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الوطنية لالنتخابات تغلق باب ا�ستقبال طلبات 
العرتا�ض على مر�سحي القائمة الأولية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات ام�س انتهاء فرتة التقدم بطلبات 
 .. الإحت���ادي  الوطني  املجل�س  لع�ضوية  املر�ضحني  على  الع��رتا���س 
م�ضرية اإىل اأنه مل يتم تلقي اأي طلب اعرتا�س على مر�ضحي القائمة 
الأولية لنتخابات املجل�س الوطني الإحتادي 2019، خالل الفرتة 
التي مت حتديدها لتلقي طلبات العرتا�س، والتي ا�ضتمرت يف الفرتة 
الوطنية  اللجنة  واأو���ض��ح��ت   .2019 اأغ�ضط�س   28 اإىل   26 م��ن 
لالنتخابات اأنها ت�ضلمت ثالثة طلبات ان�ضحاب من مر�ضحني لع�ضوية 
ملر�ضحتني يف  ان�ضحاب  ت�ضجيل  الإحت��ادي، حيث مت  الوطني  املجل�س 
اإمارة دبي، يف حني مت ت�ضجيل ان�ضحاب مر�ضح يف اإمارة اأبوظبي منذ 

اإعالن القائمة الأولية وحتى اليوم.                    )التفا�ضيل �س 3(

الرتبية ت�سع خطة لآلية توزيع و�سمان ا�ستالم 598 
مدر�سة حل�ستها من الكتب مع بدء العام الدرا�سي 

 •• دبي- : حم�شن را�شد 
ا�ضتحدثت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً، خطة ممنهجة لتوزيع الكتب 
املدر�ضة  لطلبة    ،2020-2019 اجلديد  الدرا�ضي  للعام  املدر�ضية 
اإذ و�ضعت �ضوابط  الإماراتية يف ال�ضفوف من الأول اإىل الثاين ع�ضر، 
للمدار�س.   الت�ضليم  عملية  ت�ضهيل  يف  ت�ضهم  واآليات  مرنة،  واإج���راءات 
598 مدر�ضة  ب���اأن اخل��ط��ة، ت�ضتهدف م��ا ي��ق��رب م��ن  ال����وزارة  واأف����ادت 
حكومية على م�ضتوى الدولة، بواقع 347 يف دبي واملناطق ال�ضمالية، 
و251 يف اأبوظبي والظفرة والعني، وذلك خالل الفرتة من 29-25 
اأغ�ضط�س اجلاري، على اأن تكون جميع الكتب الدرا�ضية متوفرة  للطلبة 

مع انطالقة العام الدرا�ضي اجلديد.               )التفا�ضيل �س3(

فل�ضطينيان يحمالن علم فل�ضطيني �ضخم يف ارا�س تعتزم �ضلطات الحتالل م�ضادرتها بال�ضفة الغربية

�سفحة خا�سة تفجر غ�سبا فل�سطينيا من الواليات املتحدة

هندورا�ض ت�ستفز الفل�سطينيني.. بـالعرتاف بالقد�ض عا�سمة لإ�سرائيل!
•• عوا�شم-وكاالت:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة ه����ن����دورا�����س، اأن 
الرئي�س خوان اأورلندو اإيرنانديز 
بزيارة  اجلمعة،  غ��دا  ي��وم  �ضيقوم، 
ر�ضمية اإىل اإ�ضرائيل لفتتاح مكتب 
دبلوما�ضي يف القد�س، معرتفة بها 

عا�ضمة للدولة العربية.
وقال رئي�س هندورا�س: يف نظري 
العرتاف بالقد�س عا�ضمة لدولة 
املكتب  اأن  م��و���ض��ح��ا  اإ����ض���رائ���ي���ل، 
ل�ضفارة  ام��ت��داد  ه��و  الدبلوما�ضي 

بالده الواقعة يف تل اأبيب.
هندورا�س  خارجية  وزارة  وذك��رت 
اإ�ضرائيل طرحت فكرة  اأن  بيان  يف 
نقل ال�ضفارة اإىل القد�س يف اقرتاح 
الأج���واء  يف  حتليله  حاليا  ي��ج��ري 

الدولية والوطنية.
ه�����������ذا واأع������������������رب م�������������ض������وؤول������ون 
بعدما  غ�ضبهم  ع��ن  فل�ضطينيون 
ل����وزارة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  اأزال 
�ضفحة  الأم����ريك����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة 
الفل�ضطينية  ب��الأرا���ض��ي  خ��ا���ض��ة« 
واملناطق،  ل��ل��ب��ل��دان  لئ��ح��ت��ه  م���ن 
اأع��ق��اب �ضل�ضلة م��ن الإج���راءات  يف 
اإدارة  امل��وؤي��دة لإ���ض��رائ��ي��ل م��ن قبل 

الرئي�س دونالد ترامب.

للوزارة  الر�ضمي  امل��وق��ع  يعد  ومل 
لل�ضلطة  منف�ضال  م��دخ��ال  ي�ضم 
من  ن�ضخة  وتظهر  الفل�ضطينية. 
الأر�ضيف من املوقع الإلكرتوين يف 
عهد الرئي�س ال�ضابق باراك اأوباما 
الأرا�ضي  اأن   )2017-2009(
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ك����ان����ت م���درج���ة 
على لئ��ح��ة ال��ب��ل��دان وامل��ن��اط��ق يف 
ق�ضم  ويف  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال�����ض��ف��ح��ة 

مكتب ال�ضرق الأدنى.
امل�ضاألة،  ب�����ض��اأن  ����ض���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
قّللت م�ضوؤولة يف وزارة اخلارجية 
الأمريكية من اأهمية هذا التغيري 

على املوقع الإلكرتوين للوزارة.
التحديث  ق��ي��د  امل��وق��ع  اإّن  وق��ال��ت 
ومل يطراأ اأي تغيري على �ضيا�ضتنا، 
املوقع  اإذا كان  لكنها مل تو�ضح ما 
ت�ضميم يف  لإع�����ادة  خ�����ض��ع  ال����ذي 
الآونة الأخرية، �ضيت�ضمن جمددا 
م����دخ����ال م���ن���ف�������ض���ال ل����الأرا�����ض����ي 

الفل�ضطينية.
فل�ضطينيون  م�����ض��وؤول��ون  و���ض��ك��ك 
التغيري،  األ يكون هذا  اإمكانية  يف 
ب��ع��د ح���ذف م�ضطلح  ال����ذي ج���اء 
الأرا�ضي املحتلة« يف بع�س الوثائق 
الوزراء  رئي�س  واآم���ال  الأم��ريك��ي��ة 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

ــة اأقــــدر  ــم انـــطـــالق ق
اليوم مو�سكو  يف  العاملية 

•• مو�شكو-وام:

املعر�س  يف  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ال��ت��ج��اري يف مو�ضكو  وامل��رك��ز 
متزامنا  اأق���در  قمة  فعاليات 
العاملي  م��و���ض��ك��و  م��ن��ت��دى  م��ع 
اأربعة  م�����دار  ع��ل��ى  وت�����ض��ت��م��ر 

اأيام .
وا�ضتكملت اللجنة العليا كافة 
القمة  لإجن�������اح  ال���رتت���ي���ب���ات 
وو�ضلت عدد من ال�ضخ�ضيات 
الإم����ارات  دول���ة  م��ن  امل�ضاركة 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة لأر�������س 
امل�ضاركة  اأج�����ل  م���ن  احل�����دث 
القمة  افتتاح  بفعاليات  اليوم 
ت�ضهد  اأن  املنتظر  م��ن  وال��ت��ي 

ح�ضورا عامليا متميزا.
حتت  العام  ه��ذا  القمة  وتقام 
املجتمعات  »مت����ك����ني  ����ض���ع���ار 
والدرو�س  ال��ت��ج��ارب  ع��امل��ي��ا: 
اإيجاد  اإىل  وت��ه��دف  امل�ضتفادة 
جم���ت���م���ع���ات مم���ك���ن���ة وق���وي���ة 
حتديات  مواجهة  على  ق��ادرة 
وبناء  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل  احل���ا����ض���ر 
جم��ت��م��ع��ات ي�����ض��وده��ا الأم����ن 
والت�ضامح وال�ضالم اإىل جانب 
تعزيز العمل املجتمعي العاملي 
احلكومات  ودع�����م  امل�����ض��رتك 
واملوؤ�ض�ضات الدولية يف حتقيق 

غاياتها واأهدافها.
)التفا�ضيل �س2(

ال�ضفة  م���ن  ك��ب��ري  ج����زء  ���ض��م  يف 
الغربية، متعمداً.

رئي�س  ت����راأ�����ض����ه  اج���ت���م���اع  وب����ع����د 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، حممد  ال���������وزراء 
احلكومة  اأك���دت  الث��ن��ني،  اأ�ضتية، 
اخلطوة  ه����ذه  اأن  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
جتاه  الأم���ريك���ي  التحيز  “توؤكد 

اإ�ضرائيل.
وق��ال��ت اإن ه��ذا ال��ت��ح��ول ل ميكن 

ال��ق��وم��ي��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة اإمنا 
يتعلق بتقدم جدول اأعمال جمل�س 
امل�ضتوطنني الإ�ضرائيليني. واأ�ضاف 
اأن ق����رار ع���دم روؤي�����ة احل��ق��ي��ق��ة ل 

يعني اإلغاء وجودها.
الوليات  �ضفري  ���ض��اب��ريو  دان  اأم���ا 
اإ���ض��رائ��ي��ل يف عهد  امل��ت��ح��دة ل���دى 
اأوباما فقد و�ضف التغيري يف املوقع 

الإلكرتوين للوزارة ب�»اجلنون«.

الفل�ضطينية،  يتجاهل احلقوق  اأن 
العامل  ب��ه دول  اع��رتف��ت  م��ا  وه���و 
وكالة  ن��ق��ل��ت  ح�ضبما  ب���الإج���م���اع، 

الأنباء الفل�ضطينية )وفا(.
اللجنة  �ضر  اأم��ني  ق��ال  م��ن جهته، 
التحرير  مل���ن���ظ���م���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
عريقات،  ���ض��ائ��ب  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، 
الأرا�����ض����ي  م�����ض��ط��ل��ح  ���ض��ط��ب  اإن 
بامل�ضالح  يتعلق  ل  الفل�ضطينية 

يف اأزمة �سيا�سية:

اإيطاليا: نحو زواج م�سلحة يف قمة الدولة!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

الأخرية،  اللحظة  يف  انقالب  وبا�ضتثناء  امل�ضاورات،  من  يومني  ختام  يف 
كّلف  قد  ماتاريال،  �ضريجيو  الإي��ط��ايل،  الدولة  رئي�س  يكون  ان  يرّجح 
5 جن��وم واحل���زب ال��دمي��ق��راط��ي بت�ضكيل  اأم�����س الأرب��ع��اء ح��رك��ة  م�ضاء 

احلكومة الإيطالية اجلديدة.
ل��ق��د خ��ا���س ال��ط��رف��ان م��ف��او���ض��ات ���ض��اق��ة ي���وم ال��ث��الث��اء، ال ان قيادات 
احلزبني كانت واثقة من اإمكانية التو�ضل اإىل اتفاق. التفاهم مع احلزب 
الدميقراطي؟ لي�س �ضهاًل، هكذا كتب وزير النقل ال�ضابق دانيلو تونينيلي 

على تويرت، م�ضيًفا: نحن يف مفرتق طرق.       )التفا�ضيل �س15(

يعتمد نهجا عدوانيا وجارحا:

جايري بول�سونارو، رئي�ض املواجهة امل�ستمرة!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

بني اإميانويل ماكرون وجايري بول�ضونارو، ل �ضيء ي�ضري على ما يرام. 
تقريًبا،  اأ�ضبوع  طيلة  الفرن�ضي  نظريه  �ضد  الربازيلي  للرئي�س  هجوم 
على خلفية حرائق مذهلة يف غابات الأم��ازون املطرية. ت�ضاعد التوتر 
يوم الأحد عندما اأدىل جايري بول�ضونارو بت�ضريحات م�ضيئة لربيجيت 
ماكرون على ال�ضبكات الجتماعية، بعد ادانته من قبل الرئي�س الفرن�ضي 

ب�ضاأن اإدارته ال�ضلبية للكارثة.
هجوم، رد عليه الرئي�س الفرن�ضي يف اليوم التايل خالل موؤمتر �ضحفي 
لقمة جمموعة ال�ضبع يف بياريتز، حيث قال »ي�ضعر الربازيليون باخلجل 
بع�س ال�ضيء لروؤية مثل هذه ال�ضلوكيات ... اآمل اأن يكون لهم ب�ضرعة 

رئي�س يت�ضرف يف امل�ضتوى«.                          )التفا�ضيل �س13(

ميلي�سيات احل�سد بالعراق تهدد منتقديها
•• بغداد-وكاالت:

هددت ميلي�ضيات احل�ضد ال�ضعبي يف العراق، اأم�س الأربعاء، م�ضتخدمي 
و�ضط  قادتها،  انتقاد  اأو  مهاجمتها  م��ن  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع 
ا�ضتهدفت  التي  امل�ضرية  ال��ط��ائ��رات  ب�ضاأن  ال��ب��الد  يف  املت�ضاعد  اجل��دل 

خمازن اأ�ضلحة للح�ضد الأ�ضبوع املا�ضي.
قادتها  اأو  ال�ضعبي  احل�����ض��د  مليل�ضيات  يتعر�س  م��ن  ك��ل  ال��ب��ي��ان  وح���ذر 
ب��الإ���ض��اءة ع��رب و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، م��ه��ددا مب��ا �ضماه اأ�ضد 

امل�ضاءلت القانونية الرادعة بحق املخالفني.
منها  حماولة  يف  ال�ضعبي  احل�ضد  ميلي�ضيات  من  التهديد  ه��ذا  وي��اأت��ي 
وقادتها  امل�ضلحة  الف�ضائل  على  الناقم  العراقي  ال�ضارع  اأف��واه  لتكميم 
اأ�ضلحة تابعة له من خالل  من املوالني لإي��ران، بعد ا�ضتهداف خمازن 

طائرات م�ضرية الأ�ضبوع املا�ضي.
التوا�ضل  مواقع  وم�ضتخدمي  العراقيني  الن�ضطاء  من  كثري  وانتقد 
وبالتحديد  احل�ضد،  ميلي�ضيات  املا�ضية  الأي���ام  م��دار  على  الجتماعي 
رئي�ضها ونائبه، واتهموهم بجر العراق اإىل حرب بالوكالة عن اإيران مع 

الوليات املتحدة.
الوليات  فيه  تتهم  بيانا  موؤخرا  ال�ضعبي  احل�ضد  ميلي�ضيات  واأ�ضدرت 
املتحدة واإ�ضرائيل بالوقوف وراء الهجمات امل�ضرية �ضد خمازن ال�ضالح 
التابعة لها قبل نحو 10 اأيام، الأمر الذي و�ضع احلكومة العراقية يف 

ماأزق.
منحها  التي  القانونية  ال�ضفة  ال�ضعبي  احل�ضد  ميلي�ضيات  وا�ضتغلت 
تهديد  اأج��ل  العراقية من  الأمنية  القوات  اإىل  ب�ضمها  نيابي  ق��رار  لها 
منتقديها الذين قد يتعر�ضون لل�ضجن 7 �ضنوات بح�ضب القانون ب�ضبب 

الإ�ضاءة للقوات الأمنية.
مبثابة  ملنتقديها  احل�ضد  ميلي�ضيات  تهديد  عراقيون  نا�ضطون  واعترب 
ل�ضيا�ضات  امل��ن��اوئ��ني  �ضد  ج�ضدية  ت�ضفيات  حملة  لبدء  اأخ�ضر  �ضوء 

طهران واأذرعها داخل العراق.

ــق عــمــل  ــل ــع جـــونـــ�ـــســـون ي
ـــاين   ـــط ـــري ـــــان ال ـــــرمل ال

•• عوا�شم-وكاالت:

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
اأم�������س تعليق  ب��وري�����س ج��ون�����ض��ون 
اأعمال الربملان من الأ�ضبوع الثاين 
ت�ضرين   14 وح��ت��ى  �ضبتمرب  يف 
اأ�ضبوعني  قبل  اأي  اأكتوبر،  الأول 
فقط من املوعد املقرر لربيك�ضت، 
جمل�س  رئي�س  و�ضفها  خطوة  يف 
العموم ب�”الف�ضيحة الد�ضتورية.

ال�ضرتليني  اجل���ن���ي���ه  وت����راج����ع 
اليورو  م��ق��اب��ل   0،6% ب��ن�����ض��ب��ة 
وال��دولر بعد هذا الإع��الن الذي 
منع  املعار�ضة  ن��واب  على  ي�ضعب 
خ���روج ب���دون ات��ف��اق م��ن الحتاد 
الأوروب��������ي، وه����و ���ض��ي��ن��اري��و يثري 
اخل�����ض��ي��ة م����ن ح������دوث ن��ق�����س يف 
اإع����ادة  اإ����ض���اف���ة اإىل  ب��ع�����س امل�����واد 

العمل بالقواعد اجلمركية.
العموم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واع���ت���رب 
بانها  اخل�����ط�����وة  ب����ريك����و  ج�������ون 

»ف�ضيحة د�ضتورية«. 
وق�����ال ب���ي���ان ����ض���ادر ع���ن جمل�س 
اأم�س  بريطانيا  ملكة  م�ضت�ضاري 
اإل��ي��زاب��ي��ث واف��ق��ت على  امل��ل��ك��ة  اإن 
بوري�س  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  خ���ط���ة 

جون�ضون لتعليق عمل الربملان.

مواقــيت ال�صالة
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ماتاريال.. التكليف او النتخابات املبكرة

ق�سف مكثف ي�ستهدف حميط النقطة الرتكية ب�سورياهذا ما جنته ال�ضيا�ضة على رئة الر�س

 9 عــلــى  بال�سجن  اأحـــكـــام 
البحرين  يف  بالإرهاب  متهمني 

•• املنامة-وكاالت:

اأم�س  ب��ح��ري��ن��ي��ة،  ق�����ض��ت حم��ك��م��ة 
اأ�ضخا�س   9 ب�����ض��ج��ن  الأرب�����ع�����اء، 
والرتويج  ب���الإره���اب  تتعلق  بتهم 
وكالة  نقلت  ما  وف��ق  ومتويله،  له 
اأنباء البحرين عن املحامي العام، 
نيابة  رئ��ي�����س  احل����م����ادي،  اأح���م���د 
اجلرائم الإرهابية. ونقلت الوكالة 
املحكمة  اإن  ق��ول��ه  احل���م���ادي  ع���ن 
الكربى اجلنائية الرابعة اأ�ضدرت 
حكما، الأربعاء، على 9 متهمني يف 
اأموال  وت�ضليم  ونقل  ت�ضلم  وقائع 
خ�ض�ضت دعما ومتويال جلماعات 
املحكمة  اأن  واأو�����ض����ح  اإره����اب����ي����ة. 
 6 بال�ضجن  الأول  امل��ت��ه��م  ع��اق��ب��ت 
 100 م��ع غ��رام��ة مببلغ  ���ض��ن��وات 
واملتهمني  ب��ح��ري��ن��ي،  دي���ن���ار  األ����ف 
باحلب�س  وال��راب��ع  والثالث  الثاين 
�ضنة واحدة مع غرامة مببلغ األفي 
اأن  اإىل  واأ���ض��ار  منهم.  لكال  دي��ن��ار 
املتهمني اخلام�س  عاقبت  املحكمة 
والثامن  وال�������ض���اب���ع  وال�������ض���اد����س 
باحلب�س ملدة �ضنتني، يف حني اأمرت 
بحب�س املتهم التا�ضع ملدة 3 اأ�ضهر.

•• بريوت-وكاالت:

يف  الرتكية  النقطة  حميط  جوية  غ��ارات  ا�ضتهدفت 
�ضري مغار بريف حماة الغربي، بح�ضب ما اأفاد املر�ضد 

ال�ضوري حلقوق الإن�ضان، ام�س الأربعاء.
واأ�ضار املر�ضد اإىل عدم ورود اأي معلومات موؤكدة حتى 
اللحظة حول هوية الطائرات التي نفذت الغارات وما 
كثافة  ب�ضبب  وذلك  رو�ضيا،  اأو  للنظام  تابعة  كانت  اإن 
طائرة   15 م��ن  اأك���ر  حتلق  حيث  اجل���وي،  الق�ضف 

�ضورية ورو�ضية يف �ضماء املنطقة ب�ضكل متزامن.
اإىل ذلك، �ضهد ما تبقى من منطقة خف�س الت�ضعيد 
حتليق اأ�ضراب من الطائرات احلربية التابعة للنظام 
وال����رو�����س يف ���ض��م��اء حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب ب��ال��ت��زام��ن مع 
تنفيذها غارات مكثفة ب�ضكل ه�ضتريي على املنطقة، 
حيث ارتفع اإىل 38 عدد الغارات التي نفذتها طائرات 

والدير  وجرجناز  التح  من  كل  على  احلربية  النظام 
�ضرقي و�ضراقب وتلمن�س ومناطق اأخرى بريف معرة 

النعمان.
�ضيا�ضيا، قال الرئي�س الرو�ضي، فالدميري بوتني، بعد 
لقائه نظريه الرتكي رجب طيب اأردوغان، اأم�س الأول 
بالغاً  قلقاً  تت�ضاطران  واأن��ق��رة  مو�ضكو  اإن  ال��ث��الث��اء، 
ب�ضاأن الو�ضع يف منطقة اإدلب ال�ضورية والتفاق على 
اأردوغ���ان على  اتفق مع  اأن��ه  اإ�ضافية، م��وؤك��داً  خطوات 

�ضرورة اأن تبقى �ضوريا موحدة.
اأردوغ�����ان على هام�س  م��ع  م��وؤمت��ر �ضحايف  وت��اب��ع يف 
يف  ال��و���ض��ع  اأن  مو�ضكو  يف  اجل��وي��ة  للمالحة  معر�س 
م��ن��ط��ق��ة خ��ف�����س ال��ت�����ض��ع��ي��د يف اإدل�����ب ي��ث��ري خماوف 
تدابري  اإىل  م�ضرياً  الأت���راك،  ول�ضركائنا  لنا  خطرية 
الأو���ض��اع، بدون  اأج��ل »تطبيع«  اإ�ضافية من  م�ضرتكة 

مزيد من التفا�ضيل.
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وثائقي اأوروبي يك�سف دعم قطر التطرف يف اأوروبا
•• عوا�شم-وكاالت:

بثه  �ضيتم  م�ضرتك،  بلجيكي  فرن�ضي  وثائقي  فيلم  ك�ضف 
قريبا، تفا�ضيل جديدة تتعلق مبلف متويل قطر للجماعات 

الإرهابية وقوى التطرف يف دول اأوروبية.
التي  ال�ضرية،  الوثائق  اآلف  على  الوثائقي  الفيلم  واعتمد 
تنظيم  ل�ضالح  وخم��ط��ط��ات  ملوؤ�ض�ضات  قطر  مت��وي��ل  تثبت 

الإخوان الإرهابي يف دول اأوروبية عدة.
ال���رتوي���ج لنف�ضها حتت  ت��ن��ف��ك دول����ة ق��ط��ر ع��ن  وب��ي��ن��م��ا ل 
الوثائقي،  الفيلم  ف��اإن  خ��ريي��ة،  وب��رام��ج  اإن�ضانية  م�ضميات 
مراوغة  يك�ضف  البلجيكية  اإف  بي  تي  اآر  قناة  �ضتبثه  ال��ذي 
الدوحة وازدواجية اأهدافها، التي ل متت لل�ضعارات اخلريية 

ب�ضلة.

امل�ضرتك  البلجيكي  الفرن�ضي  التلفزيوين  التحقيق  وي�ضكل 
اإدانة جديدة ت�ضاف اإىل اأخرى قدمية �ضلطت الأ�ضواء على 
وجه التحديد على خفايا موؤ�ض�ضة قطر اخلريية، وهو ال�ضم 
الرباق، الذي �ضخرته الدوحة لتمويه م�ضاعيها املتطرفة يف 

اأوروبا.
ويك�ضف الوثائقي، الذي �ضيعر�س �ضمن برنامج لل�ضحفي، 
ومركزا  م�ضروعا   140 قطر  مّولت  كيف  م��ازور،  فران�ضوا 
ثقافيا يف اأوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

البحث  ال�ضحفي، عامني من  الفريق  الفيلم من  وا�ضتغرق 
والتق�ضي، من اأجل تتبع امل�ضارات املالية والهياكل التمويلية 
للموؤ�ض�ضات التي دعمتها قطر يف عدد من الدول الأوروبية.

والأهم  اخل���رباء،  وحتليل  ب��الأدل��ة  معلوماته  الفيلم  ودع��م 
املوؤ�ض�ضات  تلك  ق��ي��ادات  م��ع  مقابالت  اإج���راء  كله  ذل��ك  م��ن 

التي ف�ضحت وجههم احلقيقي،  ومواجهتهم بكل احلقائق 
وكذلك وجه الدوحة.

ومن بني احلقائق التي ي�ضتعر�ضها الفيلم الوثائقي اإنفاق 
2014 دعما  70 مليون يورو منذ عام  اأكر من  الدوحة 

لكيانات الإرهاب يف اأوروبا.
ويك�ضف الوثائقي عن دعم قطر مل�ضروع متطرف تغلغل يف 
100 م�ضروع مت  اإن�ضاء اأكر من  6 دول اأوروبية، يت�ضمن 
زرعها يف اأوروبا بهدف خلق ثقافة م�ضادة بني امل�ضلمني يف 

هذه الدول.
امل�ضاريع،  من  طويلة  قائمة  الوثائقي  الفيلم  وي�ضتعر�س 
التي مولتها قطر مباليني الدولرات يف دول اأوروبية كا�ضفا 
الفيلم عندها مت�ضائال عن مدى  عن حلقة �ضوداء يتوقف 

الت�ضاع احلقيقي مل�ضروع قطر وحدوده.
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اأخبـار الإمـارات

انطالق قمة اأقدر العاملية يف مو�سكو اليوم
•• مو�شكو-وام:

اأقدر  قمة  فعاليات  مو�ضكو  يف  التجاري  وامل��رك��ز  املعر�س  يف  ال��ي��وم  تنطلق 
متزامنا مع منتدى مو�ضكو العاملي وت�ضتمر على مدار اأربعة اأيام .

من  عدد  وو�ضلت  القمة  لإجن��اح  الرتتيبات  كافة  العليا  اللجنة  وا�ضتكملت 
احلدث  لأر���س  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من  امل�ضاركة  ال�ضخ�ضيات 
من اأجل امل�ضاركة اليوم بفعاليات افتتاح القمة والتي من املنتظر اأن ت�ضهد 

ح�ضورا عامليا متميزا.
التجارب  ع��امل��ي��ا:  املجتمعات  “متكني  �ضعار  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا  القمة  وت��ق��ام 
قادرة  وق��وي��ة  ممكنة  جمتمعات  اإي��ج��اد  اإىل  امل�ضتفادة” وت��ه��دف  وال��درو���س 
الأمن  ي�ضودها  جمتمعات  وبناء  وامل�ضتقبل  احلا�ضر  حتديات  مواجهة  على 
والت�ضامح وال�ضالم اإىل جانب تعزيز العمل املجتمعي العاملي امل�ضرتك ودعم 

احلكومات واملوؤ�ض�ضات الدولية يف حتقيق غاياتها واأهدافها.

منها  جل�ضة  كل  رئي�ضية  جل�ضات  ث��الث  �ضمن  ال�ضعار  ه��ذا  القمة  وتتناول 
ت�ضم عددا من املحاور يقدمها نخبة من املتحدثني من وزراء وم�ضوؤولني 

اإماراتيني.
وت�ضم الدورة الثالثة من القمة عددا من اأوراق العمل التي تعك�س توجهات 
امل�ضائل  م��ع  التعامل  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وا�ضرتاتيجيات 
اجلوهرية التي تناق�ضها القمة �ضمن 26 ور�ضة عمل وثالث حلقات �ضبابية 
ال�ضخ�ضيات  تنظمها خمتلف موؤ�ض�ضات دولة الإم��ارات العربية وت�ضم كبار 
اأرج��اء العامل مبا  واخل��رباء واملتحدثني والفاعلني يف املجتمع من خمتلف 

يعود بالنفع على خمتلف املجتمعات.
التنفيذي لربنامج خليفة  الرئي�س  الدبل،  ابراهيم  امل�ضت�ضار الدكتور  وقال 
للتمكني - اأقدر: “نهدف من خالل قمة اأقدراإىل مد ج�ضور العلم واملعرفة 
والتعاون اإىل خارج دولة الإمارات العربية املتحدة مل�ضاركة جتاربنا وخرباتنا 
اجلغرايف  التو�ضع  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  وذلك  املجالت  خمتلف  يف  ومعارفنا 

التي تطمح القمة اإىل حتقيقها » .
واأ�ضاف: “لتحقيق ال�ضتدامة يف متكني املجتمعات، فاإن م�ضاركة اخلربات 
التغلب على كل ما يواجهه  اإىل جمتمع قادر على  الأ�ضا�س.. لن ن�ضل  هي 
من عوائق ما مل نقم بتوظيف خربات وجهود غرينا من الدول واحلكومات 
اإىل  لفتا  والإن�ضانية..  والجتماعية  والتعليمية  العلمية  املجالت  كافة  يف 
اأجيال  التطور والتمكني لإع��داد  ال�ضبيل نحو  املعارف هو  اأن نقل واكت�ضاب 

طموحة قادرة على بناء جمتمعات متقدمة وم�ضتدامة«.
“يعد  العاملي:  برنامج منتدى مو�ضكو  بافل كوزمني، مدير  قال  من جانه 
ي�ضتطيع  ا�ضتثنائية  من�ضة  للتعليم/  /م��دي��ن��ة  ال��ع��امل��ي  مو�ضكو  م��ن��ت��دى 
يف  والأك��ادمي��ي��ني  املخت�ضني  خ��ربات  من  ال�ضتفادة  خاللها  من  امل�ضاركون 
700 فعالية  العام با�ضت�ضافة نحو  املنتدى هذا  خمتلف املجالت. ويتميز 

جتارية وتعليمية وترفيهية اأخرى ».
واأ�ضاف : “جمع املنتدى حتت �ضقفه لل�ضنة الثالثة على التوايل نخبة من 

اخلرباء الرو�ضيني والأجانب كما ا�ضتقطب عددا من ال�ضركات والتي قامت 
والتعليم  التدريب  جم��ال  يف  وامل�ضاريع  وال��ط��رق  املمار�ضات  اأف�ضل  بعر�س 
املعلمني  م��ن  ع���ددا  �ضنويا  ي�ضم  احل���دث  اأن  اإىل  م�ضريا  اجل����ودة..  واإدارة 
وذلك  والتكنولوجيا  املبتكرة  املفاهيم  ومطوري  الأم��ور  واأول��ي��اء  والطالب 

بهدف تعزيز النظام التعليمي«.
“هذا العام و�ضع املنتدى نطاقه اجلغرايف اإىل م�ضتوى دويل، حيث  وقال : 
انطالقتها  منذ  الأوىل  للمرة  �ضتنعقد  اأقدرالتي  قمة  املنتدى  �ضي�ضت�ضيف 
اأر�ضها دولة الإم��ارات العربية  يف العا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو بدل من مهد 
اخلربات  ولتبادل  الفريد  العلمي  احلدث  لهذا  متحم�ضون  نحن  املتحدة.. 

مع زمالئنا الأجانب على اأر�س مو�ضكو«.
خليفة  ب��رن��ام��ج  م��ن  بتنظيم  ت��ق��ام  العاملية  اأق���در  قمة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
يف  ع�ضو  وامل��ع��ار���س  للموؤمترات  اندك�س  �ضركة  وبتنفيذ  اأق���در   - للتمكني 

اندك�س القاب�ضة.

دار الر: اأكرث من 83 األف م�ستفيد من 
م�سروعي الأ�ساحي وك�سوة العيد

•• دبي-وام:

ا�ضتفاد 83 األفا و112 �ضخ�ضا من 21 دولة حول العامل من م�ضروعي الأ�ضاحي وك�ضوة 
العيد اللذين اأطلقتهما جمعية دار الرب خالل عيد الأ�ضحى املبارك من بينهم 81 األفا 
و 810اأ�ضخا�س ا�ضتفادوا من م�ضروع الأ�ضاحي مقابل األف و302 ا�ضتفادوا من م�ضروع 
عمران  واأو�ضح  195درهما.  و  األفا  و559  مليونني  بلغت  اإجمالية  بقيمة  العيد  ك�ضوة 
حممد عبداهلل رئي�س قطاع امل�ضاريع اخلريية يف دار الرب اإن اجلمعية نفذت خالل مو�ضم 
عيد الأ�ضحى املا�ضي م�ضروعا مو�ضميا خرييا ثالثا هو حملة تي�ضري احلج لغري القادرين 

ا�ضتفاد منه 11 حاجا من �ضاحل العاج وال�ضودان بتكلفة 231األفا و361 درهما.

فاطمة بنت مبارك توجه ر�سالة اإىل موظفات اأدنوك مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية

القيادة احلكيمة مل تاأُل جهدًا يف تعزيز مكانة املراأة والرتقاء بها.. وتطلعات القيادة نحو املراأة كبرية وغري حمدودة
خمل�سني يف خدمته و�ستبقى االإمارات باإذن اهلل يف عز ورفعة  لوطننا  اأوفياء  ورجااًل  ن�ساًء  • �سنبقى 

• اأدنوك ت�سيد بالتقدم الكبري الذي حققته املراأة االإماراتية بف�سل روؤية القيادة ومتابعة ودعم وت�سجيع �سمو ال�سيخة فاطمة  »اأم االإمارات«
•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأك���دت 
الن�ضائي  الحت����اد  رئ��ي�����س  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س الأع���ل���ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية “ 
اأم الإمارات”، اأن القيادة الر�ضيدة 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  ج���ه���داً  ت�����اأُل  مل 
املراأة والرتقاء بدورها يف املجتمع 
الوطني،  الق���ت�������ض���اد  دع�����م  ويف 
امل���راأة  ن��ح��و  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  واأن 
حمدودة.  وغري  كبرية  الإماراتية 
جاء ذلك يف ر�ضالة وجهتها �ضموها 
ب�����رتول  ����ض���رك���ة  م����وظ����ف����ات  اإىل 
“اأدنوك”  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
املراأة الإماراتية”  “ يوم  مبنا�ضبة 
ب���ال���ن���ي���اب���ة عن  األ���ق���ت���ه���ا  يف ك��ل��م��ة 
ال��دك��ت��ورة ميثاء  ���ض��م��وه��ا م��ع��ايل 
دولة  وزي��رة  ال�ضام�ضي  �ضامل  بنت 
اأقامته  ال�����ذي  الح���ت���ف���ال  خ����الل 

�ضركة “اأدنوك” بهذه املنا�ضبة. 
ال�ضيخ  م��ع��ايل  الح��ت��ف��ال  ح�����ض��ر 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ميثاء  الدكتورة  ومعايل  الت�ضامح 
دولة  وزي��رة  ال�ضام�ضي  �ضامل  بنت 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  م�ضت�ضارة 
الدكتور  وم���ع���ايل  م����ب����ارك،  ب��ن��ت 
���ض��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزير 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  دول���ة 
برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك 
واأع�ضاء  �ضركاتها،  وجمموعة   “
الإدارة العليا ل�ضركة اأدنوك واأكر 
م��ن 700 م��وظ��ف وم��وظ��ف��ة من 

�ضركات املجموعة.
ويف ما يلي الن�س الكامل لر�ضالة 
بنت مبارك  ال�ضيخة فاطمة  �ضمو 
الثامن  يف  الإمارات”:   “اأم 
حتتفل  اأغ�ضط�س  م��ن  والع�ضرين 
ي�ضطر  ب���ي���وم  الإم����ارات����ي����ة  امل�������راأة 
طموحاتها  ع��ن  ويعرب  اإجن��ازات��ه��ا 
وتطلعاتها امل�ضتقبلية وما اأحوجنا 
جهودنا  جن��م��ع  اأن  ال��ي��وم  ه���ذا  يف 
ون�ضخر اإمكانياتنا من اأجل وطننا 
الغايل الذي حباه اهلل قيادة حكيمة 
مل تاأُل جهداً يف تعزيز مكانة املراأة 
املجتمع ويف  بدورها يف  والرت��ق��اء 

دعم القت�ضاد الوطني.
اأخواتي وبناتي..

يف ه�����ذا ال����وط����ن احل���ب���ي���ب اأن�����ّن 
امل���ت���ني وال����راف����د املعني  الأ����ض���ا����س 
الوطن  ب��ن��اء  يف  ين�ضب  ل  ال����ذي 

اأدنوك  يف  زميالتنا  حتققها  التي 
وعلى  ال�������ض���رك���ة  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 
لقد  الإم��ارات��ي.  املجتمع  م�ضتوى 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة قدرتها  اأث��ب��ت��ت 
الفعالة  وامل�ضاهمة  ال��ع��ط��اء  على 
اأعمالنا،  جم�������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
���ض��واء يف احل��ق��ول وم��واق��ع احلفر 
اأو يف  وم�ضايف النفط واملختربات، 
مراكز البحوث والأعمال الإدارية 
امل�ضاهمات  ه��ذه  وت��ع��د  واملكتبية. 
التي حتققها  الفعالة والإجن��ازات 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
لروؤية  نتيجًة  وال�ضخ�ضي  املهني 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” بدعم 
القيادة  ول��ن��ه��ج  امل��������راأة،  ومت���ك���ني 
�ضمو  وت�ضجيع  وملتابعة  الر�ضيدة، 
“اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الإمارات” ودعمها امل�ضتمر لتمكني 
قدراتها  وتطوير  الإماراتية  املراأة 
بدور  ال�ضطالع  م��ن  ميكنها  مب��ا 
التقدم  تعزيز  يف  وف��ع��ال  حم��وري 
الدولة”.  يف  والزده�������ار  وال��ن��م��و 
املراأة  بجدارة  “اعرتافاً  واأ���ض��اف: 
الإماراتية وقدرتها على امل�ضاهمة 
لتعهداتنا  وا���ض��ت��م��راراً  ال��ف��ع��ال��ة، 
لتعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وم��ب��ادرات��ن��ا 
ب��ني اجل��ن�����ض��ني، ي�ضرين  ال���ت���وزان 
الإعالن عن التزام اأدنوك بتمثيل 
اإدارات  جم��ال�����س  ج��م��ي��ع  يف  امل�����راأة 
���ض��رك��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي متتلك 
فيها اأدنوك ح�ضة الأغلبية وذلك 
هذه  وت��اأت��ي   .2022 ع��ام  بنهاية 
املبادرة اجلديدة متا�ضياً مع اأهداف 

الفر�س  ك��ل  ا�ضتثمار  امل����راأة  ع��ل��ى 
وحتقيق كل الأهداف التي يتطلع 
اإليها املجتمع فهي �ضانعة الأجيال 

حا�ضراً وم�ضتقباًل.
�ضلمت ي��د ك��ل ام���راأة رب��ت وعلمت 
خدموا  ون�������ض���اء  رج������ال  ون�������ض���اأت 
وط���ن���ه���م و����ض���اه���م���وا يف الرت����ق����اء 

با�ضمه.
اأوفياء  ورج������اًل  ن�����ض��اًء  و���ض��ن��ب��ق��ى 
 .. خ��دم��ت��ه.  يف  خمل�ضني  لوطننا 
و�ضتبقى الإم��ارات باإذن اهلل يف عز 

ورفعة  .
ال�ضيخ  م���ع���ايل  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
يف   - نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
كلمة خالل احلفل - : “اإننا نعتز 
ونفتخر، يف يوم املراأة الإماراتية، ب� 
“ اأم الإمارات “، الوالدة الفا�ضلة، 
وهي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
ال��ت��ي ت��ث��ب��ت ل��ن��ا يف ك��ل ي����وم، ومبا 
القيادة  اأن  لل�ضك  جم���اًل  ي��دع  ل 
امل�ضتنرية  وال������روؤي������ة  احل���ك���ي���م���ة 
م�ضرية  ت�ضكيل  على  متاماً  ق��ادرة 
وعلى  الأف���������ض����ل  ن���ح���و  امل���ج���ت���م���ع 
والرجل  امل������راأة  اجل��م��ي��ع،  مت��ك��ني 
معاً من الإ�ضهام الكامل يف م�ضرية 
 “ اأك�������دت  و  والعامل”.  ال����وط����ن 
اأدن����وك “ ال��ت��زام��ه��ا ب��دع��م التنوع 
الت�ضامح  وت��ع��زي��ز  اجل��ن�����ض��ني  ب��ني 
امل���راأة وتوفري  والح��ت��واء ومتكني 
ك���ل امل���ق���وم���ات ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا من 
وامل�ضاهمة  ب���دوره���ا  ال����ض���ط���الع 
دولة  ورف��اه��ي��ة  ت��ط��ور  يف  الفعالة 
الإمارات متا�ضياَ مع ا�ضرتاتيجيتها 
2030 والتي تركز  للنمو الذكي 

كبرية  نحوكّن  ال��ق��ي��ادة  فتطلعات 
وغ��ري حم���دودة وه��ا اأن���ن متثلن 
�ضواء  بها  ي�ضتهان  ل  كبرية  ن�ضبة 
يف جمال التعليم والتعليم العايل 
بالعمل  الل���ت���ح���اق  جم����ال  يف  اأو 
يبق  ومل  القت�ضادية،  وامل�����ض��ارك��ة 
اأثبن  وق����د  اإل  ع��م��ل  اأو  ن�����ض��اط 
ج����دارت����ك����ن ب����الخ����ال�����س واجل����د 
اإجنازاتكن  ه���ي  وه����ا  وامل���ث���اب���رة. 

