ف�����ل يف 
واملتعة  ال���ف����ئ���دة  ل���ه���م  ع�����دة ح��ق��ق��ت  ف���ع����ل���ي����ت 
تنمية  ع��ن  ف�صال  القيم  م��ن  العديد  واك�ص�بهم 

مواهبهم املختلفة .
لالأطف�ل  اليومي  ب�حل�صور  الفع�لي�ت  وحظيت 
التي  والأن�صطة  امله�رية  ال��ور���ض  يف  وانتظ�مهم 
رك�����زت م���ن ج���وان���ب ب���ن����ء ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه��م واإب������راز 
والتق�ليد  ب�����ل����ع�����دات  وت��ع��ري��ف��ه��م  م���واه���ب���ه���م 
الأ�صري  التوا�صل  وقيم  الوطن  حب  واك�ص�بهم 

والجتم�عي. وق�م �صيف عبيد بوفير ال�ص�م�صي 
رئي�ض جمل�ض منطقة احلمرية يرافقه الدكتور 
منطقة  جمل�ض  ع�صو  ال�ص�م�صي  ف���ي��ز  �صلط�ن 
بجهودهم  وال���ص���دة  الأط��ف���ل  بتكرمي  احلمرية 

وم�صتوى م�ص�ركتهم يف الفع�لي�ت التي توا�صلت 
على مدى اأ�صبوع يف ظل التق�ء اجلهود امل�صرتكة 
يوليه  م���  اإط����ر  يف  الأط��ف���ل  ب�صريحة  لالهتم�م 

املجل�ض من عن�ية ب�لأ�صر.

افتتحت بلدية منطقة الظفرة حديقة جديدة مبدينة املرف�أ يف 
ترفيهية  مرافق  توفر  بهدف  اجلمهور.  اأم���م  رقم5  احلو�ض 
العديد  التي ت�صهد  املدينة  ال�صك�ن وزوار  لتحقيق ر�ص� و�صع�دة 
حتتية  وبنية  م�صتدامة  بيئة  وتوفر  ال�صنوية،  املهرج�ن�ت  من 
اإدارة  كف�ءة  وتعزيز  املحلي.  املجتمع  احتي�ج�ت  لتلبية  متك�ملة 
الأ�صول والبنى التحتية واملرافق الع�مة واحلف�ظ على فع�ليته� 

لتعزيز ج�ذبية الإم�رة والرتق�ء مب�صتوى احلي�ة. 
وت�صم  مربع،  مرت   12،000 للحديقة  الكلية  امل�ص�حة  وتبلغ 

ب�أر�صي�ت مط�طية والأخرى  األع�ب لالأطف�ل، واحدة  منطقتي 
اإىل م�ص�ر للم�صي وملعب كرة  ب�لإ�ص�فة  ب�أر�صية رمل �ص�طئي، 
املتطلب�ت  وت��وف��ر  ال�صتخدام�ت.  متعدد  وملعب  ع�صبي  ق��دم 
الأ�ص��صية مب� ي�صمن الراحة مل�صتخدمي احلديقة من خمتلف 
ال�صرائح.   كم� ت�صتمل على اأنواع من نب�ت�ت ومغطي�ت الرتبة 
الري  بنظ�م  طبيعي  ع�صب  ومن�طق  ومثمرة  حملية  واأ���ص��ج���ر 
حتت ال�صطحي، حيث مت تزويد احلديقة مبرافق خلدمة الزوار 

و�صور خ�رجي دائم.

افتتاح حديقة جديدة مبدينة املرفاأ 
اأمام اجلمه�ر 

ليلة ال�سيدات يف يا�س ووتروورلد ال�جهة 
الأمثل لالحتفال بي�م املراأة الإماراتية

جمم�عة عي�سى �سالح القرق تطلق برناجمًا رائدًا لتط�ير املهارات ال�طنية

جمل�س منطقة احلمرية يكّرم خم�سني طفال من امل�ساركني يف الربنامج ال�سيفي 

احتفى جمل�ض دبي الري��صي بيوم املراأة الإم�راتية، حيث نظم ملتقى خ��ض 
مبنت�صب�ت املجل�ض يف مقره بحي دبي للت�صميم بح�صور �صع�دة �صعيد ح�رب 
اأمني ع�م جمل�ض دبي الري��صي، ون��صر اأم�ن اآل رحمة م�ص�عد الأمني الع�م 

وجميع منت�صب�ت املجل�ض واللجنة العلي� للت�صريع�ت.
و�ص�رك يف الحتف�لية رمي احل�ص�ين مبتكرة ري��صة التجديف اجلبلي واأول 
�صة  اإم�راتية م�صنعة للقوارب واأول اإم�راتية تبتكر ن�دي ري��صي ع�ئم وموؤ�ِصّ
ري��صية  اأول  وه��ي  امل��ه��ري  ع�ئ�صة  �ص�ركت  كم�  ري������ص��ي،  ا�صتثم�ر  �صركة 
اإم�راتية من اأ�صح�ب الهمم تت�أهل اإىل بطولت ع�ملية وحتقق اإجن���زات يف 

ري��صة الرم�ية. 

الإم�راتية  امل���راأة  ي��وم  مبن��صبة  ال�صيدات  جميع  ح���رب  �صعيد  �صع�دة  وهن�أ 
بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  اإىل  التهنئة  اآي���ت  ب�أ�صمى  نتقدم  بداية  وق���ل: 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  ال��ع���م  الن�ص�ئي  الحت����د  رئي�صة  م��ب���رك 
واإىل  الإم�����رات،  اأم  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة 
اأمه�تن� واأخواتن� وبن�تن� ملن��صبة يوم املراأة الإم�راتية، ونقول لهن جميع� كل 
واأنتم بخر و�صرور وعط�ء يتوا�صل حتت راية الوطن بقي�دة �ص�حب  ع�م 
واأخيه  اهلل،  الدولة حفظه  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل. 