ت�ضهد على ذلك.
ورغ���م م��ا حت��ق��ق اأخ���وات���ي وبناتي 
ال��ك��ث��ري م��ن العمل  م��ا زال ه��ن��اك 
يقدم  اأن  ي���ج���ب  ال������ذي  واجل����ه����د 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى م��ك��ت�����ض��ب��ات هذا 
وحتقيق  ع���ن���ه،  وال��������ذود  ال����وط����ن 
وطناً  ليكون  امل�ضتقبلية  اأه��داف��ه 
ناه�ضاً  كافة  املجالت  يف  متقدماً 
بهذا ال�ضعب الأبي الذي تعلم من 
واجلد  العمل  اأن  الر�ضيدة  قيادته 
املتالزمة  ال�ضفات  هي  والجتهاد 
ح��ني ي��ذك��ر اب��ن الإم����ارات اأو بنت 

الإمارات.
اأن  اإل  امل���ق���ام  ه����ذا  يف  يل  ول��ي�����س 
اإليه  يحتاج  ما  كل  ببذل  اأو�ضيكن 
الن�سء من تربية ورعاية وتوجيه 
هو  الأجيال  وبناء  الن�سء  فرتبية 
ال��ع��م��ل الأ���ض��ا���ض��ي ل���ل���م���راأة وعلى 
اأن ل تغفل ذل��ك مهما  ام���راأة  ك��ل 

تعددت التزاماتها الوظيفية.
ونحمد اهلل اأن العديد من القوانني 
مب�ضاعدة  اه��ت��م��ت  وال��ت�����ض��ري��ع��ات 
امل�����راأة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
دورها كاأم وربة منزل وبني دورها 
امل�����ض��ارك��ة الق��ت�����ض��ادي��ة، ويبقى  يف 

الب�ضرية،  ال���ك���وادر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وتعزيز الربحية والرتقاء بالأداء 

ورفع الكفاءة.
ومت����ا�����ض����ي����اً م�����ع ج����ه����ود ال����دول����ة 
اجلن�ضني  ب���ني  ال���ت���ن���وع  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ومتكني امل���راأة، اأعلنت “ اأدن��وك “ 
جميع  يف  امل���راأة  بتمثيل  التزامها 
املجموعة  �ضركات  اإدارات  جمل�س 
الأغلبية  ح�ضة  فيها  متتلك  التي 

وذلك بنهاية عام 2022.
�ضلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وث���م���ن 
كلمته  يف   - اجل����اب����ر  اأح����م����د  ب����ن 
امل�ضتمر  الدعم   - الحتفال  خالل 
امل��راأة من القيادة  الذي حتظى به 
الكبري  بالتقدم  منوهاً  الر�ضيدة، 
الإماراتية  امل������راأة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 
ومتابعة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  ب��ف�����ض��ل 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  وت�����ض��ج��ي��ع  ودع�����م 
فاطمة بنت مبارك “اأم الإمارات” 
امل�ضتمر  ال��دع��م  ه���ذا  اأن  م���وؤك���داً   ،
يعترب  امل����ت����وا�����ض����ل  وال���ت�������ض���ج���ي���ع 
امل���راأة  اإل��ه��ام ت�ضتمد م��ن��ه  م�����ض��در 
الإماراتية الثقة التي تعينها على 
باعتبارها  املحوري  بدورها  القيام 
النمو  حتقيق  يف  رئي�ضية  �ضريكة 
والتطور امل�ضتدام لدولة الإمارات. 
املراأة  “يوم  واأ�ضاد معاليه مببادرة 
اأم   “ اأطلقتها  ال��ت��ي  الإماراتية” 
الإمارات” واختارت لها هذا العام 
الت�ضامح”.  رم����ز  “املراأة  ���ض��ع��ار 
بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
اأدن����وك  “تفخر   : اجل��اب��ر  اأح��م��د 
الإماراتية  امل���راأة  بيوم  بالحتفال 
والنجاحات  الإجن������ازات  وت��ق��دي��ر 

من�ضب الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
امل�ضال”،  الطبيعي  للغاز  “اأدنوك 
فيما مت تعيني طيبة الها�ضمي يف 
من�ضب الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
موؤكداً  البرتولية”،  “اليا�ضات 
“ يف  “اأدنوك  ا���ض��ت��م��رار  م��ع��ال��ي��ه 
متثيل  بن�ضبة  للو�ضول  ج��ه��وده��ا 
 15% امل��راأة يف الإدارة العليا اإىل 
بحلول نهاية هذا العام وقبل �ضنة 

من التاريخ املحدد.
“ حتقق  “ اأدن�������وك  اأن  واأو�����ض����ح 
ت��ق��دم��اً م��ل��م��و���ض��اً يف ج��ه��وده��ا يف 
جم���ال ت��وظ��ي��ف امل���واط���ن���ات حيث 
الوظائف  ن�ضبة تعيينهن يف  تزداد 
فيها  كافة مبا  امل��ج��الت  يف  املهمة 
الفنية  والعمليات  الإداري  العمل 
م���ث���ل حقل  امل�����واق�����ع  يف خم���ت���ل���ف 
“الرميثة” وجزيرتي زركو ودا�س. 
واختتم معايل الدكتور �ضلطان بن 
 “ اأن  بالقول  كلمته  اجلابر  اأحمد 
مكانتها  من  وانطالقاً   ، اأدنوك” 
رئي�س  كم�ضاهم  امل��ح��وري  ودوره���ا 
وال��ت��ط��ور يف  النمو  دف��ع عجلة  يف 
بذل  �ضت�ضتمر يف  الإم����ارات،  دول��ة 
املراأة  لتمكني  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د 
وحتقيق تطورها يف حياتها املهنية 
و�ضتعمل على توفري كل ما ي�ضهم 
لتحقيق  ومتكينها  امل����راأة  دع��م  يف 
امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات. وت��ق��وم “ 
اأدنوك” مببادرات عديدة لت�ضجيع 
يف  للعمل  امل����راأة  م�ضاركة  وت��ع��زي��ز 
ج��وان��ب وجم���الت قطاع  خمتلف 
النفط والغاز، مبا يف ذلك تعديل 
وتوفري  الب�ضرية  امل��وارد  �ضيا�ضات 

امل��راأة يف  بت�ضجيع م�ضاركة  اأدن��وك 
جهود  وم��ع  وال��غ��از،  النفط  قطاع 
دولة الإمارات لتعزيز امل�ضاواة بني 
اأه���داف  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره  اجلن�ضني 
املتحدة  لالأمم  امل�ضتدامة  التنمية 
التي  الدار�ضات  نتائج  اأثبتت  حيث 
اأن  ال��ع��امل  م�ضتوى  ع��ل��ى  اأج��ري��ت 
التنوع يف جمال�س اإدارات ال�ضركات 
يوؤثر اإيجابياً يف زيادة القيمة واأن 
التنوع يف بيئة العمل يعزز ربحية 
ال�ضركات ويجعل بيئة العمل اأكر 
وا�ضتعر�س  وا�ضتقراراً”.  ���ض��ع��ادة 
التي  امل��ب��ادرات  يف  التقدم  معاليه 
حددتها “اأدنوك” لتعزيز م�ضاركة 
املراأة يف قطاع النفط والغاز يف يوم 
املراأة الماراتية قبل ثالث اأعوام، 
موؤكداً حتقيق تقدم ممتازة يف هذه 
 “ “اأدنوك  اأعلنت  حيث  امل��ج��الت، 
على  �ضتعمل  اأنها   2016 ع��ام  يف 
تعيني رئي�ضة تنفيذية واحدة على 
اإحدى �ضركات املجموعة  الأقل يف 
بحلول عام 2020، و�ضمان زيادة 
ن�ضبة متثيل املراأة يف الإدارة العليا 
اإىل %15، وزيادة ن�ضبة املواطنات 
املواطنني اجلدد  اإج��م��ايل ع��دد  يف 
 .30% اإىل  املجموعة  �ضركات  يف 
واأو����ض���ح م��ع��ال��ي��ه اأن “ اأدن�����وك “ 
اأول   2018 اأب�����ري�����ل  يف  ع��ي��ن��ت 
ل�ضركتني  تنفيذيتني  رئ��ي�����ض��ت��ني 
بناء  وذل��ك  املجموعة  �ضركات  من 
على نتائج الأداء الفعلي واجلدارة 
تعيني  مت  ح���ي���ث  وال����ض���ت���ح���ق���اق، 
ف��اط��م��ة ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����ض��ة جلنة 
يف  اجلن�ضني،  بني  للتوازن  اأدن��وك 

ال��ت�����ض��ه��ي��الت ال���الزم���ة ل��ل��ع��م��ل يف 
ال��ف��ن��ي��ة وك���ذل���ك توفري  امل����واق����ع 
املتخ�ض�س  ال����ت����دري����ب  ب�����رام�����ج 
امل��ه��ن��ي. وفيما  ال��ت��ط��ور  ل�����ض��م��ان 
%5 من  ن�ضبة  امل��راأة حالياً  متثل 
ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع  ال���ق���وى  ت���ع���داد 
ال�ضرق  منطقة  يف  وال��غ��از  النفط 
الأو�����ض����ط، ت��ب��ل��غ ه����ذه ال��ن�����ض��ب��ة يف 
تزيد عن  اأن��ه��ا  اأي   11% اأدن���وك 
ن�ضبة املنطقة باأكر من ال�ضعفني، 
ن�ضبة  الإم��ارت��ي��ة  امل����راأة  متثل  كما 
اأدنوك.  يف  املوظفات  من   71%
ام�������راأة يف   600 وت��ع��م��ل ح�����وايل 
مواقع عمليات اأدنوك مبا يف ذلك 
فنية  وظ��ائ��ف  يف  يعملن   132
يف ع����دة م���واق���ع م���ن ب��ي��ن��ه��ا حقل 
اأول من�ضاأة  يعد  “الرميثة” الذي 
تابعة لأدنوك تتم اإدارتها من قبل 
اإط��ار جهودها  ن�ضائية. ويف  ك��وادر 
يف  امل���راأة  متثيل  ل��زي��ادة  املتوا�ضلة 
 “ كانت  املجموعة،  �ضركات  جميع 
اأدنوك “ قد اأ�ض�ضت جلنة لتحقيق 
ب�����ني اجل���ن�������ض���ني على  ال������ت������وزان 
تتوىل  املجموعة  �ضركات  م�ضتوى 
م�ضوؤولية تنفيذ عدد من املبادرات 
العاملة  امل��راأة  تدعم  التي  الفعالة 
وحت��ق��ق ت��ط��وره��ا امل��ه��ن��ي، مب���ا يف 
ذلك �ضياغة اإطار ل�ضيا�ضة امل�ضاواة 
�ضيا�ضات  وتطوير  اجلن�ضني،  بني 
وحت�ضني  الب�ضرية  امل���وارد  ول��وائ��ح 
ام�����ت�����ي�����ازات ال�������ض���ك���ن وال����رع����اي����ة 
وت��ط��ب��ي��ق ب���رن���ام���ج ت��ط��وي��ر فني 
م�ضمم خ�ضي�ضاً للن�ضاء العامالت 
كم�ضغالت  اخل��ارج��ي��ة  امل���واق���ع  يف 

عمليات ويف وظائف فنية اأخرى.
يف  امل����راأة  متكني  لتعهدات  ودع��م��اً 
اأطلقت جلنة  والغاز  النفط  قطاع 
ب���ني اجل��ن�����ض��ني يف عام  ال����ت����وازن 
2018 “ برنامج اأدنوك لتطوير 
لتمكني  الن�ضوية”  ال����ق����ي����ادات 
اأدن�������وك  ال����ع����ام����الت يف  ال���ن�������ض���اء 
وخرباتهن  م��ه��ارت��ه��ن  وت���ط���وي���ر 
اجليل  واإع�����داد  لتهيئة  ال��ق��ي��ادي��ة 
ال���ق���ادم م���ن اخل�����ربات وال���ق���درات 
القيادية الن�ضوية وذلك من خالل 
ور�س عمل تعليمية وتدريبية يتم 
مدربني  اإ����ض���راف  حت��ت  تنظيمها 
 293 اأكر من  وخ��رباء. واأكملت 
هذا  الآن  ح���ت���ى  امل����وظ����ف����ات  م����ن 
اإ�ضافة  �ضي�ضهد  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
التدريبية  امل��ن��اه��ج  م���ن  ال��ع��دي��د 

خالل الأ�ضهر املقبلة. 
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اأخبـار الإمـارات
اأ�سدقاء مر�سى التهاب املفا�سل حتتفي بيوم املراأة الإماراتية

•• ال�شارقة -وام: 

احتفلت جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى التهاب املفا�ضل، اإحدى اجلمعيات التابعة لإدارة التثقيف ال�ضحي 
املراأة  بيوم  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  مع  بالتعاون  ال�ضارقة،  يف  الأ���ض��رة  ل�ضوؤون  الأع��ل��ى  باملجل�س 
الإماراتية حيث قامت بزيارة املري�ضات يف وحدة العالج الطبيعي يف م�ضت�ضفى القا�ضمي بال�ضارقة 
ووزعت هدايا على املري�ضات. وقالت �ضعادة اإميان را�ضد �ضيف مدير اإدارة التثقيف ال�ضحي باملجل�س 
الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة يف ال�ضارقة: اأ�ضبح يوم املراأة الإماراتية يوماً وطنياً لالإحتفاء باإجنازاتها يف 

خمتلف املجالت، فطاملا كانت املراأة �ضريكاً يف التنمية منذ وقت مبكر.
اإن  املفا�ضل  التهاب  مر�ضى  اأ�ضدقاء  جمعية  رئي�ضة  العزيز  عبد  وحيدة  �ضعادة  قالت  جانبها  من 
الحتفاء بهذا اليوم هو احتفاء باملجتمع ككل فاملراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها يف مواجهة التحديات 

واإيجاد احللول العملية لتكون عن�ضراً فاعاًل يف املجتمع .

الرتبية ت�سع خطة لآلية توزيع و�سمان ا�ستالم 598 مدر�سة حل�ستها من الكتب مع بدء العام الدرا�سي 
•• دبي- : حم�شن را�شد 

الكتب  لتوزيع  ممنهجة  خطة  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�ضتحدثت 
املدر�ضية للعام الدرا�ضي اجلديد 2019-2020،  لطلبة املدر�ضة الإماراتية 
يف ال�ضفوف من الأول اإىل الثاين ع�ضر، اإذ و�ضعت �ضوابط واإج��راءات مرنة، 

واآليات ت�ضهم يف ت�ضهيل عملية الت�ضليم للمدار�س.
 واأف��ادت ال��وزارة باأن اخلطة، ت�ضتهدف ما يقرب من 598 مدر�ضة حكومية 
يف  و251  ال�ضمالية،  وامل��ن��اط��ق  دب��ي  يف   347 ب��واق��ع  ال��دول��ة،  م�ضتوى  على 
اأغ�ضط�س   29-25 من  الفرتة  خالل  وذلك  والعني”،  والظفرة  “اأبوظبي 
اجلاري، على اأن تكون جميع الكتب الدرا�ضية متوفرة  للطلبة مع انطالقة 

العام الدرا�ضي اجلديد.
املدر�ضة باملوعد املحدد للت�ضليم، ووجود  التزام  ال��وزارة على �ضرورة  و�ضددت 
للتوقيع على  اأو م�ضاعده  املدير  بال�ضتالم، ويتوجب ح�ضور  املخول  الفريق 
دخول  لت�ضهيل  ال���الزم  ال��دع��م  تقدمي  ع��ن  ال���ض��ت��الم وختمه، ف�ضال  من��وذج 

موؤ�ض�ضة “توزيع”، ل�ضيما ملدار�س البنات للتاأكد من اإجراءات الت�ضليم.
واأكدت الوزارة اأنه يتم ت�ضليم وتنزيل جميع كميات الكتب يف موقع واحد فقط 
داخل املدر�ضة، على اأن يتم ت�ضليم الكتب لل�ضخ�س املخول، اأو من ينوب عنه، 
وذلك عن طريق ك�ضف الكميات، وجهاز الت�ضلي،  » PDA »  مع اأهمية  اإبراز 

هوية امل�ضتلم و توقيعه بال�ضتالم.
 “ اإ�ضارة  بو�ضع  امل�ضتلمة،  الكميات  اأهمية، عد وح�ضر  على  ال��وزارة  و�ضددت   
√ “ يف املربع املقابل، لكل كتاب قبل التوقيع على ك�ضف الكميات، مع �ضرورة 
وف��رت عدد من  اأنها  اإىل  املرفق، م�ضرية  الك�ضف  اأي مالحظات على  ت�ضجيل 
من  امل��زي��د  اأو  ال�ضتف�ضار  اأو  امل��الح��ظ��ات،  لتقدمي  املبا�ضر   التوا�ضل  ق��ن��وات 

املعلومات.

اإعادة تدوير الكتب املدر�سية
اإعادة تدوير الكتب املدر�ضية،  ال��وزارة تفعيل مبادرة  اأعلنت  ويف �ضياق مت�ضل 
حيث يتم ا�ضتخدام نوعية ورق جديدة، �ضديقة للبيئة وذو موا�ضفات عالية، 

عن  ف�ضال  الكربون،  اأك�ضيد  وث��اين  احل��راري��ة،  النبعاثات  تخفيف  يف  ت�ضهم 
الورق  م��ن  كتاب مطبوع  ، فكل  الأ���ض��ج��ار  امل��ي��اه، وقطع  ا�ضتهالك  ال��وف��رة يف 
5 كيلو وات من  25 لرت من املاء، و  ال�ضديقة للبيئة، واملعاد تدويره، يوفر 

الأخ�ضاب. من  كيلو  الطاقة، و  2.4 
املعاد  الورق  من  طن  واأف��ادت ال��وزارة باأنه يتم ا�ضتخدام 3000 – 4000 
للتدوير،  تقريبا  �ضهرين  ت�ضتغرق  عملية  يف  درا���ض��ي،  ف�ضل  كل  يف  ت��دوي��ره، 
مو�ضحة اأنه يتم ا�ضتخدام الورق اجلديد مع انطالقة الف�ضل الدرا�ضي الأول 
العام الدرا�ضي 2019-2020، لكتب ال�ضفني ال�ضف الأول والثاين، على اأن 
يتم  تعميم ا�ضتخدامه تدريجياً، جلميع ال�ضفوف، بداية من الف�ضل الدرا�ضي 

الثاين والثالث املقبلني.

دورات تدريبية ملعلمي اللغة ال�سينية يف 27 مدر�سة
وعلى جانب اآخر، و�ضمن م�ضتجدات العام الدرا�ضي اجلديد، ا�ضتقبلت الوزارة 
 27 يف  ال�ضينية  اللغة  معلمي   ، اأم�س  – عجمان  املعلمني  تدريب  معهد  يف 

مدر�ضة على م�ضتوى الدولة ، اإذ اأعدت اإدارة التدريب والتنمية املهنية بالوزارة 
، ولقاء تعريفياً  ي�ضمل مقدمة حول الثقافة  ، برناجما تدريبيا خا�س لهم 
الإماراتية، ف�ضال عن  ت�ضليط ال�ضوء على منهج اللغة ال�ضينية الذي يطبق 
يف مدار�س الدولة بدًءا من �ضبتمرب املقبل يف اإطار التعاون الأكادميي امل�ضتمر 

بني “الوزارة” واجلهات ال�ضينية املعنية لإثراء جتربة املدر�ضة الإماراتية .
  واأو�ضحت اأن منهاج اللغة ال�ضينية ي�ضتهدف يف املرحلة الأوىل،  طلبة  ال�ضف 
“ال�ضينية”  اأن   م�ضتويات  60 مدر�ضة، حيث  الثاين ع�ضر  يف  ال�ضابع حتى 
التي تطبق يف املناهج الإماراتية، موائمة لختبارات املهارة املعتمدة، واملوّحدة 
عن  ف�ضال  كاو�ضي”،  �ضويبنغ  “هانيو  با�ضم  ت��ع��رف  وال��ت��ي  “ال�ضينية”  ل��� 

املرجعي العام للغات. الأوروبي  “الإطار 
وركزت الوزارة على ا�ضتقطاب 150 معلم لغة �ضينية العام الدرا�ضي اجلديد، 
مع تنفيذ ومراقبة وتقييم الربنامج خالل ال�ضنوات الثالث القادمة للتاأكد 
اللغة  يف  التوا�ضل  وم��ه��ارات  مل��ف��ردات  �ضلبة  ركائز  بناء  بهدف  فاعليته،  من 

ال�ضينية من خالل دمج اللغة واملحتوى بالعنا�ضر الثقافية.

منت�سبات �سرطة اأبوظبي: املراأة الإماراتية .. منجزات وطموحات ترفد الزدهار

للجميع، فهي التي تن�ضئ الأجيال 
وت��رب��ي��ه��م ع��ل��ى ال��ق��ي��م والأخ����الق 

النابعة من دينها.
امل��راأة حققت قفزات  اأن  واأ�ضافت، 
نوعية يف خمتلف املجالت، منها 
الدعم  ب��ك��ل  ال�����ض��رط��ي وحت���ظ���ى 
ال������ذي م��ك��ن��ه��ا م����ن الإ�����ض����ه����ام يف 
اأف�ضل  وت���ق���دمي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 

لكل  ر����ض���ال���ة  ط���ي���ات���ه  ي��ح��م��ل يف 
للت�ضامح  نبعا  تكون  اأن  اإماراتية 
يف الأ�ضرة واملجتمع .. م�ضرية اإىل 
م�ضرية متكينها بتنمية مهاراتها 
يف �ضتى املجالت والتخ�ض�ضات، و 
اأعلى م�ضتويات  اأداء مهامها وفق 

اجلودة.
�ضعيد  اأروى  الدكتور،  الرائد  اأما 

عام  م��ع  تزامنا  الت�ضامح”،  رم��ز 
الت�ضامح 2019.

نا�ضر  زينة  خبري،  املقدم  وقالت 
�ضعيد معيوف، مدير فرع املعاينات 
ق�ضم  البيولوجية، يف  والفحو�س 
اإدارة الأدلة  الأحياء اجلنائية، يف 
اجلنائي  الأمن  بقطاع  اجلنائية، 
“يوم املراأة الإماراتية”،  اإن �ضعار 

وموا�ضلة  ال�ضرطية،  اخل��دم��ات 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات 
والتي كان من بينها نيل ال�ضرطة 
ال��ن�����ض��ائ��ي��ة م���ن م��ن��ظ��م��ة اجل����ودة 
يف  ال��ع��ام  منظمة  ج��ائ��زة  العاملية، 

متكني املراأة.
واأك���������دت، ح���ن���ان ال���ربي���ك���ي، من 
الجتماعي،  الدعم  مراكز  اإدارة 

ال�����ض��ن��اين، م��ن مديرية  احل��ن��ك��ي 
املالية  بقطاع  الطبية  اخل��دم��ات 
واخل����دم����ات، ف��ق��د اأو����ض���ح���ت اأن 
�ضعار “املراأة رمز الت�ضامح” يعزز 
امل�ضرتك،  والتعاي�س  ال�ضالم  قيم 
واأمن�����������اط احل�����ي�����اة الإي���ج���اب���ي���ة 
الإماراتية  امل���راأة  واأن  للمجتمع، 
م�ضهود لها بال�ضرب وحب اخلري 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �ضرطة  منت�ضبات  اأك��دت 
اأن  ا�ضتطاعت  الإماراتية  املراأة  اأن 
جهودها  بف�ضل  لنف�ضها  ت�ضنع 
ل���ي���ك���ون لها  امل���ج���ت���م���ع،  ح���ي���زا يف 
ح�ضورا مميزا واإ�ضهامات وا�ضحة 
ال���ب���ن���اء والزده���������ار  يف م�������ض���رية 
ووجودها  الإم����ارات،  يف  والتطور 
ومنها  ال����ق����ط����اع����ات  ج���م���ي���ع  يف 

املوؤ�ض�ضة ال�ضرطية.
التهاين  اأي�������ات  اأ����ض���م���ى  ورف����ع����ن 
ال�ضيخة  �ضمو  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
فاطمة بنت مبارك رئي�س الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال���ع���ام  ال��ن�����ض��ائ��ي 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�س 
الأ�ضرية “اأم الإمارات” مبنا�ضبة 
والذي  الإماراتية”،  امل��راأة  “يوم 
ويقام  اأغ�����ض��ط�����س،   28 ي�����ض��ادف 
“املراأة  ���ض��ع��ار  حت���ت  ال���ع���ام  ه����ذا 

بقطاع اأمن املجتمع، اأهمية “يوم 
بها  الإماراتية” والحتفاء  امل��راأة 
كدافع لت�ضجيعها على املزيد من 
الوطني  النتماء  وتعزيز  العطاء 
وال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، م�����ض��رية اإىل 
حمظوظة  الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  اأن 
باهتمام القيادة الر�ضيدة ودعمها 
الفر�ضة  وم��ن��ح��ه��ا  ورع���اي���ت���ه���ا، 
خمتلف  يف  وت����ت����ط����ور  ل���ت���ع���م���ل 

املجالت القيادية.
ف��ي��م��ا ع����ربت امل�����دين ف���ن���ي، نوف 
ع��ب��د ال��غ��ف��ور ال���ك���وري، م��ن اإدارة 
بقطاع  اأب��وظ��ب��ي،  �ضرطة  ط���ريان 
اعتزازها  عن  املركزية  العمليات 
للمراأة  ت��وف��رت  التي  بالإمكانات 
ل��ل��ن��ه��و���س ب���دوره���ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 
اإىل  امل���ج���الت .. لف��ت��ة  خم��ت��ل��ف 
منا�ضبة  اليوم  بهذا  الحتفال  اأن 
ل��ل��ت��ذك��ري مب���ا و���ض��ل��ت اإل���ي���ه ابنة 
الإم�������������ارات م�����ن اأع�����ل�����ى درج������ات 
املحلية  امل��ج��الت  ك��ل  يف  التمكني 

اأو العاملية، و�ضغلها املنا�ضب العليا 
حمليا ودوليا. واأو�ضحت، حالوة 
الإعالم  اإدارة  ال�ضحي، من  اأحمد 
القيادة،  ����ض���وؤون  ب��ق��ط��اع  الأم���ن���ي 
اأول�����ت امل����راأة  اأن دول����ة الإم�������ارات 
البيئة  لها  وهياأت  خا�ضة،  عناية 
الداعمة لتمكينها، لتكون �ضريكا 
فاعال يف م�ضرية التنمية والتطور 
وب��ن��اء ال��دول��ة، حتى ت��ب��واأت اأرفع 
الدولة،  يف  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���ض��ب 
القطاعات  ولها ح�ضور يف جميع 
ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة والق����ت���������ض����ادي����ة، 
والثقافية والجتماعية والأمنية 

وال�ضرطية.
الإماراتية  امل���راأة  ي��وم  اإن  وق��ال��ت، 
لتعزيز  وفعال  قويا  حافزا  ميثل 
ث��ق��ة امل�������راأة ب��ن��ف�����ض��ه��ا، وه����و يوم 
التي  ب���امل���ن���ج���زات  ف���ي���ه  ن��ح��ت��ف��ي 
الأ�ضعدة، حيث  كل  على  حققتها 
ب����ات����ت م����ث����ال ي���ح���ت���ذى ب����ه على 

ال�ضاحة الدولية.

حالوة ال�سحيالرائد/اروى �سعيد احلنكي ال�سناين نوف عبد الغفورحنان الربيكياملقدم /خبري زينة نا�سر

خليفة الإن�سانية: للمراأة الإماراتية دور مهم يف العمل املجتمعي والتطوعي

اللجنة الوطنية لالنتخابات تغلق باب ا�ستقبال  طلبات العرتا�ض على 
مر�سحي القائمة الأولية لنتخابات املجل�ض الوطني الحتادي 2019 

الطلبات ا�ستمرت 3 اأيام وخلت من االعرتا�سات  تلقي  • فرتة 
ان�سحاب ملر�سحني يف اإمارتي دبي واأبوظبي  طلبات   3 • ت�سجيل 

••اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
بطلبات  التقدم  انتهاء فرتة  اليوم 
العرتا�س على املر�ضحني لع�ضوية 
حيث  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
طلب  اأي  تلقي  ي��ت��م  مل  اأن���ه  بينت 
القائمة  مر�ضحي  على  اع��رتا���س 
الأولية لنتخابات املجل�س الوطني 
الفرتة  خ��الل   ،2019 الحت���ادي 
طلبات  لتلقي  حت��دي��ده��ا  مت  ال��ت��ي 
الع����رتا�����س، وال���ت���ي ا���ض��ت��م��رت يف 

فتحت باب تلقي طلبات العرتا�س 
ومل����دة ثالثة  اأغ�����ض��ط�����س   26 ي���وم 
للتعليمات  وف��ق��اً  اأن����ه  ح��ي��ث  اأي�����ام، 
النتخابية  للعملية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل��ك��ل ع�ضو  “61” ي��ح��ق  امل����ادة  يف 
النتخابية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������ض���اء  م���ن 
ح��ق الع���رتا����س ع��ل��ى ت��ر���ض��ح اأحد 
التالية:  لل�ضروط  وفقاً  املر�ضحني 
ي��ك��ون الع���رتا����س م��ب��ن��ي��اً على  اأن 
يقدم  واأن  ومقبولة،  جدية  اأ�ضباب 
الإم�������ارة  جل���ن���ة  اإىل  الع�����رتا������س 
 28 26 حتى  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 

•• اأبوظبي -وام: 

اخلوري  حاجي  حممد  �ضعادة  اأك��د 
م���دي���ر ع�����ام م��وؤ���ض�����ض��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
الإن�ضانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
بدعم  حتظى  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن 
لتمكينها  للدولة  الر�ضيدة  القيادة 
يف خمتلف املجالت.. م�ضريا اإىل اأن 
ح�ضورها  يعزز  لها  ي��وم  تخ�ضي�س 
واإ�ضراكها  برامج متكينها  عرب دعم 
يف برامج التنمية يف جمالت احلياة 
ال��ع��ام��ة ك��اف��ة. واأ����ض���اف ���ض��ع��ادت��ه - 
امل����راأة  “يوم  ل��ه مب��ن��ا���ض��ب��ة  ك��ل��م��ة  يف 
الحتفال  �ضعار  اأن   - “ الإم��ارات��ي��ة 
الت�ضامح  رمز  “املراأة  هو  العام  هذا 
�ضمو  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وف��ق��ا  وذل����ك   “
رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الحتاد الن�ضائي العام رئي�س املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�س 
 “ الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى 
اأبعادا  اأ�ضافت  التي   “ الم���ارات  اأم 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  ل��ل��ع��م��ل  اإن�����ض��ان��ي��ة 
التي  الهامة  م��ب��ادرات��ه��ا  م��ن خ��الل 

بناء  يف  للم�ضاهمة  وذل��ك  املوؤ�ض�ضة 
ال���دول���ة يف ظ���ل م���ا تقوم  ون��ه�����ض��ة 
واأ�ضا�ضي  ك��ب��ري  دور  م���ن  امل������راأة  ب���ه 
والعادات  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
والتقاليد التي تربى عليها املجتمع 

الإماراتي .
فاطمة  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  دور  وث��م��ن 
بنت مبارك، و�ضجل �ضموها احلافل 
امل�����ض��ت��وى املحلي  ب����الإجن����ازات ع��ل��ى 
دعم  يف  واإ����ض���ه���ام���ات���ه���ا  وال����ع����امل����ي، 
الإم���ارات���ي���ة لتكون  امل�����راأة  ومت��ك��ني 
الرجل يف تقدم  اإىل جنب مع  جنباً 

ونه�ضة اإماراتنا الغالية.
الإن�ضانية  خليفة  موؤ�ض�ضة  وتعنى 
رئي�ضة  كمحاور  وال�ضحة  بالتعليم 
اأهم  ومن  العامة  ا�ضرتاتيجيتها  يف 
الإماراتية  امل���راأة  لتمكني  امل��ب��ادرات 
لالأطباء  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ب��ع��ث��ة   “
عام  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  املتميزين” 
مع  ����ض���راك���ة  خ����الل  م���ن   2011
دي  اأم  “ م���رك���ز  ت��ك�����ض��ا���س  ج��ام��ع��ة 
ال�ضرطان” ومايو  لعالج  اأندر�ضون 
ان�ضجاماً  ذل�����ك  وي����اأت����ي  ك��ل��ي��ن��ك. 

ت�ضتهدف حماية املراأة وتوفري اأوجه 
الرعاية ال�ضاملة لها وتو�ضيع نطاق 
الإن�ضانية  كرامتها  حمايتها و�ضون 

يف خمتلف مناطق العامل.
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  واأك�����د 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ض��ور 
ال��وزراء وزي��ر �ضوؤون  رئي�س جمل�س 
بن  خليفة  موؤ�ض�ضة  رئي�س  الرئا�ضة 
الإن�ضانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
املراأة  انخراط  دور مهم يف  لها  كان 
املجتمعي  ال��ع��م��ل  يف  الإم����ارات����ي����ة 
امل�ضاريع  يف  وم�ضاركتها  والتطوعي 
تطلقها  ال���ت���ي  ك���اف���ة  وامل������ب������ادرات 
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الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت  ح��ني  يف 
لالنتخابات اأنها ت�ضلمت 3 طلبات 
لع�ضوية  مر�ضحني  م��ن  ان�ضحاب 
حيث  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
ملر�ضحتني  ان�����ض��ح��اب  ت�����ض��ج��ي��ل  مت 
اإم���ارة دب��ي، يف حني مت ت�ضجيل  يف 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  مر�ضح  ان�ضحاب 
منذ اإعالن القائمة الأولية وحتى 

اأم�س.
وكانت اللجنة الوطنية لالنتخابات 

م���ع ت���وج���ه ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي نحو 
مت���ك���ني ودع������م امل��������راأة الإم����ارات����ي����ة 
الطبيبة  ال���ك���وادر  يف  وال���ض��ت��ث��م��ار 
باإيفاد  اجلهد  هذا  وت��وج  الإماراتية 
للتخ�ض�س  الإم���ارات���ي���ات  م��ن  ع���دد 
الدكتورة  م��ث��ل  ب���اخل���ارج  ال��ط��ب  يف 
درا�ضتها  تكمل  التي  املن�ضوري  نورة 
الطبية  ب��ال��ع��ن��اي��ة  كلينك  م��اي��و  يف 
والدكتورة  ال��ع��ي��ون،  ط��ب  وج��راح��ة 
�ضان  م�ضت�ضفى  يف  احل��م��ادي  اآم��ن��ة 
الباطني،  ال���ط���ب  وت���در����س  دي��ي��غ��و 
والدكتورة رمي الفال�ضي يف جامعة 
ه���ارف���رد وت���در����س ط���ب ال���ط���وارئ، 
النعيمي  علياء  ال�ضيخة  والدكتورة 
وتدر�س  بفرن�ضا  ل��ي��ون  ج��ام��ع��ة  يف 
ج��راح��ة ال��ع��ي��ون، وال��دك��ت��ورة خولة 
جامعة  يف  اإجن���ل���رتا  يف  ال�����ض��وي��دي 
اي�ضت كنت اجلامعي وتدر�س تغذية 
م��ر���ض��ى ال��ك��ل��ى، وال��دك��ت��ورة هيفاء 
امل�ضكري  مروة  والدكتورة  العو�ضي 
بر�ضلونة  ج���ام���ع���ة  يف  ت����در�����ض����ان 

تخ�ض�س زراعة الأع�ضاء .
بها  ت�ضارك  التي  امل�ضاريع  اأهم  ومن 

املراأة الإماراتية وتفخر بها املوؤ�ض�ضة 
“م�ضروع  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 
املراأة  تنفذه  ال�ضائم” ال��ذي  اإفطار 
الإماراتية �ضنوياً من خالل مبادرة 
وا�ضتطاعت  املواطنة”  “الأ�ضر 
اأكر  خالله  من  تقدم  اأن  املوؤ�ض�ضة 
رم�ضانية  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   13 م���ن 
اأعدت  كلها  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل 

وجهزت باأيد اإماراتية.
كما تدعم املوؤ�ض�ضة املراأة الإماراتية 
وحتر�س على تواجدها وم�ضاركتها 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ه��رج��ان��ات  يف 
منها  وخ���ارج���ه���ا  ال����دول����ة  ت���ق���ام يف 
م���ه���رج���ان ال�����ض��ي��خ زاي������د ال���رتاث���ي 
واإك�ضبو  دب���ي  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ق��ري��ة 
ال�����ض��ارق��ة وم��ه��رج��ان اجل��ن��ادري��ة يف 
اململكة العربية ال�ضعودية ومهرجان 
البي�ضاء  ال���دار  ط��ان��ط��ان وم��ع��ر���س 
وال�ضناعات  ال���ي���دوي���ة  ل���الأع���م���ال 
املغربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
واملعار�س  املهرجانات  من  وغريها 
الماراتية  امل����راأة  فيها  مثلت  ال��ت��ي 

وطنها خري متثيل.

اأغ�����ض��ط�����س احل����ايل، ل��رتف��ع��ه��ا اإىل 
والتي  فيها  للنظر  الطعون  جلنة 
وع�ضوية  ق��ا���س  م��ن  ت�ضكيلها  مت 
 ، الخ���ت�������ض���ا����س  م����ن ذوي  اث���ن���ني 
مبلغاً  العرتا�س  مقدم  ي��ودع  واأن 
درهم  اآلف  ث��الث��ة   3000 ق���دره 
اللجنة  ل��دى  الكفالة  �ضبيل  على 
هذا  وي���رد  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  الوطنية 
اإذا  الع���رتا����س  م��ق��دم  اإىل  امل��ب��ل��غ 

�ضدر القرار ل�ضاحله.
وح�ضب اجلدول الزمني لنتخابات 
�ضيتم  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 

املر�ضحني  ق��ائ��م��ة  ع���ن  الإع�������الن 
�ضبتمرب   3 ت���اري���خ  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ت���ب���داأ فرتة  ���ض��ب��ت��م��رب   4 ي����وم  ويف 
املر�ضحني  وك����الء  اأ���ض��م��اء  ت��ق��دمي 
لذلك  ال�ضابطة  ال�ضروط  ح�ضب 
حني  يف  التنفيذية،  التعليمات  يف 
الدعائية  احل��م��الت  ف��رتة  �ضتبداأ 
يوم 8 �ضبتمرب ولت�ضتمر على مدى 
27 يوماُ ولغاية 4 اأكتوبر 2019، 
اآخ���ر م��وع��د لتلقي  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
طلبات الن�ضحاب للمر�ضحني  هو 
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قائد عام الدفاع املدين: املراأة الإماراتية 
حظيت باحرتام املجتمع الدويل

�سندوق الزكاة يحتفي بـيوم 
املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي -وام:

جا�ضم  الدكتور  اللواء  �ضعادة  اأك��د 
الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  حممد 
الإماراتية حظيت  امل��راأة  اأن  املدين 
واأثبتت  ال��دويل،  املجتمع  باحرتام 
ميادين  يف  وج���دارت���ه���ا  ك��ف��اءت��ه��ا 
، و���ض��ك��ل��ت حالة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��م��ل 
الت�ضامح  يف  بها  يحتذى  متميزة 
حتى اأ�ضبحت بحق رمزا للت�ضامح 
على  ذل���ك  يف  ما�ضية  ال���دول���ة،  يف 
ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �ضلطان 
وب���اين   ، ل��ل��ت�����ض��ام��ح  الأول  امل��ع��ل��م 
دولتنا الفتية على القيم والأخالق 
النبيلة . واأ�ضاد �ضعادته - يف كلمة 

•• اأبوظبي -وام:

ب�يوم  ال����زك����اة  ����ض���ن���دوق  اح��ت��ف��ى 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ال���ذي ي�ضادف 
عام  ك��ل  م��ن  اأغ�ضط�س  م��ن   28
املهريي  ع��ق��ي��دة  اهلل  ع��ب��د  واأك�����د 
اأمني عام �ضندوق الزكاة اأن املراأة 
الإماراتية حتظى بتقدير القيادة 
بدءا  املتوا�ضل  ودعمها  الر�ضيدة 
م��ن ق��ي��ام احت����اد دول����ة الإم�����ارات 
عام  دي�ضمرب  �ضهر  من  الثاين  يف 

.  1971
املغفور  املوؤ�ض�س  القائد  اإن  وق��ال 
ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل 
باين  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
نه�ضة الإمارات كان حري�ضا على 

دعم املراأة ومتكينها واإزالة جميع 
اأمام  ال��ت��ي تقف ح��ائ��ال  امل��ع��وق��ات 
بحقوقها..  والإع����رتاف  تقدمها 
م��ن��وه��ا ب��ج��ه��ود واإ���ض��ه��ام��ات �ضمو 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ض��ي��خ��ة 
ال��ن�����ض��ائ��ي العام  رئ��ي�����ض��ة الحت����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ض���ة الأع���ل���ى 
مل��وؤ���ض�����ض��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ض���ري���ة اأم 
ح�ضور  ت��ع��زي��ز  يف   “ الإم���������ارات 
امل��راأة الإماراتية عرب دعم برامج 
برامج  يف  واإ����ض���راك���ه���ا  مت��ك��ي��ن��ه��ا 
التنمية يف جمالت احلياة العامة 

كافة.
واأ�ضاف - يف كلمته بهذه املنا�ضبة 
- اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
“حفظه اهلل” اأكد على دور املراأة 
م�ضرية  يف  واأه��م��ي��ت��ه  املجتمع  يف 
مراعاة  اإىل  لف���ت���ا   .. ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل����راأة يف العمل  ���ض��ن��دوق ال��زك��اة 
وم�����ض��اع��دت��ه��ا على  ب��ت��ح��ف��ي��زه��ا 
ور�س  تنظيم  اإىل  اإ�ضافة  الإبتكار 
التطوير  على  مل�ضاعدتها  عملية 

الذاتي واملهني والتعليمي.
واأو����ض���ح اأن ن�����ض��ب��ة امل��وظ��ف��ات يف 
%56 من  الزكاة بلغت  �ضندوق 
�ضاهمت  وق��د  املوظفني،  اإج��م��ايل 
ال�ضعادة  ن�ضبة  رف��ع  يف  املوظفات 
%92 وحتقيق  لتبلغ  الوظيفية 
لتبلغ  ال���ع���م���ل  يف  الإي����ج����اب����ي����ة 

.89%

له مبنا�ضبة “ يوم املراأة الإماراتية 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات   -“
فاطمة بنت مبارك رئي�س الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال���ع���ام  ال��ن�����ض��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 

التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الأ�ضرية، باأن يكون �ضعار الحتفال 
بهذه املنا�ضبة هذا العام “املراأة رمز 
دور  اأهمية  اإىل  واأ�ضار  للت�ضامح”. 
م�ضرية  يف  اأ�ضا�ضي  ك�ضريك  امل���راأة 
القيادة  نهج  مع  متا�ضيا   ، التنمية 
امل��راأة يف  الر�ضيدة يف تعزيز مكانة 
التواجد  ل��ه��ا  ي��ك��ف��ل  امل��ج��ت��م��ع مب��ا 
اإىل  جنباً  كافة  العمل  ميادين  يف 
جنب مع دورها يف بناء الأ�ضرة كاأم 
مثمناً  ل��الأج��ي��ال،  ومربية  وزوج���ة 
قدرة العن�ضر الن�ضائي على اإجناز 
ومتيز  بكفاءة  اإليهن  املوكلة  املهام 
والقوانني  باللوائح  واإلتزامهن   ،
وتبنيهن لأعلى معايري الن�ضباط 

وال�ضلوك الوظيفي.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان يعزي بوفاة �سيف اأحمد الغرير

•• دبي -وام:

املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قدم 
الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء يف وفاة املغفور له �ضيف بن اأحمد 

الغرير اإىل جنلي وذوي الفقيد.
العزاء مبنطقة اخلوانيج يف  زيارته جمل�س  - خالل  �ضموه  واأع��رب 
دبي �ضباح اأم�س- عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته لأ�ضرة وعائلة 
الغرير.. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته ور�ضوانه 

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله ال�ضرب وال�ضلوان.
بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو   .. �ضموه  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  واج�����ب  وق�����دم 

حميد  ب��ن  اأح��م��د  وال�����ض��ي��خ  ع��ج��م��ان  ع����هد  ويل  ال�����نعيمي  حم����يد 
النعيمي ممثل �ض�����احب ال�ض�����مو ح����اكم عجم�����ان لل�ض�����وؤون الإداري����ة 
واملال�����ية وال�ضيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية 

ال�ضياحية .
كما قدم واجب العزاء .. الفريق �ضيف عبداهلل ال�ضعفار وكيل وزارة 
ال�ضرفاء  اأم���ني  امل��اج��د و���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل  ال��داخ��ل��ي��ة و���ض��ع��ادة جمعة 
امل�ضت�ضار يف ديوان حاكم عجمان و�ضعادة حمد بن غليطه ال�ضكرتري 
اخلا�س ل�ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان و�ضعادة يو�ضف النعيمي مدير 
رجالت  وكبار  عجمان  حاكم  دي��وان  يف  وال�ضيافة  الت�ضريفات  ع��ام 

الدول وامل�ضوؤولني وجموع من املعزين.