 اأق�م فندق ريك�صو�ض برمييوم �صيجيت ل�صيوفه 
املُمّيزون يف الفندق وزواره من كب�ر ال�صخ�صي�ت 
حفاًل خي�لي�ً �ص�حراً احتف�ًء بخت�م عرو�ض فرقة 
ب�ليه كييف �صيتي الع�ملية ال�صهرة. وتعليق�ً على 
هذا احلدث الرائع والفريد من نوعه يف م�صر، 
الع�م ملجموعة  املدير  يلدرمي،  اإرك���ن  ال�صيد  ق�ل 
ف��ن���دق ري��ك�����ص��و���ض م�����ص��ر: ن��ح��ن ���ص��ع��داء للغ�ية 
والر�ص�  ب�لده�صة  احل�فلة  الفعل  ردود  ل��روؤي��ة 
م�ص�هدتهم  بعد  الكرام  �صيوفن�  لدى  والنبه�ر 
ل���ه���ذه ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة ال���رائ���ع���ة م���ن ع���رو����ض ب�ليه 
�صيتي  كييف  ب�ليه  ف��رق��ة  وك���ن��ت  �صيتي.  كييف 
م��رة يف م�صر  ق��ّدم��ت عرو�صه� احل��ّي��ة لأول  ق��د 
ريك�صو�ض  لفن�دق  ال��ف���خ��رة  املن�ص�آت  يف  ح�صري�ً 
ال�صيخ وريك�صو�ض برمييوم �صيجيت، وذلك  �صرم 
يف الفرتة م� بني 24 يوليو وحتى 17 اأغ�صط�ض 
على  ال�صهرة  الب�ليه  فرقة  ومتّكنت   .2022
اإده��ض اجلمهور وحب�ض  اأ�ص�بيع من  اأربعة  مدار 
اأنف��صه ب�أدائه� احلّي الذي يخلب الألب�ب لأ�صهر 

الذائعة  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة  امل�����ص��رح��ي���ت 
ال�صيت ع�ملي�ً مثل: بحرة البجع، ك�ّص�رة البندق، 

روميو وجولييت، اجلم�ل الن�ئم، �صهرزاد، احلفل 
الهزيل، دون كي�صتوت، ت�صوبني�ن� وجيزيل.

جمل�س دبي الريا�سي يحتفي بي�م املراأة الإماراتية

ليلة احتفالية رائعة يف ختام عرو�س باليه كييف �سيتي يف ريك�س��س برميي�م �سيجيت

املتنزه�ت  اأك��رب  اأح��د  الع�ملية،  القرية  اأعلنت 
الأوىل  الع�ئلية  والوجهة  الع�مل  يف  الثق�فية 
عن  املنطقة،  يف  والرتفيه  والت�صوق  للثق�فة 
والإ�ص�ف�ت  التحديث�ت  من  حزمة  اإطالقه� 
ومرافقه�  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ت��ه���  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
لتكون ج�هزة مع انطالق مو�صمه� ال� 27 يف 
التخطيط  اإط�ر  وذلك يف  املقبل،  اأكتوبر   25
ب����داي����ة ك����ل مو�صم  ال����ت�����م م����ع  وال����ص���ت���ع���داد 
خدم�ت  وتقدمي  ال�صيوف  بتج�رب  لالرتق�ء 
ذات جودة وكف�ءة ع�لية. ومن اأبرز الإ�ص�ف�ت 
بوابة  اف��ت��ت���ح  املقبل  امل��و���ص��م  �صي�صهده�  ال��ت��ي 
القرية  اإىل  ال��ث���ل��ث  امل��دخ��ل  لت�صكل  ال�صع�دة 
حركة  ت�صهيل  �ص�أنه�  م��ن  خطوة  يف  الع�ملية، 
دخول ال�صيوف، وتقلي�ض امل�ص�فة بني مواقف 
عودة  م��ع  وذل��ك  الع�ملية،  والقرية  ال�صي�رات 
البوابة اجلديدة،  ال�صي�رات عند  خدمة �صف 
قرب  ال�ص�ئع  املدفوعة  امل��واق��ف  خي�ر  وت��واف��ر 
اللوح�ت  ان��ت�����ص���ر  اإىل  اإ���ص���ف��ة  ال��ع���مل،  ب��واب��ة 
حركة  ان�صي�بية  ل�صم�ن  املحدثة  الإر���ص���دي��ة 

مرور املركب�ت. 
جرى  ال�صع�دة  ب��واب��ة  ت�صييد  م��ع  وب�لتزامن 
حتديث وتو�صعة �ص�رع ال�صع�دة ال�صهر، حيث 
م�ص�حة  لل�صيوف  اجلديد  الت�صميم  �صيتيح 
ال�صعبية  امل���أك��ولت  ع��رو���ض  لكت�ص�ف  اأو���ص��ع 
العديدة املتوفرة يف الأك�ص�ك التي تتوزع على 

ج�نبْيه.
�صيوف  ل�صتقب�ل  الع�ملية  ال��ق��ري��ة  وت�صتعد 

التج�رب  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  امل��ق��ب��ل  م��و���ص��م��ه��� 
اجلديدة واملميزة، مب� يف ذلك اإت�حة الفر�صة 
حلجز ك�ب�ن� القرية الع�ملية حجرات مك�صوفة 
والتي  اجل��م��ي��ل��ة،  ال��ت�����ص���م��ي��م  ذات  ل��ل��ج��ل��و���ض 
اأف�����راد من   8 تت�صع ك��ل م��ن��ه��� مل��ج��م��وع��ة م��ن 
بفر�صة  �صيحظون  الأ�صدق�ء، حيث  اأو  الأهل 
لال�صرتخ�ء واأخذ ق�صط من الراحة مع توافر 
خالل  احتي�ج�تهم  لتلبية  خدمة  م�ص�عدي 

ا�صتمت�عهم ب�صحر املك�ن واأجوائه الرائعة. 
مق�عد مريحة  الع�ملية  القرية  كذلك جهزت 
الت�صويق  ع��ن  ال��ب���ح��ث��ني  ل�صيوفه�  ومم��ي��زة 
وامل�ص�هد التي حتب�ض الأنف��ض عند مت�بعتهم 
ال��ع��ر���ض ال�����ص���ئ��ق احل����ئ���ز ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
وذلك  ب�إقب�ل كبر،  وال��ذي يحظى  اجل��وائ��ز، 
ل�����ص��م���ن م�����ص���ه��دة ق��ري��ب��ة ومم��ت��ع��ة لعر�ض 
اأ�صبح �صمة مميزة للقرية الع�ملية، مب� يقدمه 
ل�����ص��ي��وف��ه م��ن حت��د وت�����ص��وي��ق. وق�����ل حممد 
دبي  يف  للعملي�ت  التنفيذي  الرئي�ض  ���ص��رف، 
الق�ب�صة للرتفيه: نحر�ض دوم�ً على الرتق�ء 
بتج�رب القرية الع�ملية ، اآخذين بعني العتب�ر 
ومع  ومالحظ�تهم.  و�صرك�ئن�  �صيوفن�  اآراء 
الرتفيهية  الوجهة  هذه  على  الإقب�ل  تن�مي 
والثق�فية املميزة، ورغبة %90 من �صيوفه� 
اأولوي�تن�  مقدمة  يف  اأ�صبح  زي�راتهم،  بتكرار 
ل��ت��ح�����ص��ني جتربتهم  ال�����ص��ب��ل  اأف�����ص��ل  اإي���ج����د 
وجعله� �صل�صة وممتعة، بل وجت�وز توقع�تهم 

يف كل مرة يق�صدون فيه� القرية الع�ملية.  

القرية العاملية تك�سف عن جمم�عة من التحديثات لالرتقاء بتجارب �سي�فها

دو حتتفي مب�ظفيها من ال�سيدات 
بفعالية خا�سة يف ي�م املراأة الإماراتية

املراأة  بيوم  املتك�ملة،  لالت�ص�لت  الإم�����رات  ل�صركة  الت�بعة  دو،  احتفت   
ركزت  التي  والفع�لي�ت  الأن�صطة  الع�م عرب جمموعة من  الإم�راتية هذا 
على اإبراز دور املراأة وم�ص�هم�ته� الفع�لة يف دفع عجلة التنمية والنهو�ض 
م�صتدام،  م�صتقبل  ملهم،  واق��ع  �صع�ر  ال��دول��ة. وحت��ت  اأنح�ء  به� يف جميع 
هدى  وه��ي  متميزة  �صيفة  هيلز  بدبي  الرئي�صي  مقره�  يف  دو  ا�صت�ص�فت 
ور�صة  وتفتتح  ال�صي�رات  ميك�نيك  ع���مل  تدخل  اإم�راتية  اأول  املطرو�صي، 
لت�صليح املركب�ت. ويف هذه املن��صبة ق�ل فهد احل�ص�وي، الرئي�ض التنفيذي 
اليوم  ه��ذا  يف  نحتفي  اأن  ي�صرن�  املتك�ملة:  لالت�ص�لت  الإم����رات  ل�صركة 
ن�صيد مب� قدمته وتقدمه  واأن  الإم�راتية،  املراأة  التي حققته�  ب�لإجن�زات 
�صيدات الإم�رات من م�ص�هم�ت فع�لة يف دفع م�صرة التنمية التي ت�صهده� 
ال�صركة  ت�أ�صي�ض  منذ  دو  يف  جهودن�  ركزن�  لقد  املج�لت.  �صتى  يف  الدولة 
على خلق بيئة عمل مواتية لل�صيدات الإم�راتي�ت تتن��صب مع متطلب�تهن 
املهنية وتتيح لهن اكت�ص�ب املزيد من املعرفة وامله�رات، اإىل ج�نب حتفيزهن 
على التطور والنمو لي�صبحن قي�دي�ت حقيقي�ت يف جم�لت تخ�ص�صهن يف 

قط�ع تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ص�لت.

ابن بط�طة م�ل ي�ستدعي معجبي بي 
جي ما�سك�س خل��س مغامرات مده�سة

وهو  م��ول،  بطوطة  اب��ن  ي�صتقبل   
اأكرب مركز جت�ري ذو ط�بع خ��ض 
اأبط�ل بي جي م��صك�ض  يف الع�مل، 
اأحد  اخل����رق���ني،   PJ Masks
املتحركة  ال���ر����ص���وم  اأف������الم  اأك�����رث 
����ص���ه���رة، يف اإط���������ر م�������ص����رك���ت���ه يف 
واحتف�لت  دب���ي  �صيف  م��ف���ج���آت 
ال��ت��ي ت�صتمر  امل��در���ص��ة  اإىل  ال��ع��ودة 

لغ�ية 4 �صبتمرب املقبل.  
اخلروج  على  حري�صون  اأن��ت��م  ه��ل 
الأن�صطة  واإيج�د  اأطف�لكم  برفقة 
التغلب  خالله�  من  ميكنكم  التي 
اإذاً  دب���ي؟  يف  ال�صيف  ح���رارة  على 
لن جتدوا اأف�صل من ابن بطوطة 
بي  فع�لية  ي�صت�صيف  حيث  م��ول 
ب�ملغ�مرات  امل��ل��ي��ئ��ة  م��صك�ض  ج��ي 
الآ����ص���رة وع���رو����ض ي��وم��ي��ة مدته� 
�صخ�صي�ت  ول����ق�����ء  دق���ي���ق���ة   25
املتحركة  الر�صوم  م�صل�صل  اأبط�ل 
عليهم  التحية  واإل��ق���ء  اخل���رق��ني 
يف ردهة ال�صني. وب�إمك�ن الأطف�ل 
امل������رح مع  اأج��������واء  الن���غ���م��������ض يف 
املف�صلني  م��صك�ض  جي  بي  اأبط�ل 
تعّلم  ي�����ص��ت��ط��ي��ع��ون  ل��دي��ه��م ح��ي��ث 
اأروع حرك�تهم وال�صتمت�ع بقوتهم 

اخل�رقة والغن�ء معهم. 

ني�سان حتتفي بي�م املراأة الإماراتية من خالل 
فيدي� يلقي ال�س�ء على ق�سة جناح ملهمة

 اأطلقت ني�ص�ن مبن��صبة يوم املراأة 
يكّرم  ف��ي��دي��و م��ل��ه��م���ً  الإم����رات���ي���ة 
الن�ص�ء يف دولة الإم���رات ويحتفي 
مب���� ح��ق��ق��َن��ه م���ن اإجن�������زات لفتة 
ط��ب��ع��ت م�����ص��رة من����ّوه�����. وي����أت���ي 
ك���ب����درة تقدير  ال��ف��ي��دي��و  اإط�����الق 
وتف�نيه�  الإم�راتية  امل��راأة  جلهود 
يف  ب�مل�ص�همة  وال��ت��زام��ه���  ال��الف��ت 
���ُص��ّج��ل��ت لدولة  ال��ت��ي  الإجن��������زات 
الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
امل��صية.  ال�صنوات اخلم�صني  مدار 
يوم  �صع�ر  م��ع  الفيديو  ويتم��صى 
 2022 امل������راأة الإم����رات���ي���ة ل��ع���م 
م�صتدام،  م�صتقبل  ملهم...  واق��ع 
ح��ي��ث ي�����ص��ّل��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى هدى 
تقتحم  اإم���رات��ي��ة  اأول  املطرو�صي، 
وتفتح  ال�صي�رات  ميك�نيك  جم���ل 
ور�صة خ��صة به� لت�صليح املركب�ت 
التقّدم  وي�����ص��ت��ع��ر���ض  ال���دول���ة،  يف 
ال�����ذي حت���ّق���ق يف م�����ص��رة متكني 
املراأة التي انتهجته� دولة الإم�رات 

على مّر ال�صنني.
وي���ه���دف ي����وم امل�������راأة الإم����رات���ي���ة  
الدولة  ن�����ص���ء  بجميع  ل��الح��ت��ف���ء 
اأثبنَت بتف�نيهّن يف العمل  اللواتي 
و�صعيهّن اإىل البتك�ر اأّنهّن ق�درات 
غر  امل�صتحيل  واأّن  �صيء  كل  على 

وارد يف ق�مو�صهّن.