حاكم عجمان : فخورون مب�ساركة املراأة الإماراتية يف م�سرية التنمية 
احل�سارية والنه�سة ال�ساملة

•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
حاكم عجمان اأن املراأة الإماراتية اأثبتت قدرتها على امل�ضاركة الإيجابية يف 
التي �ضهدتها دولة الإمارات  ال�ضاملة  التنمية احل�ضارية والنه�ضة  م�ضرية 
وقيادتها  املجتمع  خدمة  يف  الفعالة  م�ضاهمتها  خ��الل  من  تاأ�ضي�ضها  منذ 
املراأة  اإليه  و�ضلت  مبا  �ضموه  فخر  عن  معربا  الوطنية..  املهام  من  للكثري 

الإماراتية من تقدير واحرتام حمليا وخارجيا وتفوقها يف الأداء.
وهناأ �ضموه - يف كلمة له مبنا�ضبة “يوم املراأة الإمارتية” - املراأة الإماراتية 
املحافل  يف  ب��الده��ا  متثيل  على  وقدرتها  ب��دوره��ا  م�ضيدا   .. املنا�ضبة  بهذه 
ال��ت��ي تبذلها يف مواقعها  ال��ري��ادي واجل��ه��ود  ل��دوره��ا  ال��دول��ي��ة.. وم��ق��درا 
املختلفة ودورها البارز يف حتقيق الكثري من الإجنازات جنبا اإىل جنب مع 

الرجل �ضريكها يف عملية التنمية.

واأرجع �ضموه كل ذلك لدعم وم�ضاندة القيادة الر�ضيدة وروؤية �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
اأ�ضا�ضيا  دورا  امل��راأة  اإعطاء  يف  واملتوا�ضل  الدائم  وحر�ضهم  الإم���ارات  حكام 

لتعزيز مكانتها وجعلها �ضريكا يف عملية التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة.
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  المارات”  “اأم  وم�ضاهمة  وم�ضاندة  ب��دع��م  واأ���ض��اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  العام  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت 
الإماراتية  للمراأة  الأ���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة 
ووقوفها اإىل جانبها لرفع مكانتها بني الن�ضاء وح�ضولها على تقدير عاملي 

لإجنازاتها وم�ضاركته يف العمل الوطني.
دورها  واأخ���ذت  املنا�ضب  اأف�ضل  ت��ب��واأت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  �ضموه  واأو���ض��ح 

اأما وموظفة  لتكون  املقومات  لها كل  املجتمع وتوافرت  تنمية  احلقيقي يف 
لها  و�ضهد  الإجن����ازات  م��ن  الكثري  حتقيق  م��ن  مكنها  م��ا  وقيادية  و�ضريكة 
العامل اأجمع.. وقال �ضموه : “ عليكن املحافظة على هذه ال�ضمعة الطيبة 

التي حتققت لكن يف الداخل واخلارج«.
وثمن جهود املراأة وم�ضاركتها يف العمل املوؤ�ض�ضي يف دولة الإم��ارات كرئي�س 
للمجل�س الوطني ووزير وغريها من املنا�ضب القيادية الأخرى من خالل 
تفاعلها مع ق�ضايا الوطن وا�ضتطاعت تطوير اأدائها يف جميع امليادين بخطاً 

ثابتة.
الطيبة  والأخ���الق  القيم  على  باملحافظة  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  �ضموه  وط��ال��ب 
الأ�ضرة  يف  الأ�ضا�س  بدورهن  لالهتمام  اإياهن  داعيا   .. والتقاليد  والعادات 
يف  وم�ضاندته  الرجل  وم�ضاركة  لالآخرين  تركهم  وع��دم  الأط��ف��ال  وتربية 
بكل  عملهن  اأداء  على  حر�ضهن  �ضرورة  موؤكدا  لهن..  كرمية  حياة  توفري 

جد واإخال�س.

الحتفاء بيوم املراأة الإماراتية يعك�ض قيمة وجمهود ما تقدمه ن�ساء الوطن ودورهن يف م�سرية الريادة والتطور 

الكوادر  من   60% من  باأكر  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بتمثيل  ونعتز  ونفتخر 
قيادية  منا�ضب  مت�ضلِّمة  ع��ج��م��ان  و���ض��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  الب�ضرية 
العمل  منظومة  تطوير  يف  رئي�س  ب�ضكل  لت�ضهم  وتنفيذية،  واإ���ض��راف��ي��ة 

وتقدمي خدمات تعزز من م�ضرية القطاع القت�ضادي يف الإمارة. 

ب�سمات املراأة االإماراتية التن�سب يف ميادين احلياة
� مدير عام غرفة جتارة و�ضناعة  ال�ضويدي  �ضامل  �ضعادة  قال  من جانبه 
عجمان، كل عام واملراأة الإماراتية بخري، وكلنا فخر مبا و�ضلت اإليه على 
�ضعيد الإجنازات فهي الوزيرة واملعلمة وع�ضو الربملان واملخرتعة ومربية 
الأجيال، فب�ضمات املراأة الإماراتية لتن�ضب يف ميادين احلياة، والحتفاء 
بها يوؤكد على ما اأولته وتوليه القيادة الر�ضيدة للمراأة ومتكنيها والميان 
بقدراتها لت�ضبح املراأة الماراتية خري مثال على م�ضتوى العامل يف بناء 

وازدهار جمتمعها.   
 50% ل�  العام متثيلها  امل��راأة الماراتية هذا  الدولة بيوم  ويتوج احتفال 

خمتلف املنا�ضب القيادية والإ�ضرافية والتنفيذية، فن�ضاء الإمارات ميتلكن 
قدرات وكفاءات اأهلتهن ليكّن مبدعات ورياديات يف خمتلف املجالت«.

اأن الحتفاء بيوم املراأة الإماراتية املوافق الثامن والع�ضرين من  واأ�ضاف 
اأغ�ضط�س من كل عام، يعك�س املكانة الرفيعة لها ولدورها الرائد.

واأكد �ضعادة عبداهلل املويجعي ان كافة القطاعات حتظى مب�ضاركة وا�ضعة 
ب�ضيدات  يزخر  ال��ذي  القت�ضادي  القطاع  ل�ضيما  الن�ضائي،  العن�ضر  من 
اأ�ضيد  اأن  اأود  القومي، كما  الناجت  ب�ضكل كبري يف  ي�ضاهمن  رائ��دات  اأعمال 
قدماً  ال��دف��ع  يف  ال��دول��ة  م�ضتوى  على  الأع��م��ال  �ضيدات  جمال�س  بجهود 

مب�ضاريع املراأة الإماراتية وتعزيز جناحها وا�ضتدامتها.
اإ�ضغال  اإن  حيث  القطاعات،  كافة  يف  الم��ارات��ي��ة  امل���راأة  م�ضاهمة  وتتنوع 
م�ضاركتها  وو�ضول  احلكومية  الوظائف  % من   66 ل�  الإماراتية  امل��راأة 
يف قطاعي ال�ضحة والتعليم اإىل اأكر من 75 % خري دليل على املكانة 
اإليها املراأة الإماراتية عربيا وعامليا، فكل عام واملراأة  امل�ضرفة التي و�ضلت 

الإمارتية بخري و�ضحة.

•• عجمان - الفجر 

بن  موؤ�ض�ضة حميد  عام  النعيمي مدير  اهلل  بنت عبد  ال�ضيخة عزة  اأك��دت 
العام  ه��ذا  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم  الحتفال  اأن  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ض��د 
يحمل طابعاً خا�ضاً ، حيث ياأتي يف ظل حدث تاريخي يوؤكد املكانة املتميزة 
التي و�ضلت اإليها من خالل م�ضاركتها ب�ضورة فاعلة يف انتخابات املجل�س 
اأ���ض��دره �ضاحب  ال��ذي  ال�ضامي  ال��ق��رار  2019 عقب  الحت���ادي  الوطني 
اهلل-  –حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
بتخ�ضي�س %50 من مقاعد املجل�س للمراأة يف �ضابقة فريدة من نوعها 
باتت حديث العامل اأجمع ، معربة عن فخرها واعتزازها مبا حققته املراأة 

الإماراتية.
اإن املكانة املرموقة  وقالت ال�ضيخة عزة النعيمي يف كلمتها بهذه املنا�ضبة 
الدعم  بف�ضل  تاأتي  العمل  ميادين  كافة  يف  الإم���ارات  بنت  تتبواأها  التي 
الالحمدود من قيادتنا الر�ضيدة واإميانها ال�ضديد باأهمية م�ضاهمات بنات 
ملا  وتكرمياً  وتقديراً  البالد،  ورفاهية  التنمية  جهود  يف  ودوره��ن  الوطن 

قدمنه لدعم م�ضرية الوطن على امل�ضتويني الداخلي واخلارجي.
وتقدمت ال�ضيخة عزة بجزيل ال�ضكر ل�ضمو ال�ضيخة  فاطمة بنت مبارك 
ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��ع��ام،  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�س  الإمارات”  “اأم 
ما  على  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  الأ���ض��ري��ة،  التنمية 
بف�ضل  التي متكنت  الإماراتية  للمراأة  دعم  تقدمه من  زالت  وما  قدمته 
هذا الدعم من التجاوب الفاعل مع متطلبات احلياة ومتغرياتها وحققت 

اإجنازات باتت م�ضدر فخر لبنات واأبناء الوطن.

االحتفاء باملراأة االإماراتية يعك�س املكانة الرفيعة لها ولدورها الرائد
اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة  � رئي�س جمل�س  املويجعي  �ضعادة عبداهلل  قال 
عجمان، “اأولت قيادتنا الر�ضيدة اهتماما خا�ضا باملراأة الإماراتية، لت�ضاهم 
بدورها يف نه�ضة وا�ضتدامة خمتلف القطاعات من خالل متكينها وت�ضّلمها 

من ع�ضوية املجل�س الوطني الحتادي خالل دورته القادمة، ليج�ضد ذلك 
ما اآلت اإليه مكانة املراأة يف املجتمع الماراتي حتت كنف قيادة ر�ضيدة.

واأ�ضاف مدير عام غرفة عجمان اأن ما و�ضلت اإليه �ضيدات وفتيات الإمارات 
جاء ثمرة للنهج الذي اأ�ض�ضه املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان -طيب اهلل ثراه- لتوا�ضل القيادة الر�ضيدة هذا النهج بقيادة �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل.

املراأة االإماراتية اأ�سبحت م�سدر فخر للوطن
اإن  املالية يف عجمان  اآل علي مدير عام الدائرة  اأحمد  قال �ضعادة م��روان 
املراأة الإماراتية باتت تتبواأ مكانة مرموقة واأ�ضبحت م�ضدر فخر واعتزاز 
بف�ضل  العمل،  ميادين  كافة  الأمامية يف  ال�ضفوف  تت�ضدر  للوطن حيث 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
الدولة – حفظه اهلل - و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اأع�ضاء املجل�س الأعلى  اأ�ضحاب ال�ضمو  الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم 
باإذن  املوؤ�ض�س-املغفور له  الوالد  الذين ي�ضريون على نهج  الإم��ارات  حكام 

اهلل - ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان- طيب اهلل ثراه.
واأكد �ضعادته - يف كلمة مبنا�ضبة الحتفال بيوم املراأة الإماراتية - اأن دعم 
وت�ضجيع �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك “اأم الإمارات” رئي�س الحتاد 
املجل�س  رئي�س  الأ�ضرية،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�س  العام،  الن�ضائي 
الإمارات  بنت  متكني  يف  الأث��ر  اأبلغ  له  ك��ان  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 

وحتقيقها الكثري من الإجنازات.
للمراأة  الفاعلة  بامل�ضاركة  واع��ت��زازه  ف��خ��ره  ع��ن  علي  اآل  م���روان  واأع���رب 
تاأتي  والتي   2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  يف  الإم��ارات��ي��ة 
تر�ضيخاً لدورها املحوري يف كافة ميادين العمل الوطني وخدمة املجتمع ، 

متمنياً لها موا�ضلة م�ضرية النجاح وح�ضد املزيد من ثمار التفوق.

مروان اأحمد اآل علي عبداهلل املويجعي �سامل ال�سويدي ال�سيخة عزة النعيمي

موا�سالت الإمارات حتتفي بيوم املراأة الإماراتية
•• دبي –الفجر:

رف��ع ���ض��ع��ادة حممد ع��ب��داهلل اجل��رم��ن م��دي��ر ع��ام موا�ضالت 
النه�ضة  رائ��دة  اإىل  والتقدير  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  الإم���ارات 
الن�ضائية يف دولة الإمارات، �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، 
الأعلى  الرئي�س  العام،  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�س  الإم���ارات،  اأم 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  الأ���ض��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 
والطفولة والرئي�س الفخرية ملجل�س �ضيدات اأعمال الإمارات 
امل����راأة  ب��ي��وم  ال���دول���ة  اح��ت��ف��الت  مب��ن��ا���ض��ب��ة  اهلل-،  –حفظها 
ويحمل  عام،  كل  من  اأغ�ضط�س  الإماراتية والذي يوافق 28 
للتاأكيد  للت�ضامح”  رم���ز  “املراأة  ���ض��ع��ار  ال��ع��ام  ه���ذا  اح��ت��ف��ال 
على ما تتحلى به ابنة الإم��ارات من القيم الأ�ضيلة والنبيلة 

واملبادئ الإن�ضانية يف جمتمعها.
واأّكد اجلرمن خالل لقائه مبجموعة من موظفات املوؤ�ض�ضة يف 
مبنى الإدارة العامة يف دبي اأن الدور املحوري للمراأة الإماراتية 
ال�ضيخ  النه�ضة  ب��اين  ب��رز جلًيا منذ قيام الحت��اد من خ��الل 

ث��راه، فكانت وما زالت  اآل نهيان -طيب اهلل  زايد بن �ضلطان 
اللبنة الأ�ضا�ضية يف بناء املجتمع الإماراتي الذي ارتكزت اأركانه 
اأن م�ضريتها م�ضتمرة  على البذل والعطاء والت�ضامح، م�ضرياً 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  الالحمدود  الدعم  بف�ضل 
واإخوانه  و  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�ضاً  اأ�ضبحت حمركاً  الإم��ارات، حتى  ال�ضمو حكام  اأ�ضحاب 
م��ن عوامل  ال��دول��ة وع��ام��اًل مهماً  التنمية يف  م��ن حم��رك��ات 
نه�ضته وت���ط���وره. واأو����ض���ح م��دي��ر ع���ام م��وا���ض��الت الإم����ارات 
التنمية  عملية  يف  اأ�ضا�ضية  �ضريكة  باتت  الإماراتية  امل��راأة  اأن 
واملواطنني،  ال��وط��ن  ل�ضالح  وامل��وؤث��ر  ال��ف��اع��ل  ال��ق��رار  و�ضنع 
ولي�س اأدل على ذلك من قرار حكومتنا الر�ضيدة برفع ن�ضبة 
متثيل املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي اإىل %50، والذي 
املقبل  الت�ضريعي  ال��ف�����ض��ل  م��ن  اع��ت��ب��اراً  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ���ل 
ع�ضوية  لنتخابات  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  م��ع  وت��زام��ًن��ا  للمجل�س، 
الأي��ام، وهو ما يج�ضد  بداياتها يف هذه  والتي نعي�س  املجل�س 
جهودها  واإدراك  ب��امل��راأة  الإم���ارات  قيادة  اهتمام  عملي  ب�ضكل 

ب�ضمعة  لالرتقاء  املتنوعة  وقدراتها  الالحمدودة  واإمكاناتها 
الدولة يف املجالت كافة. من جهتها، اأّكدت حنان �ضقر املدير 
الإمارات،  مبوا�ضالت  املوؤ�ض�ضية  اخلدمات  لدائرة  التنفيذي 
عرب  ومتيزها  وكفاءتها  جدارتها  اأثبتت  الإماراتية  امل��راأة  اأن 
املحلي  ال�ضعيدين  ع��ل��ى  ع���دة  اإجن�����ازات  حتقيقها  م��وا���ض��ل��ة 
والعاملي يف خمتلف جمالت احلياة كمهند�ضة رائدة وطبيبة 
“املراأة  �ضعار  فاإن  واعدة ومعلمة ناجحة ومربية فا�ضلة، لذا 
الذي  املهم واجلوهري  ال��دور  بو�ضوح  الت�ضامح” يعك�س  رمز 
تبذله ابنة الإم��ارات يف حتقيق التنمية ال�ضاملة لدولتها من 
اإىل  م�ضريًة  تتولها،  التي  وامل�ضوؤوليات  املهام  خمتلف  خالل 
الإمارات  بنات  من  امل�ضرفة  النماذج  فر�ضته  ال��ذي  الواقع  اأن 
اإل بف�ضل  ليتحقق  يكن  الدولة مل  ملنا�ضب عليا يف  بتبّوئهن 
ن�ضاأتها،  منذ  الدولة  انتهجتها  التي  وامل�ضاواة  الت�ضامح  قيم 
ومبادئ  الثقافية  والتعددية  البناء  احل��وار  ثقافة  باتت  حيث 
الإماراتية  الثقافة  يف  اأ�ضيلة  مكونات  والح���رتام  الت�ضامح 

ي�ضعر بها كل من يعي�س على اأر�س هذه الدولة.

»ق�ساء اأبوظبي«: اأم الإمارات حملت 
باقتدار لواء ريادة متكني املراأة

•• اأبوظبي- وام:

�ضعيد  يو�ضف  امل�ضت�ضار  �ضعادة  اأكد 
ال��ع��ربي وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ض��اء يف 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأن  اأبوظبي 
بنت مبارك رئي�س الحتاد الن�ضائي 
ال����ع����ام رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س الأع����ل����ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى 
وامل����راأة  الأم  “ ه��ي  الإم�����ارات  “اأم 
لواء  باقتدار  التي حملت  النموذج 
بالإمارات  امل��راأة  الريادة يف متكني 
يف املجالت كافة.. موجها التهنئة 
املراأة  “ ي��وم  �ضموها مبنا�ضية  اإىل 

الإماراتية ».
بهذه  ل��ه  كلمة  - يف  �ضعادته  واأك���د 
الق�ضاء  دائ���رة  اع��ت��زاز   - املنا�ضبة 
ب���ال���ن���ج���اح ال�������ذي ح��ق��ق��ت��ه امل�������راأة 
الإم���ارات���ي���ة م��ن خ���الل عملها يف 
والق�ضائي،  ال���ق���ان���وين  ال���ق���ط���اع 
وهذا ي�ضمل العامالت يف ال�ضلطة 
الإداري  امل���ج���ال  يف  و  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة 
الإماراتية  امل��راأة  مهنئا  والتقني.. 

بهذه  وامل�����واق�����ع  امل���ي���ادي���ن  ك����ل  يف 
وبتوجيهات  اأن��ه  واأ�ضاف  املنا�ضبة. 
زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال������وزراء وزي����ر ����ض���وؤون ال��رئ��ا���ض��ة ، 
اأبوظبي،  يف  الق�ضاء  دائ��رة  رئي�س 
ال�����دائ�����رة ع���ل���ى متكني  ح���ر����ض���ت 
وخا�ضة  كافة  القطاعات  يف  امل���راأة 
الق�ضائية،  ال�����ض��ل��ط��ة  ع�����ض��وي��ة 
الإمارات  دول��ة  د�ضتور  مع  متا�ضياً 
ال����ذي ي���وؤك���د ع��ل��ى م�����ض��اواة امل����راأة 
لإ�ضرتاتيجية  وحتقيقاً  بالرجل، 
العنا�ضر  اأف�ضل  بتوظيف  الدائرة 
ع��ل��ى معايري  اع���ت���م���اداً  ال��ب�����ض��ري��ة 
الكفاءة والقدرة على القيام مبهام 
املتطلبات  م���ع  وال���ت���واف���ق  ال��ع��م��ل 
الأكادميية والعملية لكل وظيفية، 
اإ���ض��اف��ة اإىل ح��ر���س ال��دائ��رة على 
ال���ض��ت��ف��ادة ال��ق�����ض��وى م��ن الروة 
ال��ب�����ض��ري��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن اأه���م 
ال���ت���ي حر�ضت  ال��وط��ن��ي��ة  امل�������وارد 
تنميتها  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 

وا�ضتثمارها على الوجه الأمثل.

م���اري���ل���و  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
الفلبني     ، م��ي��الري��و  ن��اب��اى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )A2379358P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0527552861

فقدان جواز �سفر
جنيفر   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ك���������الدو  ف����ي����ل 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )EC3607532( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506189701

فقدان جواز �سفر
ايفرلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
كينيا     ، ع��ات��ك��ه  ب��وك��ات�����ض��ى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )AK228690( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0502718287

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ا�����ض����ن����اك����و 
اثيوبيا   ، دام���ت���ي���و  اداف��������ري 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4342164(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
حرم ويل عهد راأ�ض اخليمة : املراأة الإماراتية حتظى بدعم واهتمام القيادة الر�سيدة

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�ضمي ويل عهد  �ضعود بن �ضقر  بن  ال�ضيخ حممد  �ضمو  اأك��دت ح��رم 
راأ�س اخليمة ال�ضيخة �ضيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم اأن 
اإجنازات املراأة الإماراتية بف�ضل من اهلل واهتمام وت�ضجيع قيادة الدولة 
�ضتتوا�ضل ب�ضكل اأكرب خالل ال�ضنوات القادمة يف ظل هذا العهد الزاهر 

للقيادة الر�ضيدة .
 “ مبنا�ضبة  لها  كلمة  يف   - مكتوم  اآل  بطي  بنت  �ضيخة  ال�ضيخة  وقالت 
يوم املراأة الإماراتية “ - اإن املراأة يف دولتنا حتظى بدعم ورعاية القيادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  الر�ضيدة 

الدولة “حفظه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
“رعاه اهلل”  ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي  ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأ�ضحاب  واإخوانهم  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اأتاحت الفر�ضة لها  اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات حيث  ال�ضمو 
القرار  اتخاذ  اإىل مواقع متقدمة يف  البناء حتى و�ضلت  ملمار�ضة دوره��ا 

بالدولة يف طريق اخلري والنماء والزدهار .
واأكدت حرم ويل عهد راأ�س اخليمة اأن �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�س الحتاد الن�ضائي العام رئي�س املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 

القدوة  “ هي  الإم��ارات  “ اأم  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�س 
واملثل الأعلى لنا ولبنت الإمارات وللمراأة الإماراتية يف البذل والعطاء 

والتميز والعمل الإن�ضاين والدفاع عن حقوق املراأة.
واأ�ضافت اأن ابنة الإمارات حمظوظة بدعم “ اأم الإمارات” فهي احلانية 
وامل�ضجعة والداعمة واملحفزة لكل اإماراتية على التمكني والإبداع والتفوق 
والتميز، واكت�ضاب ثقة اجلميع، ويف كل املجالت العلمية والعملية لبناء 

دولة اأ�ضبحنا نفاخر بها بني الأمم .
ال�ضمو  اآل مكتوم جهود حرم �ضاحب  بنت بطي  �ضيخة  ال�ضيخة  وثمنت 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، �ضمو ال�ضيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 

ال�ضدارة  تبواأت  التي  الإماراتية  امل��راأة  ر�ضالة  وتعزيز  دعم  مكتوم يف  اآل 
وتقلدت العديد من املنا�ضب القيادية بجدارة وا�ضتحقاق م�ضيدة مبكارم 
ورعاية �ضموها العديدة ودعمها الدائم للمراأة الإماراتية ملوا�ضلة م�ضرية 

النماء والتطور يف خمتلف ربوعها.
وقالت حرم ويل عهد راأ�س اخليمة اإن لكل اأمة ركنا عظيما، وركن هذه 
الأمة املراأة .. م�ضرية اإىل اأن املراأة يف دولتنا يف اأعظم موقع وهي اأ�ضا�س 
بناء الأ�ضرة واملجتمع لذا فاإن الحتفال ب� “ يوم امل��راأة الإماراتية” من 
امل��ج��الت القت�ضادية،  امل���راأة يف جميع  ي��اأت��ي تقديرا لإجن���ازات  ك��ل ع��ام 
الإجنازات  من  وغريها  والريا�ضية  والثقافية  والجتماعية  وال�ضيا�ضية 

التي حتققت على الأ�ضعدة كافة.

تعزيزًا لقيم الت�سامح �سارك ملتقى املعلمني ال�ساد�س يف مبادرة وثيقة الت�سامح

الأر�سيف الوطني يوؤكد يف ملتقى املعلمني اأهمية دور املراأة الإماراتية الرمز احلقيقي للت�سامح ورفعة مكانتها
•• اأبوظبي-الفجر:

ال��وط��ن��ي يف ملتقى  الأر���ض��ي��ف  اأك����د 
اجلمهور  واأم���ام  ال�ضاد�س،  املعلمني 
ال����ك����ب����ري م������ن امل����ع����ل����م����ني ال����ع����رب 
ال�ضتثنائي  ال��دور  اأهمية  والأجانب 
املجالت،  �ضتى  الإماراتية يف  للمراأة 
تالقيه  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  وال�����دع�����م 
م��ن ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة، وه���ي تتابع 
بناء  يف  وع����ط����اءات����ه����ا  اإجن�����ازات�����ه�����ا 
الرجل،  �ضقيقها  جانب  اإىل  الوطن 
والعتدال  الت�ضامح  لفكر  وتعزيزاً 
وت��ر���ض��ي��خ ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، �ضاهم 
دار  مع  بالتعاون  الوطني  الأر�ضيف 
جمهور،  الإ���ض��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د 
يف  امل�ضاركة  على  املعلمني  بت�ضجيع 

والتي  العريقة،  وقيمها  وم��وروث��ه��ا 
باخلري  عائ�ضة  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 
الأر�ضيف  يف  ال��ب��ح��وث  م�����ض��ت�����ض��ارة 
امللتقى  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ني  ال���وط���ن���ي 
يوا�ضل  ال���ذي  للمعلمني  ال�����ض��اد���س 
وقد  الوطني،  الأر�ضيف  فعالياته يف 
دور  تكامل  اإىل  املحا�ضرة  تطرقت 
املراأة الإماراتية يف املا�ضي واحلا�ضر 
يف  تبذلها  كانت  التي  جهودها  واإىل 
�ضبيل بناء الوطن والإن�ضان؛ م�ضرية 
املا�ضي  يف  احل��ي��وي  امل�����راأة  دور  اإىل 
وال���������ذي ����ض���م���ل خم���ت���ل���ف جم�����الت 
الظروف،  ق�ضوة  بالرغم من  احلياة 
تت�ضلح  وه����ي  ال���ي���وم  امل�������راأة  وواق������ع 
ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وت�����ض��ارك الرجل 
الوطن،  وب��ن��اء  باملجتمع  ال��ن��ه��و���س 

التي  الت�ضامح”  وث��ي��ق��ة  “مبادرة 
وكن   .. “�ضاركنا  �ضعار  حت��ت  ت��اأت��ي 

مت�ضاحًما«.
منا�ضبة  الوطني  الأر���ض��ي��ف  واغتنم 
ي���وم امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ف��رف��ع اأحر 
ال���ت���ه���اين واأط����ي����ب ال��ت��ربي��ك��ات اإىل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
التي   - الإم���ارات( -حفظها اهلل  )اأم 
ح�ضورها،  وع������ززت  امل�������راأة  دع���م���ت 
اإجالًل  وهناأ جميع ن�ضاء الإم��ارات؛ 
الكبرية،  واإ���ض��ه��ام��ات��ه��ن  ل��ع��ط��ائ��ه��ن 
الإم���ارات���ي���ة كانت  امل����راأة  اأن  م���وؤك���داً 
للت�ضامح،  ح��ق��ي��ق��ي��اً  رم����زاً  و���ض��ت��ظ��ل 
واأنها اأدت دوراً كبرياً يف بناء الوطن، 
التي عرّفت  املحا�ضرة  ذل��ك يف  ج��اء 
امل�ضاركني بتاريخ الإمارات وثقافتها 

منوهًة اإىل اأن املراأة الإماراتية التي 
ت��ف��خ��ر ب��ح��ا���ض��ره��ا ال���ي���وم ه���ي التي 
وتتم�ضك  واأ���ض��ال��ت��ه��ا  بقيمها  تعتز 
للقيادة  بهوية وطنها معلنة ولءها 
الهتمام  لها  قدمت  التي  احلكيمة 
ال��دك��ت��ورة عائ�ضة  وال���دع���م، وه��ن��اأت 
يومها  يف  الإم��������ارات  اب���ن���ة  ب���اخل���ري 
اجل��م��ي��ل اإج����الًل ل��ع��ط��اءات��ه��ا يف كل 
احل�ضارية  واإ���ض��ه��ام��ات��ه��ا  امل����واق����ع 
اأن  اإىل  امل��ت��وال��ي��ة. وجت���در الإ����ض���ارة 
جمهور املعلمني امل�ضاركني يف امللتقى 
مبادرة  يف  ����ض���ارك���وا  ق���د  ال�������ض���اد����س 
وث��ي��ق��ة ال��ت�����ض��ام��ح ال��ت��ي ت���اأت���ي حتت 
مت�ضاحًما”  وك��ن   .. “�ضاركنا  �ضعار 
اإن�ضانية  جم��ت��م��ع��ي��ة  م���ب���ادرة  وه����ي 
�ضرائح  ج��م��ي��ع  ت�����ض��ت��ه��دف  ع���امل���ي���ة 

املجتمع، وقد قامت دار زايد للثقافة 
الإ�ضالمية بعر�س املبادرة يف ملتقى 
الوطني،  الأر���ض��ي��ف  مبقر  املعلمني 
املن�ضة  يف  احل�����ض��ور  ت�����ض��ج��ي��ل  ومت 
الت�ضامح،  ل��وث��ي��ق��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
وجاءت هذه امل�ضاركة جت�ضيداً لروؤية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
التي  ال��ت�����ض��ام��ح  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  اأر���ض��ى 
ث��راه- دعائمها،  – طيب اهلل  نهيان 
وعلى نهجه �ضارت قيادتنا احلكيمة 
لتجعل من الإمارات منوذجاً مثالياً 
والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  تطبيق  يف 
ال�ضلمي، وهي ت�ضت�ضيف على اأر�ضها 
تنعم  ج��ن�����ض��ي��ة،   200 م����ن  اأك������ر 

باحلياة الكرمية والحرتام.

الإمارات منوذج ريادي يف متكني املراأة يف كافة املجالت 
•• اأبوظبي-وام:

عام  كل  اأغ�ضط�س من  والع�ضرين من  الثامن  الإم���ارات يف  دول��ة  حتتفل 
بيوم املراأة الإماراتية والذي يعد منا�ضبة وطنية يتم من خاللها ا�ضتذكار 
البالد  نه�ضة  يف  القوية  وم�ضاهمتها  الإم����ارات  اب��ن��ة  اإجن����ازات  وت��ك��رمي 

وم�ضريتها التنموية.
ياأتي الحتفال هذا العام ليعيد التاأكيد على دور املغفور له ال�ضيخ زايد 
امل���راأة يف  مل�ضرية  التاأ�ضي�س  “ يف  ث��راه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
الإم��ارات، والذي عرب عنه يف العديد من املواقف والأق��وال ومنها: “ ل 
�ضيء ي�ضعدين اأكر من روؤية املراأة وهي تاأخذ دورها املتميز يف املجتمع، 

ويجب األ يعيق تقدمها �ضيء« .
الدبلوما�ضي  العمل  م�ضمار  يف  مميزة  مكانة  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  وت��ب��واأت 
العالقات  �ضبكة  ن�ضج  يف  بفاعلية  ولت�ضاهم  حقيقية  اإ���ض��اف��ة  لت�ضكل 
ت�ضغل  وحالياً  والدولية.  الإقليمية  �ضراكاتها  وتعزيز  للدولة  الوا�ضعة 
املراأة الإماراتية منا�ضب دبلوما�ضية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
حيث يبلغ عدد الن�ضاء والفتيات العامالت الإماراتيات يف وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل والبعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج “587” موظفة 
اإماراتية، مبا يف ذلك الدبلوما�ضيات اللواتي ي�ضل عددهن اإىل “275” 
الإماراتيات  الإن��اث  جمموع  من   42% اإىل  ت�ضل  وبن�ضبة  دبلوما�ضية، 

العامالت يف الوزارة.
يف  مميزة  خطوة  الإم��ارات��ي��ة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وخطت 
تعيينها لثمان �ضيدات من بنات الإمارات ك�ضفريات ودبلوما�ضيات لتمثيل 

الدولة ووجهها احل�ضاري امل�ضرق يف املحافل الدولية .
الإقليمية  امل��وؤ���ض��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  وتت�ضدر 
والتعليم  امل��راأة،  واإجن���ازات  اجلن�ضني  بني  بامل�ضاواة  يتعلق  فيما  والعاملية 
وحمو الأمية، ون�ضيب املراأة يف قطاع التوظيف، وموؤ�ضر “معاملة الن�ضاء 
اإىل  الجتماعي،  للتقدم  القيا�ضي  الرقم  موؤ�ضرات  �ضمن  باحرتام” 

جانب موؤ�ضرات عديدة اأخرى.
وتدعم دولة الإم��ارات م�ضاركة املراأة يف �ضنع القرار، كونه ي�ضكل دعامة 
اأ�ضدر جمل�س الوزراء قراراً يف التا�ضع  رئي�ضية لتمكينها اقت�ضادياً، وقد 
املوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية بتمثيل  2014 يلزم جميع  من دي�ضمرب 
الن�ضاء  متثيل  ن�ضبة  بلغت  وق��د  الإدارات،  جمال�س  يف  الن�ضائي  العن�ضر 

احلكومية. املوؤ�ض�ضات  يف   15%
عام  ت�ضكلت  التي  للحكومة  ال��وزاري  الت�ضكيل  %27 من  امل��راأة  وت�ضغل 
وكان من بينهن اأ�ضغر وزيرة يف العامل تبلغ  وزيرات،   9 بوجود   2016

من العمر اآنذاك 23 عاماً.
وي�ضمل الف�ضل الت�ضريعي احلايل 8 ع�ضوات يف املجل�س الوطني، ميثلن 
الدولة  حوايل %20 من مقاعد املجل�س البالغ عددها /40/. ومت�ضي 
متثيل  ن�ضبة  رفعت  حيث  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  امل���راأة  اإ���ض��راك  نحو  قدماً 
لتوجيهات  %50 وفقاً  اإىل  الوطني الحت��ادي  املجل�س  امل��راأة يف مقاعد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب 

اهلل”وذلك ابتداًء من الدورة النتخابية 2019.
 2015 ع��ام  يف  اجلن�ضني  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  تاأ�ضي�س  وج��اء 
لتحقيق  الهادفة  الإم���ارات  دول��ة  جهود  بتكثيف  ملتزمة  احتادية  كجهة 

القرار  الدولة ويف مراكز �ضنع  كافة قطاعات  التوازن بني اجلن�ضني يف 
“موؤ�ضر  لتطبيق  التنفيذية  واخلطوات  الآليات  موؤخراً  املجل�س  وبحث 
التوازن بني اجلن�ضني” على م�ضتوى احلكومات املحلية والقطاع اخلا�س 

بعد اأن مت تطبيقه بنجاح على م�ضتوى احلكومة الحتادية.
ت�ضريع  اأول  اإ�ضدار  م�ضروع  ال��وزراء  جمل�س  اعتمد   ..  2018 عام  يف 
اإطار  وذل��ك يف  وال��روات��ب بني اجلن�ضني  الأج���ور  للم�ضاواة يف  نوعه  من 
تعزيز ال�ضيا�ضات والت�ضريعات الوطنية ل�ضمان حماية حقوق املراأة، ودعم 
دورها يف عملية التنمية الوطنية مبا يتما�ضى مع ال�ضرتاتيجية الوطنية 
ال�ضيخة  �ضمو  اأطلقتها  والتي   2021-2015 ل��الأع��وام  امل��راأة  لتمكني 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س الأعلى 

لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية .
اآخ��ر .. متكنت دول��ة الإم���ارات من حتقيق تقدم لف��ت على  على �ضعيد 
�ضعيد �ضد الفجوة بني اجلن�ضني ف�ضغلت املراأة املرتبة الثانية من حيث 
بني  للفجوة  ال��ع��امل��ي  للتقرير  وف��ق��اً  اجلن�ضني  ب��ني  الأج����ور  يف  امل�����ض��اواة 

اجلن�ضني لعام 2017.
اجلن�س،  بح�ضب  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  يف  املنا�ضب  لتوزيع  بالن�ضبة  اأم��ا 
من   66% وت�ضغل  العاملة،  القوى  اإجمايل  من   46.6% امل��راأة  متثل 
و%15 يف  القرار،  �ضنع  % يف مراكز   30 منها  العام  القطاع  وظائف 

الأدوار التقنية والأكادميية.
وقد دخلت املراأة الإماراتية �ضلك الق�ضاء والنيابة العامة كق�ضاة ووكالء 

نيابة عامة، كما مت تعزيز وجودها يف ال�ضرطة وال�ضلك الع�ضكري.
الأ�ضا�ضي  التعليم  م��راح��ل  يف  للفتيات  العلمي  التح�ضيل  جم���ال  ويف 

%70 من خريجي اجلامعات  اأكر من  واجلامعي، تبلغ ن�ضبة الفتيات 
والكليات  اجلامعات  التدري�ضية يف  الهيئات  امل��راأة يف  م�ضاركة  ف�ضاًل عن 

احلكومية بن�ضبة 41 % يف العام الدرا�ضي 2017/2016.
ال��ت��ج��اري��ة يف  اإدارة ن�ضف الأع���م���ال  ال��ن�����ض��اء يف دول���ة الإم�����ارات  وت��ت��وىل 
املراأة  متثل  القت�ضادي،  املجال  ويف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  قطاع 

العاملة. القوى  اإجمايل  من   46.6%
يف  واملتميز  الفاعل  وعطائها  القوي  ح�ضورها  الإماراتية  امل��راأة  واأثبتت 
خدمة وطنها يف خمتلف جمالت العمل مبا يف ذلك تبووؤها رئا�ضة املجل�س 
الحتادية،  احلكومة  يف  ال��وزاري��ة  املنا�ضب  وتوليها  الحت���ادي  الوطني 
وح�ضورها املميز يف ال�ضلك الدبلوما�ضي وان�ضمامها اإىل �ضفوف القوات 

امل�ضلحة واخلدمة الوطنية وال�ضرطة والأمن.
والتكنولوجيا  الف�ضاء  علوم  الإماراتية يف قطاعات  امل��راأة  و�ضكل ح�ضور 
الرامية  التنموية  الأه���داف  حتقيق  يف  مهما  عامال  والطب  والهند�ضة 
لإحداث نقلة نوعية يف القت�ضاد الوطني، حيث �ضطرت املراأة الإماراتية 
ق�ض�س جناح ملهمة يف جميع مواقع العمل واأثبتت اأنها على قدر عال من 

الكفاءة وامل�ضوؤولية.
املتميزة  النوعية  والنقلة  ال�ضاملة  احل�ضارية  الإجن������ازات  اأن  �ض�����ك  ول 
للروؤي����ة  عمل�����ية  ترجم����ة  تع�����ترب  الإم�����اراتي�����ة  امل���راأة  حقق�����تها  التي 
احلك����يمة الثاق�����بة للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان “ طيب اهلل ثراه “ 
لدور املراأة احليوي يف بناء الوطن، وهي الروؤية التي تعمقت يف فكر ونهج 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب 

اهلل«.