�سائق يعيد 150 األف جنيه لأ�سحابها
لقب ب�  ال�ص�ئق الأمني... حتول �ص�ئق م�صري اإىل قدوة يف بالده 
فقدته�  لع�ئلة  جنيه  األ��ف   150 على  حتتوي  حقيبة  اأع���د  بعدم� 
ب�صي�رته لالأجرة، راف�ص�ً احل�صول على مك�ف�أة منه� رغم ظروفه 
ال�صحية وديونه الكبرة. وروى تف��صيل احل�دثة خالل مداخلة 
اأن  اإىل  "الت��صعة" على القن�ة الأوىل، م�صراً  ه�تفية مع برن�مج 
ال�صرطة  اإىل ق�صم  ك�نت يف طريقه�  ن�صيت احلقيبة  التي  الأ�صرة 
لتقدمي بالغ يف حم�فظة البحرة امل�صرية، بعد اأن فقدوا الأمل 
للمنزل �صلى  اأن��ه عندم� ذهب  واأو�صح  العثور على احلقيبة.   يف 
املغرب وظل يدعى اهلل، حتى ل يرتدد يف اإع�دة الأم�نة لأ�صح�به� 
ومل يخطر اأحداً يف املنزل مب� وجده حتى ل يوؤثر عليه اأحد ويعيد 
الأم�نة لأ�صح�به�. وذكر اأنه رف�ض املك�ف�أة حني علم اأنه� �صتكون 
من املبلغ املخ�ص�ض لإجراء عملية جراحية. واأعرب عن �صدمته 
اأقرب�ء  اأح��د  ن�صر  بعدم�  التوا�صل  مواقع  على  ق�صته  انت�ص�ر  من 
الع�ئلة �صورته على ح�ص�به� على في�ض بوك، مع �صورة احلقيبة 
ل�صحيفة  مق�بلة  يف  ويعلق  امل���يل،  املبلغ  على  حتتوي  ك�نت  التي 
ال�صبت:  الأول  اأم�����ض  ال�����ص���در  ع��دده���  يف  امل�صرية  ال�ص�بع  ال��ي��وم 
هيعمل  �صمر  وعنده  �صوي  واحد  واأي  الواجب،  غر  "معملت�ض 

اأكرت مني لأن الدني� ل�صه بخر وامل�ل احلالل عمره م�يروح".

يكر�س حياته لإنقاذ ال�سالحف البحرية
يوظف الب�حث التون�صي، ح�مد مالط، درا�صته العلمية ون�ص�طه 
اإىل  يدفعه  النقرا�ض،  من  البحرية  ال�صالحف  حلم�ية  البيئي 
ذل��ك �صغفه ال��الحم��دود ب���لأح��ي���ء ال��ب��ح��ري��ة. وم���الط ب���ح��ث يف 
�صمن  ون��صط  ب�صف�ق�ض  العلوم  بكلية  البحرية  العلوم  جم���ل 

اجلمعي�ت املهتمة ب�لأحي�ء البحرية واحلف�ظ على املحيط�ت.
وت��ب��دو ع��الق��ة ح���م��د م���الط ب���ل��ب��ح��ر وط��ي��دة م��ث��ل ال��ك��ث��ر من 
ب�صغفه  32 ع�م� ميت�ز  العمر  الب�لغ من  ال�ص�ب  لكن  اأبن�ء جيله، 
املعر�صة  احليوانية  وال�����ص��اللت  البحرية  ب���لأح��ي���ء  ال��الحم��دود 
خل��ط��ر الن��ق��را���ض وخ������ص��ة ال�����ص��ل��ح��ف���ة ال��ب��ح��ري��ة. ودف��ع��ه ذلك 
يف  والنخراط  الن�درة  الك�ئن�ت  هذه  حلم�ية  حي�ته  تكري�ض  اإىل 
اأن�صطة جمعي�ت موازية لتخ�ص�صه املهني تعنى اأ�ص��ص� ب�لغو�ض يف 
املحيط�ت ومع�جلة ال�صالحف البحرية الع�لقة يف �صب�ك البح�رين 

اأو تلك التي تعر�صت ل�صطدام�ت قوية مبراكب ال�صيد.
وحتول ح�مد مالط املولود مبح�فظة القروان و�صط تون�ض يف 
به يف دعم جهود احلف�ظ  اإىل مث�ل يحتذى  �صنوات قليلة  ظرف 
واملحيط  للبيئة  ويف  و���ص��دي��ق  ال��ب��الد  يف  البحرية  الأح��ي���ء  على 

ومدافع عن التنوع الطبيعي والبيولوجي يف املي�ه.
من�ص�ت  ع��رب  معجبيه  م��ع  البيئية  اأن�صطته  ك��ل  ي�ص�رك  واأ�صبح 
التوا�صل، كم� انخرط يف تقدمي دورات لل�صي�دين لتدريبهم على 
يف  املي�ه  اإىل  واإرج�عه�  مع�جلته�  وط��رق  ال�صالحف  اإنق�ذ  كيفية 

ح�ل علقت ب�ل�صب�ك وخرجت لل�ص�طئ.