وزارة الدفاع حتتفل بيوم املراأة الإماراتية
•• اأبوظبي - وام:

اأك�������د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن اأح���م���د 
البواردي وزير دولة ل�ضوؤون الدفاع 
ونبع  الأم���ة  ب��ن��اء  امل���راأة م�ضدر  اأن 

احلياة وهي رمز �ضعادة الوطن.
مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف  معاليه  وق��ال 
اإن  املراأة الإماراتية  الحتفال بيوم 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اإط��الق 
الن�ضائي  الحت����اد  رئ��ي�����ض��ة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ض��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�ضة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى 
رمز  “املراأة  ال���ع���ام  ه����ذا  ���ض��ع��ار   ،
دوراملراأة  اأهمية  يعك�س  للت�ضامح” 
جهودها  وت���ق���دي���ر  الإم�����ارات�����ي�����ة 
�ضناعة  يف  الأ����ض���ا����س  ب��اإع��ت��ب��اره��ا 
اأم���ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ الأخ���الق 
الت�ضامح  بقيم  ومت�ضفة  احلميدة 
الرجال  ت�ضنع  م��ن  فهي  واخل���ري، 
القادرين على حماية وطنهم بعزة 
اأعددتها،  اإذا  “فالأم مدر�ضة  واإباء، 

اأعددت �ضعباً طيب الأعراق«.

حيث اأكد �ضعادة اللواء ركن حمدان 
اأن  ال��ع��ام  املفت�س  ال�ضام�ضي  �ضعيد 
متكني املراأة يف الإمارات لي�س وليد 
ال��ي��وم... بل هو مفهوم متجذر يف 

الع�ضكرية  امل��ج��الت  يف  امل�ضوؤولية 
الأعمال  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����ض��ارك��ت��ه��ا 
والإغاثية  والإن�����ض��ان��ي��ة  الإداري������ة 

بالت�ضاوي مع �ضريكها الرجل«.

امل����راأة  لتمكني  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
م��ك��ن��ت��ه��ا ك���ذل���ك م���ن امل�����ض��ارك��ة يف 
ال��واج��ب ال��وط��ن��ي ال��دف��اع��ي حيث 
مقداره  ما  الن�ضائي  الكادر  ي�ضغل 

امل������راأة  اأث���ب���ت���ت  “لقد   : واأ������ض�����اف 
الإم��ارات��ي��ة ع��ل��ى م���دى اأع����وام من 
كفاءتها  وامل��ث��اب��رة  واجل��ه��د  العمل 
حتمل  على  وق��درت��ه��ا  وجاهزيتها 

امل����وروث الإم����ارات����ي.. وه���و كذلك 
مكَون منا مع منو الدولة ».

بالعلم هو  الت�ضلح  “ اإن  واأ���ض��اف: 
�ضخرته  وك���م���ا  الأق�������وى  ال�������ض���الح 

يف  نظمت  قد  الدفاع  وزارة  وكانت 
اأبوظبي ام�س احتفال بهذه املنا�ضبة 
اإىل جانب عقد ندوة بعنوان “املراأة 
الت�ضامح”  مبداأ  ون�ضر  الإماراتية 

الثلث من كادر وزارة الدفاع«.
املجال  يف  امل�����راأة  مت��ك��ني  اأن  واأك�����د 
اإل ج���ان���ب من  ال���دف���اع���ي م���ا ه���و 
املتميز  الوطني  الإم��ارات��ي  امل�ضهد 
ت��رتا���ض��ف الأج������زاء وتكمل  ح��ي��ث 

بع�ضها بع�ضا .
ا�ضتعرا�س  ال����ن����دوة  خ�����الل  ومت 
جت���������ارب ل���ن�������ض���اء م���ل���ه���م���ات من 
الإم���������ارات، ح��ي��ث حت���دث���ت حمدة 
فريق  يف  جتربتها  ع��ن  احل��و���ض��ن��ي 
ل����ذوي الهمم  الأومل���ب���ي���اد اخل��ا���س 
وع��ر���ض��ت م��ا م��رت ب��ه م��ن جتارب 

يف الفريق.
من  ك��ل  م�ضاركة  احل��ف��ل  وت�ضمن 
ال��ظ��اه��ري قا�ضية  خ��ل��ود ج��وع��ان 
اأبوظبي،  يف حمكمة ال�ضتئناف يف 
هيئة  يف  م�ضت�ضار  املهريي  و�ضيخة 
نقا�ضية  حلقة  يف  ب��دب��ي،  ال�ضحة 
ح���ي���ث ا���ض��ت��ع��ر���ض��ن جت���ارب���ه���ن يف 
احلفل  ال��ع��م��ل. ح�ضر  ويف  احل��ي��اة 
ك��ب��ار ���ض��ب��اط وم�ضوؤويل  ع���دد م��ن 
ال���وزارة  ومنت�ضبات  ال��دف��اع  وزارة 

والقيادة العامة للقوات امل�ضلحة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

ت�ضكل املراأة الإماراتية 60 % من اإجمايل القوى العاملة املواطنة يف “ اإك�ضبو 
روؤية الإمارات الطموحة يف جمال متكني املراأة وحر�س  دبي” لتعك�س   2020
القطاعات  امل��راأة يف  الإم���ارات من خالل  الر�ضيدة على متكني جمتمع  قيادتها 

كافة.
املبدعات  الإم�����ارات  لبنات  ج��اذب��ة  عمل  بيئة  دبي”   2020 اإك�ضبو   “ وي��وف��ر 
و�ضنع  ال��ع��ق��ول  ت��وا���ض��ل   “ خ���الل  م��ن  اخل��الق��ة  طاقتهن  وتفعيل  لتمكينهن 
امل�ضتقبل “ اإميانا منهن باأن التنوع الثقايف مدخل الت�ضامح والتعاي�س وال�ضالم 
وبوابة التنمية والتقدم القت�ضادي وي�ضهم بدوره يف تعزيز احلوار بني الثقافات 

واحل�ضارات وتقوية اأ�ض�س املجتمعات لبناء م�ضتقبل اأف�ضل لالأجيال.
 .. الأروع  احل��دث  مل�ضاهدة  العامل  �ضيجتمع  دبي” حيث   2020 “ اإك�ضبو  ويف 
تتجلى �ضمات التنوع من اختالف اجلن�ضيات العاملة يف امل�ضروع العاملي بح�ضول 
املراأة على ما ت�ضتحق من م�ضاحة لإظهار مهاراتها وقدراتها كجزء من منظومة 

عمل تفخر بها الإمارات ويتطلع اإليها العامل باإكبار.
الدويل  التعاون  ل�ضوؤون  دولة  وزي��رة  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  وتتبواأ معايل رمي 
يرتقبه  ال��ذي  بامل�ضروع  تنفيذي  موقع  اأه��م   2020 اإك�ضبو  ملكتب  العام  املدير 
العامل بعد 420 يوما والتي اأكدت اأن ن�ضاء الإمارات اأثبن جدارتهن يف جمالت 

عدة اقت�ضادية واجتماعية وتنموية ورفعن لواء الكفاءة عامليا.
ومن بني العدد الكبري من بنات الإمارات يف “ اإك�ضبو 2020 دبي” هناك من 
حتتل عن جدارة منا�ضب قيادية تعك�س امل�ضتوى العايل للتعليم والثقافة لدى 

املراأة الإماراتية.
فنجد ثالث اإماراتيات يف من�ضب نائب الرئي�س باإك�ضبو هن حياة �ضم�س الدين 
نائب الرئي�س ل�ضوؤون الفن والثقافة ومها القرقاوي نائب الرئي�س ل�ضوؤون مكتب 
عن  امل�ضوؤولة  الرئي�س  نائب  الرئي�س  نائب  علي  اآل  وعلياء  الدوليني  امل�ضاركني 
برنامج املدار�س.. كما يوفر اإك�ضبو 2020 دبي فر�ضا ل� 15 متدربة اإماراتية 

من خلفيات خمتلفة لكنهن جميعا يحملن التقاليد العريقة للدولة.
ومبنا�ضبة “يوم املراأة الإماراتية” الذي يوافق 28 اأغ�ضط�س من كل عام التقت 
وكالة اأنباء الإمارات “وام” عددا من الكوادر الن�ضائية املواطنة الالتي تفوقن يف 
امل�ضاريع  اأهم  اأحد  يف  عاملية  ب�ضمة  عملهن لدى “ اإك�ضبو2020 دبي” وتركن 

الدولية التي يرتقبها العامل.
الإمارات  جامعة  من  و�ضحافة  اإع��الم  بكالوريو�س  على  حا�ضلة  البدواوي  اأمل 
مبدينة العني وعملت ملدة 8 �ضنوات يف جمال الت�ضويق والت�ضال حتى التحقت 
باإك�ضبو2020 دبي للعمل يف ق�ضم الت�ضال بالإ�ضافة  العام احلايل  مع بداية 

اإىل ق�ضم ال�ضرتاتيجية واإدارة الأزمات.
وتقول البدواوي ل� “وام” اإنها تعمل �ضمن فريق عمل هذا امل�ضروع الدويل الذي 

يحظى مبتابعة العامل اأجمع يف تخطيط الت�ضال من خالل التعاون مع جميع 
الفرق العاملة يف امل�ضروع وو�ضع خطط عمل ملهمة تنعك�س اإيجابيا على اإك�ضبو 
2020 و�ضيوف هذا احلدث لتخطي اأي خطورة اأو اأزمة حمتملة بحيث يخرج 

احلدث للعامل ب�ضكل يليق با�ضم الإمارات وروؤيتها.
“ يحظى بالن�ضيب  2020 دبي  “ اإك�ضبو  اأن العن�ضر الن�ضائي يف  واأ�ضارت اإىل 
الأكرب من اإجمايل الوظائف ل�ضيما يف املنا�ضب القيادية التي يراأ�ضها �ضيدات 
اإماراتيات رائدات ميتلكن خربات وكفاءات كبرية ومهارات ا�ضتثنائية.. وتقدمت 
البدواوي بال�ضكر للقيادة الر�ضيدة على دعمها ورعايتها للمراأة يف امليادين كافة 

ومتكينها حتى تبواأت اأرفع املنا�ضب.
اأما مرمي ال�ضفران - خريجة جامعة بن�ضلفانيا الأمريكية التي التحقت بالعمل 
اإك�ضبو للمدار�س  2017 - تعمل مدير برنامج  اإك�ضبو2020 دبي يف العام  يف 
الذي مت اإعداد مل�ضاركة مدار�س الدولة يف امل�ضرية التح�ضريية للحدث على ر�ضم 
جتارب تعليمية وترفيهية هادفة لطالب املدار�س لتوفري جتربة ممتعة وملهمة 

لهم خالل فرتة اإقامة احلدث الدويل.
امل�ضروع  الإم��ارات حمظوظات كونهن جزءا من هذا  بنات  اإن  ال�ضفران  وتقول 
املراأة  و�ضعت  التي  الر�ضيدة  القيادة  من  الكبري  الدعم  اإىل  منوهة   .. الوطني 
الإماراتية يف قمة اهتماماتها.. واأ�ضارت اإىل اأنها تعمل يدا بيد اإىل جانب اأخيها 

الرجل بهدف اخلروج بهذا احلدث الدويل ب�ضورة تليق مبكانة الإمارات.

البيئة  علوم  يف  ومتخ�ض�ضة  زاي��د  جامعة  خريجة   - امل��رزوق��ي  عائ�ضة  وت��ق��ول 
وال�ضتدامة والتي التحقت بالعمل يف ق�ضم ال�ضتدامة باإك�ضبو2020 دبي - اإن 
ال�ضتدامة متثل اأحد املوا�ضيع الفرعية لإك�ضبو2020 وتعد اأحد اأهم املوا�ضيع 
الأحداث  اأو  البناء  معايري  حيث  من  �ضواء  احل��دث  موقع  يف  عليها  نعمل  التي 

املرتقبة امل�ضاحبة لإك�ضبو2020.
“ الذي  دبي  “ اإك�ضبو2020  الوطني  امل�ضروع  بالعمل يف  وع��ربت عن فخرها 

يتوج �ضل�ضلة الإجنازات التي قدمتها الإمارات يف املجالت كافة.
وت�ضيف املرزوقي - التي تعمل م�ضاعد مدير يف ق�ضم ال�ضتدامة باإك�ضبو2020 
دبي - “ نركز على عمليات ال�ضتدامة يف موقع احلدث وخارج اإطار املوقع من 
املدار�س  مع  التعاون  عرب  ال�ضتدامة  مفهوم  تعزيز  يف  املجتمع  اإ���ض��راك  خ��الل 
مفهوم  ن�ضر  يتم  بحيث  املجتمع  واأع�����ض��اء  واخل��ا���ض��ة  احلكومية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
ال�ضتدامة ب�ضكل اأو�ضع حيث ن�ضتهدف ا�ضتخدام موقع اإك�ضبو2020 كمحرك 

عاملي ملفهوم ال�ضتدامة ».
يذكر اأن احتفاء “ اإك�ضبو 2020 دبي “ ب� “ يوم املراأة الإماراتية “ يج�ضد قيم 
م�ضتوى  على  يحتذى  منوذجا  فيها  الإم���ارات  متثل  التي  والت�ضامح  التعاي�س 
ثقافاتها  مبختلف  جن�ضية   200 من  اأك��ر  اأر�ضها  على  حتت�ضن  فهي  العامل 
تعي�س يف وئام وان�ضجام و�ضالم.. واأ�ضحت عا�ضمة عاملية تلتقي ح�ضارات ال�ضرق 

والغرب على اأر�ضها لتعزيز ال�ضالم والتقارب بني ال�ضعوب.

•• اأبوظبي-وام:

املراأة  ي��وم  اإن  الق��ت�����ض��اد  وزي���ر  امل��ن�����ض��وري  �ضعيد  ب��ن  �ضلطان  م��ع��ايل  ق��ال 
الإماراتية هو منا�ضبة وطنية غالية على قلوب الإماراتيني ملا ميثله من 
بدورها  وهواحتفاء  الإمارات”،  “ابنة  ب��اإجن��ازات  واع��ت��زاز  حمبة  ر�ضالة 
دولة  نه�ضة  يف  والفاعلة  املتميزة  مل�ضاهمتها  وتقدير  التنمية،  يف  احليوي 

الإمارات وتقدمها امل�ضتدام لتغدو يف م�ضاف اأف�ضل دول العامل.
“لقد حققت املراأة الإماراتية  واأ�ضاف معاليه يف كلمة له بهذه املنا�ضبة : 

خطوات �ضباقة ومتقدمة جعلتها يف مرتبة الريادة على م�ضتوى املنطقة يف 
جمالت التنمية املختلفة، الأمر الذي ميثل ثمرة للدعم الالحمدود الذي 
باإمكاناتها،  العميق  واإميانها  الإماراتية  للمراأة  الر�ضيدة  قيادتنا  تقدمه 
وحر�ضها على متكني املراأة وتزويدها بكافة اأدوات النجاح لت�ضهم يف تنمية 
وطنها وجمتمعها، وهو ما يوؤكده الأداء املتميز للمراأة الإماراتية يف كافة 
ويف  والدبلوما�ضي  ال�ضيا�ضي  والعمل  والقت�ضاد  والإدارة  القيادة  ميادين 
والآداب  والتكنولوجيا  التخ�ض�ضية  والعلوم  والهند�ضة  الطب  جم��الت 

والفنون«.

“املراأة  �ضعار  حتت  العام  لهذا  الإماراتية  امل��راأة  بيوم  الحتفاء  اأن  واأو�ضح 
تر�ضيخ  يف  الإم����ارات  ابنة  ل��دور  ال��وا���ض��ع  التقدير  الت�ضامح” يعك�س  رم��ز 
قيم الت�ضامح والعطاء والنفتاح الإيجابي على ثقافات العامل يف املجتمع 
الإم���ارات توا�ضل جهودها يف تعزيز منظومة  دول��ة  اأن  الإم��ارات��ي، موؤكداً 
الت�ضريعات والقرارات واملبادرات التي ت�ضب يف دعم املراأة الإماراتية وتعزيز 

التوازن بني اجلن�ضني.
وتقدم معاليه بالتهنئة والتقدير ل�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة 

الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية �ضاحبة مبادرة يوم املراأة الإماراتية، ورائدة 
العمل الن�ضائي ومتكني املراأة على امل�ضتوى املحلي والعربي والدويل.

امل����راأة  “يوم  مبنا�ضبة  ن��ظ��م��ت  ق��د  الق��ت�����ض��اد  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الإماراتية” عدداً من املبادرات والفعاليات املتنوعة التي حتتفي باإجنازات 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة، م��ن اأب��رزه��ا تنظيم زي���ارة ملتحف امل���راأة ب��دب��ي، وتقدمي 
اأول  وت��ك��رمي  جت���اري،  م�ضروع  لديهن  اللواتي  ال���وزارة  ملوظفات  �ضهادات 
الفعاليات  من  جمموعة  عن  ف�ضاًل  ب��ال��وزارة،  التحقت  اإماراتية  موظفة 

الثقافية والرتفيهية.

•• دبي-الفجر: 

�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة عن انتهاء مهلة تقدمي  اأعلنت موؤ�ضَّ
الأعمال امل�ضاركة للفوز بجائزة »حتدي الأمية« بدورتها الثانية، والنتقال 
�ضات والأفراد امل�ضاركني يف  اإىل املرحلة النهائية واختيار الفائزين من املوؤ�ضَّ

التحدي.
وبلغت اأعداد طلبات الرت�ضيح 55 طلباً، بواقع 37 طلباً من الأفراد، و18 
من  حُمكِّمني   7 م��ن  مكّونة  جلنة  قيام  ر  امل��ق��رَّ وم��ن  �ضات.  املوؤ�ضَّ م��ن  طلباً 
التقييم،  بعملية  والبدء  املتقدمني  طلبات  بفح�س  والأكادمييني  اخل��رباء 
متهيداً لالإعالن عن الفائزين يف 8 يناير 2020 بالتزامن مع الحتفال ب�� 

»اليوم العربي ملحو الأمية«.
�ضة حممد بن  ومن جهته قال �ضعادة جمال بن حويرب، املدير التنفيذي ملوؤ�ضَّ
را�ضد اآل مكتوم للمعرفة: »ميثِّل حتدي الأمية ا�ضتكماًل مل�ضرية العطاء يف 
دولة الإمارات ودلياًل على اإ�ضرار القيادة الر�ضيدة على اإحداث اأثر ملمو�س 
. وعاماً تلو عام، يعك�س التحدي الرغبة الأكيدة  يف وجدان كلِّ اإن�ضاٍن عربيٍّ

القراءة واملعرفة. لقد �ضهد  التعلُّم والنطالق يف رحلة  الأف��راد يف  ملاليني 
مثَّلوا  �ضات  وموؤ�ضَّ لأف��راد  م�ضاركات متميزة  الأوىل  دورت��ه  الأمية يف  حتدي 
التغيري نحو م�ضتقبل  اإلهام للكثريين، ليكونوا جزءاً من منظومة  م�ضدر 
قرائية  اأمية  اأكانت  �ضواء  فيه،  لي�س لالأمية مكان  اأف�ضل.. م�ضتقبل  عربي 
اأم تكنولوجية. ونحن اليوم، نتلّقى املزيد من امل�ضاركات التي تعك�س حر�س 
واإ�ضرار الكثريين يف عاملنا العربي على التغيري، وتبّني املعرفة نهجاً حياتياً 

م والنجاح«. لتح�ضني حياتهم ودفعها اإىل املزيد من التقدُّ
بالقراءة  املرتبطة  الأم��ي��ة  على  يقت�ضر  ل  الأم��ي��ة  اأنَّ حت��دي  �ضعادته  ���د  واأكَّ
دوراً  الآن  تلعب  التي  التكنولوجية  الأمية  على حمو  ز  يركِّ ولكن  والكتابة، 
م كافة املجتمعات؛ فالكثرُي من املجتمعات التي تعاين الأمية  كبرياً يف تقدُّ
اأم اجتماعية، ما  اأكانت اقت�ضادية  ة �ضواء  التكنولوجية تواجه م�ضكالٍت عدَّ

م املجتمع ككل. يوؤثِّر يف تقدُّ
واأ�ضاف �ضعادته: »ميثِّل النت�ضار على الأمية مفتاح احل�ضول على املعرفة، 
براثن  من  وانت�ضالهم  الأف�ضل  اإىل  ال�ضعوب  وتغيري  التنوير  و�ضيلة  فهي 
الأمية. اإنَّ الرغبة الأكيدة حل�ضول الأطفال وال�ضباب من كال اجلن�ضني على 

فر�س مت�ضاوية يف التعليم وتغيري واقعنا العربي اإىل الأف�ضل، كان الهدف 
الأ�ضا�ضي لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
باإطالق حتدي  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
الأمية كر�ضالة �ضامية من دبي اإىل كلِّ فرٍد عربيٍّ للقيام بواجبه، والإ�ضهام 
بت�ضافر  اإل  ق  يتحقَّ لن  وه��ذا  العربية.  اأوطاننا  يف  املاليني  اأمية  حمو  يف 
وامل�ضاركة  النبيل،  الهدف  هذا  حول  والأف��راد  �ضات  واملوؤ�ضَّ احلكومات  جهود 
ه يف التعلُّم  بفاعلية يف تعزيز برامج التعلُّم، و�ضمان ح�ضول كلِّ فرٍد على حقِّ

وال�ضتخدام الكفوؤ للتكنولوجيا مبا ي�ضمن حياة كرمية له وملجتمعه«.
القراءة  تعلُّم  باأهمية  ووع��ي��ه��م  ال��ع��رب��ي  بال�ضباب  ثقته  ح��وي��رب  ب��ن  ����د  واأكَّ
��م ا���ض��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت�����ض��خ��ريه��ا يف خدمة  وال��ك��ت��اب��ة، واأي�������ض���اً ت��ع��لُّ
م�ضدر  ليكونوا  حولهم،  َم��ن  اأمية  حمو  يف  ب��دوره��م  والقيام  جمتمعاتهم، 
واأدوات  العلم  ن�ضر  �ضبيل  يف  جهداً  خر  يدَّ ل  ال��ذي  الطموح  لل�ضباب  اإل��ه��ام 
التنوير، كي ي�ضتعيد الوطن العربي دوره احل�ضاري الذي طاملا ن�ضر اأ�ضمى 

الأفكار والعلوم الإن�ضانية واأ�ضاء بها العامل لقرون طويلة.
2018« �ضهدت  ال��دورة الأوىل من »حت��دي الأمية  اأنَّ  اإىل  وجت��در الإ�ضارة 

»اليون�ضكو«، على  والثقافة  والعلوم  املتحدة للرتبية  الأمم  ح�ضول منظمة 
اجلائزة عن فئة املنظمات الدولية، ملا قدمته من م�ضاريع نوعية يف خمتلف 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ح�ضدت  كما  الأم��ي��ة.  على  للق�ضاء  العامل  دول 
وذلك  احلكومات،  فئة  عن  الأمية  حت��دي  جائزة  العربية  م�ضر  جمهورية 
اجلامعي  ق��ب��ل  التعليم  منظومة  وت��ط��وي��ر  حت��دي��ث  يف  ال��رائ��د  دوره����ا  ع��ن 
الدكتورة  فيما ح�ضلت  للتعليم.  القومي  امل�ضروع  اإط��ار  يف  وذل��ك  يف م�ضر، 
يف  للمراأة  الإي�ضي�ضكو  اليون�ضكو،  كر�ضي  مدير  ح�ضن،  عبدالقادر  ال�ضفاء 
والتكنولوجيا، على اجلائزة  للعلوم  ال�ضودان  والتكنولوجيا بجامعة  العلوم 
العلمية  م��ي��ة  الأ حمو  م�ضروع  تاأ�ضي�س  على  عملها  نظري  الأف���راد،  فئة  عن 
ثالث  منه  ا�ضتفادت  وال���ذي  ال�����ض��ودان،  يف  ل��ل��م��راأة  ال�ضامل  والتكنولوجية 
ح��م��ر، وج��ن��وب دارف���ور وغ��رب كردفان،  ولي���ات يف ال�����ض��ودان ه��ي: البحر الأ
اإىل تعوي�س ما  ام��راأة. وي�ضعى م�ضروع »حتدي الأمية«   2420 م�ضتهدفة 
فقده الأفراد من فر�س التعليم النظامي، كطريقة ملكافحة م�ضكلة الأمية 
الفجوة بني  اأداة لت�ضييق  ل  اأنه ي�ضكِّ باأكملها، كما  املنطقة  التي تثقل كاهل 

اجلن�ضني يف التعليم وحتقيق التعليم للجميع.

املن�سوري: »يوم املراأة الإماراتية« احتفاء بدورها احليوي يف التنمية 
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�سة حممد بن را�سد للمعرفة تعلن عن انتهاء مهلة التقدمي على جائزة »حتدي الأمية« وبدء مرحلة التقييم موؤ�سَّ

»اإك�سبو2020 دبي« .. متكني جمتمع الإمارات باملراأة ل�سنع امل�ستقبل

غرفة دبي حتتفل بيوم املراأة الإماراتية 
•• دبي-وام: 

نظمت غرفة جتارة و�ضناعة دبي hls ندوة خا�ضة احتفاًل بيوم املراأة 
الإماراتية 2019 مب�ضاركة وا�ضعة من �ضيدات ورائدات الأعمال اللواتي 

اطلعن على جتارب اإماراتية ن�ضائية ناجحة.
البلو�ضي  وعائ�ضة  اأعمال  ورائ��دة  لياقة  مدربة  م��راد  اأم��ل  وا�ضتعر�ضت 
طريان  يف  ط��ي��ار  اأول  �ضابط  امل��ه��ريي  وبخيتة  اأع��م��ال  ورائ����دة  م��درب��ة 
الإمارات .. اأبرز ق�ض�س جناح املراأة الإماراتية والتحديات التي واجهتهن 

يف �ضبيل تعزيز اأعمالهن وم�ضريتهن املهنية.
الإم��ارات��ي��ة معر�س  امل��راة  بيوم  الحتفالية  ال��ن��دوة  هام�س  على  واأق��ي��م 
لرائدات اأعمال اإماراتيات ا�ضتعر�ضن خالله خدماتهن ومنتجاتهن اأمام 

احل�ضور.

�سرطة ال�سارقة حتتفل بيوم املراأة الإماراتية
•• ال�شارقة -وام:

بيوم  الحتفال  فعاليات مبنا�ضبة  ال�ضرطة  تدريب  ام�س مبقر معهد  ال�ضارقة  �ضرطة  القيادة  نظمت 
اللواء  واأع���رب   . ال�ضارقة  �ضرطة  ع��ام  قائد  ال�ضام�ضي  ال��زري  �ضيف  ال��ل��واء  الإم��ارات��ي��ة بح�ضور  امل���راأة 
ال�ضام�ضي عن تقديره لالإجنازات التي حققتها املراأة يف جمال اخلدمة الوطنية والع�ضكرية والأمنية 
اأمنه  و�ضاهرة على  ملكت�ضباته  للوطن وحار�ضة  واأثبتت وجودها كحامية  امتد عطاوؤها  وغريها حيث 
العام  القائد  نائب  عامر  بن  مبارك  عبداهلل  العميد  ح�ضره  ال��ذي   - الحتفالية  تخلل   . وا�ضتقراره 
واملدراء العامني ونوابهم وعدد من مدراء الإدارات ومنت�ضبات ال�ضرطة الن�ضائية ب�ضرطة ال�ضارقة - 
فعاليات : منح �ضاعات مرنة ملنت�ضبات القيادة اأثناء اأوقات العمل لتمكينهن من التواجد مع اأبنائهن يف 
املنا�ضبات التي تتطلب ذلك كما مت تكرمي الإدارات التابعة ملكتب القائد العام كاأف�ضل اإدارات يف جمال 
متكني املراأة ب�ضرطة ال�ضارقة بناء على امللفات املقدمة منها للم�ضاركة يف جائزة وزير الداخلية لعام 

. لالحتفالية  الر�ضميني  والرعاة   2019

•• اأم القيوين-وام:

اأمني عام املجل�س  اأكد �ضعادة حميد را�ضد ال�ضام�ضي، 
الإماراتية  امل����راأة  اأن  القيوين  اأم  لإم����ارة  التنفيذي 
م�ضرية  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�ضاركة  على  ق��درت��ه��ا  اأث��ب��ت��ت 
�ضهدتها  التي  ال�ضاملة  والنه�ضة  احل�ضارية  التنمية 
م�ضاهمتها  خ��الل  تاأ�ضي�ضها من  منذ  الإم���ارات  دول��ة 
الفاعلة يف خدمة املجتمع وقيادتها للكثري من املهام 

الوطنية.
اإن  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم  وق��ال يف ت�ضريح مبنا�ضبة 

املراأة الإماراتية حتظى بدعم ل حمدود من القيادة 
الر�ضيدة التي اأولت املراأة اأهمية كبرية للقيام بدورها 
الطليعي ووفرت لها كل �ضبل النجاح والتقدم لتم�ضي 

ذخراً للوطن و�ضريكة يف اخلري والعطاء.
واأ�ضاف اأن مبادرات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  العام  الن�ضائي  رئي�ضة الحتاد 
لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 
للمراأة  والتميز  الريادة  حتقيق  يف  �ضاهمت  الأ�ضرية 
امل�ضتويات  على  مرموقة  مكانة  و�ضغلها  الإم��ارات��ي��ة 

املحلية والعربية والدولية.

تنفيذى اأم القيوين يحتفل بيوم املراأة الماراتية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1578 ا�شتئناف عمايل      
القامة  حم��ل  جمهول  فيلورايل  �ضده/1-يون�س  امل�ضتاأنف  اىل 
م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  & فري�س  /ناي�س  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا 
ب��ال��دع��وى رق���م 2018/714 عمايل  ال�����ض��ادر  ا���ض��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
جزئي بتاريخ 2018/6/13 وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 
 ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2019/10/7
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/51 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �ضمارت لينك لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م  جمهول حمل 
الدعوى  يف   2019/7/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ اأرامك�س الإمارات - �س ذ م م  بالزام املدعي عليها �ضمارت لينك 
لتجارة املالب�س اجلاهزة بان توؤدي للمدعية )ارامك�س الإمارات( مبلغ 28.167.35 درهم 
والفائدة  فل�س(  وثالثني  وخم�س  دره��م  و�ضتني  و�ضبعة  ومائة  ال��ف  وع�ضرين  )ثمانية 
القانونية 9% من تاريخ 2019/1/2 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/3560 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده/1- داماك لإدارة الفنادق واملنتجعات - �س ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/باول تهوما�س هاري�ضون وميثله/ 
�ضيخه حممد �ضيف علي املحرزي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )557824( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
اعـالن تغيري ا�شـم

اىل  بطلب  اخلوري(  حاجي  احمد  حممد  )نعمه  املواطن  تقدم 
من    ا�ضمه  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

)نعمه( اىل)علي(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�ضم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر العالن
فاطمة حممد جازم - كاتب عدل

القا�شي / �شلطان حممد خمي�س الكعبي
قا�شي تركات الدائرة الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�ضاركت النقيب خبري دكتورة رو�ضة 
ح�ضن م�ضبح ال�ضام�ضي، رئي�س ق�ضم 
يف  اخل��ا���ض��ة  اجلنائية  الفحو�ضات 
الإدارة  يف  ال�����ض��رع��ي  ال��ط��ب  اإدارة 
ل����الأدل����ة اجل���ن���ائ���ي���ة وعلم  ال���ع���ام���ة 
دب��ي، يف جائزة  اجل��رمي��ة يف �ضرطة 
ال�ضرطة يف  لقادة  الدولية  الرابطة 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة التي 
�ضخ�ضا  لأرب���ع���ني  ع���ام  ك��ل  متنحها 
من املهنيني املكلفني باإنفاذ القانون، 
40 عاما  اأع��م��اره��م ع��ن  مم��ن تقل 

من خمتلف دول العامل.
واأ����ض���اد ���ض��ع��ادة ال���ل���واء ط��ي��ار اأحمد 
حممد بن ثاين القائد العام ل�ضرطة 

النقيب  ب��ال��وك��ال��ة، مب�����ض��ارك��ة  دب���ي 
ال�ضام�ضي ومتثيلها �ضرطة دبي كاأول 
الدولة  يف  ع�ضكرية  �ضرعية  طبيبة 
ال���دك���ت���وراه يف الطب  ���ض��ه��ادة  ت��ن��ال 
ان�ضمام  مل�ضروع  وم��دي��را  ال�ضرعي، 
مدار�س حماية التابعة ل�ضرطة دبي 
ملنظمة اليون�ضكو العاملية، موؤكدا اأن 
اإجنازات املراأة الإماراتية اليوم ياأتي 
الر�ضيدة،  القيادة  لتوجهات  ترجمة 
اأم الإم�����ارات �ضمو  ل��روؤي��ة  وت��ن��ف��ي��ذا 
رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الرئي�س  ال���ع���ام،  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت����اد 
الأ�ضرية،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
وال����ط����ف����ول����ة، ال����ت����ي م���ّك���ن���ت امل�������راأة 
منها  وجعلت  وكّرمتها،  الإم��ارات��ي��ة 

�ضريكا يف م�ضرية التنمية والتطوير 
ال�ضبل  ل��ه��ا  و���ض��ّه��ل��ت  وال���ت���ح���دي���ث، 
ل��ت��ت��ب��واأ اأع���ل���ى امل��ن��ا���ض��ب م���ن خالل 
ال�ضيادية  ال�ضلطات  يف  م�ضاركتها 

والت�ضريعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ث���الث 
وال���ق�������ض���ائ���ي���ة، وخم���ت���ل���ف امل����واق����ع 
وبخطى  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  القيادية 
مت�ضارعة وقوية وثابتة على طريق 

الرقي والتقدم.
رو�ضة  النقيب  ه��ّن��اأت  جانبها،  م��ن 
بيوم  اإماراتية  ام���راأة  كل  ال�ضام�ضي 
املراأة الإماراتية، موؤكدة اأن اإجنازاتها 
كامراأة اإماراتية اإمنا ياأتي ا�ضتمرارا 
زايد  ال�ضيخ  واملوؤ�ض�س  القائد  لنهج 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
ث������راه، وال����ي����وم مت��ك��ن��ت امل�������راأة من 
امليادين  خمتلف  يف  جدارتها  اإثبات 
بنف�ضها  اآم��ن��ت  فقد  والتخ�ض�ضات، 
الالحمدودة  وبقدراتها  وبر�ضالتها 
ع��ل��ى ال��ع��ط��اء ح��ت��ى مت��ك��ن��ت م��ن اأن 

تكون رمزا ل��الإرادة والتحدي، وهي 
اليوم مت�ضي بخطى ثابتة وعزمية ل 
تلني لرت�ضيخ دورها العظيم يف �ضتى 

املجالت متقلدة اأرفع املنا�ضب.
وقالت النقيب ال�ضام�ضي، اإن اختيار 
رمز  “ املراأة  الإمارات” ل�ضعار  “اأم 
تكرمي  ه��و  ال��ع��ام،  “ ه���ذا  الت�ضامح 
حقيقي لنا جميعا، فاملراأة الإماراتية 
ورغم حتقيقها اإجنازات عظيمة، اإل 
اأنها وقبل كل �ضيء زوجة واأم وابنة 
ف��ا���ض��ل��ة مل تدخر  واخ����ت وم��رب��ي��ة 
اأكمل  على  بواجباتها  لتقوم  جهدا 
فحققت  ملل،  اأو  تق�ضري  دون  وج��ه 
التوازن والنجاح يف خمتلف اأدوارها، 
ك����ل تكرمي  ت�����ض��ت��ح��ق  ب���ح���ق  وه������ي 

وتقدير.

•• عجمان-وام:

اأعرب �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان عن 
الكبري وجهودها  املراأة الماراتية  فخره واعتزازه وامتنانه لدور 
اأف�ضل ما  امليادين من خالل تقدمي  واإجنازاتها يف كافة  املتميزة 
لديها من اأفكار ومبادرات وقيادة واإدارة وتنظيم وتنفيذ الربامج 

الهادفة لبناء دولة الإمارات .
واأ�ضاد �ضموه - يف كلمة له مبنا�ضبة يوم املراأة الإماراتية - بالدعم 
املتوا�ضل من القيادة الر�ضيدة للمراأة وباجلهود املبذولة من قبل 
العام  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
الأعلى  الرئي�ضة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 
ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية ودروها الرائد يف خدمة املراأة الماراتية 
وما تقدمه من دعم متوا�ضل يف �ضبيل حتقيق اله��داف املرجوة 
اف�ضل  وت��ق��دمي  امل�ضتقبل  اج��ي��ال  يف  وت��اأث��ريه��ا  لها  ت�ضعى  ال��ت��ي 

اخلدمات املتميزة يف كافة امليادين.
وهناأ �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي “اأم الم��ارات “ رائدة 
احلركة الن�ضائية يف دولة المارات مبا حققته من اإجنازات غري 
م�ضبوقة معربا عن امتنانه لدور�ضموها الرا�ضخ يف توطيد مكانة 

املراأة الماراتية على كافة الأ�ضعدة يف الداخل و اخلارج .

املراأة  اأول���ت  ل��دول��ة الم����ارات  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإن  وق���ال �ضموه 
الإماراتية الدعم الكامل �ضريا على خطى املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - ملا ارت�ضم يف نهجه من روؤى 
للمجتمع  الأول  امل�ضنع  هي  امل��راأة  تكون  اأن  لأهمية  امل��دى  بعيدة 

وال�ضريكة للرجل يف بناء دولتنا .
املراأة  الإم���ارات يف جم��ال متكني  اأن جتربة دول��ة  واأ���ض��اف �ضموه 
وريادتها اأ�ضبحت منوذجاً داخل الدولة ولكثري من الدول الأخرى 
لي�س فقط ملا حققته املراأة الإماراتية من اإجنازات نوعية فح�ضب 
واإمنا للتطور امل�ضتمر يف طبيعة الدور الذي تقوم به ابنة الإمارات 
يف املجتمع بحيث حت�ضل دائماً على ت�ضجيع وقوة دفع من القيادة 

الر�ضيدة ما يوؤّهلها لت�ضدر امل�ضوؤولية يف مواقع العمل الوطني.
وث��م��ن ���ض��م��وه دور امل����راأة ال���الحم���دود ل��الرت��ق��اء ب��ك��اف��ة املجالت 
وح�ضورها  وال�ضيا�ضية،  والقت�ضادية  والجتماعية  التعليمية 
لفتح   50% تبلغ  بن�ضبة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف  املرتقب 
املجال لها لتقدم اأق�ضى ما لديها من اإمكانات لبناء جمتمع اآمن 
ولتطوير وتعزيز مكانة دولة الإمارات لت�ضبح اأكر �ضعوب العامل 

تقدماً وابتكاراً.
واأكد �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي اأن دولة المارات توؤمن 
و�ضعتها  با�ضرتاتيجيات  للو�ضول  القوي  وعزمها  امل��راأة  بقدرات 

للمجل�س  رئي�ضة  امل���راأة  لت�ضبح  اأعينها  ن�ضب  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
الطائرات  وق����ادت  وزاري����ة  منا�ضب  وتتقلد  الإحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 

ودخلت معرتك العمل الع�ضكري والأمثلة م�ضهودة يف ذلك .

•• دبي-الفجر:

لقد اأظهرت املراأة الإماراتية كفاءتها 
ال�ضنني،  م��ر  على  العالية  وج��دارت��ه��ا 
املنا�ضب  ت��ويل  ريادتها يف  م��ن خ��الل 
وامل��ه��م��ة مبختلف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادي��ة 
امل����ج����الت وال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة يف 
ال����دول����ة، ح��ي��ث مت��ك��ن��ت م���ن حتقيق 
التنمية  م�ضرية  يف  الفعالة  امل�ضاهمة 
وال��ت��ط��وي��ر، وامل�����ض��ارك��ة امل��ل��م��و���ض��ة يف 
ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع، وذل�����ك يف ظ���ل روؤي����ة 
احلكومي  وال��دع��م  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
الالحمدود من اأجل الرتقاء مبكانة 

هذا الوطن املعطاء.
امل��������راأة  ت���������ض����ارك  دب������ي  ويف حم����اك����م 
الإم����ارات����ي����ة اإجن����ازات����ه����ا والرت����ق����اء 
بدورها يف توفري بيئة العمل والأ�ضرة 
بخطواتها  حققت  حيث  لها،  املنا�ضبة 
املتقدمة التي اأهلتها باأن تناف�س على 
امل�ضتوى العاملي، نتيجة لروؤية وحر�س 
القيادة الر�ضيدة يف متكني املراأة حتى 
اأ�ضبحت املراأة الإماراتية كادراً وطنياً 
تتبواأ اأعلى املنا�ضب احليوية مبختلف 
الإماراتية  امل��راأة  تكتف  املجالت. ومل 
ب����ك����ل الإجن���������������ازات ال�����ت�����ي ����ض���ع���ت يف 
وان�ضمت  املعقول  فتخطت  حتقيقها، 
الق�ضائي  ال�����ض��ل��ك  يف  ق��ا���ض��ي��ات   5
مبحاكم دبي وذلك بتعيني اأول قا�ضي 
اإماراتية يف دبي، القا�ضية ابت�ضام علي 
2009، ملا ح�ضلته  البدواوي يف عام 
من بيئة عمل داعمة للمراأة، تعزز من 
جهودها، وتاأخذ بيدها لت�ضلك طريق 

التميز والإبداع.
املن�ضوري  عيد  طار�س  �ضعادة  و�ضرح 
م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دب�����ي، اأن امل�����راأة 
على  ام����������راأة  اأ�����ض����ع����د  الإم�������������ارات  يف 
ب�ضغف،  ت��ت��ع��ل��م  ف��ه��ي  الأر��������س،  وج����ه 

وت���ع���م���ل ب����رباع����ة، وت��ت��م��ي��ز ب����اإب����داع، 
وت��ن�����ض��ر الإي���ج���اب���ي���ة وال�������ض���ع���ادة ملن 
ب����وج����ود م����ن يقدر  ح���ول���ه���ا، وت���ن���ع���م 
ويحرتمون  واإجن��ازات��ه��ا  ت�ضحياتها 
وفر�س  مب�ضورتها،  وي��اأخ��ذون  راأي��ه��ا 
متاحة  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  والعمل  العلم 
للجن�ضني دون متايز، كل ذلك مل ياأِت 
م��ن ف���راغ، ب��ل م��ن وج���ود دع��م ووعي 

جمتمعي ملكانة املراأة.
واأ�ضار �ضعادته: حتظى املراأة الإماراتية 
مراحل  ك���ل  يف  وال��ت��م��ك��ني  ب���ال���دع���م 
ح��ي��ات��ه��ا، ���ض��واء ك���ان ذل���ك م��ن خالل 
التعليمية  ال��ف��ر���س  اأف�����ض��ل  ت��وف��ري 
لاللتحاق  امل�������ض���ت���م���ر  وال���ت�������ض���ج���ي���ع 
املهمة  املنا�ضب  العمل، و�ضغل  مبجال 
الإمكانيات  وت���زوي���ده���ا  ال���دول���ة،  يف 
اأ�ضمى  لتحقيق  ال��الزم��ة  وال��ك��ف��اءات 
امل����ج����الت،  الإجن�����������ازات يف خم���ت���ل���ف 
اإىل  تطمح  ال��ي��وم  امل����راأة  اأن  مو�ضحاً 
ال��ن��ج��اح وحت��ق��ي��ق ال����ذات، م��ا يدفعها 

لتطوير قدراتها.