 طاولت ذكية لتنقية اله�اء
طرحت اإل جي ط�ولت Aero يف معر�ض IFA 2022 يف برلني. 
�صهولة  مع  درجة   360 بزاوية  الهواء  لتنقية  الط�ولة  و�صممت 
ال�صتخدام، بف�صل فلرت LG Ultra-fine، وفلرت جممع للغب�ر، 
اإزالة الروائح، م� ي�صمن تو�صيل الهواء النظيف للغرفة.  وفلرت 
اأو  م�صتطيلة  وب���أ���ص��ك���ل  خمتلفة  األ����وان  بثالثة  ال��ط���ول��ة  وت���أت��ي 
م�صتديرة، وم�ص�بيح مدجمة، و�ص�حن ه�تف و�صم�ع�ت، ب��صتخدام 
�صطحه�،  على  قر�ض  �صكل  على  متك�ملة  ل�صلكية  �صحن  منطقة 

وفق موقع ي�نكو ديزاين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملكة جمال اإجنلرتا تتناف�س دون مكياج
اأ�صبحت ملكة جم�ل اإجنلرتا اأول ملكة جم�ل على الإطالق تتن�ف�ض دون ارتداء اأي مكي�ج يف ت�ريخ امل�ص�بقة املمتد مل� 
يقرب من قرن من الزم�ن. وتقدمت ميلي�ص� روؤوف، وهي ط�لبة ج�معية تبلغ من العمر 20 ع�م� من جنوب لندن، 
اإىل الأم�م يف ن�صف نه�ئي امل�ص�بقة يوم الثنني بعد اأن اخت�رت الظهور دون مكي�ج. و�صتن�ف�ض الآن يف النه�ئي�ت يف 

اأكتوبر املقبل على الت�ج.
وق�لت روؤوف يف مق�بلة مع �صحيفة اإندبندنت الربيط�نية: "هذا يعني الكثر ب�لن�صبة يل لأنني اأ�صعر اأن العديد 

من الفتي�ت من خمتلف الأعم�ر يرتدين املكي�ج لأنهن ي�صعرن ب�ل�صغط للقي�م بذلك".
واأ�ص�فت: "اإذا ك�ن املرء �صعيدا بب�صرته، فال يجب اأن جنرب على تغطية وجهن� ب�ملكي�ج. عيوبن� جتعلن� م� نحن عليه 

وهذا م� يجعل كل فرد فريدا".
الع�دة يف  ق��ررت جتنب هذه  اأنه�  اإل  �صن مبكرة،  املكي�ج يف  ب��داأت يف و�صع  اأنه�  الرغم من  اإنه� على  روؤوف  وق�لت 

امل�ص�بقة.
واأو�صحت يف املق�بلة: "مل اأ�صعر اأبدا ب�أين األتقي مبع�ير اجلم�ل. لقد قبلت موؤخرا اأنني جميلة يف ب�صرتي ولهذا 

قررت التن�ف�ض بدون مكي�ج".
يف م�يو، ن�صرت روؤوف �صورة �صيلفي على اإن�صتغرام من جولة "الوجه املك�صوف" من امل�ص�بقة، وكتبت اأنه� "ترحب 

ب�ل�صوائب والعيوب".
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اأغرب طلبات النزلء الأثرياء يف الفنادق
ك�صف بع�ض املوظفني الع�ملني يف الفن�دق الف�خرة عن اأغرب الأ�صي�ء التي 

طلبه� منهم بع�ض النزلء الأثري�ء خالل فرتة اإق�متهم يف هذه الفن�دق.
ون�دلون  موظفون  حتدث   Conde Nast Traveler ملوقع  حديث  ويف 
تع�ملهم  خ��الل  به�  م��روا  التي  الغريبة  التج�رب  ع��ن  وح�ليون  �ص�بقون 
اأح��ده��م وي��دع��ى حممد ف��صل  واأو���ص��ح  ن��زلء م��ن الطبقة املخملية.  م��ع 
�صيء  لأي  يكون م�صتعداً  اأن  اأن��ه يجب  املغرب  امللكي يف  فندق من�صور  من 
ميكن اأن يطلب منه. وق�ل "قبل و�صول ال�صيف، اأعد نف�صي جلميع اأنواع 
اأو ترتيب  اأتلق�ه�، وميكن اأن يكون ذلك حزم احلق�ئب،  الطلب�ت التي قد 
ع�ص�ء روم�ن�صي، اأو حتى طلب زواج". وعلى الرغم من ذلك يو�صح ف��صل 
اإنك  ويقول  جت���وزه���،  عليهم  يجب  ل  التي  الق�نونية  اخلطوط  للنزلء 
اأن تتوقع  املعقول بطلب�تك فيجب  اأنك قد جت���وزت حدود  اإذا كنت ت�صعر 
اآخر من موظفي منتجع ح�صري يف جزر  اأن ل يتم تلبيته�. وطلب نزيل 
امل�لديف اإزالة �صمكة مرقطة من امل�ء، ومت رف�ض هذا الطلب لأنه يتداخل 
التي من  الأخ��رى  الأ�صي�ء  بع�ض  وهن�ك  للحيوان.  الطبيعي  ال�صلوك  مع 
غر املرجح اأن يفعله� املوظفون اأي�ص�ً، مب� يف ذلك الت�صكع مع ال�صيوف يف 
بيئة اجتم�عية. ويتعلق بع�ض ال�صيوف ب�أحد املوظفني الذين ي�ص�عدونهم 
الرحالت،  يف  اإل��ي��ه��م  لالن�صم�م  يدعونهم  م���  وغ���ل��ب���ً  عطالتهم  خ��الل 

وقليلون يقبلون مثل هذه الدعوة.

�سكان حي ينتف�س�ن �سد ت�س�ير فا�ست اأند ف�ري��س
ت�صوير  �صد  احتج�ج�ت،  املتحدة،  ب�لولي�ت  اأجنلو�ض  لو�ض  يف  حّي  �صهد 
فوريو�ض"،  اأن���د  "ف��صت  ال�صريعة  ال�����ص��ي���رات  �صل�صلة  م��ن  ال��ت���يل  اجل���زء 
ال�صب�ق�ت غر  العمل طفرة يف  ت�صهد منذ طرح  اأن طرق�ت احلي  بحجة 
الق�نونية. واأعرب ال�صك�ن عن غ�صبهم قبل الت�صوير املقرر انطالقه نه�ية 
هذا الأ�صبوع يف اأجنيلينو ه�يت�ض، وهي منطقة ت�ريخية ب�لقرب من و�صط 
لدومينيك  املتخيل  الإق���م��ة  مقر  هو  املك�ن  وه��ذا  اأجنلو�ض.  لو�ض  مدينة 

توريتو، ال�صخ�صية التي يوؤديه� املمثل فني ديزل يف ال�صل�صلة.
وي�صهد احلي منذ طرح هذه الأفالم �صب�ق�ت غر ق�نونية تتجمع خالله� 
اجلم�هر يف الليل مل�ص�هدة ع�ص�ق ال�صرعة وهم ي�صّغلون حمرك�ت �صي�راتهم 
احلي  يف  املقيم  كيفيت،  دام��ي���ن  وق����ل  امل��دي��ن��ة.  ���ص��وارع  يف  ع�لية  ب�صرعة 
"ف��صت  اأفالم  اإن  "�ص�يف" املع�ر�صة لهذه املم�ر�صة،  والق�ئم على موؤ�ص�صة 
اأند فوريو�ض" �ص�همت يف "متجيد ن�ص�ط غر ق�نوين" حّول حي اأجنيلينو 

ه�يت�ض اإىل "وجهة �صي�حية ل�صب�ق ال�صوارع غر الق�نوين".
ت�صوير  ي�صهد  اأن  قبل  احل��ي  �صوارع يف  �صب�ق�ت  تكن هن�ك  "مل  واأ���ص���ف: 
"ف��صت اأند فوريو�ض". اأم� بيال، وهي مقيمة اأخرى يف احلي رف�صت ذكر 
�صجيج  ب�صبب  نف�صية  ب�صدم�ت  اأ�صيبوا  اأطف�له�  اإن  فق�لت  ع�ئلته�،  ا�صم 

العامل يرتقب اإطالق 
مهمة ا�ستك�ساف القمر

للمرة الأوىل منذ 5 عقود، ت�صتعد 
"ن��ص�"  الأمركية  الف�ص�ء  وك�لة 
ال��ق��م��ر، يف  اإىل  لإط������الق م��رك��ب��ة 
يرتقبه  ح��������ص���م  ع���ل���م���ي  ت����ط����ور 

الكثرون حول الع�مل.
اليوم  ����ص���ب����ح  "ن��ص�"،  وت���ط���ل���ق 
الث���ن���ني ب���ل��ت��وق��ي��ت ال�����ص��رق��ي يف 
مركز  م�����ن  امل����ت����ح����دة  ال������ولي�������ت 
كينيدي للف�ص�ء على �ص�حل ولية 
ف��ل��وري��دا، ال�����ص���روخ ال���ذي يحمل 
امل�أهولة  غ��ر  امل��رك��ب��ة  متنه  ع��ل��ى 
وتقول  "اأوريون".  ب��صم  املعروفة 
"ديلي ميل" الربيط�نية  �صحيفة 
اإن ال�ص�روخ امل�صتخدم يف الإطالق 
وبلغت  لدى"ن��ص�"،  ال�����ق�����وى 
تكلفته 20 ملي�ر دولر، ول ميكن 
بينم�  واح���دة،  مل��رة  اإل  ا�صتخدامه 
ملي�رات   4 الإط����الق  تكلفة  تبلغ 
ت���دور  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  دولر.  
القمر  ح��ول  امل�أهولة  غر  املركبة 
ت��ع��ود اإىل  اأن  42 ي��وم��� ق��ب��ل  مل���دة 
الأر���ض، حيث �صتهبط يف املحيط. 
وي�أتي هذا الإطالق �صمن برن�مج 
"ن��ص�"  تديره  الذي  "اآرتيمي�ض" 
ويرمي اإىل اإر�ص�ل رواد ف�ص�ء اإىل 

القمر مرة اأخرى.
وت��ري��د ال��وك���ل��ة الأم��رك��ي��ة اأي�ص� 
اإىل  اأن تقود  اختب�ر تقني�ت ميكن 

هبوط الب�صر على كوكب املريخ.
�صواريخ  م�������ص���روع  اأك������رب  وه������ذا 
م�صروع  م���ن���ذ  "ن��ص�"  ت��ط��ل��ق��ه 
5" اأو "زحل " الذي ق�د  "�صت�ورن 
�صطح  على  اإن�ص�ن  اأول  هبوط  اإىل 
ذلك  ب���أن  علم�   ،1969 ع�م  القمر 
امل�صروع ا�صتمر بني ع�مي -1967 

.1973

بحبك يا لبنان معر�س لدعم 
ال�سناعة احلرفية اللبنانية

ليميت�ض  يو  بيوند  جمعية  نظمت 
لبن�ن"  ي���  بحبك  معر�ض  اإي��ف��ن��ت 
للمرة الأوىل يف الع��صمة اللبن�نية 
اأقيمت يف  بروت، بعد دورات عدة 

عدة بلدان عربية.
وا�صت�ص�فت هذه الدورة جمموعة 
من املبدعني وامل�صممني اللبن�نيني 
احلرفية  ال�صن�عة  ت�صجيع  بهدف 
اللبن�نية يف بلد يرزح حتت الأزم�ت 

املتت�لية منذ �صنوات.
اجلمعية  رئ����ي���������ص����ة  و������ص�����ّرح�����ت 
الثق�فية،  للمهرج�ن�ت  اللبن�نية 
"�صك�ي  مل���وق���ع  اأرم������ن�������زي،  رن������دة 
"بحبك  "معر�ض  عربية":  ن��ي��وز 
للمبدعني  معر�ض  لبن�ن" ه��و  ي��� 
الذين  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ني  وامل�����ص��م��م��ني 
من  ل��ب��ن���ن  يف  اإن��ت���ج���ت��ه��م  �صنعوا 

قبل حرفيني لبن�نيني م�هرين".
هذا  ن��ن��ظ��م  م����  "ع�دة  واأ����ص����ف���ت: 
املعر�ض �صنوي� يف عدد من البلدان 
اأنه  مب�  الع�م  ه��ذا  ولكن  العربية، 
�صودف وجودن� يف لبن�ن وحتديدا 
اأن نقدم  اأحببن�  ال�صيف،  يف ف�صل 
املعر�ض،  ه���ذا  م��ن  ل��ب��ن���ن��ي��ة  دورة 
ول���ي���وم واح�����د ف���ق���ط، ك���ي يتمكن 
الذين  ال���ل���ب���ن����ن���ي���ون  امل����غ����رتب����ون 
يزورون بلدهم يف هذه الفرتة من 
العودة وبحوزتهم منتج�ت لبن�نية 

يفخرون به�".
دورة  يف  امل��ع��ر���ض  "�صم  وت���ب��ع��ت: 
هذا الع�م يف ب��روت اأك��رث من 30 
م�  ت�ص�ميمهم  ت����رتواح  م�صمم� 
بني الأزي�ء، واملجموهرات، وكذلك 
اأزي���ء الأط��ف���ل، واحللي، وحق�ئب 
اليد، وم�صتح�صرات التجميل ذات 

ال�صن�عة اللبن�نية".