واأ���ض��اف، نحن نحتفي مب�ضرية متيز 
ن�ضتذكر  اأن  ���ض��وى  الإم�������ارات،  ب��ن��ات 
الإمارات”،  “اأم  واملثل  القدوة  بفخر 
مبارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو 
رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام الرئي�س 
الأعلى ل� “موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية” 
لالأمومة  الأع���ل���ى  “املجل�س  رئ��ي�����ض��ة 
يف  امل�ضهودة  واإجنازاتها  والطفولة”، 
التي  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  خدمة ق�ضايا 
اإقليمياً  به  ُيحتذى  منوذجاً  اأ�ضبحت 
وعاملياً. واليوم، وبعد اأن قطعنا �ضوطاً 
طوياًل يف ترجمة اأهداف “عام زايد”، 
ل ميكننا اإّل اأن ن�ضيد بالدور املحوري 
ملوظفات وقياديات “حماكم دبي” يف 
اإجناح مبادراتنا اخلريية والإن�ضانية، 
الدرب  موا�ضلة  على  العزم  موؤكدين 
ومت�ضامن  عادل  جمتمع  لبناء  �ضوياً 

ومتالحم.
رئي�س  ال���ه���ام���ل���ي  ج��م��ي��ل��ة  واأ������ض�����ارت 
امل��ج��ل�����س ال��ن�����ض��ائ��ي يف حم���اك���م دب���ي، 
املراأة  ح�ضور  تعزيز  يف  املجل�س  دور 

دع��م برامج متكينها  الإم��ارات��ي��ة عرب 
واإ�����ض����راك����ه����ا يف ب����رام����ج ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
جم����الت احل���ي���اة ال��ع��ام��ة ك���اف���ة، لأن 
تثبت  اأثبتت ومازالت  الإمارتية  املراأة 
يوما بعد اآخر كفاءتها ومتيزها يف كل 
اإليها من  واأوك���ل  م��ن مهام  تولته  م��ا 
القوي  ح�ضورها  واأك���دت  م�ضوؤوليات 
وحر�ضها على اأن تنعم املراأة بالرخاء 
ال��ب��الد وحت�ضل  ال���ذي يعم  وال����دفء 

على حقوقها كاملة.
ك��م��ا ا����ض���ارت رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال����دور 
الن�ضائي  املجل�س  يلعبه  ال��ذي  ال��ب��ارز 
يف تنظيم عدد من املبادرات وامل�ضاركة 
م�ضتوى  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة  ال���ربام���ج  يف 
املراأة  دع��م  اإىل  الهادفة  دب��ي،  حكومة 
العاملة وتفعيل اجلوانب الجتماعية 
والثقافية والريا�ضية من �ضخ�ضيتها 
الأثر  ذات  العمل  مبنظومة  لالرتقاء 

املبا�ضر على املجتمع ككل.
حيث احتفى املجل�س يف العام اجلاري 
وذلك  الإماراتية”،  امل�����راأة  “يوم  ب���� 

با�ضتقبال املحامية عائ�ضة الطنيجي، 
اإمياناً  احل���م���ادي،  م��ن��ار  وامل�����ض��ت�����ض��ارة 
باأهمية  الر�ضيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  م��ن 
م�����ض��اه��م��ات ب��ن��اة ال��وط��ن ودوره����ن يف 
جهود التنمية ونه�ضة البالد وتقديراً 
ل���دع���م م�ضرية  مل���ا ق��دم��ن��ه  وت���ك���رمي���اً 

الدولة داخل الوطن وخارجه.
رئي�س  ال���ه���ام���ل���ي  ج��م��ي��ل��ة  واأك����������دت 
اأن  دب��ي،  حماكم  يف  الن�ضائي  املجل�س 
املتحدة تويل  العربية  الإم��ارات  دولة 
على  وحتر�س  للمراأة  عظمى  اأهمية 
اأثبتته من كفاءة ومتيز يف  تقدير ما 
ك��ل م��ا ت��ول��ت م��ن م��ه��ام واأوك����ل اإليها 
وت��ك��رمي ح�ضورها  م�����ض��وؤول��ي��ات،  م��ن 
امل��ت��م��ي��ز يف خدمة  ال��ق��وي وع��ط��اءه��ا 
العمل،  جم���الت  خمتلف  يف  ال��وط��ن 
وذلك لأهمية م�ضاهمات بنات الوطن 
ونه�ضة  التنمية  ج��ه��ود  يف  ودوره����ن 
ال��ب��الد وت��ق��دي��را وت��ك��رمي��ا مل��ا قدمنه 
الوطن  داخ���ل  ال��دول��ة  ل��دع��م م�ضرية 

وخارجه.

الرملان العربي للطفل : املراأة الإماراتية 
رائدة يف تعزيز النجاحات الوطنية

•• ال�شارقة -وام:

اأن  العربي للطفل  العام للربملان  الأم��ني  الباروت  اأمين عثمان  اأكد 
املراأة الإماراتية رائدة وباعثة على حتقيق النجاحات الوطنية بعد 
طريقها  و�ضقت  والت�ضحية  العمل  م��رات��ب  يف  مكانتها  اأث��ب��ت��ت  اأن 
بجهودها يف عملية التنمية والتقدم بدعم غري حمدود من القيادة 

الر�ضيدة.
واأ�ضار الباروت اإىل اأن املراأة الإماراتية بف�ضل دعم القيادة الر�ضيدة يف 
خمتلف مراحل م�ضرية تقدمها �ضباقة يف تعزيز موقعها واإ�ضهامها 

يف كافة ميادين العمل والبناء ويف جمالت احلياة املختلفة.

•• ال�شارقة -وام:

ال�ضارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  اأ�ضدر �ضاحب 
مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام ملجل�س ال�ضارقة الريا�ضي. وبح�ضب املر�ضوم الأمريي 
- رقم / 24 / ل�ضنة 2019 - يعتمد الهيكل التنظيمي العام ملجل�س ال�ضارقة الريا�ضي، على اأن ي�ضدر 
املجل�س التنفيذي يف اإمارة ال�ضارقة بقرارات منه ما يلي.. الهيكل التنظيمي التف�ضيلي للمجل�س والقرارات 
الالزمة لتنفيذ هذا املر�ضوم مبا يف ذلك اعتماد التو�ضيف الوظيفي ملهام الوحدات التنظيمية يف املجل�س 
مبا يتفق واخت�ضا�ضاته .. وا�ضتحداث اأو دمج اأو اإلغاء اأية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات املدرجة �ضمن 
املعنية تنفيذه كل فيما  تاريخ �ضدوره، وعلى اجلهات  املر�ضوم من  العام. ويعمل بهذا  التنظيمي  الهيكل 

يخ�ضه وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اأكدت ال�ضيخة هنا بنت جمعة املاجد قرينة �ضاحب ال�ضمو 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ 
اأر�س  على  تقف  الماراتية  امل��راأة  اأن  اخليمة،  راأ���س  حاكم 
يف  الر�ضيدة  قيادتنا  من  �ضامل  دع��م  من  تلقاه  ملا  �ضلبة، 
رًدا  العطاء  امل�ضهد يف  ت�ضدرت  لذا جتدها  املجالت،  كافة 
على  �ضاعدتها  حكومتنا  لها  اأولتها  التي  والثقة  للجميل، 

اإثبات مدى جدارتها يف كافة املنا�ضب التي تقلدتها. 
واأو�ضحت ال�ضيخة هنا يف فعالية “ املراأة الإماراتية هوية 
واأ�ضالة “  التي نظمتها دائرة الآثار واملتاحف مبنا�ضبة يوم 
املراأة اأن الإماراتية تعتز بزيها الذي تعتربه رمًزا لهويتها 
النفتاح  رغ��م   عليه،  حتافظ  اأن  وا�ضتطاعت  واأ�ضالتها، 
اأن  ال��ذي ط��راأ على ع��امل الأزي���اء، م�ضرية اىل  والتحديث 
اأ�ضالة الإماراتية تنعك�س يف حمافظتها على زيها، والذي 
حتملها  وم��دي  بهويتها،  الوثيق  ارتباطها  م��دى   يعك�س 

للم�ضوؤولية اجتاه الأجيال القادمة. 
�ضقر  ب��ن  ���ض��ع��ود  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ق��ري��ن��ة  واأ����ض���ارت 
اىل  اخليمة   راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
امل����راأة الم��ارات��ي��ة ه��و ع��ط��اوؤه��ا الالحمدود  اأن م��ا مي��ي��ز 
تكن  ول��و مل  للم�ضوؤولية،  اأه���ل  ب��اأن��ه��ا  فيه  اأث��ب��ت��ت  وال���ذي 
اأحد مهامها  ول تقع �ضمن م�ضوؤوياتها �ضواء كانت كاأم اأو 
امل�ضوؤولية اجتاه وطنها  ا�ضت�ضعار  اأن  اإل  اأو عاملة  موظفة 
التي  املتطوعات   اأع���داد  وت��زاي��د  للعطاء،   يدفعها  م��ا  ه��و 
حب  مدى  يثبت  ما  وهو  التطوعية  الفرق  عليهن  تعتمد 

الإماراتية للعطاء دون مقابل. 
اأك��دت املحا�ضرات �ضيخة احل��اي، ومرمي  اأخ��رى  من جهة 
اجلل�ضة  يف  الرئي�ضي،  وحليمة  ال�ضام�ضي  وعائ�ضة  ال�ضحي 
ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع���ن���وان “ ال����زي ال���رتاث���ي “ اأن 
الإماراتية تعدُّ زيها الرتاثي رمز هويتها الوطنية ويجب 
متثل  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  م�ضيدات  عليه،  املحافظة 

بالدها خارج الدولة بزيها الرتاثي. 

•• اأبوظبي-الفجر:

كرمت �ضرطة اأبوظبي، كوكبة من ن�ضاء الوطن املتميزات 
حتت  الإماراتية،  امل��راأة  بيوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامناً 
�ضعار “املراأة رمز الت�ضامح”، وذلك يف اإطار تر�ضيخ العالقة 

مع ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني.
وفد  العا�ضمة  �ضرطة  مديرية  مقر  يف  ال��ت��ك��رمي    ح�ضر 
من موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية برئا�ضة �ضعادة مرمي حممد 
و�ضعادة  ال�ضرية،  التنمية  موؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  الرميثي، 
�ضعيد علي �ضعيد الغفلي، مدير دائرة اخلدمات امل�ضاندة، 
وم����رمي م�����ض��ل��م امل����زروع����ي، م��دي��ر دائ�����رة خ��دم��ة املجتمع 
وجميلة  الإعالمي،  امل�ضت�ضار  اجلابري،  و�ضيخة  بالوكالة، 
الكعبي، مدير مكتب العالم بالوكالة، كما ح�ضر ممثلني 
عن الحتاد الن�ضائي العام برئا�ضة �ضوزان �ضلطان ال�ضام�ضي، 
جمعه  وعائ�ضة  الن�ضائي،  الحت��اد  عام  مدير  مكتب  مدير 
وري�ضه  ال�ضرتاتيجي،  التخطيط  اإدارة  مدير  الرميثي، 

ماجد املن�ضوري، مدير وحدة الإعالم.
قطاع  مدير  نائب  ال��ع��ام��ري،  حمد  م�ضلم  العميد  واأث��ن��ى 
التي �ضربت  امل��راأة الإماراتية  الأم��ن اجلنائي، على جهود 
والولء  والبطولة  والت�ضحية  ال��ع��ط��اء  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع 
ودورها  ال��وط��ن،  حب  يف  والتفاين  والإخ��ال���س  والنتماء 

�ضريكاً  اأ�ضبحت  حتى  والتطوير  البناء  م�ضرية  يف  الرائد 
اأ�ضا�ضياً مع الرجل يف كافة املجالت، وتبواأت اأرفع املنا�ضب 

القيادية واأثبتت كفاءتها ومتيزها يف خمتلف امليادين.
وثمن حر�س القيادة ال�ضرطية على دعم املراأة الإماراتية 
دورها يف م�ضرية  وتعزيز  وتاأهيلها ومتكينها  وا�ضتقطابها 
الأمن والأم��ان، واهتمامها بتذليل املعوقات التي تقف يف 
العمل  يف  املنا�ضب  اأرف���ع  لتتقلد  وعملها  تقدمها  ط��ري��ق 
ال�ضرطي. وكرم العميد م�ضلم العامري عدد من العنا�ضر 
الن�ضائية من موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية، والحتاد الن�ضائي 
ال���ع���ام، وك��اف��ة امل��ن��ت�����ض��ب��ات ال��ع��ام��الت يف م��دي��ري��ة �ضرطة 
العا�ضمة، تقديراً لإ�ضهاماتهن الفاعلة وب�ضماتهن البارزة 
وما  وعطائهن  جل��ه��وده��ن  وت��ق��دي��راً  والتنمية  ال��ب��ن��اء  يف 

حققنه من اإجنازات يف جميع جمالت العمل.
ال���دروع  ال��ع��ام��ري،  م�ضلم  العميد  وزع  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
و���ض��ه��ادات ال��ت��ق��دي��ر وال������ورود وال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة على 
نائب  اخل��وري،  ح�ضني  حممد  العقيد  بح�ضور  املكرمات، 
مدير املديرية لل�ضوؤون الإدارية والعمليات، واملقدم حممد 
ع��ل��ي ال��ظ��اه��ري، ن��ائ��ب امل��دي��ر ل�����ض��وؤون م��راك��ز ال�ضرطة، 
باملديرية  والعاملني  ال�ضباط  من  وع��دد  امل��راك��ز  وم���دراء 
يف  لإجن��ازات��ه��ن  تقديره  ع��ن  معرباً  لها،  التابعة  وامل��راك��ز 

م�ضرية اخلري والعطاء.

•• دبي -وام: 

احتفلت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني بيوم املراأة الإماراتية .
امل�����راأة الإماراتية  ف��ي��ل��م خ��ا���س ع���ن  ب���اإع���داد  ال������وزارة  وق���ام���ت 
والت�ضامح، مت عر�ضه يف �ضينما “روك�ضي “ يف �ضيتي ووك بدبي 
املوارد  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  وليد  منى  �ضعادة  بح�ضور 
عمر  والدكتور  بالإنابة  التوطني  ل�ضوؤون  والتوطني  الب�ضرية 
والعالقات  الت�����ض��ال  ل�����ض��وؤون  امل�ضاعد  ال����وزارة  وكيل  النعيمي 
ال��دول��ي��ة وع��ائ�����ض��ة ب��احل��رف��ي��ة وك��ي��ل ال�����وزارة امل�����ض��اع��د ل�ضوؤون 

العمالة امل�ضاعدة وعدد من مدراء الدارات وموظفي الوزارة.
مبنا�ضبة  كافة  الدولة  موؤ�ض�ضات  احتفال  اإن  وليد  منى  وقالت 

“يوم املراأة الإماراتية” يعرب عن مدى تقدير املجتمع الإماراتي 
للن�ضاء لدورهن الفاعل يف م�ضرية اإحتاد دولة الإمارات واجلهد 

الكبري الذي يبذلنه يف عملية البناء والتطوير.
واأو�ضحت اأن القيادة الر�ضيدة للدولة وموؤ�ض�ضاتها توؤمن متاما 
اأهمية دورها ك�ضريك للرجل  الإماراتية وتدرك  امل��راأة  بقدرات 
اأ�ضكال  خمتلف  لها  وقدمت  والتنمية،  البناء  عملية  خطط  يف 
الدعم لتمكينها وتعزيز دورها يف م�ضرية التنمية التي ت�ضهدها 
ال�ضيخة  �ضمو  تبذلها  التي  احلثيثة  باجلهود  واأ�ضادت  الدولة. 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 

الأ�ضرية من اأجل متكني املراأة الإماراتية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما باعتماد الهيكل التوطني حتتفل بيوم املراأة الإماراتية 
التنظيمي العام ملجل�ض ال�سارقة الريا�سي

•• الفجرية - وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل 
روؤية  حتقيق  يف  احليوي  ال�ضباب  دور  على  الفجرية  عهد 
الدولة ومواكبة تطلعاتها امل�ضتقبلية يف جميع القطاعات 
لل�ضباب  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة  يف  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ودع�����م 

ومُمّكناتها الرئي�ضية.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضموه �ضباح ام�س اأع�ضاء جمل�س 

الفجرية لل�ضباب يف مكتبه بالديوان الأمريي.
عمل  ا�ضرتاتيجية  على  الفجرية  عهد  ويل  �ضمو  واط��ل��ع 
جمل�س  وم��ب��ادرات  وم�ضاريع  لل�ضباب  الإحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضة 

�ضموه  ا�ضتمع  كما   .. احلالية  دورت��ه  يف  لل�ضباب  الفجرية 
ت�ضهم  التي  القادمة  املجل�س  ل عن خطط  �ضرح مف�ضّ اإىل 
يف تطوير قطاع العمل ال�ضبابي يف الدولة وتدعم حتقيق 
اأهداف املجال�س ال�ضبابية املحلية. و�ضدد �ضموه على �ضرورة 
ال�ضباب  ت��ط��ل��ع��ات  ن��ح��و حت��ق��ي��ق  وال��ع��م��ل  اجل��ه��ود  تكثيف 
ل�ضتثمار  الفاعلة  احل��ل��ول  وتوجيه  حتدياتهم  ومعرفة 
�ضكر  وب��دوره��م  امل��ج��الت.  جميع  يف  واإبداعاتهم  طاقاتهم 
اأع�ضاء جمل�س الفجرية لل�ضباب �ضمو ويل عهد الفجرية 
تقدمي  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه  للمجل�س  ال��دائ��م��ة  متابعته  ع��ل��ى 
الزحمي  �ضامل  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر  لهم.  ال��دائ��م  ال��دع��م 

مدير مكتب �ضمو ويل عهد الفجرية.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل جمل�ض الفجرية لل�سباب 

هنا بنت جمعة املاجد: الإماراتية تقف على اأر�ض �سلبة واأثبتت كفاءتها 

   �سرطة اأبوظبي تكرم  كوكبة من ن�ساء الوطن 
املتميزات احتفاء بيوم املراأة الإماراتية

ويل عهد عجمان: دور كبري للمراأة الإماراتية يف بناء الدولة 

بتنظيم من املجل�س الن�سائي

حماكم دبي حتتفل بـ »يوم املراأة الإماراتية« الذي يقام 
حتت �سعار »املراأة الإماراتية اأ�سا�ض العدل والت�سامح«

اأول طبيبة �سرعية ع�سكرية يف الدولة تنال �سهادة الدكتوراة يف جمالها

�سابطة يف دبي ت�سارك بجائزة الرابطة الدولية لقادة ال�سرطة
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العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
لت�ضليح  ال�ض�����ادة/الروبيل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضيارات ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2747225 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ر�ضيد برامانيك ليت م�ضلم برامانيك %9

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
احمد جمعه دروي�س العبادي املن�ضوري من %60 %51

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم �ضوفري�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2122890 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عادل �ضيف عامر ح�ضن اجلابري %100  
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�ضالم يو�ضف ح�ضن را�ضد اليافعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN  بال�ضم التجاري كيو اليفن   2623360 رقم: 
الرخ�ضة واعادة  بالغاء طلب تعديل  الزياء  لت�ضميم 
او  له حق  كل من  فعلى  �ضابقا  عليه  كان  كما  الو�ضع 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س 
ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا 
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جرين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هيل للنجارة امل�ضلحة
رخ�ضة رقم:CN 2258321   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مطعم  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وم�ضاوي وادي املدينة
رخ�ضة رقم:CN 2002401   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/اكوا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضتار لتجارة املياه
رخ�ضة رقم:CN 2170421   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الباتول لعمال ال�ضباغ
رخ�ضة رقم:CN 1190404   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/لبيري  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعطور
رخ�ضة رقم:CN 2513857   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الوقينه للمقاولت وال�ضيانة العامه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2720291 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة غامن الربك عبداهلل �ضامل العامري %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/�ضالح عيظه الربك عبداهلل العامري من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ �ضالح عيظه الربك عبداهلل العامري من 100% اىل %50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/الوقينه للمقاولت وال�ضيانة العامه 
AL WAQNEH CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/الوقينه للمقاولت وال�ضيانة العامه ذ.م.م
AL WAQNEH CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اأطناب للو�ضاطة املالية - �ضركة ال�ضخ�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2828550 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ثاين �ضامل م�ضلم �ضعد الكثريي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ ثاين �ضامل م�ضلم �ضعد الكثريي من 100% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �ضالمه عي�ضى ابو زيد %49

تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/اأطناب للو�ضاطة املالية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 

ATNAB FINANCIAL BROKERAGE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/اأطناب للو�ضاطة املالية ذ.م.م

ATNAB FINANCIAL BROKERAGE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/برايت �ضلو�ضنز لل�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2375939 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امل �ضعيد را�ضد مطر البادي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ظفر علي اهلل ركها %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فا�ضل حمد حميد البادي

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/برايت �ضلو�ضنز لل�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 

BRIGHT SOLUTION GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/برايت �ضلو�ضنز لل�ضيانة العامة ذ.م.م

BRIGHT SOLUTION GENERAL MAINTENANCE

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

اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اور لتجارة الحذية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1046736 
تعديل ا�ضم جتاري من/اور لتجارة الحذية 

UR SHOES TRADING

اىل/�ضقور الرافدين لل�ضيانة العامة
SUQOR ALRAFIDAIN FOR GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/حذف جتارة الحذية الريا�ضية - باجلملة )4641904(

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

�سركة فيول لتجارة املالب�ض اجلاهزة ذ.م.م
بناء على حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
لدى الكاتب العدل بالرقم:1950015482 بتاريخ:2019/8/25 
واخلا�س بحل وت�ضفية ال�ضركة املذكوره اعاله. يعلن امل�ضفي/

ال�ضريبية  وال�ضت�ضارات  القانونية  للمحا�ضبة  اأكيورت  مكتب 
عن ت�ضفية ال�ضركة املذكورة اعاله لذا يدعو امل�ضفي كل من 
التقدم مبطالبه مع  ال�ضركة  له م�ضتحقات او مطالبات على 
تاريخ هذا  45 يوما من  امل�ضفي خالل  املوؤيدة اىل  امل�ضتندات 
بنك  بناية   ، العني   ،  0505339914 امل�ضفي  تلفون   ، العالن 
الحتاد الوطني مقابل العني مول ميزان 1 مكتب 104 مكتب 

اأكيورت للمحا�ضبة القانونية وال�ضت�ضارات ال�ضريبية

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة 

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز البحوث املتقدمة - �ضركة 

ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2838001 

تعديل ا�ضم جتاري من/مركز البحوث املتقدمة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 

ADVANCED RESEARCH CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/معهد البتكار التكنولوجي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

TECHNOLOGY INNOVATION INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي)

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 135585
باإ�ضم : جون�ض�ون اأند جون�ض�ون �ضريجيكال فيجن اإنك

،  الوليات املتحدة  اآن��ا   92799  ان��درو بال�س ، كاليفورنيا، �ضانتا   ، اأ�س تي  اإي،  وعنوانه: 1700 
الأمريكية.  

بتاريخ:2011/01/25  وامل�ضجلة حتت الرقم: 135585 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/11/08 

وحتى تاريخ: 2029/11/08

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�شط�س  2019 العدد 12718 

EAT 131008 يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك انف�ضت 56 �س.ذ.م.م.
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 309567           بتاريخ :2019/4/14    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: انف�ضت 56 �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 213299، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التاأمني، خدمات ال�ضوؤون التمويلية، ال�ضوؤون املالية وال�ضوؤون العقارية، خدمات ال�ضت�ضارات 

املالية، وال�ضم�ضرة.
الواق�عة بالفئة: 36

the trademark consist of word Invest in English or Arabic and the number 56 :و�ضف العالمة
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�شط�س  2019 العدد 12718 

  
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

�ضركة ريارت انك.
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 315515           بتاريخ :2019/8/17   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: �ضركة ريارت انك.
وعنوانة: بو�ضيون –�ضي جيوجني–دو جمهورية كوريا.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة ملحقة باحلا�ضوب، هواتف حممولة، اأطقم للهواتف هواتف حممولة، �ضماعات الراأ�س

 يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Ringke كتبت ب�ضكل مميز باللون الأ�ضود حيث توجد 
نقطة باللون الأحمر داخل احلرف g كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأغ�شط�س  2019 العدد 12718 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  اأغ�شط�س  2019 العدد 12718 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  اأغ�شط�س  2019 العدد 12718 
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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•• اأبوظبي-الفجر:

ال�ضابعة  الن�ضخة  فعاليات  يف  امل�ضارك  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  جناح  حفل 
ع�ضرة  للمعر�س الدويل لل�ضيد والفرو�ضية “ اأبوظبي 2019 “ القائمة 
امل�ضوؤولني  وكبار  ال�ضيوخ  با�ضتقبال  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  يف مركز 
واملئات من زوار املعر�س منذ يومه الأول، حيث ا�ضتوقفتهم اأركان اجلناح 
تراثية م�ضغرة  التي �ضمتها قرية  املتعددة  واأن�ضطته وفعالياته  املتنوعة 
اأكدت فعالياتها دور النادي الرائد والداعم  مت بناوؤها خ�ضي�ضا للحدث، 

للحفاظ على املوروث ون�ضره وتر�ضيخه. 

وح��ظ��ي اجل���ن���اح ب��ح�����ض��ور ج��م��اه��ريي ك��ب��ري، وزي�����ارة ع���دد م���ن ال�ضيوخ 
اآل نهيان  ب��ن حممد  ب��ن ح��م��دان  اأح��م��د  ال�ضيخ  اأب��رزه��م  م��ن  وامل�ضوؤولني 
من  وع��دد  نهيان،  اآل  �ضخبوط  بن  �ضلطان  بن  خليفة  بن  ه��زاع  وال�ضيخ 
ال�ضخ�ضيات والزوار، وقد اطلع اجلميع على اأركان اجلناح وما يقدمه من 
ن�ضاطات تراثية ت�ضارك فيها خمتلف اإدارات واأق�ضام ومراكز النادي، كما 
تعرفوا على معر�س اإ�ضدارات ومقتنيات مركز زايد للدرا�ضات والبحوث 
الن�ضائية،  امل��راك��ز  واأن�����ض��ط��ة  زاي����د،  ب��ن  �ضلطان  ل��ل��ن��ادي، وم��رك��ز  ال��ت��اب��ع 
وتراث  تاريخ  من  واقعية  مفردات  تعر�س  التي  اجلناح  اأرك��ان  وخمتلف 
دولة الإمارات، وحتكي للزائرين اأجواء احلياة التي عا�ضها الآباء والأجداد 

على اأر�س الإمارات.
ويربز دور املراأة جليا يف اجلناح تزامنا مح الحتفاء بيوم املراأة الإماراتية، 
ما يوؤكد دور النادي كرافد يف متكني املراأة الإماراتية وامل�ضاهمة النوعية 
يف تاأهيلها وتطوير قدراتها ومهاراتها ملوا�ضلة م�ضرية نه�ضتها املعا�ضرة 
من  جعلت  ال��ذي  الأ�ضيل  وموروثها  الوطنية  هويتها  عن  التخلي  دون 
تقدم  اإذ  القادمة،  لالأجيال  نقلها  يف  ت�ضهم  �ضامية  ر�ضالة  عليه  احلر�س 
اأرك��ان من اجلناح �ضورة  التابعة للنادي يف عدة  الن�ضائية  املراكز  �ضيدات 
بينها  الإم��ارات، من  القدمية يف  التقليدية  ال�ضناعات  واقعية وحية عن 
املنزلية  ال�ضدو والتلي واخلو�س، وعر�س الأدوات  اليدوية مثل  الأ�ضغال 

والإك�ض�ضوارات  لالأزياء  ومناذج  واأغرا�ضها،  ا�ضتخدامها  وطرق  الرتاثية 
ماأكولت  من  يقّدمنه  ما  جانب  اإىل  العرو�س”.  “زهبة  مثل  الن�ضائية 
اأي  �ضيافته  من  ي�ضتثني  ل  ال��ذي  ال�ضعر  بيت  يف  تراثية  وحلوى  �ضعبية 
امل�ضابقات الرتاثية  املعر�س حول ركن  من زوار اجلناح.  وحتلق جمهور 
التي اعتاد النادي تقدميها يف املحافل الكربى، وخلقت حراكا خا�ضا بني 
بح�ضور  باملعر�س  اخلا�ضة  العرو�س  �ضاحة  حفلت  فيما  املعر�س،   زوار 
الذين  بوذيب  واأكادميية  واإ�ضطبالت  قرية  فر�ضان  عرو�س  ملتابعة  كبري 
اأبهروا اجلمهور مبهاراتهم بركوب اخليل، والقفز فوق احلواجز، وريا�ضة 

التقاط الأوتاد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  وزارة  ف��ازت 
“�ضتيفي  الوطني الحت��ادي بجائزة 
 ،2019 الف�ضية  ال��ف��ئ��ة  العاملية” 
م���وارد  ادارة  اأف�����ض��ل  ف��ئ��ة  وذل����ك يف 
متفوقة   ،2019 ل��ع��ام  ال��ب�����ض��ري��ة 
4000 جهة  م��ن  اأك��ر  على  بذلك 
ع��امل��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ض��ة م���ن 74 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل. 
وي�ضكل فوز الوزارة بجائزة “�ضتيفي 
اأرف�����ع  م����ن  ت���ع���د  وال����ت����ي  العاملية” 
الإبداع  جم��ال  يف  الدولية  اجل��وائ��ز 
والتميز املوؤ�ض�ضي والأعمال الدولية، 
املوؤ�ض�ضات  من  حم��دود  لعدد  ومُتنح 
العامل  م�ضتوى  على  تفوقاً  الأك���ر 
اإجنازاً نوعياً يف م�ضرية عمل الوزارة 
املمار�ضات  اأف�ضل  بتطبيق  ومتيزها 

امل������وارد  اإدارة  جم�����ال  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
الب�ضرية.

وق�����ال ���ض��ع��اد ط�����ارق ه����الل ل���وت���اه، 
املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  وزارة  وكيل 
الفوز  ي�ضكل  الحتادي:”  ال��وط��ن��ي 
بهذه اجلائزة العاملية املرموقة اإجناز 
ج��دي��د ي�����ض��اف اإىل ���ض��ج��ل ال�����وزارة 
التطبيق  يف  ب��ال��ن��ج��اح��ات  احل���اف���ل 
واحللول  امل��ب��ادرات  لأف�ضل  الأم��ث��ل 

املمار�ضات  على  والع��ت��م��اد  املبتكرة 
الب�ضرية  امل�����وارد  اإدارة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
لتطوير  ل��ت��ع��زي��ز  ب��ه��ا  وال���ض��ت��ث��م��ار 
باعتبارها  لديها  ال��ك��ف��اءة  م�ضتوى 
اأهدافها  بتحقيق  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  رك��ي��زة 
�ضمان  يف  املتمثلة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق 
معايري اجلودة والكفاءة وال�ضفافية 
بيئة  الب���ت���ك���ار يف  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ض��ي��خ 

العمل املوؤ�ض�ضي.
واأ�ضاف �ضعادته:” هذه اجلائزة بكل 
لكوادرنا  اإ�ضافياً  ح��اف��زاً  ه��ي  تاأكيد 
الب�ضرية من اأجل حتقيق املزيد من 
التميز والريادة يف البتكار والبداع 
وتطبيق اأعلى املعايري يف بيئة العمل 
التطور  تواكب  واأ�ضاليب  طرق  وفق 
تطوير  يف  وال����ض���ت���م���رار  وت�����ض��م��ن 

الكفاءات احلكومية. 

وتوجه �ضعادته ببالغ ال�ضكر والتقدير 
الدولة  وزارة  م��وظ��ف��ي  ك���اف���ة  اإىل 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون 
كونهم داعماً رئي�ضياً يف حتقيق هذا 
التميز  موا�ضلة  اإىل  داعياً  الإجن��از، 
العايل  الوظيفي  ب��الأداء  الكفاءة  يف 
من  ج��دي��دة  م�ضتويات  اإىل  و���ض��وًل 

الريادة والتميز.
 م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ض��ع��ادة ���ض��ام��ي بن 

ال��وزارة امل�ضاعد لقطاع  ع��دي، وكيل 
الدولة  وزارة  يف  امل�ضاندة  اخل��دم��ات 
ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتادي:” 
ح�����ض��ول��ن��ا ع��ل��ى ه����ذه اجل����ائ����زة هو 
اعرتاف بجودة املعايري العاملية التي 
نطبقها يف التوظيف الأمثل ملواردنا 
والعمل  الب�ضرية، وتقديراً جلهودنا 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  تاأهيل  يف  اجل��اد 
لتكون قادرة على دعم م�ضرية متيز 

دولة الإمارات يف �ضتى املجالت.
ل�ضوؤون  ال���دول���ة  وزارة  اأن  وي���ذك���ر 
ح�ضلت  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
على موا�ضفات عاملية وتخ�ض�ضية يف 

�ضتى املجالت. 

جناح نادي تراث الإمارات واجهة الرتاث ملعر�ض ال�سيد والفرو�سية

تفوقت على اأكرث من 4000 موؤ�س�سة يف 74 دولة حول العامل  

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي حت�سد جائزة »�ستيفي العاملية« 
عن فئة اأف�سل اإدارة موارد ب�سرية لعام 2019

املوارد الب�سرية حتتفل بيوم 
املراأة الإماراتية 

•• اأبوظبي-وام:

املراأة  ي��وم  مبنا�ضبة  اح��ت��ف��اًل  الب�ضرية  امل���وارد  هيئة  نظمت 
كافة  املراأة وم�ضاهمتها يف  بدور  وعرفاناً  تقديراً  الإماراتية 

املجالت.
املوارد  هيئة  عام  مدير  احلمادي  ح�ضني  عامر  �ضعادة  وق��ال 
الب�ضرية يف ت�ضريح له بهذه املنا�ضبة، اإن املراأة الإماراتية هي 
جزء ل يتجزاأ من ما�ضي وحا�ضر وم�ضتقبل الوطن، اأثبتت 
ومازالت تثبت يوماً بعد يوم متيزها وتفانيها واإخال�ضها يف 

رفعة الوطن واملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضتعد �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية “�ضحة” ل�ضتقبال 158 طبيبا 
متدربا يف برامج الخت�ضا�س “ الإقامة والزمالة” للعام الأكادميي 2019-

2020، وذلك يف �ضتة م�ضت�ضفيات اأكادميية متخ�ض�ضة من من�ضاآتها ، بهدف 
تدريبهم يف الخت�ض�ضات املختلفة وفقا لأعلى املعايري العاملية.

واأكد الدكتور علي العبيديل املدير التنفيذي لل�ضوؤون الأكادميية يف “�ضحة” 
الأهداف  مع  متا�ضيا  ال�ضحية،  الرعاية  قطاع  تطوير  على  ال�ضركة  حر�س 
م�ضتوى  لتحقيق  املجال  وال�ضتثمار يف هذا  اأبوظبي،  التي حددتها حكومة 
عاملي الطراز من حيث الرعاية، والتقنيات، والبنية التحتية الطبية، لتوفري 
املجتمع على يد كوادر موؤهلة  للمر�ضى ولأف��راد  املتميزة  ال�ضحية  الرعاية 

ومتميزة يف خمتلف التخ�ض�ضات من ذوي ال�ضغف برعاية املر�ضى.
اخلدمات  تطوير  اأولوياتها  �ضلم  اأعلى  يف  ت�ضع  “�ضحة”  �ضركة  اإن  وق��ال 
تعتمد  العاملية  املنظمات  قبل  من  معتمدة  تعليمية  بنية  وتوفري  ال�ضحية 
مع  حاليا  تعمل  اإذ  العلمية،  والأبحاث  الدرا�ضات  نتائج  وعلى  البتكار  على 
كليات الطب يف جامعات الدولة لإتاحة الفر�ضة خلريجي برنامج الإقامة 
لتمتع  لفتا  الكليات،  ه��ذه  يف  للتدري�س  م�ضتقبلي  دور  لهم  ليكون  الطبية 
هوؤلء اخلريجون بكفاءة وخربات عالية اكت�ضبوها خالل فرتة تدريبهم يف 
من�ضاآت “�ضحة” وهي .. مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية، وم�ضت�ضفيات املفرق، 

والكورني�س يف اأبوظبي، وتوام، والعني، والعيادات العالجية اخلارجية.
واأ�ضاف اأن الأطباء الذين يلتحقون بربامج الإقامة لدى “�ضحة” يخ�ضعون 
ملعايري �ضارمة جدا للتخ�ض�س، ويتم تقييمهم باإجراء اختبارات دورية لهم، 
ويتم مقارنتهم بزمالئهم يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث ت�ضهل برامج 
دوليا على الطبيب املناف�ضة يف حالة اأراد البتعاث للخارج  “�ضحة” املعتمده 

للتخ�ض�س يف جمالت دقيقة جدا يف اأفرع الطب املختلفة.
واأو�ضح الدكتور علي العبيديل اأن برامج �ضركة “�ضحة” لالإقامة والزمالة 

توطني  مبادرات  اأهم  تعد من  للخارج  الإبتعاث  برامج  اإىل  اإ�ضافة  الطبية، 
حا�ضرا  املواطنة  ال��ك��ف��اءات  باأف�ضل  الإم����ارات  دول��ة  ورف��د  ال�ضحي  القطاع 
 ،2010 العام  660 طبيبا منذ  ال�ضركة دربت  اأن  اإىل  وم�ضتقبال.. م�ضريا 
حيث تزايدت اأعداد اخلريجني مع بدء مرحلة اعتماد الربامج من املجل�س 

الأمريكي للتخ�ض�ضات الطبية.
ال�ضنوات  يف  ملحوظ  ب�ضكل  ال�ضركة  برامج  يف  املتدربني  ع��دد  زي��ادة  وتوقع 
املقبلة، خا�ضة مع افتتاح كلية الطب يف جامعة خليفة، حيث �ضيتدرب طالبها 
بالإ�ضافة اإىل طالب كلية الطب من جامعة الإمارات و طالب كليات الطب 
الأخرى داخل و خارج الدولة و الأطباء يف من�ضاآت “�ضحة” التعليمية، حيث 
و�ضل عدد خريجي الطب خالل الفرتة من عام 2015 وحتى العام 2019 
اإىل 599 طبيب اإمتياز، وحقق العام احلايل 2019 عددا غري م�ضبوق من 

اإماراتيا. طبيبا  اخلريجني و�ضل اإىل 160 طبيبا منهم 134 
اإقامة، و9 برامج  ويتوزع اخلريجون على 6 من�ضاآت تعليمية يف 23 برنامج 
املتدربون  ومي�ضي  خمتلف  تخ�ض�س   20 يف  “زمالة”  فرعي  اإخت�ضا�س 
اإ�ضافية مدعومة من  �ضنة  التدريبية مع  الربامج  �ضنوات يف   5 اإىل   4 من 
اإخت�ضا�ضهم  متطلبات  اأنهوا  الذين  للمتدربني  الفر�ضة  لإتاحة  احلكومة 

بنجاح من التقدم لمتحانات البورد التخ�ض�ضية واجتيازها.
ومن املتوقع اأن ينهي 124 طبيبا منهم 84 اإماراتيا ال�ضنة الإ�ضافية قريبا، 
لريفدوا القطاع ال�ضحي يف الدولة بالكوادر املواطنة ال�ضابة يف الخت�ضا�ضات 

الطبية املختلفة.
وتعد �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية “�ضحة” من اأكرب اجلهات املعتمدة 
يتم  كما  الأكادميية،  التخ�ض�ضية  الربامج  توفري  يف  املنطقة  م�ضتوى  على 
بالإ�ضافة  اأخ���رى،  حملية  �ضحية  جهات  ملنت�ضبي  املحلي  ال��ت��دري��ب  توفري 
اأفق  “�ضحة” على فتح  اإىل الربامج املحلية داخل الإم��ارات، وتعمل �ضركة 
مع  بالتعاون  عامليا  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  اجل��ام��ع��ات  اأرق���ى  اإىل  الب��ت��ع��اث 

اجلهات املعنية.

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت �ضرطة اأبوظبي بيوم املراأة 
برعاية وح�ضور معايل  الإماراتية 
ال����ل����واء رك����ن ط���ي���ار ف���ار����س خلف 
املزروعي قائد عام �ضرطة اأبوظبي 
ال�ضرطة  اإدارات  جممع  م�ضرح  يف 

باأبوظبي.
وياأتي هذا الحتفال تقديراً لعطاء 
بناء  يف  وج��ه��وده��ا  امل�ضتمر  امل�����راأة 

املجتمع.
واأ�ضاد اللواء �ضامل �ضاهني النعيمي 
الب�ضرية،  امل��������وارد  ق���ط���اع  م���دي���ر 
ب��ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه امل������راأة يف 
باعتباره  ال���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف 
املتوا�ضلة  واجلهود  للعطاء  نتاجا 
اأج���ل امل��زي��د من  ال��ت��ي تبذلها م��ن 
املكت�ضبات التي تعزز م�ضرية البناء 

لتحقيق  كبرية  تطلعات  ذات  فهي 
يدفعها  ما   ، النجاحات  من  املزيد 
لتطوير قدراتها وكفاءاتها لتتوىل 

املنا�ضب العليا يف الدولة.
الدكتور  الرائد  قالت  ومن جهتها 
م���دي���ر مكتب  ال���ب���ل���و����ض���ي،  اآم����ن����ة 
املوارد  بقطاع  الن�ضائية  ال�ضرطة 
اإن املراأة الإماراتية ومنذ  الب�ضرية 
�ضاركت  اليوم  اإىل  الحت��اد  تاأ�ضي�س 
يف ح��ف��ظ الأم�����ن وال����ض���ت���ق���رار يف 
�ضلك  انخرطت يف  و  الدولة،  رب��وع 
اأخيها  ج��ان��ب  اإىل  لتقف  ال�ضرطة 
الواجب  ي��ت��ط��ل��ب  ع��ن��دم��ا  ال���رج���ل 

الأمني وجود العن�ضر الن�ضائي.
ال�ضكر  ب��اأ���ض��م��ى ع��ب��ارات  وت��ق��دم��ت 
يف  ال�ضرطية  للقيادات  والم��ت��ن��ان 
اأبوظبي، لإميانهم بقدرات  �ضرطة 
منت�ضباتها  من  الن�ضائية  العنا�ضر 

والتقدم والزدهار يف وطننا الغايل 
العام  ه���ذا  اح��ت��ف��ال  اأن  م��و���ض��ح��اً   ،
بيوم امل���راأة الإم��ارات��ي��ة حت��ت �ضعار 
»امل������راأة رم���ز ال��ت�����ض��ام��ح« ي��ع��رب عن 
اع���ت���زازن���ا ب��ج��ه��وده��ا وري���ادت���ه���ا يف 

خمتلف املجالت.
و اأ�������ض������اف: ل���ق���د مت���ك���ن���ت امل�������راأة 
الفعالة  امل�����ض��ارك��ة  الإم��ارات��ي��ة م��ن 
والتطوير،و  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رية  يف 
القيادة  بناء املجتمع، يف ظل روؤي��ة 
احلكومي  وال�����دع�����م  ال����ر�����ض����ي����دة 
ال����الحم����دود م���ن اأج�����ل الرت���ق���اء 

مبكانة هذا الوطن املعطاء .
و اأك�����د، ح��ر���س ���ض��رط��ة اأب����و ظبي 
العنا�ضر  ومت����ك����ني  دع�������م  ع����ل����ى 
وتوفري  منت�ضباتها  من  الن�ضائية 
اأ�ضمى  لتحقيق  الإم��ك��ان��ات  اأف�ضل 
املجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  الإجن�������ازات 

وت��ق��دمي ك��ل ال��دع��م ل��ه��ن وتذليل 
منوذجا  لتكن  اأمامهن  ال�ضعوبات 
املجال  يف  امل��������راأة  ل����ري����ادة  مم���ي���زا 
ال�ضرطي و يف كل املحافل الوطنية 
وحتقيق  وال���دول���ي���ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

مقايي�س التميز العاملية.
ال�ضباط  ك��ب��ار  الح��ت��ف��ال  ح�����ض��ر 

مدراء املديريات ولإدارات.

•• اأبوظبي -وام:

الب�ضرية  ل���ل���م���وارد  الإحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
مفتوحة  جل�ضة  “اخلمي�س”  ال��ي��وم  احلكومية 
البث  تقنية  با�ضتخدام  الب�ضرية  امل���وارد  لنادي 
متابعتها  ميكن  حيث  الإن��رتن��ت،  ع��رب  املبا�ضر 
من خالل اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة املحمولة 
www.dreamcast.ae/ ال��راب��ط  ع��رب 

.fahr
امل�ضروعات  اإدارة  مدير  ع��ب��داهلل  �ضلوى  وق��ال��ت 
والربامج يف الهيئة اإن الهيئة دعت كافة موظفي 

النادي  ومنت�ضبي  الإحتادية  واجلهات  ال��وزارات 
واجلمهور من داخل الدولة وخارجها اإىل متابعة 
اجلل�ضة التي تناق�س مو�ضوع العالقة بني اإدارة 
وذل��ك يف متام  الأف���راد،  واإدارة  الب�ضرية  امل���وارد 
ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحاً، حيث يتحدث 
الأمريكية  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ف��ي��ه��ا 
لإدارة املوارد الب�ضرية »SHRM » يف منطقة 
بوي�ضون.  براد  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 
واأ�ضافت اأن اجلل�ضة �ضرتكز على كيفية ا�ضتفادة 
اإدارات املوارد الب�ضرية يف املوؤ�ض�ضات من البيانات 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  وت��وظ��ي��ف  متتلكها،  ال��ت��ي 

الب�ضرية،  للموارد  ال�ضرتاتيجي  التخطيط  يف 
امل��وظ��ف��ني يف و�ضع  وال����ض���ت���ف���ادة م���ن جت�����ارب 

ال�ضيا�ضات واخلطط التطويرية للموؤ�ض�ضة.
واأو���ض��ح��ت اأن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ه��ي ال��ث��ان��ي��ة من 
الهيئة جل�ضة مماثلة  بثت  للنادي، حيث  نوعها 
عرب الإنرتنت » Webinar« يف يوليو املا�ضي 
التقنية  ل��ه��ذه  الهيئة  اع��ت��م��اد  اأن  اإىل  لف��ت��ًة   ..
اإىل  الو�ضول  على  حر�ضها  من  انطالقاً  ياأتي 
باملوارد  واملخت�ضني  املهتمني  من  �ضريحة  اأك��رب 
وكذلك  ال��دول��ة،  مناطق  جميع  م��ن  الب�ضرية 

اخلرباء واملهتمني من خارجها.

اليوم..جل�سة بث مبا�سر مفتوحة لنادي املوارد الب�سرية 

»�سحة« ت�ستقبل 158 طبيبا متدربا يف من�ساآتها التعليمية للعام 2020-2019

�سرطة اأبوظبي حتتفي بيوم املراأة الإماراتية

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ل���ي���ل���ى 
بريطانيا   ، ح����رب  ح��ب��ي��ب 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )707217707( رق���م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ض����ال 

0508228185

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -الفجر:

الظفرة  م���ن���ط���ق���ة  ب���ل���دي���ة  اأك���������دت 
املدن  خ��دم��ات  ق��ط��اع  بقطاع  ممثلة 
مت  اأن���ه  غياثي  مبدينة  و�ضواحيها 
الزراعية  الأح���زم���ة  م�����ض��روع  ط���رح 
حزام  وه��ي  باملدينة  مناطق  ل��ث��الث 
وح��زام مرابع  مرابع مدينة غياثي، 
ب����دع امل���ط���اوع���ة، وح������زام م���راب���ع اأم 
الأ�����ض����ط����ان، وي����ج����ري ال���ع���م���ل على 

تنفيذه.
وقد مت اإجناز م�ضروع حدائق الألعاب 
امل�ضغرة باإ�ضافة عدد 7 حدائق األعاب 
وحديقتان  غياثي  مدينة  مرابع  يف 
وحديقة  امل���ط���اوع���ة  ب�����دع  مب����راب����ع 
كما  الأ���ض��ط��ان.  اأم  مبنطقة  واح���دة 
قامت بلدية منطقة الظفرة باإعداد 
امل�����ض��غ��رة الذي  م�����ض��روع احل���دائ���ق 
حدائق   7 ع��دد  اإ���ض��اف��ة  على  ي�ضمل 
وحديقتان  غياثي  م��راب��ع  مبنطقة 
مب��ن��ط��ق��ة م����راب����ع ب������دع امل���ط���اوع���ة 
وحديقة واحدة مبنطقة اأم الأ�ضطان 
الفرتة  خ��الل  امل�ضروع  ط��رح  و�ضيتم 
القريبة القادمة علماً باأنه مت حجز 

كافة املواقع لهذه احلدائق. 
وياأتي امل�ضروع يف اإطار حر�س بلدية 
م�ضروع  ل�ضتكمال  الظفرة  منطقة 
احل���دائ���ق وجم��م��ع��ات الأل���ع���اب على 
ت�ضم  حيث  املنطقة،  م��دن  م�ضتوى 
احلدائق  م��ن  العديد  املنطقة  م��دن 

واملتنزهات  احلارات  وحدائق  العامة 
ب���ه���دف توفري  امل��ت��ن��وع��ة وامل��م��ا���ض��ي 
اأماكن ترفيهية جلميع اأفراد املجتمع 

ب��ل��دي��ة منطقة  واإ���ض��ع��اده��م. وت��ق��وم 
الربية  النباتات  با�ضتخدام  الظفرة 
الطبيعي،  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  يف 

وتخف�س  الطبيعية  امل��وارد  لرت�ضيد 
و���ض��ي��ان��ة احلدائق  اإن�����ض��اء  ت��ك��ال��ي��ف 

متا�ضيا مع مبداأ ال�ضتدامة.  

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدين���ة اأبوظ���بي وبالتعاون مع ال�ضرك�������اء ال�ضرتاتيجيني 
خ�����الل الرب�����ع الثالث من العام احل�����ايل “يول�����يو 2019”، اأعمال اإعادة 

�ضلط�����ان  �ضارع  �ضعيد مع  بن  را�ضد  �ضارع  “تقاطع  كارف������ور  دوار  تاأهي���ل 
حت�ضني  وبغ�����ر�س  امل�ضتقبلية  اأبوظبي  لروؤية  تنفيذاً  وذلك  زايد”،  ب�����ن 
جودة  معايري  تعزيز  اإل����ى  بالإ�ضاف����ة  املتعاملني،  واإ�ضعاد  العام  املظه�����ر 
املنطقة  العمران����ي يف  الن����مو والتطوي�����ر  اأبوظبي ودعم  اإمارة  احلياة يف 

وفقاً لأف�ضل معايري البناء العاملي����ة ومبا يتما�ضى مع متطلبات التنمية 
امل�ضتدامة. 

واأ�ضارت بلدية مدينة اأبوظبي اأن امل�ض����روع ت�ضم����ن تنفيذ اأعمال جتميل 
را�ض������د   : ال�ضي����خ  �ضارع  لتقاطع  واإن����ارة  ري،  و�ضبك����ة  وزراع���ة،  طبيعي، 

ب������ن �ضعي������د مع �ض������ارع �ضلط�����ان بن زايد “ج�ضر كارف�������ور”، بالإ�ضاف�����ة 
املت�ضاب������ك مبا  بالب�����الط  اأع�����م���ال ر�ض�������ف حمي�����������ط� دوار كارف�������ور  اإىل 
بلغ�����ت  وق������د  احل�ضري�����ة،  ال�ض�����وارع  ت�ضمي������م  دلي����ل  م�������ع  يتنا�ض�����ب 

التكلفة الإجمالي�ة لالأعم������ال املنج�������زة 1.9 ملي������ون دره���������م.

•• ال�شارقة _ الفجر:

جمموعة  عرب  الإماراتية  امل��راأة  بيوم  احلمرية  منطقة  بلدية  �ضاركت 
من الفعاليات الحتفالية، وحملت الفعاليات املقامة لهذا العام �ضعار 
“املراأة منوذج للت�ضامح”، بجانب اإقامة حما�ضرة بعنوان “قدرات املراأة 

الماراتية”، وذلك تقديراً لدور املراأة يف التنمية والنه�ضة الوطنية.
واأقيمت الفعاليات الحتفالية التي ت�ضادف 28 اأغ�ضط�س من كل عام، 
بقاعة ال�ضهداء يف مبنى البلدية، وح�ضور كافة املوظفات من خمتلف 
الإدارات والأق�ضام، حيث حر�ضت البلدية على امل�ضاركة يف “يوم املراأة 
باإجنازاتهن،  املوظفات والحتفاء  الإماراتية” من خالل تكرمي كافة 
عرفاناً مبا �ضطرته املراأة الإماراتية من ق�ض�س جناح يف جميع مواقع 
العمل، واأثبتت قدراتها على الإلهام وحتملها للم�ضوؤولية. من جهتها 
حما�ضرة  النعيمي  جواهر  ال�ضلوك  تعديل  وم�ضت�ضارة  خبرية  قدمت 

حملت العديد من الر�ضائل الإيجابية واملحاور التي تعزز من دور املراأة 
الماراتية يف العمل واملجتمع، بجانب التعرف على دور القيادة الر�ضيدة 
يف دعم املراأة الماراتية. وقدمت املدربة الدولية النعيمي العديد من 
التمارين التفاعلية التي اأتاحت للموظفات للتعرف على نقاط القوة 
وال�ضعف يف اجلوانب العملية، واآلية حتويل مواطن ال�ضعف اإىل نقاط 
العملية للموظفة وينمي مهاراتها وقدراتها،  امل�ضرية  قوة، مبا يخدم 
وتفاعلت امل�ضاركات يف املحا�ضرة بالعديد من التمارين التفاعلية التي 
تعزز من اإي�ضال الأفكار بطريقة ابتكارية. من ناحيته اأكد �ضعادة مبارك 
را�ضد ال�ضام�ضي، مدير بلدية احلمرية، على اأن املراأة الإماراتية �ضريك 
اأ�ضا�ضي للرجل يف دفع عجلة وم�ضرية التنمية امل�ضتدامة، عالوة على 
اأنها مربية الأجيال والركيزة الأ�ضا�ضية يف بناء املجتمع وتطوره، منوهاً 
اإىل اأن الحتفالية بيومها تاأتي لتعزيز واإبراز الوجه احل�ضاري للمراأة 
الجتماعية  وم�ضريتها  والريادي  الإيجابي  للدور  وتاأكيداً  الماراتية 

القيادة  عناية  اإىل  ال�ضام�ضي  واأ�ضار  املجتمع.  بناء  الدائم يف  وعطائها 
الر�ضيدة التي حظيت بها املراأة والدعم املو�ضول، اإمياناً بدورها العملي 
واملجتمعي الذي يكمل م�ضرية العطاء اإىل جانب الرجل، وم�ضاهمات 
البالد وبناء املجتمعات، معرباً عن فخره بالإجنازات  امل��راأة يف نه�ضة 
املتحققة على �ضعيد متكني املراأة يف اإمارة ال�ضارقة بف�ضل روؤية وعناية 
ع�ضو  القا�ضمي،  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
التي عززت من  “حفظه اهلل”،  ال�ضارقة  اإم��ارة  الأعلى، حاكم  املجل�س 
متكني املراأة وتعزيز تواجدها ومكانتها يف خمتلف امليادين. كما ت�ضمن 
“املراأة منوذج للت�ضامح” عر�س م�ضور لإجنازات  احلفل املقام ب�ضعار 
واهتمام  الإماراتية،  للن�ضاء  الطليعي  للدور  موثقاً  الإماراتية،  امل��راأة 
املنجزات  على  ال�����ض��وء  م�ضلطاً  ومكانتها،  ب��امل��راأة  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الوطنية التي حققتها املراأة يف الإمارات اإىل جانب الرجل �ضريك البناء 

املوؤ�ض�ضي الوطني الفعال.

بلدية احلمرية حتتفي بــ »يوم املراأة الإماراتية« حتت �سعار »املراأة منوذج للت�سامح«

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال اإعادة تاأهيل دوار كارفور »تقاطع �سارع را�سد بن �سعيد مع �سارع �سلطان بن زايد« خالل الربع الثالث للعام 2019 

خريية ال�سارقة حتتفل بيوم 
املراأة الإماراتية

•• ال�شارقة-وام:

احتفت جمعية ال�ضارقة اخلريية مبوظفاتها مبنا�ضبة يوم املراأة الإماراتية. 
ورفع �ضعادة عبداهلل �ضلطان بن خادم ع�ضو جمل�س اإدارة اجلمعية ومديرها 

التنفيذي التهاين اإىل كافة موظفات اجلمعية .
واأكد على الدور الفاعل للمراأة والذي ل ي�ضتهان به ول ميكن التقليل منه 
منوها اإىل اأن ا�ضهامات املراأة التي نلم�س اأثرها جاءت بف�ضل توجه القيادة 
اأرفع  راأ���س  امل��راأة وتو�ضيع م�ضاحة متثيلها وتواجدها على  الر�ضيدة بدعم 
الرتابط  قيم  اإر���ض��اء  يف  والجتماعي  ال�ضري  دوره��ا  جانب  اإىل  املنا�ضب، 

داخل الأ�ضرة واملجتمع ب�ضفتها ن�ضف املجتمع.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ب��ن ع��ل��وان النعيمي  ال��ل��واء علي عبد اهلل  ت��راأ���س 
ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة اج��ت��م��اع جلنة 
الجتماعات  ق��اع��ة  يف  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة 
عبد  العميد  بح�ضور  القيادة  مبنى  يف  ال��ك��ربى 
اهلل خمي�س احلديدي نائب قائد عام �ضرطة راأ�س 

اخليمة، واملدراء العامون والأع�ضاء.
وت��ن��اول��ت اأج��ن��دة الج��ت��م��اع ال���ذي ي��ن��درج �ضمن 
الجتماعات ال�ضهرية للجنة القيادة العليا عر�س 

الوطنية  وامل��وؤ���ض��رات  امل���ب���ادرات  نتائج  ومناق�ضة 
والإ�ضرتاتيجية اخلا�ضة بكل من اإدارة العمليات 
ال�ضرطية ، واإدارة الإعالم والعالقات العامة عن 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
الآمنة  الذكية  باملدينة  اخلا�ضة  القدرات  عر�س 
والتباحث حولها ، وعر�س ومناق�ضة نتائج تقييم 
الأول  الن�ضف  “ عن  “ هوبا�س  الوظيفي  الأداء 

من هذا العام .
واأك�������د ق���ائ���د ع�����ام ����ض���رط���ة راأ��������س اخل���ي���م���ة على 
العليا  القيادة  للجنة  ال�ضهري  الجتماع  اأهمية 

العمل  اآل��ي��ات  ح��ول  ال�ضباط  كبار  م��ع  للتباحث 
واقرتاح  الأف��ك��ار  وعر�س  الجن��از  ون�ضب  املتبعة 
ال�ضرطي  ل��الأداء  التطويرية  وامل�ضاريع  املبادرات 
والنهو�س  الأه���داف  حتقيق  ب��اجت��اه  تدفع  التي 
مب�����ض��ت��وي��ات اخل��دم��ة وت��ع��زي��ز الأم����ن والأم�����ان ، 
اأق�ضى جهد ممكن يف  ب��ذل  �ضرورة  على  م�ضددا 
الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  ال�ضرطي  العمل 
�ضمن اإ�ضرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة جلعل 
دولة الإمارات واحدة من اأف�ضل دول العامل على 

م�ضتوى الأمن وال�ضالمة .

•• دبي -الفجر:

���ض��ارك��ت ج��ام��ع��ة دب���ي يف امل���وؤمت���ر ال����دويل للتنمية 
املتكاملة للمكتبات والن�ضر الرقمي يف ت�ضانغ ت�ضون، 
املكتبة  املعمري، مدير  الدكتور علي  ال�ضني. وقدم 
بحثية  ورق���ة  دب���ي،  ج��ام��ع��ة  يف  التعليمية  وامل�����وارد 
املعرفة  و�ضناعة  املعريف  البتكار  خدمات  لتطوير 

الرقمية وتفعيل العمل املكتبي. 
امل��وؤمت��ر هو تعزيز عملية دمج     وك��ان الهدف من 
باملكتبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل���ع���ل���وم���ات  ال��رق��م��ي  ال��ن�����ض��ر 
ال���ع���امل مم���ا ي�ضاعد  اأن���ح���اء  اجل��ام��ع��ي��ة يف ج��م��ي��ع 
ا�ضتك�ضاف  على  النا�س  وع��ام��ة  والباحثني  الطلبة 
املعرفة،  جمال  يف  والفعال  العلمي  البتكار  من��وذج 

وطريقة اخلدمة، واأ�ضاليب الت�ضغيل لإدارة املعارف 
يف املكتبات الرقمية. 

اأمناء وم��دراء مكتبات عاملية من  وح�ضر الجتماع 
الأرجنتني، كندا، فرن�ضا، اأملانيا، اإندوني�ضيا، اإيطاليا، 
رو�ضيا،  ال�ضمالية،  كوريا  نيبال،  منغوليا،  ملديف، 
اجلنوبية،  كوريا  لنكا،  �ضري  اإ�ضبانيا،  �ضنغافورة، 

تايلند، تركيا، وفيتنام على �ضبيل املثال ل احل�ضر.
قال الدكتور املعمري “ كانت جامعة دبي اجلامعة 
الأو�ضط  وال�����ض��رق  اخل��ل��ي��ج  منطقة  م��ن  ال��وح��ي��دة 
كانت  ان��ه  واأ���ض��اف  املوؤمتر”.  ه��ذا  يف  �ضاركت  التي 
منا�ضبة دولية لتقدمي وعر�س “وجهة نظر جامعة 
دب��ي ح��ول ال��ت��ط��ورات الإي��ج��اب��ي��ة يف ع��امل املكتبات 
واخلدمات الرقمية يف جامعات دول جمل�س التعاون 

اخلليج.« 
رئي�س  الب�ضتكي  عي�ضى  ال��دك��ت��ور  ق���ال  جهته  م��ن 
يف  امل�ضاركة  على  حري�ضة  اجلامعة  اإن  دب��ي  جامعة 
بتبادل  ت�ضمح  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مثل 
اخلربات والتقنيات بني ال�ضعوب وت�ضاهم يف تفعيل 

البحوث والدرا�ضات من اأجل م�ضتقبل اأف�ضل.«
و���ض��م��ل��ت امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي ن��وق�����ض��ت خ���الل املوؤمتر: 
واملنح  اجل��ام��ع��ي  امل��ع��ريف لالبتكار  الب��ت��ك��ار  خ��دم��ة 
القرار  ل�ضنع  املعريف  البتكار  الرقمية،  الدرا�ضية 
التطبيق  العامة،  اأنظمة احلكومة واخلدمة  واإدارة 
التعاوين،  امل��ع��ريف  والب��ت��ك��ار  الطبية  ال�ضناعة  يف 
وخدمات  العلمي  للبحث  الإجن����از  حت��وي��ل  خ��دم��ة 

البتكار املعريف للن�ضر الدويل.

•• ال�شارقة-الفجر:

تنظم دائرة املوارد الب�ضرية بال�ضارقة 
وللمرة الأوىل على م�ضتوى احلكومة 
اإدارة  “املاج�ضتري امل�ضغر يف  برنامج 
املوظفني  فئة  م�ضتهدفاً  الأعمال” 
ب��ك��اف��ة امل�����ض��ت��وي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة من 
حكومة  ودوائ��������ر  وه���ي���ئ���ات  ج���ه���ات 
وظائفهم  تخت�س  الذين   ، ال�ضارقة 

مبجالت اإدارة الأعمال. 
�ضاعة  ويقام الربنامج بواقع )60( 
موظفاً   )25( مب�ضاركة   ، تدريبية 
اأيام   )10( مل���دة  وي��ع��ق��د  وم��وظ��ف��ة. 
على  فيه  امل�ضارك  يح�ضل  تدريبية. 
رخ�ضة قابل للتجديد و�ضهادة دولية 

.CBA يف اإدارة الأعمال
تعريف  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
والتطبيقات  ب��امل��ف��اه��ي��م  امل�����ض��ارك��ني 
الع������م������ال،  اإدارة  يف  احل�����دي�����ث�����ة 
اىل  ال����و�����ض����ول  يف  وم�������ض���اع���دت���ه���م 
ال����وظ����ائ����ف ال����ق����ي����ادي����ة ال���ع���ل���ي���ا يف 
الربنامج  ي�ضاعد  وكذلك  املوؤ�ض�ضات 
تغيري  يف  ال�����راغ�����ب�����ني  امل����وظ����ف����ني 
جمال” ادارة  اىل  امل��ه��ن��ي  م�����ض��اره��م 
مادة  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��دم  العمال” اذ 
خ�ضي�ضا  �ضممت  وتطبيقات  علمية 
العاملني  وي�ضاعد   ، ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا 
يف املجال الإداري يف �ضقل مهارتهم 
وت��ن��م��ي��ة م��ع��ارف��ه��م وخ���ربات���ه���م يف 

جمال اإدارة الأعمال.
وت����رك����زت حم�����اور ال���ربن���ام���ج حول 
مفهوم اإدراة الأعمال، ومفهوم اإدارة 
املوارد الب�ضرية وراأ�س املال الب�ضرى 
والإدارة ال�ضرتاتيجية  كاأهم ابتكار 
وت�ضخي�س  حتليل  وكيفية   ، اإداري 
البيئة الداخلية للموؤ�ض�ضة ، التطبيق 
ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  والرقابة على 
، واإعداد وت�ضميم الهيكل التنظيمي 

الفعال، وعملية اإدارة الت�ضويق.
مبنهجية  ال����ربن����ام����ج  ن���ف���ذ  وق������د 
التمكني  م��ب��ادئ  ت�ضمنت  ت�ضاركية 
 . والتقومي  وامل�ضاركة  وال�ضتدامة 
زيادة  م��ن  امل��ت��درب��ون  يتمكن  بحيث 
التطبيق  ع��ل��ى  ال���ذات���ي���ة  ق���درات���ه���م 
م�ضاركاتهم  وت��ع��زي��ز  وال���ت���ط���وي���ر. 

ودف���ع���ه���م ن���ح���و درج�������ات اأع����ل����ى من 
التكيف مع معطيات الربنامج . 

�ضلطان  طارق  الدكتور  �ضعادة  وقال 
التنفيذي  املجل�س  ع�ضو  خ���ادم  ب��ن 
لإم��������ارة ال�������ض���ارق���ة  رئ���ي�������س دائ�����رة 
الربامج  ه���ذه  اأن  ال��ب�����ض��ري��ة  امل�����وارد 
تاأتي  املهنية  والدبلومات  التدريبية 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س ال��دائ��رة على 
الرتقاء باخلربات واملعارف العلمية 
املوظف،  ميتلكها  التي  والتطبيقية 
وتعمل على �ضقل مهاراتهم و تنمية 
اأن  ، ح���ي���ث  م���ع���ارف���ه���م وخ���ربات���ه���م 
التدريب يجعل املوظف على ات�ضال 
دائم مبا هو جديد يف عامل الأعمال 
امل�ضتمر  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة 
الوظيفية  ك��ف��اءت��ه��م  ل��رف��ع  وذل����ك 

م�ضتقبلهم  وت���ن���م���ي���ة   ، وامل���ه���ن���ي���ة 
التغريات  وم����واج����ه����ة  ال���وظ���ي���ف���ي 

والتحديات يف بيئة العمل .
واأكد اهتمام الدائرة باإتاحة الفر�س 
�ضهادات  على  للح�ضول  للموظفني 
مهنية ت�ضعهم على م�ضتويات عاملية 
م��ه��اري��ة وع��ل��م��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة يف �ضوق 
م�ضتقباًل  ل��ه��م  وت�����ض��م��ن   . ال��ع��م��ل 
اأ�ضبحت  ك���م���ا   . اأف�������ض���ل  وظ���ي���ف���ي���اً 
ه���ذه ال�����ض��ه��ادات اإح����دى اأه���م اأدوات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب امل�����ض��ت��م��ر التي 
ا�ضتمرارية  ال��ع��م��ل  جل��ه��ات  حت��ق��ق 
حتديث املعارف واخلربات واملهارات 
التقادم  على  وال��ق�����ض��اء   . ملوظفيها 

املعريف واملهني . 

برئا�سة قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 

 جلنة القيادة العليا تناق�ض املبادرات واملوؤ�سرات الوطنية 
جامعة دبي ت�سارك يف املوؤمتر الدويل للمكتبات الرقمية يف ال�سني

موارد ال�سارقة تنظم املاج�ستري امل�سغر يف » اإدارة الأعمال«بلدية منطقة الظفرة ت�ستكمل م�ساريع احلدائق والأحزمة الزراعية مبدينة غياثي



اخلميس    29   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12718  
Thursday   29   August   2019  -  Issue No   12718

11

عربي ودويل

حتفهم  لقوا  �ضخ�ضا   23 عن  يقل  ل  ما  اإن  اأم�س  ال�ضلطات  قالت 
بجنوب  ال�ضاحلية  كوتثاكولكو�س  مدينة  يف  بحانة  �ضب  حريق  يف 
ي�ضتبه  م��ا  عقب  الأول  اأم�����س  م�ضاء  م��ن  م��ت��اأخ��ر  وق��ت  يف  املك�ضيك 
اأكر الأعمال الإجرامية دموية يف عهد  اأحد  باأنه هجوم، وذلك يف 

احلكومة الراهنة على ما يبدو.
واأفاد بيان اأ�ضدره مكتب املدعي العام لولية فرياكروث باأن احلريق 
 13 يعالج  بينما  الأق��ل  على  رج��ال  و15  ن�ضاء  ثماين  بحياة  اأودى 

اآخرون يف م�ضت�ضفيات من اإ�ضابات خطرية.
يكون هجوما متعمدا يف  قد  اإن��ه  ق��ال  ما  العام  املدعي  واأدان مكتب 
حني اأ�ضدرت �ضرطة الولية بيانا على تويرت قالت فيه اإنها تتعقب 

اجلناة.
اأن احلريق  اإىل  واأ�ضار كويتالهواك جراثيا حاكم ولية فرياكروث 

رمبا نتج عن �ضراع بني ع�ضابات.
النار  اأطلقوا  م�ضلحني  اأن  املك�ضيكية  الإع��الم  و�ضائل  بع�س  وذك��رت 

على احلانة قبل اأن ي�ضرموا النار فيها باإلقاء قنابل حارقة.
ني�ضان يف هجوم  اأبريل  �ضهر  13 �ضخ�ضا يف  بعد مقتل  ذل��ك  وج��اء 
على ملهى مبدينة ميناتيتالن يف الولية نف�ضها مما اأثار انتقادات 
يف  ال�ضلطة  ت��ويل  ال��ذي  اأوب����رادور  لوبيز  مانويل  اأندري�س  للرئي�س 

دي�ضمرب كانون الأول على وعد مبكافحة عنف الع�ضابات.

اأب��ح��رت قرب  ت��اب��ع��ة للبحرية  اإن م��دم��رة  ق���ال اجل��ي�����س الأم��ري��ك��ي 
اأم�س  جزر تطالب ال�ضني بال�ضيادة عليها يف بحر ال�ضني اجلنوبي 
الأربعاء يف خطوة من املتوقع اأن تثري غ�ضب بكني يف وقت ت�ضهد فيه 

العالقات بني اأكرب اقت�ضادين يف العامل توترا.
الأمريكي  ال�ضابع  الأ�ضطول  با�ضم  املتحدثة  موم�ضن  ري��ان  وقالت 
لرويرتز اإن املدمرة واين اإي. ماير نفذت املهمة واأبحرت على م�ضافة 

12 ميال بحريا من فريي كرو�س وم�ضت�ضيف ريف�س.
املغاىل  البحرية  املطالبات  “لتحدي  ُن��ف��ذت  العملية  اأن  واأ���ض��اف��ت 
فيها واحلفاظ على حق الو�ضول للممرات املائية مبوجب القانون 

الدويل«.
 

قال م�ضوؤولون يف اأفغان�ضتان اإن مقاتلي حركة طالبان املت�ضددة قتلوا 
14 ع�ضوا يف ميلي�ضيا موالية للحكومة اأم�س، وذلك يف وقت ت�ضع 
اتفاق  على  الأخ���رية  اللم�ضات  اأمريكيون  وم�ضوؤولون  احلركة  فيه 

يهدف اإىل اإنهاء احلرب امل�ضتمرة منذ 18 عاما.
اأ�ضيبوا  اآخ��ري��ن  مدنيني  ع��دة  اأن  احلكوميون  امل�����ض��وؤول��ون  واأ���ض��اف 

خالل ال�ضتباكات التي دارت يف اإقليم هرات بغرب البالد.
اإن  ه��رات  اإقليم  �ضرطة  با�ضم  املتحدث  زادة  وايل  الأح��د  عبد  وق��ال 
14 رجال ُقتلوا بعدما اقتحم عدد كبري من مقاتلي طالبان نقاط 

تفتي�س اأمنية يف منطقة �ضهردارا.
الأق��ل يف ال�ضتباكات وان�ضحب  اآخ��رون على  “اأ�ضيب ت�ضعة  واأ�ضاف 
مقاتلو ط��ال��ب��ان بعد و���ض��ول ت��ع��زي��زات م��ن ال��ق��وات الأف��غ��ان��ي��ة اإىل 

املنطقة«.
ومل يت�ضن الت�ضال مب�ضوؤولني من حركة طالبان للتعقيب.

املتحدة وحركة  الوليات  اإىل اقرتاب م�ضوؤولني من  وت�ضري تقارير 
�ضهورا.  ا�ضتغرقت  مفاو�ضات  بعد  اتفاق  اإىل  الو�ضول  من  طالبان 
ومبوجب هذا التفاق �ضتبداأ الوليات املتحدة يف �ضحب قواتها من 
اأفغان�ضتان  توؤوي  باأن  ال�ضماح  بعدم  اأفغان�ضتان مقابل تعهد طالبان 

جماعات متطرفة اأخرى.

عوا�شم

مك�سيكو �سيتي

وا�سنطن

كابول

مقتل 3 �سرطيني من حما�ض بتفجريين يف غزة
 •• غزة-اأ ف ب:

اأودي��ا بحياة ثالثة عنا�ضر  اأم�س بعد تفجريين  ا�ضتنفار  ت�ضهد غزة حالة 
يف ال�ضرطة التابعة حلركة حما�س التي ت�ضيطر على القطاع املحا�ضر من 

ا�ضرائيل.
ال��ت��اب��ع��ة حل��م��ا���س، يف بيان  ال��وط��ن��ي  ال��داخ��ل��ي��ة والأم�����ن  وو���ض��ف��ت وزارة 

التفجريات التي تاأتي لتزيد من حدة التوتر يف القطاع ب�الإجرامية.
اأ�ضابعها  و�ضع  الأمنية متكنت من  الأجهزة  اأن  البيان  يف  ال��وزارة  واأك��دت 
على اخليوط الأوىل لتفا�ضيل اجلرمية النكراء ومنفذيها وما زالت تتابع 

التحقيق لك�ضف مالب�ضاتها.
اإعالن  مّت  اأن��ه  ليال  اأع��ل��ن  ال��ب��زم  اأي���اد  الداخلية  وزارة  با�ضم  الناطق  وك��ان 
التطورات  ملتابعة  وال�ضرطية  الأمنية  الأجهزة  كافة  لدى  ال�ضتنفار  حالة 

الأمنية.
الأربعاء  و�ضفتهما  لكنها  ان��ف��ج��اري��ن،  ع��ن  ل��ي��ال  غ���زة  �ضلطات  وحت��دث��ت 
اإىل ثالثة  اث��ن��ني  م���ن  ال��ق��ت��ل��ى  ارت���ف���اع ح�ضيلة  واأع��ل��ن��ت  ب��ال��ت��ف��ج��ريي��ن، 

�ضرطيني.
غرب  يف  الأول  التفجري  ووق��ع  لل�ضرطة.  حاجزين  التفجريان  وا�ضتهدف 
ال�ضيخ عجلني يف جنوب غرب  الثاين يف منطقة  مدينة غزة يف حني وقع 

مدينة غزة.
�ضرطة  مرتبات  من  الثالثة  ال�ضرطيني  اأن  اىل  الداخلية  وزارة  واأ���ض��ارت 

املرور والنجدة.
ونعت كتائب عز الدين الق�ضام، اجلناح الع�ضكري حلما�س، �ضهداء الواجب 
العبث  دابر كل من يحاول  اإىل قطع  الأمنية  الأجهزة  الق�ضاميني، ودعت 

باأمن �ضعبنا.
وذكر م�ضدر مطلع على التحقيق يف قطاع غزة اأن جماعات �ضلفية مت�ضددة 

نفذت التفجريين.
بوا�ضطة  العمليتني  نفذا  انتحاريني  اأن  بر�س  فران�س  وكالة  �ضهود  واأف��اد 

دراجتني ناريتني.
ووفقا مل�ضادر قريبة من اأمن حما�س، مت اعتقال عدد من امل�ضتبه بعالقتهم 

بالتفجريين.
و�ضيع جثمانا ال�ضرطيني �ضالمة الندمي وعالء الغرابلي يف جنازة ع�ضكرية 
انطلقت من امل�ضجد العمري الكبري و�ضط مدينة غزة و�ضارك فيها رئي�س 

املكتب ال�ضيا�ضي حلركة حما�س اإ�ضماعيل هنية، واآلف الفل�ضطينيني.

رغم التقدم خالل ال�سنوات االأخرية.. لكن بغداد يف موقف دقيق 

ما تداعيات حتويل العراق اإىل �ساحة لل�سراع مع اإيران؟

يفرت�س اإعادة توطني 3.8 ماليني الجئ فيها

تقرير: املنطقة الآمنة قد تعّمق النزاع يف �سوريا 

بد لها من العمل مع بغداد ومن خاللها. 

اأمل جديد
اليوم  بريقاً  اأكر  العراق  م�ضتقبل  يبدو  الكاتبة،  وب��راأي 
مما كان عليه يف اأية حلظة خالل العقد املا�ضي. وميكن 
اأن يعزى تقدمه اإىل عاملني: تطور �ضهده موؤخراً بعيداً 
عن الطائفية ال�ضيعية – ال�ضنية، وانت�ضار التحالف على 

داع�س. 
العراق يف  الكاتبة، دلت النتخابات الربملانية يف  وح�ضب 
تلك  وكانت  العراقية.  الدميقراطية  ن�ضج  2018 على 
ق�ضايا  ل�ضالح  الطائفية  فيها  ت��رتاج��ع  انتخابات  اأول 
و�ضكلت  اليومية.  العراقيني  وه��م��وم  �ضليمة  اإدارة  مثل 
للتناف�س  طائفية  غري  حتالفات  الأح��زاب  من  جمموعة 
على الأ�ضوات، ومل يهيمن اأي منها على انتخابات انتجت 
عدداً من الكتل الربملانية حتتاج مل�ضاومة بع�ضها البع�س 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأن  تعتقد ليندا روبن�ضون، باحثة بارزة لدى مركز راند، 
�ضن  بلغوا  لأمريكيني  بالن�ضبة  كانت  ال��ع��راق  يف  احل��رب 
جيل  جتربة  مبثابة  احل���ايل،  ال��ق��رن  ب��داي��ة  عند  الر�ضد 

باأكمله. 
غزت  عندما  اإن��ه  اأفريز”  “فورين  موقع  �ضمن  وق��ال��ت 
الوليات املتحدة العراق يف 2003، وخلعت نظام �ضدام 
ح�ضني خ��الل اأ���ض��اب��ي��ع، اع��ت��رب ع��دد م��ن الأم��ري��ك��ي��ني اأن 
لوقف  نبياًل  كانت عماًل  اأنها  اأو  كانت �ضرورية،  احل��رب 
ن�ضر اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، والتي اتهم �ضدام بتطويرها 
ال��ع��امل، عانى  اإىل ج��زء م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ولنقل   –

طوياًل حتت ثقل ال�ضتبداد. 

تبدد اأوهام
من  اأمريكية  ق��وات  ان�ضحاب  عند  الباحثة،  وف��ق  ول��ك��ن، 
ف��ق��د كلفت  ت��ل��ك الأوه������ام.  ت��ب��ددت   ،2011 ال���ع���راق يف 
وق�ضت  دولر،  م��ل��ي��ار   731 امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  احل���رب 
على ما ل يقل عن 110،000 عراقي، وقرابة 5000 
وا�ضنطن  ل�ضمعة  دائ��م��اً  ���ض��رراَ  وخلفت  اأمريكي،  جندي 
على ال�ضاحة الدولية. وقد اأ�ضعل الغزو مترداً مل يتوقف 
ان�ضحاب  بعد  للظهور  ع��اد  ث��م   ،2011 ع��ام  بحلول  اإل 
تنظيم جهادي خطري  ا�ضتوىل  املتحدة، عندما  الوليات 
���ض��وري��ا ت�ضاوي  ال���ع���راق و���ض��رق  ع��ل��ى منطقة م��ن غ���رب 

م�ضاحة اآي�ضلندا. 
ولكن، ح�ضب كاتبة املقال، يبدو العراق اليوم بلداً خمتلفاً. 
ول ي��ق��در كثري م��ن الأم��ري��ك��ي��ني اأه��م��ي��ة الإجن����از الذي 
حققته عملية العزم ال�ضلب، احلملة الأمريكية لتقوي�س 
اأمريكي)ف�ضاًل  جندي   7000 قرابة  وفر  فقد  داع�س. 
5000 ع�ضكري من25 بلداً يف التحالف  عن اأكر من 
�ضد داع�س( الدعم للجي�س العراقي ول�ضركاء حمليني يف 
�ضوريا، ممن حاربوا لتحرير بلداتهم ومدنهم ومناطقهم 
من قب�ضة داع�س. وعندما طردت قوات مدعومة اأمريكياً 
اآخ��ر معاقله يف �ضوريا، يف م���ار����س)اآذار( من  داع�����س م��ن 
ال��ع��ام اجل����اري، ك��ان��ت احل��م��ل��ة ق��د ح���ررت 7،7 ماليني 

�ضخ�س بكلفة معتدلة ن�ضبياً، 31،2 مليار. واليوم اأعيد 
تنب�س  بغداد  يف  الليلية  واحلياة  العراقية،  املدار�س  فتح 
مايو)  ويف  الأم��ن��ي��ة.  التفتي�س  ن��ق��اط  واأزي��ل��ت  ب��احل��ي��اة، 
نزيهة  برملانية  انتخابات  ال��ع��راق  اأج���رى  الأخ���ري،  اأي���ار( 
اإىل حد بعيد. ويتطلع �ضباب العراق اليوم اإىل امل�ضتقبل، 

وا�ضرتدت حكومته �ضلطتها. 