�سيارة لالأمرية ديانا يف مزاد 
ال�صبت  اأق��ي��م يف بريط�ني�  م��زاد  ُم�����ص���رك يف  دف��ع 
دولر(  األ���ف   869( اإ�صرتليني  جنيه  األ���ف   737
ل�صراء �صي�رة �صخ�صية ك�نت لأمرة ويلز الراحلة 
والع�صرين  اخل�م�صة  الذكرى  قبل  دي�ن�،  الليدي 
من  مزايدين  بني  ح�دة  من�ف�صة  فبعد  لرحيله�. 
دبي والولي�ت املتحدة، �صتبقى هذه ال�صي�رة وهي 
من ط��راز "فورد اإك��ورت اآر اإ���ض توربو" من اإنت�ج 
به�  الف�ئز  اأن  اإىل  نظراً  بريط�ني�  يف   1985 ع�م 
الذي مل ُيك�صف بعد عن هويته من �صك�ن منطقة 
امل�����زاد ب�صعر  ال�����ص��ي���رة يف  م���ن�����ص�����ص��رت. وُط���رح���ت 
نه�ية  بيعت يف  اأنه�  اإل  األ��ف جنيه،  اأويل هو مئة 
املط�ف لق�ء 650 األف جنيه ت�ص�ف اإليه� النفق�ت 
اأبرز  ال�صي�رة  وك���ن��ت  امل�ص�فة.  القيمة  و�صريبة 
"�صيلفر�صتون"  دار  نظمته  م��زاد  يف  املعرو�ص�ت 
بعد  ع��ل��ى  �صيلفر�صتون،  حلبة  ع��ل��ى   ، ل��ل��م��زادات 
120 كيلومرتاأً �صم�ل غرب لندن. وُتعترب �صي�رة 
 130 حم��رك��ه���  ق���درة  تبلغ  ال��ت��ي  ه���ذه  "فورد" 
�صي�رات  م��ن  ري������ص��ي��ة من��وذج��ي��ة  ن�صخة  ح�����ص���ن���ً 
"فولك�صف�غن غولف جي تي اآي" ال�صعبية املقّواة 
القرن  ثم�نيني�ت  يف  ج���داً  م��رغ��وب��ة  ك���ن��ت  ال��ت��ي 

طفلة ت�ستيقظ خالل جنازتها
خالل  ���ص��ن��وات  ث��الث  العمر  م��ن  تبلغ  طفلة  ا�صتيقظت 
ج��ن���زت��ه��� ب��ع��د اأن اأخ���رب الأط���ب����ء وال��دي��ه��� اأن��ه��� توفيت 
امل��ع��دة. ومت الإع���الن ع��ن وف���ة ك�ميال  ب�صبب مر�ض يف 
روك�ص�ن� م�رتينيز ميندوزا قبل 12 �ص�عة من اجلن�زة يف 
التحرك بينم� ك�نت  اأغ�صط�ض )اآب(، لكنه� بداأت يف   17
حم��صرة داخل الت�بوت. ويف تطور ق��ض توفيت الطفلة 
امل�صت�صفى. وك�نت ك�ميال  اإىل  اأن ع���دت  اأخ��رى بعد  مرة 
تع�ين من اآلم يف املعدة وحمى �صديدة يف اليوم ال�ص�بق، 
واأخذته� والدته� م�ري جني ميندوزا اإىل طبيب اأطف�ل 
يف م�صقط راأ�ض الع�ئلة يف فيال دي رامو�ض يف املك�صيك، 
م�صت�صفى  اإىل  نقله�  على  ك�ميال  وال��دي  الطبيب  وحث 
من  م��زي��د  لإج����راء  املجتمعي  ه��ي��ل��ددال��و  دي  �ص�لين��ض 
له�  الطفلة من اجلف�ف وو�صف  الفحو�ص�ت. وعوجلت 
اأعرا�صه�،  تهدئة  يف  للم�ص�عدة  الب�را�صيت�مول  الأطب�ء 
يدرك  اأن  قبل  امل��ن��زل  اإىل  ب�لعودة  بعد  فيم�  له�  و�ُصمح 
اإىل  به�  اأك���رث وه��رع���  ت��ده��ورت  ق��د  اأن ح�لته�  وال��داه��� 
9 م�ص�ء و10  ال�ص�عة  امل�صت�صفى. ومت قبول ك�ميال بني 
م�ص�ء يف امل�صت�صفى، ومت اإعالن وف�ته� بعد وقت ق�صر. 
ابنته� ومت  بق�صوة عن جثة  مل���ري، ج��رى ف�صله�  ووف��ق���ً 
حب�صه� يف غرفة قبل اأن تتمكن من الفرار عرب ب�ب اآخر. 

ثم جرى ترتيب جن�زة الطفلة ب�صرعة يف اليوم الت�يل.

فنان ليبي ي�ثق مقتله يف طرابل�س
وثق الفن�ن الكوميدي الليبي م�صطفى بركة، اآخر حلظ�ت 
بر�ص��ض  مقتله  قبل   ، نف�صه�  امل��رح��ة  وب��روح��ه  حي�ته، 
منذ  طرابل�ض  الليبية  الع��صمة  تلهب  التي  ال�صتب�ك�ت 
�ص�رع  ب�ص�ع�ت، ظهر بركة يف  ال�صبت. وقبل مقتله  فجر 
الزاوية و�صط الع��صمة يجري ات�ص�ل فيديو مع اأقرانه، 

وهو ي�صور اإحدى ال�صي�رات التي تطلق النران.
واأثن�ء ت�صويره لالأحداث نطق بكلم�ته الأخرة: "�صورة 
اأخرة قبل م� منوت"، وبدا اأنه مل يكن ميزح، لكن ك�ن 
ا���ص��ت�����ص��ع���را خل��ط��ر ي��داه��م��ه، ح��ي��ث ظ��ه��ر حم������ص��را بني 
الر�ص��ض  �صوت  وب��دا  التحرك  ي�صتطيع  ول  ج�نبني، 
قريب� منه للغ�ية. وبعده� ن�صر البث املب��صر على ح�ص�به، 
األ���ف م�����ص���ه��دة، حيث انه�لت   200 وو���ص��ل لأك���رث م��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��ق���ت ع��ل��ي��ه ت��ط���ل��ب��ه ب�����ص��رع��ة ت���رك م��وق��ع��ه خوف� 
التوا�صل  مواقع  ت��داول��ت  ال�صبت،  و�صب�ح  اإ�ص�بته.  من 
واآث�ر  الأر���ض  الجتم�عي �صورا لربكة وه��و مم��دد على 
ال�صفحة  اأن  امل��ف���رق���ت  وِم��ن  ال��ن���ر على ج�صده.  اإط���الق 
الكوميدي م�صطفى بركة على موقع  الر�صمية للممثل 
يف  العي�ض  "فوائد  ���ص���ع���ت:  ق��ب��ل  كتبت  "في�صبوك" 

الع��صمة طرابل�ض كثرة.. اذكر واحدة منه�".

الأ�سماك الكبرية يف خطر.. فت�س عن الحتبا�س احلراري
املي�ه  الأك��رب حجًم� يف  الأ�صم�ك  ينتظر  م�صر جمهول 
ت�أثرا  الدافئة،  املي�ه  يف  الأك�صجني  نق�ض  ب�صبب  العذبة 
هذا  امل��صية،  ال�صنوات  خ��الل  ال��ع���مل  يف  امل��ن���خ  بتغرات 
م��� لح��ظ��ه ال��ب���ح��ث��ون يف ج���م��ع��ة رادب����ود ال��ه��ول��ن��دي��ة يف 
درا�صة اأخرة لهم. ويرى الب�حثون اأن الأ�صم�ك الكبرة 
الأ���ص��غ��ر، م�صرين  الأن�����واع  اأك���رث ع��ر���ص��ة للخطر م��ن 
امل�صتنفدة  للمي�ه  حتماًل  اأقل  البحرية  الأ�صم�ك  اأن  اإىل 

لالأك�صجني من اأ�صم�ك املي�ه العذبة.

مدينة الرب يف الإك�ادور فري�سة الب�ؤ�س والعنف 
يحمل احلّي الواقع يف �ص�حية غواي�كيل، املدينة 
مقّد�ص�  ا�صم�  الإك�����وادور،  يف  ال��ك��ربى  ال�ص�حلية 
غر  الرّب"،  "مدينة  اأو  دي��و���ض  دي  ���ص��ي��وداد  ه��و 
تف�صي  ج��راء  اليومّي  اجلحيم  يع�نون  �صك�نه  اأن 
ال��ب��وؤ���ض وال��ع��ن��ف و���ص��ط ازده�����ر اأن�����ص��ط��ة تهريب 
الذي  الرب"  "مدينة  فيلم  يف  وك��م���  خم����درات. 
روى ع�م 2002 يومّي�ت اأحد اأعنف اأحي�ء ريو دي 
ج�نرو الفقرة، تقع "مدينة الرب" الإكوادورية 
غ���رب غواي�كيل،  ���ص��م���ل  اإىل  خ�����ص��راء  ت��ل��ة  ع��ل��ى 
التي �صهدت منذ مطلع  البالد  م��دن  اأك��رب  ث���ين 
الع�م 861 جرمية قتل، اأي ثلث العدد الإجم�يل 
ال�55  ال�صفيح  م��دن  ل��الإك��وادور ككّل. وه��ي من 
ب�مونتيه  املعروف  ال�ص��صع  املنت�صرة يف هذا احلي 
مب�ن  انبثقت  حيث  �صين�ء"(،  )"جبل  �صين�يي 
غر ق�نونية وانت�صرت يف ال�صنوات الأخرة على 
بداية  منذ  الكبر  للمرف�أ  املتزايد  الزده���ر  وقع 
مونتيه  يف  �صخ�ض  مليون  ن�صف  ويقيم  الألفّية. 
كلم  )م��ئ��ة  ه��ك��ت���ر   9300 م�ص�حة  ع��ل��ى  �صين�يي 
ويف  الأ�ص��صية  اخلدم�ت  من  حمرومني  مربع(، 

اآخر  وف���ق  م��رتّه��ل��ة،  الأح���ي����ن يف م�ص�كن  غ���ل��ب 
اأ�صل  من  غواي�كيل،  بلدية  اأجرته  �صك�ين  تعداد 

2،8 مليون ن�صمة يقطنون املدينة.
حوايل  يتكد�ض  وح���ده  الرب"  "مدينة  ح��ّي  ويف 
األ��ف��� م��ن ال��ف��ق��راء يف م�ص�كن م��ن خ�صب  اأرب��ع��ني 
و����ص���ف����ئ���ح م��ع��دن��ي��ة واأح�����ج������ر ال���ق���رم���ي���د، غر 
مكتملة البن�ء و�صّيقة تخلو من احلم�م�ت التي 

يق�صدونه� يف اخل�رج.
يف  اأق����م  م��ن  اأول  الإجنيليون  الربوت�صت�نت  ك���ن 
اأط��ل��ق��وا عليه ال���ص��م ذات���ه كمدينة  ال���ذي  احل���ي 
ال�صفيح الربازيلية ال�صهرة التي خلده� الفيلم 
ت�ص�فيز  م�ري�صول   .2002 ع���م  ا�صمه�  احل���م��ل 
منزل  يف  تقيم  احل��ّي،  زعم�ء  من  هي  الأربعينية 
جنب  اإىل  جنب�  �صريران  فيه  ي�صطف  متوا�صع 
فر�صت عليهم� كمّية من الدمى. طردت م�ري�صول 
من حي اآخر مق�م ب�صورة غر ق�نونية، فو�صلت 
�صفق�ت  م��ن  تعت��ض  وه��ي   2019 ع���م  التلة  اإىل 
�صغرى غر ر�صمية. غر اأن ولدة طفله� الأخر 

اأرغمته� على لزوم منزله�.

املمثلة الويلزية مورفيد كالرك لدى ح�شورها العر�س االأول مل�شل�شل »�شيد اخلوامت« يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )ا ف ب(

اأجنلينا ج�يل تعتمد الإطاللة نف�سها 
يف Tomb Raider منذ 20 عامًا

ب�إطاللته�  الأنف��ض  خطفت  التي  جويل   الأمركية  اأجنلين�  النجمة  الب�ب�راتزي  ك�مرات  ر�صدت 
ال�صوداء خالل مغ�درته� مبنى مك�تب يف بيفريل هيلز يوم الأربع�ء من الأ�صبوع امل��صي.

لرا  ال�صهرة  �صخ�صيته�  يف  وروحه�  �صب�به�  ا�صتع�دت  وق��د  ع�ًم�  ال�47  ابنة  هوليود  جنمة  وتبدو 
كروفت، التي ج�صدته� �صمن اأحداث جزءي فيلم Tomb Raider التي حققت بهم� جن�ًح� كبًرا 

يف ال�صينم�.
اإىل حد  الوا�صع ي�صبه�ن  الأ�صود  الق�صرة وال�صروال  ال�صوداء  الكروب توب  اأن  املت�بعون  واعترب 

كبر اإطاللته� يف هذه ال�صخ�صية منذ 20 ع�م�ً وحتديداً يف ع�م 2001.
 Without" و ك�نت قد ك�صفت النجمة عن م�ص�ركة اثنني من اأبن�ئه� معه� يف الفيلم الق�دم
18 ع�م�، وم�دوك�ض، الب�لغ من العمر 21  العمر  الب�لغ من  ب�ك�ض،  Blood" وهم� كال من 

ع�ًم�.