فر�سة
فر�ضة  الآن  لديها  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الكاتبة  وت��رى 
طويل  جيو�ضيا�ضي  مك�ضب  اإىل  ال��زخ��م  ه���ذا  ل��ت��ح��وي��ل 
ع��دد كبري من  اليوم  يبدو  ل��ه،  يوؤ�ضف  الأم���د. ولكن، ما 
الأمريكيني منهكني من م�ضاركة بلدهم يف العراق، بحيث 
يخفقون يف تلم�س هذه الفر�ضة من اأجل احل�ضول على 
�ضخ�س  اأي  ب��ه  اأم���ل  بكثري مم��ا  اأف�����ض��ل  اإي��ج��اب��ي��ة  نتيجة 
قبل ب�ضع ���ض��ن��وات. ويف ال��وق��ت احل���ايل، ي��رك��ز ع��دد من 
امل�����ض��وؤول��ني الأم��ري��ك��ي��ني ج��ه��وده��م جلعل ال��ع��راق �ضاحة 
داع�س،  هزمية  بعد  اأن���ه،  ه���وؤلء  ويعتقد  اإي���ران.  ملحاربة 
اأ�ضبح العراق حليفاً غري موثوق، اأو حتى اأنه يعد وكياًل 
لطهران. وما هو اأ�ضواأ، يبدو هوؤلء م�ضتعدين للت�ضحية 
بالعالقات الأمريكية مع بغداد – وتعري�س جناح ن�ضبي 
حققه العراق للخطر، خدمة حلملة “ال�ضغط الأق�ضى” 

�ضد اإيران. 

نهج خاطئ
وباعتقاد كاتب املقال، من �ضاأن قطع امل�ضاعدة عن بغداد 
يف وقت حققت فيه قدراً من ال�ضتقرار اأن يعر�س للخطر 
الأخرية،  ال�ضنوات  خالل  الأنف�س  ب�ضق  حتققت  مكا�ضب 
وخا�ضة خالل عملية العزم ال�ضلب. كما اأن اتباع �ضيا�ضة 
اأخذت  يوؤجج جمر طائفية  �ضوف  العراق  �ضدامية جتاه 
تختفي يف حلظة بداأ هذا البلد يربز بو�ضفه دميقراطية 
م�ضتقرة ل طائفية. والأ�ضواأ منه، �ضيقوي ذلك يد اإيران 
لإعادة  اإليها  يحتاج  فر�ضة  لداع�س  و�ضيوفر  العراق،  يف 

بناء نف�ضه. 
وك���ي حت��ق��ق اأم��ري��ك��ا اأه��داف��ه��ا – يف م��ن��ع ع����ودة داع�س، 
– ل  اإيران املزعزعة ل�ضتقرار العراق  اأن�ضطة  وتقوي�س 

الدعم المريكي لوحدات حماية ال�ضعب يف �ضوريا. 

توتر بني اأمريكا وتركيا
يتزامن  الآمنة”  “املنطقة  اإقامة  اأن  الكاتبة  ولحظت 
والوليات  تركيا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  على  يخيم  ت��وت��ر  م��ع 
اإىل فر�س عقوبات على  اإدارة ترامب  املتحدة. وتتطلع 
املتطورة،  الرو�ضية  اإ�س-400  ل�ضرائها �ضواريخ  تركيا 
امل�ضاركة يف  الأت��راك من  وذل��ك بعدما منعت وا�ضنطن 
برنامج انتاج الطائرة اإف-35 الأمريكية املتطورة. ويف 
الوقت نف�ضه تنفذ اأمريكا ان�ضحاباً جلنودها من �ضوريا. 
“داع�س”.  ع��ن هزمية  الإع���الن  ي��ربره��ا  وه��ذه خطوة 
الأمريكي  الدعم  اأن  يعني  الآمنة”  “املنطقة  واإن�ضاء 

•• وا�شنطن-وكاالت:

مطلع اأغ�ضط�س )اآب( اجلاري، اأعلنت الوليات املتحدة 
لإن�ضاء مركز عمليات  اتفاق  اإىل  تو�ضلتا  اأنهما  وتركيا 
يف  اآمنة”  منطقة  تاأ�ضي�س  واإدارة  “لتن�ضيق  م�ضرتك 
���ض��م��ال ���ض��رق ���ض��وري��ا، وذل���ك ب��ع��د اإن�����ض��اء اأرب����ع مناطق 
خف�س ت�ضعيد واتفاق تركيا ورو�ضيا على منطقة عازلة 

يف اإدلب يف الأعوام الأخرية.
وتداعياتها  �ضوريا  الآم��ن��ة يف  املنطقة  ه��ذه  اآف���اق  وع��ن 
ال��ب��ل��د وع��ل��ى جم��م��ل العالقات  ع��ل��ى ال��و���ض��ع يف ه���ذا 
يف  ن��ي��ل  اأني�ضكا  ال��ب��اح��ث��ة  كتبت  الأم��ري��ك��ي��ة-ال��رتك��ي��ة، 
اأن الهدف من املنطقة الآمنة  موقع جا�ضت �ضيكورتي، 
اجلديدة اأن ت�ضبح ممر �ضالم ي�ضمح باإعادة الالجئني 
ال�ضوريني من تركيا اإليها. وبينما ثمة خماطرة كبرية 
من اأن الرتتيب اجلديد �ضيوؤدي اإىل مزيد من زعزعة 
حياة  تهديد  واإىل  اأ�ضاًل  متقلبة  منطقة  يف  ال�ضتقرار 
ماليني الأ�ضخا�س، فاإن هناك تخوفاً من اأن ل تركيا ول 
بواجباتهما  كامل  ب�ضكل  تلتزمان  قد  املتحدة  الوليات 
الذين  الأ�ضخا�س  ورفاهية  �ضالمة  لتوفري  الإن�ضانية 

يعي�ضون �ضمن حدود “املنطقة الآمنة«.
 

موقف ترامب   
الإعالم،  و�ضائل  تقارير  بع�س  اأنه على عك�س  واأ�ضافت 
فاإن فكرة اإن�ضاء “منطقة اآمنة” يف �ضمال �ضرق �ضوريا 
ترامب.  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأفكار  من  تنبع  مل 
اأُطلقت  التي  الرتكية  الق��رتاح��ات  تتبع  املمكن  وم��ن 

اأن  رغ��م  وعلى   .2011 ال��ث��اين(  )ت�ضرين  نوفمرب  يف 
بعد،  تفا�ضيلها  تكتمل  مل  الأخ��رية  الآمنة”  “املنطقة 
اإن�ضاء هذه املنطقة مي�ضي اإىل الأم��ام. وتبدو  اأن  يبدو 
اإن�ضاء  خاللها  من  ترامب  يعتزم  التي  ال�ضرعة  لفتة 
العتبار  يف  اأخ��ذن��ا  اإذا  نف�ضها،  واملنطقة  الت�ضهيالت 
التفا�ضيل  اأن  اإل  الفكرة.  ه��ذه  م��ن  ال�ضابق  امتعا�ضه 
ترامب  اإدارة  عنه  اأعلنت  ملا  ت��زال غام�ضة  ل  الأ�ضا�ضية 

من “اآلية اأمنية«. 

اإعادة توطني �سوريني؟
امل��ن��ط��ق��ة املقرتحة؟.  وت�����ض��اءل��ت ح���ول م���ا ي��ع��رف ع���ن 
اإن�ضاء  ه��و  منها  ال��ه��دف  اأن  التقارير  بع�س  ويفرت�س 
الكردية  ال�ضعب  ح��م��اي��ة  وح����دات  م��ن  خ��ال��ي��ة  منطقة 
رقابة  حت��ت  الع�ضكرية  ومن�ضاآتها  الثقيلة  واأ�ضلحتها 
من  املنطقة  اإف����راغ  وب��ع��د  م�ضرتكة.  اأم��ري��ك��ي��ة-ت��رك��ي��ة 
تتمثل  اأن  يفرت�س  ال��ك��ردي،  ال�ضعب  حماية  وح���دات 
م��الي��ني لجئ   3.8 ت��وط��ني  ب��اإع��ادة  التالية  اخل��ط��وة 

�ضوري موجودين يف �ضوريا، يف هذه املنطقة. 
قوات  يف  رئي�ضياً  ال�ضعب مكوناً  وح��دات حماية  وتعترب 
���ض��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب احل��ل��ي��ف املحلي 
الأ�ضا�ضي للوليات املتحدة يف القتال �ضد تنظيم داع�س. 
التي  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ال�ضعب  ح��م��اي��ة  وح����دات  وت�ضيطر 
اأن  وجتدر الإ�ضارة اإىل  “املنطقة الآمنة”.  �ضتقام فيها 
ال�ضعب ن�ضخة �ضورية عن  تركيا تعترب وح��دات حماية 
حزب العمال الكرد�ضاين الذي ت�ضنفه اأنقرة ووا�ضنطن 
على لئحة التنظيمات الإرهابية. ولطاملا انتقدت تركيا 

للح�ضول على �ضيء ما.

موقف دقيق
ال��ذي حتقق  التقدم  اأن��ه رغم  اإىل حقيقة  الكاتبة  وتلفت 
دقيق.  ال��ع��راق يف موقف  لكن  الأخ���رية،  ال�ضنوات  خ��الل 
ل  فعله  ت�ضتطيع  ما  بكل  القيام  املتحدة  الوليات  وعلى 
مل�ضاعدة  ب��ل  فح�ضب،  داع�����س  ه��زمي��ة  ا���ض��ت��دام��ة  ل�ضمان 
انتخاب  منذ  لكن  ال�ضعبة.  البناء  اإع��ادة  مهمة  يف  بغداد 
الأمريكية  وال�ضيا�ضة   ،2016 ع��ام  يف  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
جتاه العراق اأ�ضبحت اأكر ت�ضادمية، حيث جعلت الإدارة 

العراق �ضاحة معركة مركزية يف �ضراعها مع اإيران.
وترى كاتبة املقال اأنه لدى الوليات املتحدة جميع الأدوات 
الالزمة مل�ضاعدة العراق على النجاح والذي �ضي�ضب اأي�ضاً 
يف م�ضلحة وا�ضنطن. ومن �ضاأن عراق دميوقراطي قوي 

وم�ضتقل اأن يكون نعمة مل�ضالح الوليات املتحدة. 

ال��ك��ردي��ة �ضيخ�ضع لإع����ادة  ال�����ض��ع��ب  ل���وح���دات ح��م��اي��ة 
النظر. 

ولفتت اإىل اأن القلق الذي ي�ضاور وحدات حماية ال�ضعب 
يتلخ�س يف اأنه نتيجة لن�ضحاب هذه الوحدات مل�ضلحة 
قد  اأمنياً  فراغاً  �ضين�ضئ  ذلك  ف��اإن  الآمنة”،  “املنطقة 
ي�ضتفيد منه داع�س. وهذه خماطرة ل ميكن الوليات 
ا�ضتعادة  عن  التقارير  وتتزايد  فوقها.  القفز  املتحدة 
التنظيم اجلهادي لقوته. ومع التقل�س ال�ضريع للوجود 
القوات  بع�س  وحتويل  �ضوريا،  يف  الأمريكي  الع�ضكري 
لإدارة “املنطقة الآمنة” مع تركيا، فاإن ذلك من �ضاأنه 
اأن يحول تركيز ما تبقى من القوة الأمريكية يف �ضوريا 

عن حماربة داع�س، لكن بثمن باهظ.           

قليلة، وا�ضطفوا يف طابور قرب احلافالت، وبع�ضهم كان يبكي، فيما كان 
امل�ضوؤولون يدققون يف اأ�ضمائهم من خالل لوائح.

لوكالة  املخيم  عامني يف  التي ق�ضت  عاما(   65( اأم حكم  النازحة  وقالت 
علينا  لنا  قالوا  والآن  �ضنتني،  منذ  “تهجرنا  لدى خروجها  بر�س  فران�س 
ال�ضارع  �ضنبقى يف  العودة. لكن ل نعرف م�ضرينا، لأن بيوتنا مهدمة هل 

اأو يف خميم اآخر؟«.
خ�ضر  علي  واملخيمات  النازحني  ل�ضووؤن  نينوى  حمافظ  معاون  واأو���ض��ح 
اإىل  550 �ضخ�ضاً،  اأو نحو  160 عائلة،  اإع��ادة  “�ضتتم  اأنه  لفران�س بر�س 
اأيام متت اإعادة  “قبل  واأ�ضاف  حمافظة كركوك يف اإطار عمليات النقل”. 
اإىل  البقية  (، والعمل جار لإع��ادة  الأنبار )غ��رب  اإىل حمافظة  35 عائلة 
يعي�ضون يف  ن��ازح  1،6 مليون  اأك��ر من  ي��زال  ول  الأ�ضلية«.  حمافظاتهم 

•• بغداد-اأ ف ب:

واأطفال،  ن�ضاء  النازحني، غالبيتهم  اأم�س مئات  العراقية  ال�ضلطات  رحلت 
من خميم يف حمافظة نينوى ب�ضمال البالد، اإىل مناطقهم التي فروا منها، 

رغم خماوف املنظمات الإن�ضانية مما ينتظرهم لدى العودة.
وهوؤلء املدنيون هم اأ�ضاًل من ق�ضاء احلويجة يف حمافظة كركوك، وكانوا 
قد فروا جراء القتال �ضد تنظيم داع�س قبل �ضنوات عدة، اإىل خميم حمال 

العليل، الذي يبعد عن م�ضقط راأ�ضهم 150 كيلومرتاً اإىل ال�ضمال.
وبداأ م�ضوؤولون عراقيون يف �ضاعة مبكرة من �ضباح الأربعاء، مبرافقة هوؤلء 
اإىل اأكر من 12 حافلة بي�ضاء حتمل �ضعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم 
لنقلهم. وحملت الن�ضاء اللواتي يرتدين عباءات �ضوداء واأطفالهن، اأمتعة 

املخيمات، رغم مرور نحو عامني على اإعالن “الن�ضر” على تنظيم داع�س، 
لنعدام البنى التحتية والتاأخر يف عمليات اإعادة الإعمار.

و�ضدد احلكومة على اأن �ضيا�ضتها هي اإعادة جميع النازحني اإىل مناطقهم 
الأ�ضلية، لكن معظمها ل يزال مدمراً ويفتقر اإىل اخلدمات.

وبعد �ضاعات من النتظار حتت حرارة ال�ضم�س احلارقة، انطلقت احلافالت 
اإىل ق�ضاء  غ(، متوجهة  الظهر )11،00 ت  بعد  الثانية من  ال�ضاعة  عند 
خميم  على  ي�ضرف  ال��ذي  لالجئني  الرنويجي  للمجل�س  وفقا  احلويجة، 
حمام العليل ويراقب عملية النقل. وقال املتحدث با�ضم املجل�س الرنويجي 
هناك  لي�س  غالباً  اأن��ه  اإذ  العملية،  حيال  قلقة  املنظمة  اإن  بري-كو�ضتا  توم 
منازل للنازحني ليعودوا اإليها، اإ�ضافة اإىل اخلوف من عمليات انتقام داخل 

جمتمعاتهم لل�ضبهة بارتباطهم بتنظيم داع�س الإرهابي.

ترحيل مئات النازحني من خميم يف نينوى  

اإنقاذ 200 مهاجر يف املتو�سط يف ثالثة اأيام 
••روما-اأ ف ب:

يونيو  م��������اري  ����ض���ف���ي���ن���ة  اأع����ل����ن����ت 
الي�ضاري  التجمع  م��ن  امل�ضتاأجرة 
اليطايل ميديتريانيا انقاذ �ضباح 
اأم�س حواىل 100 مهاجر يف حني 
متت اإغاثة مئة اآخرين الثنني من 

قبل منظمة اأملانية غري حكومية.
وب�����ني ال����ض���خ���ا����س ال����ذي����ن متت 
26 ام�����راأة وم���ا ل يقل  اغ��اث��ت��ه��م 
22 طفال  بينهم  28 قا�ضرا  عن 
التجمع  ك��ت��ب  ك��م��ا  ال��ع��ا���ض��رة  دون 
“يف انتظار  على تويرت موؤكدا انه 
التن�ضيق  م���رك���ز  م����ن  ت��ع��ل��ي��م��ات 

البحري اليطايل.
وق����ال����ت امل���ن���ظ���م���ة اإن����ه����ا ر����ض���دت 
املطاطي  ال����زورق  رادار  ب��وا���ض��ط��ة 

املكتظ باملهاجرين.
يف  يونيو  م��اري  �ضفينة  حجز  ومت 
اأي�����ار م��اي��و مب��وج��ب ق���ان���ون معاد 
املنتهية  الداخلية  لوزير  للهجرة 
���ض��ال��ف��ي��ن��ي زعيم  م��ات��ي��و  ولي���ت���ه 

ال��راب��ط��ة )مي��ني م��ت��ط��رف( ورفع 
الجراء يف اآب اغ�ضط�س.

�ضفينة  ال��ث��الث��اء  �ضالفيني  وم��ن��ع 
ملنظمة  ال���ت���اب���ع���ة  “اإليونور” 
الأملانية  لين”  لي����ف  “مي�ضن 
متنها  وع����ل����ى  احل���ك���وم���ي���ة  غ�����ري 
ع�ضرات املهاجرين من دخول املياه 
مواجهة  يف  الإيطالية،  الإقليمية 

الإيطالية  ال�ضلطات  ب��ني  ج��دي��دة 
خلفية  على  الإن�ضانية  واملنظمات 

اإنقاذ املهاجرين.
ليف  “مي�ضن  م��ن��ظ��م��ة  واأع��ل��ن��ت 
احلكومية  غ��ري  الأمل��ان��ي��ة  لين” 
املتو�ضط  اأغ��اث��ت يف  اأن��ه��ا  الث��ن��ني 
من  على  كانوا  مهاجر  مئة  نحو 
خفر  اأن  م���وؤك���دة  م��ط��اط��ي  زورق 

تعر�ضوا  ال��ل��ي��ب��ي��ني  ال�������ض���واح���ل 
العلم  ال��ي��ون��ور  وت��رف��ع  لطاقمها. 

الملاين.
ويف حزيران يونيو احتجزت مالطا 
التي  لين”  “ليف  ال�����ض��ف��ي��ن��ة 
للمنظمة  الهولندي  العلم  ترفع 
مع  ر�ضوها  بعد  نف�ضها،  الن�ضانية 

اكر من 230 مهاجرا.
وايطاليا  مالطا  �ضلطات  واتهمت 
ق���ب���ط���ان ال�����ض��ف��ي��ن��ة ك���ل���و����س بيرت 
رايخ بخرق القواعد بعدما رف�س 
ال�ضواحل  خفر  لوام���ر  الن�ضياع 
الليبيني. وحكم عليه بدفع غرامة 
ال�ضفينة  بت�ضجيل  تتعلق  ملخالفات 
والقبطان  ال��ق��رار.  ا�ضتاأنف  لكنه 

نف�ضه يقود ال�ضفينة اليونور.
وترف�س ايطاليا ومالطا ا�ضتقبال 
�ضفن املهاجرين التي تتم اغاثتها 
حال  يف  القليمية  مياهها  خ���ارج 
م�ضبق  اتفاق  اىل  التو�ضل  يتم  مل 
اأوروبية  دول  مع  توزيعهم  لإع��ادة 

اأخرى«.

حماكمة قتلة �سائحتني 
ا�سكندنافيتني يف املغرب  

 •• �شال-اأ ف ب:

انطلقت اأم�س اأمام حمكمة ال�ضتئناف حماكمة املتهمني يف مقتل �ضائحتني 
ا�ضكندنافيتني باملغرب با�ضم تنظيم داع�س الإرهابي، بعدما �ضدرت اأحكام 
خم�ضة  بني  ما  وال�ضجن  بالقتل،  دينوا  اأ�ضخا�س  ثالثة  ب��اإع��دام  ابتدائية 

اأعوام واملوؤبد يف حق 21 اآخرين ل�ضلتهم باجلرمية.
عاما(   24( ي�ضرب�ضن  في�ضرتغر  ل��وي��زا  ال��دمن��ارك��ي��ة  الطالبتان  وقتلت 
والرنوجية مارين اأولند )28 عاما( ليل 16-17 كانون الأول/دي�ضمرب 
جنوب  يف  مراك�س  �ضواحي  يف  م��اأه��ول��ة  غ��ري  جبلية  منطقة  يف   ،2018

املغرب حيث كانتا مت�ضيان اإجازة.
 18 ال��رب��اط يف  ق��رب  ب�ضال  الإره���اب  وق�ضت حمكمة خمت�ضة يف ق�ضايا 
متوز/يوليو باإعدام كل من عبد ال�ضمد اجلود )25 عاما( ويون�س اأوزياد 
)27 عاما( ور�ضيد اأفاطي )33 عاما( بعد اإدانتهم بتهم منها القتل العمد 

وتكوين ع�ضابة اإرهابية.
واعرتف هوؤلء بذبح ال�ضحيتني وت�ضوير اجلرمية، ليبث الت�ضجيل املروع 

على مواقع التوا�ضل الجتماعي.
ومثل الثالثة اإىل جانب باقي املتهمني اأمام القا�ضي يف حمكمة ال�ضتئناف 
ب�ضال حماطني باأفراد ال�ضرطة ليتحقق من اأن لديهم جميعهم حمامون 

ميثلونهم، قبل اأن يقرر اإرجاء اجلل�ضة اإىل 11 اأيلول �ضبتمرب.
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عربي ودويل

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ع��ن��دم��ا ننظر 
ال�ضيا�ضية  الأن��ظ��م��ة  ت��ط��ور  اإىل 
ال��دويل، يلجاأ عدد  على امل�ضتوى 
الزعماء  اإىل  النا�س  من  متزايد 

ال�ضعبويني«.

دعم من الوزن الثقيل
   يف ه��ذا ال�ضدد، ميكن جلايري 
ب��ول�����ض��ون��ارو الع��ت��م��اد ع��ل��ى دعم 
دونالد ترامب. ان رئي�س الدولة 
لوقف  ب��ج��د  “يعمل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
ويقوم  الأم���������ازون،  يف  احل���رائ���ق 
على جميع الواجهات بعمل جيد 
لل�ضعب الربازيلي”، وهذا “لي�س 
الرئي�س  غ���ّرد  ال�ضهل”،  ب��الأم��ر 
الأمريكي الثالثاء. وا�ضاف لدى 
عودته من قمة جمموعة ال�ضبع، 
“اإنه وبالده يتمتعان بدعم كامل 

من الوليات املتحدة«.
   »ما يهم جايري بول�ضونارو هو 
املتحدة،  ال��ولي��ات  األ يفقد دع��م 
وهناك نوع من ال�ضطفاف وراء 
يقول  ترامب”،  دون��ال��د  �ضيا�ضة 

الباحث فريدريك لوولت. 
يف  �����ا  اأي�����������ضً ال�������ض���ب���ب  “ولهذا 
ي���ح���اول جايري  ال��ل��ح��ظ��ة،  ه����ذه 
ابنه  تعيني  داخ��ل��ًي��ا  ب��ول�����ض��ون��ارو 
املتحدة”.  ال���ولي���ات  يف  ���ض��ف��ريا 
الرئي�س  اأعلن  ذل��ك،  ع��الوة على 
نيته  يوليو  نهاية  يف  الأم��ري��ك��ي 
حرة  جت���ارة  “اتفاقية  يف  النظر 

مع الربازيل”. 
�ضريك  “الربازيل  مدافعا  وق��ال 
كبري، ويل عالقة مهمة  جت��اري 
ال��ربازي��ل، وعالقة رائعة مع  مع 

رئي�ضها« .
الربازيلي  ال��رئ��ي�����س  »ي��ه��اج��م     
اأو الرنويج، لكن  اأملانيا  اأو  فرن�ضا 
عندما  اآخرين.  حلفاء  جرابه  يف 
عر�ضت اإ�ضرائيل م�ضاعدتها على 
احلرائق، مل ترف�س الربازيل”، 
ي��وا���ض��ل ف��ري��دري��ك ل��وول��ت. “يف 
بنظامها  اأوروب�������ا  ف�����اإن  امل���ق���اب���ل، 
وقيمها تزعج جايري بول�ضونارو، 

ومن هنا املواجهة احلالية«.
عن الك�سربي�س

ع�����اد جايري  ال����ث����الث����اء،  ث�����م،     
مطالًبا  ل��ل��ه��ج��وم،  ب��ول�����ض��ون��ارو 
“ب�ضحب  م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل 
اأي  م��ن��اق�����ض��ة  ق���ب���ل  اإهاناته”، 
اعتربين  البداية  “يف  م�ضاعدة. 
قال  معلوماتي،  ح�ضب  ثم  كاذًبا، 
كانت  الأم���ازون  على  �ضيادتنا  اإن 
مناق�ضة  قبل  مفتوحة.  م�ضاألة 
وق��ب��ول اأي ���ض��يء م��ن ف��رن�����ض��ا .. 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
����ض���ح���ب ك���ل���م���ات���ه، وم�����ن ه���ن���اك، 

�ضنتمكن من التحدث«.

ا�سرتاتيجية اال�ستقطاب 
    اأزمة دبلوما�ضية غري م�ضبوقة 
ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن، ول���ك���ن���ه���ا غري 
م�ضتغربة قيا�ضا للخط ال�ضيا�ضي 
ل���ل���رئ���ي�������س ال������ربازي������ل������ي، ي����رى 
العلوم  اأ�ضتاذ  لوولت  فريديريك 
بروك�ضل  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
مركز  يف  وال�����ب�����اح�����ث  احل����������رة، 
الدولية  وال���ب���ح���وث  ال���درا����ض���ات 
ال�ضيا�ضية  ال��درا���ض��ات  معهد  يف 
بول�ضونارو  “يدير  ب���ب���اري�������س، 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ا���ض��ت��ق��ط��اب��ي��ة، كما 
م�ضتوى  ع���ل���ى  داخ����ل����ًي����ا  ي���ف���ع���ل 
هذا  ويعترب  الوطنية”،  �ضيا�ضته 
“اإنه  ال��ربازي��ل،  يف  الخت�ضا�ضي 
يحتفظ بنف�س اخلط ال�ضتدليل 
املا�ضي، وهو  لديه يف  ك��ان  ال��ذي 

خط عدواين وجارح للغاية.«
�ضابق،  اح���ت���ي���اط���ي  ك����اب����ن      
زم����ن  اإىل  ح���ن���ي���ن���ه  ي���خ���ف���ي  ل 
متّيز  الع�ضكرية،  الديكتاتورية 
جايري بول�ضونارو دائًما بالعديد 
 ،2003 ع�����ام  ���ض��ط��ح��ات��ه.  م����ن 
ارت�����ك�����ب ف�������ض���ي���ح���ة م�����ن خ����الل 
ماريا  الي�ضارية  النائب  مهاجمة 
دو روزاريو، قائاًل اإنها ل ت�ضتحق 
“قبيحة  لأن��ه��ا  الغت�ضاب  حتى 
اأطلق عليه لقب “ترامب  جًدا”. 
نهاية  يف  وان��ت��خ��ب  الربازيل”، 
برنامج  قاعدة  على  اأكتوبر  �ضهر 
حم���اف���ظ واأم�����ن�����ي، م����ع اق�����رتاح 
رئي�ضي يتمثل يف حترير امتالك 

الأ�ضلحة.

وبنف�س  م�����وؤي�����دوه،  ي��ع�����ض��ق��ه      
جعل  خ�ضومه،  يرف�ضه  الدرجة 
ال���رئ���ي�������س ال����ربازي����ل����ي م����ن هذا 
م�ضجلة،  م���ارك���ة  ال���ض��ت��ق��ط��اب 
خ���ا����ض���ة اأن��������ه ح�������ض���ب ال���ب���اح���ث 
“امل�ضائل  ل���وول���ت،  ف��ري��دي��ري��ك 
على  ال���ربازي���ل  ب�����ض��ي��ادة  املتعلقة 
خا�س  ب�ضكل  ح�ضا�ضة  الأم����ازون 

لدى ال�ضعب الربازيلي«.
    و”من خ��الل ه��ذه الهجمات، 
الذين  خ�����ض��وم��ه  م���وق���ف  ُي���ع���زز 

ال�ضاحة  على  للربازيل  بالن�ضبة 
الدولية، كما يقول ال�ضفري جان 
ال�ضابق  فرن�ضا  �ضفري  غلن�ضتي، 
القوى  “ ت��رف�����س  ب��رازي��ل��ي��ا:  يف 
الكربى الطابع البذيء ل�ضلوكه، 
لكن يبدو اأنه من غري املرجح اأن 
العواقب  ذل��ك مزيد  يرتتب عن 

يف العمق«.
الوهم  “�ضيكون من  وي�ضيف،     
الربازيل  ب����اأن  الع��ت��ق��اد  مت���اًم���ا 
منبوذة،  كدولة  تعامل  اأن  ميكن 

العاملية �ضد احلرائق التي تدمر 
جماعات  -جتمع  الأر�س”  “رئة 
م��ت��ن��وع��ة و���ض��خ�����ض��ي��ات وروؤ����ض���اء 
-اأجرب  عاديني  اأو مواطنني  دول 
ب��ول�����ض��ون��ارو ع��ل��ى اتخاذ  ج��اي��ري 
الربازيلي  اجل��ي�����س  ت��دخ��ل  ق���رار 
ال�ضبت  ي�����وم  ال����ن����ريان  مل���ح���ارب���ة 

املا�ضي.
   ومع ذل��ك، ل يجب اأن نرى يف 
هذه اللغة اخلارجة عن العراف 
العزلة  خ���ط���ر  ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة، 

يرون يف هذا امل�ضهد �ضورة كارثية 
ي�ضيف  العامل”،  يف  ل��ل��ربازي��ل 
كري�ضتوف فنتورا، مدير الأبحاث 
الدولية  ال���ع���الق���ات  م��ع��ه��د  يف 
يف  ومتخ�ض�س  وال�ضرتاتيجية 

اأمريكا الالتينية.
فاإنه  اأخ����رى،  ناحية  م��ن  “لكن   
ي����ع����زز حل���م���ة ج���م���ي���ع م���وؤي���دي���ه 
وراءه.  ت��ق��ف  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات 
نف�س  يف  ال���ظ���اه���رت���ان  وحت������دث 

الوقت.«

خطر العزلة 
على ال�ساحة الدولية؟

لي�ضت  ال����دويل،  ال�ضعيد  على     
الوحيدة  ال����دول����ة  ه���ي  ف��رن�����ض��ا 
الرئي�س  ب��وق��اح��ة  اح��ت��ك��ت  ال��ت��ي 
وزير  ادان���ة  ردا على  ال��ربازي��ل��ي. 
البيئة الرنويجي اأول اإلفي�ضتني، 
حول م�ضاألة اإزالة غابات الأمازون 
اأغ�ضط�س.  ���ض��ه��ر  م��ن��ت�����ض��ف  يف 
يف  بول�ضونارو  ج��اي��ري  ي���رتدد  مل 
“الي�ضت الرنويج  رّد فّظ  اإطالق 

ال��ب��ل��د ال�����ذي ي��ق��ت��ل احل��ي��ت��ان يف 
الذي  الي�س  ال�ضمايل؟،  القطب 
اإنه  ��ا،  اأي�����ضً هناك  النفط  ي�ضتغل 
الإطالق،  على  لنا  منوذجا  لي�س 
ليحتفظوا باأموالهم، ولي�ضاعدوا 
اإع��ادة ت�ضجري  اأجنيال مريكل يف 
ق���ررت  ع��ن��دم��ا  ����ض���ّرح  اأملانيا”، 
ت��ع��ل��ي��ق بع�س  وب����رل����ني  اأو����ض���ل���و 
مل�����ض��اري��ع ح��م��اي��ة غابات  ال���دع���م 

الأمازون املطرية.
التعبئة  مواجهة  اأن��ه يف  يبقى     

اأزمة دبلوما�سية غري م�سبوقة مع فرن�سا، لكنها غري م�ستغربة قيا�سا خلط بول�سونارو ال�سيا�سي 
لغته اخلارجة عن االأعراف الدبلوما�سية، لن تقود اإىل عزلة الربازيل على ال�ساحة الدولية

من قبل الرئي�س الفرن�سي ب�ساأن اإدارته ال�سلبية 
للكارثة.

اليوم  يف  الفرن�سي  الرئي�س  عليه  رد  هجوم،      
جمموعة  لقمة  �سحفي  مــوؤمتــر  خــالل  الــتــايل 
ال�سبع يف بياريتز، حيث قال “ي�سعر الربازيليون 
باخلجل بع�س ال�سيء لروؤية مثل هذه ال�سلوكات 
اأن يكون لهم ب�سرعة رئي�س يت�سرف يف  اآمل   ...

امل�ستوى«.
ان ترتاجع عن  ال�سربة، وقبل  يف مواجهة هذه 

الربازيل  رف�ست  االأربعاء،  اأم�س  وتقبل  موقفها 
طارئة  م�ساعدات  قبول  -الثالثاء  االثنني  ليلة 
بقيمة 20 مليون دوالر اقرتحتها دول جمموعة 
منطقة  يف  احلــرائـــــق  ملكافحــــــة  ال�ســـــبع 

االأمازون. 
اأونيك�س  الربازيلي،  الرئي�س  مكتب  مدير  وانتهز 
ماكرون  اإميانويل  ملطالبة  الفر�سة  لورينزوين، 
ا من حريق  �ساخرا اأي�سً برعاية “م�ستعمراته”، 

نوتردام.

••الفجر – خرية ال�شيباين

ال  بول�سونارو،  وجايري  ماكرون  اإميانويل  بني      
�سيء ي�سري على ما يرام. هجوم للرئي�س الربازيلي 
على  تقريًبا،  اأ�سبوع  طيلة  الفرن�سي  نظريه  �سد 
االأمــــازون  غــابــات  يف  مذهلة  حــرائــق  خلفية 
املطرية. ت�ساعد التوتر يوم االأحد عندما اأدىل 
لربيجيت  م�سيئة  بت�سريحات  بول�سونارو  جايري 
اإدانته  ال�سبكات االجتماعية، بعد  ماكرون على 

بول�ضونارو.. الهجوم خري و�ضيلة للدفاع

حرائق الطبيعة تتحول اىل حرائق �ضيا�ضية

ترامب ينا�ضر ن�ضخته الربازيلية

ماكرون وزوجته يف مرمى النريان

هذا ما جنته ال�ضيا�ضة على رئة الر�س

يعتمد نهجا عدوانيا وجارحا:

جايري بول�سونارو، رئي�ض املواجهة امل�ستمرة...!
يهاجم الرئي�س الربازيلي فرن�سا اأو اأملانيا اأو الرنويج، لكن يف جرابه حلفاء اآخرين يف مقدمتهم ترامب

عندما عر�ست اإ�سرائيل م�ساعدتها
 على احلرائق، مل ترف�ض الرازيل

اأوروبا بنظامها وقيمها تزعج الرئي�ض 
الرازيلي، ومن هنا املواجهة احلالية

فر�ست قوانني م�سددة وحرمت البنات والن�ساء من التعليم 

رغم �سجّلها الوح�سي.. طالبان تتطلع اإىل ال�سلطة جمددًا
جدًل  اأث��ارت  التي  كابول  يف  حكومتها  اإىل  طالبان  اأ�ضارت  ثم  من  البائ�س”، 
اأو منظمة عميلة  اأية حكومة  توفر  “مل  البيان:  وقال  الت�ضعينات.  يف  وا�ضعاً 
النجاح والتقدم لأفغان�ضتان و�ضعبه، كما حققت الإمارة الإ�ضالمية و�ضتوا�ضل 
حت��ق��ي��ق��ه«.  وي��ل��ف��ت ك��ات��ب امل��ق��ال مل��وا���ض��ل��ة ط��ال��ب��ان الإ����ض���ارة اإىل احلكومات 
باأيدي قوى خارجية. ويعد  “دمى”  بو�ضفها  املنتخبة دميقراطياً  الأفغانية 
ر�ضمية مع  اإج��راء حمادثات  التي جعلت طالبان يرف�س  الأ�ضباب  اأح��د  ذلك 

ممثلي احلكومة الأفغانية. 
توا�سل الدعم.. وح�ضب كاتب املقال، ين�س اتفاق ال�ضالم على اإلزام طالبان 
بعدم ال�ضماح للقاعدة و�ضواها من التنظيمات املت�ضددة العابرة للحدود بتدبري 

•• وا�شنطن-وكاالت:

و�ضط اأنباء عن التو�ضل اإىل م�ضودة اتفاق �ضالم بني الوليات املتحدة وحركة 
طالبان يف اأفغان�ضتان بعد ع�ضرة اأ�ضهر من املفاو�ضات، لفت اأياز غول، حمرر 
جديد،  م��ن  ال�ضلطة  اإىل  احل��رك��ة  تطلع  اإىل  اأمريكا”،  “�ضوت  موقع  ل��دى 
م�ضرياً اإىل حملة اإعالمية جديدة تفاخر فيها مبا تعتربه “جناح” جتربتها 
ال�ضابقة يف احلكم. وح�ضب كاتب املقال، لطاملا انتقدت طالبان ب�ضبب حكمها 
الوح�ضي واأ�ضاليبها العنيفة، خالل توليها ال�ضلطة يف اأفغان�ضتان من 1996 
– 2001، عندما حرمت جميع البنات والن�ضاء من التعليم، وفر�ضت قوانني 

م�ضددة على احلياة اليومية، كحظر م�ضاهدة التلفزيون. 
اإعادة نظر ..  وبراأي الكاتب، مع قرب التوقيع على اتفاق �ضالم مع الوليات 
القوات  خ��روج  اأفغانية، مع  اأهلية  ح��رب  من  عاماً   18 ينهي  قد  ما  املتحدة، 
الأمريكية وقوات التحالف بحلول نهاية 2020، بداأت طالبان تعيد التفكري 
“تويل  املا�ضي:  الإثنني  يوم  احلركة  ن�ضرته  بيان  �ضمن  وج��اء  ال�ضلطة.   يف 
ولل�ضعب  لبلدها  والرفاه  احلرية  لتوفري  ق�ضوى  اأهمية  الإ�ضالمية  الإم��ارة 

اإرهاب دويل انطالقاً من اأفغان�ضتان. ولكن ممثلني عن احلكومة الأمريكية 
ع��ن دعمها  التخلي  ت��در���س  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  يعني  ذل��ك ل  اإن  ي��ق��ول��ون 
للحكومة الأفغانية وقواتها الأمنية.  وكتب زملاي خليل زاده، كبري املفاو�ضني 
الأمريكيني، على تويرت: “ل ينبغي لأي كان اأن ينخدع بالربوباغندا. �ضوف 
ندافع عن القوات الأفغانية اليوم وبعد التو�ضل لأي اتفاق مع طالبان. وتتفق 
جميع الأطراف على اأن م�ضتقبل اأفغان�ضتان �ضوف يتحدد من خالل مفاو�ضات 

بني جميع الأطراف الأفغانية«. 
الأخ��ري فرتة خم�س  بيان طالبان  يناق�س  الكاتب،  وب��راأي   .. القبور  �سالم 
�ضنوات من حكم التنظيم الأ�ضويل، عندما فر�س منطاً مت�ضدداً من ال�ضريعة 

الإ�ضالمية على معظم املناطق الأفغانية، وحرم البنات من التعليم والن�ضاء 
من العمل خارج بيوتهن. ورغم اأن طالبان اأر�ضى ال�ضالم يف اأفغان�ضتان يف تلك 

الفرتة، لكن نقاداً اأ�ضاروا اإليه با�ضم “�ضالم القبور«.
خلع  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  ع�ضكري  حتالف  جنح   ،2001 اأواخ���ر  ويف 
طالبان لإيوائه قادة القاعدة الذين اتهموا بتنفيذ هجمات اإرهابية فتاكة �ضد 

الوليات املتحدة، يف �ضبتمرب) اأيلول( من ذلك العام. 
�ضد  و�ضن حركة مت��رد  �ضفوفه،  تنظيم  الإ���ض��الم��ي  التنظيم  اأع���اد  ث��م  وم��ن 
حكام اأفغان تلقوا دعماً اأمريكياً. وح�ضب تقييمات ع�ضكرية اأمريكية، ي�ضيطر 

طالبان اليوم على قرابة ن�ضف 407 منطقة اأفغانية. 
حتذير ر�سمي .. وي�ضري الكاتب لتحذير اأطلقته احلكومة الأفغانية، التي 
ا�ضتبعدت من املحادثات اجلارية بني الوليات املتحدة وطالبان، من اأنها لن 
حتققت  التي  واملكا�ضب  احل��ايل،  احلكم  نظام  يقو�س  �ضالم  اتفاق  اأي  تقبل 
اأث��ار ذلك  امل��راأة. وقد  الإن�ضان وحرية  يتعلق بحقوق  يف ظله، وخا�ضة يف ما 
خماوف من عودة اأفغان�ضتان اإىل احلرب الأهلية التي �ضهدها اإبان الت�ضعينيات 

اإن ان�ضحبت قوات اأجنبية من البالد. 
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عربي ودويل
 كوريا اجلنوبية ت�ستدعي �سفري اليابان 

•• �شول-رويرتز:

ا�ضتدعت كوريا اجلنوبية �ضفري اليابان لالحتجاج على قرار اإلغاء متتعها 
بتي�ضريات ت�ضديرية والذي دخل حيز التطبيق ام�س الأربعاء و�ضط خالف 
�ضيا�ضي واقت�ضادي اآخذ يف التفاقم. واأزالت اليابان جارتها كوريا اجلنوبية 
بال�ضركاء  ال��ب��ي�����ض��اء( اخل��ا���ض��ة  ب��ا���ض��م )ال��ق��ائ��م��ة  ي��ع��رف  ال�ضهر مم��ا  ه���ذا 
التجاريني الذين يتمتعون مبزايا تف�ضيلية، وهو ما يعني تعقيد اإجراءات 
هذا  ودف��ع  الب�ضائع.  م��ن  جمموعة  اإم����دادات  تباطوؤ  واحتمال  الت�ضدير 
القرار كوريا اجلنوبية لرفع اليابان من القائمة التف�ضيلية واإلغاء اتفاق 
القومي  الأمن  م�ضت�ضار  نائب  كيم هيون-ت�ضوجن  وقال  املعلومات.  لتبادل 
اإلغاء تي�ضريات  الكوري اجلنوبي اإن من املوؤ�ضف ب�ضدة دخول قرار اليابان 

الت�ضدير حيز التطبيق.

اإعفاءات  وا�ضنطن  منحتها  التي  الثماين  ال��دول  اإح��دى 
عقوبات  فر�س  ومت  طهران.  من  مبا�ضرة  النفط  ل�ضراء 
ع��ل��ى ط��ه��ران ب��ع��د ان�����ض��ح��اب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دونالد 
التو�ضل  مت  ال��ذي  الإي���راين  النووي  التفاق  من  ترامب 

اليه يف عهد �ضلفه باراك اأوباما.
وال��دول الأخ��رى املوقعة، بينها دول اأوروبية كربى، غري 

موافقة على خطوة ترامب.
وا�ضحا  “تلقيت كالما  الثالثاء  اآب��ي  ج��واد ظريف  وابلغ 
اأنه ل يرغب يف �ضنع  من املر�ضد الأعلى )علي( خامنئي 

وحيازة وا�ضتخدام اأ�ضلحة نووية«.
وقال اآبي “اليابان ترغب يف موا�ضلة اجلهود الدبلوما�ضية 

•• يوكوهاما-اأ ف ب:

الرئي�س  لقاء  اآب��ي  �ضينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  يعتزم 
املقبل فيما  ال�ضهر  الإي��راين ح�ضن روح��اين يف نيويورك 
توا�ضل طوكيو م�ضاعيها للقيام بدور فاعل يف املحادثات 

لنزع فتيل التوتر يف ال�ضرق الأو�ضط.
الرتتيب  مت  اإن��ه  اأم�س  اليابانية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
للقاء خالل زيارة وزير اخلارجية الإي��راين حممد جواد 
هام�س  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  و�ضيتم  ال��ث��الث��اء.  لطوكيو  ظ��ري��ف 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
وال��ي��اب��ان م��ن ك��ب��ار م�����ض��ت��وردي النفط الإي�����راين، وكانت 

اإي��ران يف حزيران/ اآب��ي  ا�ضتقرار الو�ضع«. وزار  اأج��ل  من 
اآي����ة اهلل ع��ل��ي خامنئي  امل��ر���ض��د الأع���ل���ى  ي��ون��ي��و وال��ت��ق��ى 
والرئي�س روحاين يف م�ضعى لتخفيف التوتر بني طهران 

ووا�ضنطن.
انعقاد  اثناء  لبياريت�س  بزيارة خاطفة  وقام جواد ظريف 
حدة  لتخفيف  امل�����ض��اع��ي  اط���ار  يف  ال�ضبع  جم��م��وع��ة  ق��م��ة 

التوتر بني اإيران والوليات املتحدة.
ومل يلتق الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب جواد ظريف، 

لكنه ابدى انفتاحا على لقاء روحاين يف م�ضتقبل قريب.
واعلن روحاين اأن اجتماعا ل ميكن اأن يح�ضل اإل اإذا األغت 

الوليات املتحدة اأول العقوبات.

رئي�ض الوزراء الياباين يعتزم لقاء روحاين 

ال�������ض���راك���ة م���ع ال����راب����ط����ة.... ل 
بع�س   ... الن����ب����ط����اح.  مي��ك��ن��ن��ا 
يف  ق�����ال  مطلوب”،  ال����ك����ربي����اء 
ت���غ���ري���دة ال���ث���الث���اء ل���رف���اق���ه يف 

احلزب.
    اما من جانب حركة 5 جنوم، 
ال��ف��ع��ل، وخ��ا���ض��ة على  ف���اإن ردود 
كانت  الج���ت���م���اع���ي���ة،  ال�����ض��ب��ك��ات 
التو�ضل  اق��رتب  اأك��ر عنًفا كلما 
الدميقراطيني،  م��ع  ات��ف��اق  اإىل 
البنوك  “حزب  ب��اأن��ه��م  املتهمني 

وال�ضتبل�ضمنت«.
األي�ضاندرو دي  اأن     من الوا�ضح 
ال�ضخ�ضيات  اأك��ر  اأح��د  باتي�ضتا، 
جن�����وم،   5 ح����رك����ة  يف  ����ض���ع���ب���ي���ة 
ي���ع���ار����س ه�����ذا ال���ت���ف���او����س، ومل 
اإع��ادة ربط  ل  اأنه كان ُيف�ضّ يخف 
اق���رتح يف  كما  ب��ال��راب��ط��ة  ال�ضلة 
�ضالفيني  ماتيو  الأخ���رية،  الأي��ام 

باإ�ضرار:
فتحت  ق��د  ال��راب��ط��ة  اأن  “راأيت   
ن��واف��ذ ج��دي��دة حل��رك��ة 5 جنوم، 

وهذا يبدو يل �ضيًئا جيًدا”.
 غ��ري ان اغ��ل��ب��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ني يف 
5 جن�����وم، رف�������ض���وا هذه  ح���رك���ة 
حماولة  م��ف�����ض��ل��ني  ال��ف��ر���ض��ي��ة، 
تغيري الفر�س جذريا وقطع جزء 

من الطريق مع الي�ضار.
التفاق  اإن  احل������الت،  ك���ل  يف     
ب����ني ح���رك���ة 5 جن�����وم واحل�����زب 
توقيعه،  مت  اإذا  ال��دمي��ق��راط��ي، 
مبنطق  اجل��ان��ب��ني،  م��ن  �ضيكون، 
اأ�ضا�ضا  اخ��اك ل بطل، فهو  مكره 
يف ن���ظ���ر ال���ع���دي���د م����ن ال����ن����واب، 
�ضالفيني،  ماتيو  وق��ف  اج��ل  م��ن 
املبكرة  املاأ�ضاوية  العودة  وجتنب 

اإىل �ضناديق القرتاع.
 فحول �ضل�ضلة كاملة من امل�ضائل 
)البنى التحتية والهجرة ومرونة 
ال��ت��ع��اي�����س بني  ف���اإن   ،)... ال��ع��م��ل 
والدميقراطيني  جنوم   5 حركة 

�ضيكون متفجرا.

»اأنا متعب«
ك��اد لويجي  ال��ث��الث��اء،      �ضباح 
دي م��اي��و، زع��ي��م ح��رك��ة 5 جنوم 
���ض��يء م���ن خالل  ي��ن�����ض��ف ك���ل  اأن 
طرحه ك�ضرط للتحالف املحتمل 
احلكومة  ل���رئ���ي�������س  ال���ت���ج���دي���د 
املنتهية وليته، جوزيبي كونتي: 
الدميوقراطيون  ي��ق��ل  مل  “اإذا 
غري  من  فاإنه  “كونتي”،  ل�  نعم 
املجدي ان نلتقي، لقد �ضئمت من 
 ،“ ال�ضغرية  ال�ضيا�ضوية  الألعاب 
ي�ضتمد قوته  وه��و  ق��ال دي مايو 
م��ن ك��ون اأن��ه لئن ان��ه��ارت حركة 
واحد  ع��ام  يف  انتخابيا  جن��وم   5
ون���زل���ت  ن���ق���ط���ة   17 )خ���������ض����رت 
النتخابات  يف  ب��امل��ائ��ة   17 اإىل 
الأوروب����ي����ة الخ������رية(، ف��اإن��ه��ا ل 
الأوىل يف  ال���ق���وة  ع���ددي���ا،  ت�����زال 
ال����ربمل����ان ب�����ض��ب��ب ان��ت�����ض��اره��ا يف 

انتخابات عام 2018. 
5 جن���وم،  ب��ال��ن�����ض��ب��ة حل���رك���ة      
الذي كان  يقدم جوزيبي كونتي، 
غام�ضا  حماميا  املا�ضية  ال�ضنة 
م��ي��زة كونه  ال��ن��ا���س،  ن��ك��رة لعامة 
يف  �ضعبية  الأك��ر  ال�ضيا�ضي  الآن 
الآراء  م��ن  باملائة   61( اإيطاليا 
حّيا  ت��غ��ري��دة،  ويف  الإي��ج��اب��ي��ة(. 
الثالثاء  ��ا  اأي�����ضً ت��رام��ب  دون���ال���د 
“رجل  كونتي”،  “جوزيبي 
يبقى  اأن  واآم������ل  ج�����ًدا  م���وه���وب 

رئي�ًضا للوزراء«.
ب����ال����ن���������ض����ب����ة  ال������ع������ك�������������س،       
كونتي  ا�ضم  بدا  للدميقراطيني، 
يف ال��ب��داي��ة ع�����ض��ري ال��ه�����ض��م. ان 
م�ضتعد  ال��دمي��ق��راط��ي،  احل����زب 
5 جنوم،  م���ع ح��رك��ة  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
الوزاري  الفريق  ميّثل  اأن  �ضرط 
اجل����دي����د ق��ط��ي��ع��ة وا����ض���ح���ة مع 
مع  ال�ضابقة  احلكومية  التجربة 
ب��زع��ام��ة ماتيو  ال��ي��م��ني  اأق�����ض��ى 
هنا  ل�����ض��ن��ا  “نحن  ���ض��ال��ف��ي��ن��ي: 
كرر قادة  لنحل حمل الرابطة”، 

اي�ضا  ول���ك���ن  ذات����ي����ة،  ط���م���وح���ات 
اأ�ضواك �ضيا�ضية خطرية.

على  امل�ضادقة  املع�ضكرين  ففي   
اأعداء الأم�س  فكرة التحالف مع 

�ضعبة وموؤملة.
)احلزب  ال�ضابق  ال��وزي��ر  وي���رى   
الدميقراطي(، كارلو كاليندا، ان 

عقد اتفاق مع ال�ضعبويني الذين 
هي  ال�ضياديني  ب�ضعادة  يغازلون 

عملية انتحارية: 
ماي����و  ودي  غ��ري��������������ل��و  ي�����ض��ع   “
اإنذارات نهائية بخ�ضو�س رئي�س 
الذي  كونتي  جوزيبي  احلكومة 
وّق���ع ك��ل م��ا ه��و ���ض��يء يف حكومة 

الذين  ال���دمي���ق���راط���ي،  احل�����زب 
��ا مب��راج��ع��ة فورية  اأي�����ضً ط��ال��ب��وا 
لقوانني املرا�ضيم املتعلقة بالأمن 
ماتيو  اراده�������ا  ال���ت���ي  وال���ه���ج���رة 
جوزيبي  عليها  وواف��ق  �ضالفيني، 

كونتي.
    رغم حتفظاتهم والم البطن 

ل���ل���ع���دي���د م����ن ال���ن�������ض���ط���اء، ف����اإن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني اب��ت��ل��ع��وا اأخ����رًيا 
لتفادي  ك��ون��ت��ي  ج���وزي���ب���ي  ا����ض���م 
فالف�ضل  برمتها،  العملية  اإف�ضال 
�ضناديق  اإىل  ال������ع������ودة  ي���ع���ن���ي 
�ضالفيني  م��ات��ي��و  م���ع  الق������رتاع 
امل��رتّب�����س، ويف م��وق��ع ق���وة. لقد 

خ�ضر زعيم الرابطة، الذي قطع 
5 جنوم،  م���ع ح���رك���ة  ال��ت��ح��ال��ف 
خ��م�����س ن��ق��اط يف ���ض��ه��ر واح����د يف 
ا�ضتطالعات الراأي، لكنه ل يزال 
فا�ضل   33 ب�  ال�ضدارة  يتقدم يف 

7 باملائة من نوايا الت�ضويت.
    »مل ن��ق��م ب���اأي اع��رتا���س على 
�ضرح يف الأخري الوزير  كونتي”، 
غراتزيانو  ال�ضابق  الدميقراطي 
ديلريو، متهماً جنود بيبي غريلو 
اأي  ت���ق���دمي  رغ���ب���ت���ه���م يف  ب���ع���دم 

تنازل؛ يقال اإن لويجي دي مايو 
وزارة  حقيبة  ب��ت��ويل  ط��ال��ب  ق��د 
الداخلية ونائب رئي�س احلكومة. 
ومت جتاوز اجلمود يف اخر حلظة 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، واأك������دت ح���رك���ة 5 
جنوم اأن زعيمها ل يطمح لتويل 

الداخلية.

»فتحات«
اأج���ل  م���ن  ه����ذه احل�����رب  وراء     
تتخفى  ال�������وزاري�������ة  امل���ن���ا����ض���ب 

يف اأزمة �سيا�سية:

اإيطاليا: نحو زواج م�سلحة يف قمة الدولة...!
وراء حرب املنا�سب الوزارية تتخفى طموحات ذاتية، ولكن اأي�سا اأ�سواك �سيا�سية خطرية

ميثل كونتي حلركة 5 جنوم، ال�سيا�سي الأكرث �سعبية يف اإيطالياالتعاي�ض بني ال�سعبويني والدميقراطيني �سيكون متفجرا

التجديد لرئي�ض احلكومة املنتهية وليته
 �سرط، كاد ين�سف املفاو�سات بني احلزبني

اخليار: الهاوية لإيطاليا ،اأو التفاق 
بني حركة 5 جنوم واحلزب الدميقراطي

�ضالفيني..  خ�ضر جولة ام املعركة؟ دي مايو.. كونتي او ل احد!

كونتي.. البقاء ربانا لل�ضفينة

احلزب الدميقراطي يتحالف مع عدو الم�سماتاريال..  التكليف او النتخابات املبكرة

اتفاق.  اإىل  التو�سل  اإمكانية  من 
“التفاهم مع احلزب الدميقراطي؟ 
لي�س �سهاًل”، هكذا كتب وزير النقل 
على  تونينيلي  دانيلو  ال�ســــــابق 
تويرت، م�سيًفــــا:“نحن يف مفتــــرق 

طــــرق.
ومن  الإيطاليا،  الهاوية  جهة،  من   
اإىل  التو�سل  اإمكانية  اأخــرى،  جهة 
الدميقراطي”.  احلــزب  مع  اتفاق 
اإن التحالف املحتمل، اإذا كان هناك 
يف  الــيــه  التو�سل  �سيتم  حتــالــف، 
بعد  اجلــراح  مبلقط  االحـــوال  كل 

االتهامات املتبادلة والتحذيرات.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

امل�ساورات،  مــن  يومني  ختام  يف      
اللحظة  يف  ــالب  ــق ان وبــا�ــســتــثــنــاء 
رئي�س  يكون  ان  يــرّجــح  االأخـــرية، 
�سريجيو  االإيـــــطـــــايل،  الــــدولــــة 
اأم�س  مــ�ــســاء  كــّلــف  مــاتــاريــال، قــد 
واحلزب  جنوم   5 حركة  االأربعاء 
احلكومة  بت�سكيل  الــدميــقــراطــي 

االإيطالية اجلديدة.
مفاو�سات  الطرفان  خا�س  لقد      
�ساقة يوم اأم�س االأول الثالثاء، اإال 
واثقة  كانت  احلزبني  قــيــادات  ان 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ي�ضارك جودو الإمارات يف مناف�ضات 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
ت���ون�������س خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 30 
اخلام�س  وحتى  احل��ايل  اأغ�ضط�س 
تقام  وال��ت��ي   ، املقبل  �ضبتمرب  م��ن 
العمرية  املنتخبات  م�ضتوى  على 
غرار  على  ال�ضنية  الأن��دي��ة  وف��رق 
للجودو  اأ�ضيا  غ��رب  احت��اد  بطولة 
ب��ه��دف زي�����ادة ع���دد امل���ب���اري���ات مبا 
التي يهدف  الفنية  الفائدة  يحقق 
امل�ضارعة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  لها 
واجلودو برئا�ضة حممد بن ثعلوب 
الدرعي ورويته الفنية التي تهدف 

الفئات  بتلك  اله��ت��م��ام  م��ن  مل��زي��د 
القادمة  امل��رح��ل��ة  ال��ع��م��ري��ة خ���الل 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى ف�����رق امل���راح���ل 
امل�ضاركات  زي�������ادة  م����ع  ال���ع���م���ري���ة 
وت�ضهد   .. ال���ه���ادف���ة  اخل���ارج���ي���ة 
م�ضاركة  ال��ع��رب��ي��ة  ت��ون�����س  ب��ط��ول��ة 
14 منتخبا واأكر من 36 فريقا 
من خمتلف اأندية اجلودو العربية 
مل��خ��ت��ل��ف امل����راح����ل ال���ع���م���ري���ة من 

اجلن�ضني .
التي  الإم���ارات  بعثة ج��ودو  وت�ضم 
ال�ضجواين  جا�ضم  حممد  يراأ�ضها 
الأمني العام امل�ضاعد ع�ضو الحتاد 
البالد  التي تغادر  العربي للجودو 
ي����وم غ���د اجل��م��ع��ة بجانب  م�����ض��اء 

 3 م���ن  امل���ك���ون  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
و�ضعيد  ح���ارب جمعة  ه��م  لع��ب��ني 
الدرمكي  ح�����ض��ن  وع���ل���ي  ال��ن��ق��ب��ي 
كلباء،  احت���اد  ن��ادي��ي  بعثة  بجانب 

فريق  قائمة  ت�ضم  حيث  والظفرة 
عي�ضى  هم  لعبني   8 كلباء  احت��اد 
حممد جميل واحمد جا�ضم ،را�ضد 
وعبداهلل  في�ضل  وزاي��د  احلو�ضني 
حمو  الرحمن  وعبد  ح��ارب  �ضعيد 
حمو  وع��ب��داهلل  ال�ضام�ضي  و�ضعيد 
امل��ك��ون م��ن جعفر  واجل��ه��از الفني 
ال��ن��خ��ل��ي وحم��م��د ح��ل��م��ي بجانب 

الطاقم الإداري.
اأما بعثة نادي الظفرة فقد �ضمت 
�ضامل  ف��ي�����ض��ل  ه���م���ا  لع���ب���ني   3
الرحمن  وع���ب���د  م���ب���ارك  و���ض��ع��ي��د 
التواب  ال�ضيد عبد  ال�ضيد واملدرب 
 .. الإداري��ة للفريق  البعثة  بجانب 
العربية  البطولة  فعاليات  ويعقب 

الوطني  ملنتخبنا  مع�ضكر  اق��ام��ة 
للنا�ضئني للجودو بتون�س ، والذي 
املقبل  �ضبتمرب   12 حتى  ي�ضتمر 
بطولة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ا���ض��ت��ع��دادا 
ي�ضت�ضيفها  والتي  للجودو  اخلليج 
اعتبارا  للجودو  الكويتي  الحت���اد 

املقبل.. �ضبتمرب  من 25 
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر- ي�����ض��ارك حممد 
ال�����ض��ج��واين الأم����ني العام  ج��ا���ض��م 
العربي  الحت�����اد  ع�����ض��و  امل�����ض��اع��د 
ل���ل���ج���ودو يف اج���ت���م���اع���ات الحت����اد 
ال���ع���رب���ي ل���ل���ج���ودو ال���ت���ي ت��ع��ق��د يف 
البطولة  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ت���ون�������س 
للمنتخبات  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والنا�ضئات  ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني  والأن����دي����ة 

والأ�ضبال والرباعم ، حيث يت�ضمن 
البطولة  تقارير  الأع��م��ال  ج��دول 

برنامج  واعتماد  املا�ضية  العربية 
مباريات مو�ضم 2020 والدورات 

التنظيم  جم����الت  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والإدارة وللمدربني واحلكام .

•• ت�شيونغ جو-الفجر

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  و���ض��ل��ت 
الكورية  ل��ل��ع��ا���ض��م��ة  ت���اي  ل��ل��م��واي 
يف  “�ضيوؤول” للم�ضاركة  اجلنوبية 
العاملية  القتالية  الأل��ع��اب  بطولة 
ت�ضيونغ  م��دي��ن��ة  ���ض��ت��ق��ام يف  وال��ت��ي 
كيلو   140 ح��وايل  تبعد  التي  جو 
مرتا من العا�ضمة الكورية �ضوول 
، وال���ت���ي ت�����ض��ه��د م�����ض��ارك��ة ح���وايل 
دول  خمتلف  م��ن  مقاتل  اآلف   4
الدفاع  األ���ع���اب  ال��ع��امل يف خم��ت��ل��ف 
ع����ن ال���ن���ف�������س م����ث����ال امل��������واي ت���اي 
،ال��ت��اي��ك��ون��دو، ال��وو���ض��و ، اجل����ودو، 
كيندو، املالكمة التايالندية، اجلو 
والتي  ال���رك���ل،  وم��الك��م��ة  جيت�ضو 
يوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  مناف�ضاتها  ت��ب��داأ 
غد اجلمعة 30 اأغ�ضط�س  احلايل 

املقبل  اجلمعة  ي��وم  حتى  وت�ضتمر 
املوافق  6 �ضبتمرب.

البالد  غ���ادرت  التي  البعثة  وراأ����س 
اأم�س  ال���دويل  اأبوظبي  مطار  ع��رب 
الأول ال�ضيد يا�ضر �ضامل ال�ضاعدي 
نائب رئي�س احتاد الإمارات للمواي 
، وت�ضم  ب��وك�����ض��ي��ن��ج  وال��ك��ي��ك  ت���اي 

مونغوكن  ال���ت���اي���الن���دي  امل�������درب 
املعت�ضم  اأم���ني  ال����دويل  وال���الع���ب 
ال����ذي ي�����ض��ارك يف م��ن��اف�����ض��ات وزن 
ملن�ضة  ت��ط��ل��ع��ا  ك���ج���م   71 حت����ت 
ال���ت���ت���وي���ج م���وا����ض���ل���ة ل���ت���األ���ق���ه يف 
القتال  ف����ن����ون  ال�����ع�����اب  خم���ت���ل���ف 
.. و����ض���رح ن���ائ���ب رئ��ي�����س الحت����اد 

تلك  امل�ضاركة يف  باأن  البعثة  رئي�س 
توجيهات  على  بناء  تاأتي  البطولة 

من  ملزيد  ال��ن��ي��ادي  ع��ب��داهلل  �ضعادة 
الإع�����داد ل���ض��ت�����ض��اف��ة ب��ط��ول��ة اأمم 

يف   2019 لعام  تاي  للمواي  اآ�ضيا 
احتفالت  �ضمن  ال��ق��ادم  دي�ضمرب 

والتي  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  ال����ب����الد 
اأكر من  اأن ت�ضهد م�ضاركة  يتوقع 
املوافقة  ج��اءت  اأن  بعد  دول��ة   40
قدرات  يف  ثقة  ب��الإج��م��اع،  القارية 
اإ�ضهار  بالرغم من حداثة  الحت��اد 
حيث   ،2017 م���اي���و  يف  الحت�����اد 
اجلنوبية  ك����وري����ا  ب���ط���ول���ة  ت�����ض��م 
العامل من كوريا  املقاتلني يف  اأب��رز 
واليونان  ولتفيا  ورو�ضيا  وفرن�ضا 
بلجيكا والعديد من الدول العربية 
البطولة  م��ن��اف�����ض��ات  و�ضتخ�ضع   ،
الأجهزة  مل�ضاعدة  الفيديو  لرقابة 
الوكالة  ت���واج���د  م���ع  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل��ن�����ض��ط��ات مما 
ي�ضاهم يف رفع امل�ضتوى. واأ�ضاف - 
اأن م�ضاركة احتاد الإمارات  ل �ضك 
يف  بوك�ضينج  والكيك  ت��اي  للمواي 
العاملية  الريا�ضية  الإح����داث  مثل 

اأ�ضبحت  اأن  ب��ع��د  ���ض��روري��ا  اأ���ض��ب��ح 
اأب���و ظبي  الإم�����ارات  دول���ة  عا�ضمة 
للمواي  ال���ع���رب���ي  ل���الحت���اد  م���ق���را 
ال�ضيد طارق حممد  تاي، وما فوز 
 – الإدارة  جمل�س  ع�ضو  امل��ه��ريي 
التنفيذي لالحتاد بع�ضوية  املدير 
الدويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
ملكانه  لدليل  م��وؤخ��را  ت��اي  للمواي 
والتي  اللعبة،  جم��ال  يف  الإم����ارات 
واإ�ضرتاتيجية  خ��ط��ة  �ضمن  ت��اأت��ي 
اأبوظبي مركزا  ت�ضبح  باأن  الحتاد 
اإقليميا لتطوير ريا�ضة املواي تاي 
يف ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 
ل��دى الحت���اد حافزا  �ضكل  وال���ذي 
جديد  اإجن����از  ع��ن  للبحث  وداف���ع���ا 
ي�ضاف اإىل �ضل�ضلة اجنازات اأبطال 
املنتخب يف كافة م�ضاركاتهم املحلية 

، والعربية والدولية.

جودو الإمارات ي�سارك يف البطولة 
العربية بتون�ض

منتخب املواي تاي ي�سارك يف بطولة العامل للفنون القتالية بكوريا 

•• اأبوظبي-الفجر

املحرتفني  رابطة  رئي�س  اجلنيبي  نا�ضر  عبداهلل  �ضعادة  وجه 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو  اإىل  التهنئة  الإم��ارات��ي��ة 
الأعلى لالأمومة  املجل�س  العام رئي�س  الن�ضائي  رئي�س الحتاد 
“اأم  الأ���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�س  وال��ط��ف��ول��ة 

الإمارات” مبنا�ضبة يوم املراأة الإماراتية الذي يقام هذا العام 
حتت �ضعار “املراأة رمز الت�ضامح«.

امل����راأة يف كافة  الإم�����ارات يف مت��ك��ني  ب��ن��م��وذج  واأ����ض���اد اجلنيبي 
اأن الن�ضاء �ضاهمن  املجالت مبا فيها املجال الريا�ضي، موؤكدا 
البارز  ح�ضورهن  خالل  من  الإماراتية  القدم  كرة  تطوير  يف 
اأو احتاد الإم��ارات لكرة  �ضواء يف رابطة املحرتفني الإماراتية 

القدم اأو الأندية املحرتفة ككفاءات اإدارية وتنفيذية.
“القيادة  وتابع رئي�س رابطة املحرتفني الإماراتية، مو�ضحا: 
ال����الحم����دود للمراأة  ل��ن��ا م���ث���ال ب��دع��م��ه��ا  ال��ر���ض��ي��دة ر���ض��م��ت 
الإماراتية  امل����راأة  ل��ي��وم  ال��دول��ة  تخ�ضي�س  وم���ا  الإم���ارات���ي���ة، 
والحتفال به �ضنوياً، اإل تاأكيد على الدور الذي تقوم به املراأة 

الإماراتية يف م�ضرية التنمية والتطور يف دولة الإمارات.

اجلنيبي يهنئ »اأم الإمارات« مبنا�سبة 
يوم املراأة الإماراتية

•• العني –الفجر:

 ي�ضتعد منتخبنا الوطني للنا�ضئني 
�ضقيقه  مل��واج��ه��ة   2004 م��وال��ي��د 
امل��ن��ت��خ��ب ال�����ض��ع��ودي ي���وم ب��ع��د غد 
اجلمعة يف التجربة الودية الثانية 
الداخلي  الأب��ي�����س  مع�ضكر  �ضمن 
العني  م���دي���ن���ة  يف  ح���ال���ي���ا  امل����ق����ام 
للت�ضفيات  ا���ض��ت��ع��دادت��ه  اإط����ار  يف  
الآ�ضيوية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 
اآ�ضيا املقررة يف قريغ�ضتان �ضبتمرب 

املقبل .
ال���ن���ا����ض���ئ���ني خ�ضر  اأب���ي�������س  وك������ان 
اأم�����ام  الأوىل  ال����ودي����ة  ال���ت���ج���رب���ة 
اأهداف  بثالثة  ال�ضعودي   �ضقيقه 

التي  امل����ب����اراة  ه���دف���ني يف  م��ق��اب��ل 
طحنون  ا�ضتاد  على  اأم�����س  اأقيمت 

بن حممد بالقطارة .
مدير  ال���ي���ع���ق���وب���ي  �����ض����امل  وق�������ال 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني اأن 
مع�ضكر العني ميثل مرحلة مهمة 
املنتخب  اإعداد  جدا �ضمن مراحل 
ل��ل��ت�����ض��ف��ي��ات الآ����ض���ي���وي���ة امل��ق��ب��ل��ة ، 
املنتخب  مع  الودية  املباراة  وا�ضفا 
ال�ضعودي باأنها كانت جتربة مفيدة 
للجهاز الفني خا�ضة واأن املنتخب 
ال�ضعودي متوج ببطولة غرب اآ�ضيا 
الأخرية ويتمتع با�ضتقرار وتوليفة 

متجان�ضة .
التجمع  اأن  ال��ي��ع��ق��وب��ي  واأ�����ض����اف 

�ضيكون  النا�ضئني  لأب��ي�����س  املقبل 
دبي   يف  �ضبتمرب   3 ال��ث��الث��اء  ي���وم 

قبل التوجه اإىل املع�ضكر اخلارجي 
�ضيقام  وال�������ذي  اأوزب���ك�������ض���ت���ان  يف 

�ضبتمرب   13 اإىل   5 م��ن  ل��ل��ف��رتة 
وديتني  م��ب��ارات��ني  يتخلله  امل��ق��ب��ل 

بالذكر  اجل��دي��ر   . اأوزبك�ضتان  م��ع 
للنا�ضئني  منتخبنا   جمموعة  اأن 

 “ قريغيز�ضتان  منتخبات  ت�ضم 
 ، ل��ب��ن��ان   ، ال��ع��راق   ، “ امل�ضت�ضيف 

وتبداأ مناف�ضات املجموعة يوم 18 
�ضبتمرب القادم . 

اأبي�ض النا�سئني ي�ستعد ملواجهة �سقيقه ال�سعودي يف الودية الثانية اجلمعة 
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•• دبي-الفجر

لل�ضباقات  ال�����دويل  الحت�����اد  اأف�����رد   
م�ضاحات  ام-  اأي  -ي����و  ال��ب��ح��ري��ة 
كبرية يف الإ�ضدار والكتيب ال�ضنوي 
اخل���ا����س ب��ال��ب��ط��ولت ع���ام 2018 
ال���ك���ام���ل لكل  ال���ر����ض���د  م��ت�����ض��م��ن��ا 
الأحداث والفعاليات الريا�ضية التي 
قارات  ح��ول  تنظيمها  على  ي�ضرف 

العامل.
البحرية  الإم��ارات  ريا�ضة  وح�ضلت 
على حيز وم�ضاحات كبرية يف الكتاب 
والذي   2018 لبطولت  ال�ضنوي 
يوزع على جميع الحتادات الوطنية 
واآ�ضيا  اأوروب���������ا  ال����ع����امل  ق�������ارات  يف 

واإفريقيا والأمريكتني واأ�ضرتاليا 
و�ضلت  ريا�ضة الإمارات على ن�ضيب 
الأ�ضد من امل�ضاحة يف الإ�ضدار الذي 
القطع  م��ن  88 �ضفحة  على  ح��وي 
اجن���ازات  لتوثيق  خ�ض�ضت  الكبري 
جن���وم ال��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 84 
ال����زوارق  ت��ن��وع��ت ب��ني  ف��ئ��ة خمتلفة 

ال�ضريعة والدراجات املائية
وق����ال ح��ري��ز امل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
للريا�ضات  الإم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س 
البحرية  ال��ري��ا���ض��ات  اأن  ال��ب��ح��ري��ة 
واملرتبة  امل��ك��ان��ة  حت��ت��ل  الإم���ارات���ي���ة 
تفوق  دل��ي��ال  وي��ك��ف��ي  ع��امل��ي��ا  الأوىل 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  ال���دول���ة  اأب���ن���اء 
وامل�������ض���ارك���ات ال��دول��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
الأن�������ض���ط���ة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت����اد 
الدويل -يو اأي ام- �ضنويا ف�ضال عن 
البحرية  لالأندية  الالفت  احل�ضور 
على م�ضتوي الدولة يف اأبوظبي ودبي 
تزال  ما  والتي  والفجرية  وال�ضارقة 
واإجناح  تنظيم  يف  الرئي�س  الالعب 
با�ضت�ضافتها  العاملية  الأح��داث  كافة 

املتميزة ملختلف الفعاليات �ضنويا..
الكبري  ال���دع���م  امل����ر  وث���م���ن ح���ري���ز 
ال��ر���ض��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وامل�ضتمر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
وال�������دور ال��ك��ب��ري ل��ل��م�����ض��ئ��ول��ني عن 
ال���ذي �ضهل مهمة  الأم���ر  ال��ري��ا���ض��ة 
التتويج  م��ن�����ض��ات  اإىل  ال���و����ض���ول 

واحتالل املكانة واملرتبة الأوىل عامليا 
يف العديد من البطولت العاملية

واأ����ض���اد ب��ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ب��رية التي 
بينها  2018 وم��ن  ع��ام  حتققت يف 
العاملية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأف�����ض��ل  تنظيم 
لل�ضباقات  ال���دويل  الحت���اد  ب�ضهادة 
على  ال�ضوء  �ضلط  وال��ذي  البحرية 
الكتاب  يف  الأح��������داث  م���ن  ال��ك��ث��ري 
وح�ضور  رع��اي��ة  بينها  م��ن  ال�ضنوي 
�ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي 
ويل عهد الفجرية ملناف�ضات بطولة 
ال�ضريعة  ال������زوارق  ل��ن��ا���ض��ئ  ال���ع���امل 
ال�ضاحل  ع���رو����س  يف  ج����رت  وال���ت���ي 
ال�����ض��رق��ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 14-

نظمها  والتي  املا�ضي  نوفمرب   17
للريا�ضات  ال���دويل  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 

البحرية 
وق��������ال رئ����ي���������س احت��������اد الإم�����������ارات 
اأن الإم�����ارات  ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة 
نالت التكرمي يف اأبهى �ضورة متثلت 
يف نيل �ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
بن خليفة بن زايد اآل نهيان م�ضت�ضار 

�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة رئي�س 
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
و�ضام  ارف�����ع  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
مينحه الحت��اد ال��دويل -ي��و اأي ام- 
لل�ضخ�ضيات العاملية املوؤثرة وامللهمة 
خ���الل احل��ف��ل ال�����ض��ن��وي ال���ذي اأقيم 

�ضهر مار�س املا�ضي.
 2018 اأن عام  امل��ر:  واأ�ضاف حريز 
ك��ان ع��ام الإم�����ارات م��ن حيث تفوق 
املراكز  ع��ل��ى  ري��ا���ض��ي��ن��ا وح�����ض��ول��ه��م 

الأوىل يف خمتلف البطولت العاملية 
للزوارق  اأبوظبي  فريق  �ضجل  حيث 
وجناحات  م�ضتحقا  تفوقا  ال�ضريعة 
لزوارق  ال��ع��امل  بطولة  يف  تاريخية 
-فورمول-1 وح�ضوله على املراكز 
الثالث الأوىل عرب الزوارق اأبوظبي 
 35 واأب��وظ��ب��ي  تورنتي(  )���ض��ون   6
5 )ثاين  )اري��ك �ضتارك( واأبوظبي 
ال���ف���رق ولقب  ال���ق���م���زي( وب��ط��ول��ة 
ال���زم���ن يف ن��ف�����س احل����دث ك��م��ا وملع 
ا�ضم الفريق اأي�ضا يف بطولة العامل 
البطل  ع��رب  -فورمول-2  ل����زوارق 
را�ضد القمزي الذي حل ثانيا بزورق 

اأبوظبي 1 عام 2018
ريا�ضة  ل�����ض��ف��راء  ك����ان  :ك���م���ا  وق�����ال 
اأب���وظ���ب���ي فوز  الإم��������ارات يف ف���ري���ق 
لقب  على  باحل�ضول  اآخ���ر  تاريخي 
كات-  -اك�س  ل���زوارق  العامل  بطولة 
اأبوظبي  زورق  ع��رب  الأوىل  ل��ل��م��رة 
و�ضون  امل��ن�����ض��وري  ف��ال��ح  ب��ق��ي��ادة   4
���ض��رط��ة دبي  ت��ورن��ت��ي وح��ل��ول زورق 
بن  ون��ادر  الزفني  ع��ارف  بقيادة   3

وزورق  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  ه���ن���دي 
الطاير  را����ض���د  ب��ق��ي��ادة   5 اأب��وظ��ب��ي 

وماجد املن�ضوري يف املركز الثالث.
واأ�ضاف رئي�س احتاد الإمارات قائال 
: كما تفوق جنوم فريق اأبوظبي مرة 
العامل  بطولة  مناف�ضات  يف  اأخ���رى 
للدراجات املائية -اكوا بايك- وهذه 
امل����رة ع���رب امل��ت�����ض��اب��ق امل��ت��م��ي��ز را�ضد 
ع��ل��ي ���ض��ال��ح امل���ال وال����ذي ف���از بلقب 
ف��ئ��ة ال���ض��ت��ع��را���ض��ات احل����رة -فري 
لقبا  الإم���ارات  دول��ة  �ضتايل- مهديا 
موؤ�ض�ضة  ح�ضلت  فيما  جديدا  عامليا 
الأول  ظ��ه��وره��ا  يف  تيم  الفيكتوري 
املائية  ال���دراج���ات  �ضباقات  ع��امل  يف 
حتت مظلة الحت��اد ال��دويل -يو اأي 
ام- ع��ل��ى ل��ق��ب ف��ئ��ة واق����ف ج���ي بي 
بينما  راي��ت��رير  كيفني  املت�ضابق  عرب 
�ضلمان  ال�����ض��اع��د  امل��ت�����ض��اب��ق  ���ض��ج��ل 
مناف�ضات  يف  تاألقا  العو�ضي  يون�س 
بطولة العامل فئة جال�س جي بي 3 

بح�ضوله على الربونزية.
التفوق  اأن  اإىل  امل���ر  ح��ري��ز  واأ����ض���ار 

الإماراتي مل يكن على اجلانب الفني 
الإم���ارات  لعب  فقد  اأبطالنا  وت��األ��ق 
دورا حموريا يف اإجناح كافة الأحداث 
عرب احت�ضان الكثري من الفعاليات 
للنا�ضئني  ال��ع��امل  بطولة  بينها  م��ن 
الدويل  الفجرية  ن��ادي  نظمها  التي 
الفرتة  خ��الل  البحرية  للريا�ضات 
املا�ضي وقبل  14-17 نوفمرب  من 
ذلك بطولة العامل للزوارق ال�ضريعة 

-اك�س كات- بداية عام 2018
وم�ضى بالقول اأي�ضا كانت الإمارات 
اجلولة  واإقامة  تنظيم  على  �ضاهدة 
ق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
-فرمول-1  ال�����ض��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق 
العا�ضمة احلبيبة  احت�ضنتها  والتي 
اأب�����وظ�����ب�����ي وجن�������ح خ����الل����ه����ا ن�����ادي 
اأبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية 
ت�ضجيل  واأي�����ض��ا  احل���دث  تنظيم  يف 
الفوز عرب بطلنا ثاين القمزي قائد 

زورق اأبوظبي 5.
بطولت  ختام  م�ضك  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ال�ضريعة  لل�ضباقات  ال��دويل  الحت��اد 

اإماراتية  2018 حمل نكهة  يف عام 
الناجح  التنظيم  خال�ضة من خالل 
العاملية  للبطولت  ال�ضارقة  لأ�ضبوع 
ع���ر����س  ����ض���ه���د  وال�����������ذي   2018
خ����ت����ام ب���ط���ول���ت���ي ال����ع����امل ل�������زوارق 
ال���ع���امل  وب����ط����ول����ة  -فورمول-1 
العاملية  واجل��ائ��زة  املائية  للدراجات 
ل��زوارق -اأف 4 اأ���س- وراف��ق احلدث 
يف  الإم���ارات  ل�ضفراء  املبهر  التتويج 
لتكتمل  املائية  والدراجات  فورمول 

الفرحة.
حريز  بن  حممد  املر  حريز  واأو�ضح 
 2018 املكا�ضب يف عام  اأهم  اأن من 
كان احل�ضول على اع��رتاف الحتاد 
ال����دويل واع��ت��م��اد ب��ط��ول��ة الإم����ارات 
للدراجات املائية كحدث ر�ضمي مينح 
ف��ي��ه امل�����ض��ارك��ني ن��ق��اط��ا ت�����ض��اف اإىل 
الت�ضنيف ال��دويل الأم��ر ال��ذي عزز 
م��ن جن���اح ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اأ�ضبحت 
الدولية  الأج����ن����دة  ���ض��م��ن  ر���ض��م��ي��ا 
ك���واح���دة م��ن اأن�����ض��ط��ة ال��ت��ي ي�ضرف 

عليها الحتاد الدويل -يو اأي ام-.

�سدور الكتاب ال�سنوي لعام 2018

الحتاد الدويل يحتفي باإجنازات اأبطالنا البحرية
حريز املر: الريا�سة االإماراتية االأوىل عامليا

••  الذيد-الفجر 

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  هويدن  بن  �ضامل  �ضعادة  اأك��د 
ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ض��ي ، اأن ي��وم امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يعد من 
، خا�ضة  بها جميعا  التي نفخرت  الإماراتية  الوطنية  املنا�ضبات 
ا�ضتجابتها  حل�ضن  التكرمي  ه��ذا  ت�ضتحق  الإماراتية  امل��راأة  واأن 
الإماراتية هي  فاملراأة  املن�ضودة منها،  التوقعات  وتفاعالتها مع 

منوذج يف التمكني ومثال يف الكفاءة والتميز، وامل�ضاركة الفاعلة 
يف م�ضرية التنمية و�ضناعة م�ضتقبل اأف�ضل لالأجيال، حيث اليوم 
حا�ضرة يف اأعلى املنا�ضب، من رئا�ضة املجل�س الوطني الحتادي، 
اإىل رئا�ضة املجل�س ال�ضت�ضاري بال�ضارقة، م�ضرياً اإىل اأن كل ذلك 
ي�ضاف اإىل �ضجالت النجاحات التي حققتها املراأة والتي جاءت 

بف�ضل التوجيهات ال�ضديدة من قبل القيادة الر�ضيدة . 
واأ�ضاف بن هويدن ويف هذا اليوم نت�ضرف بالإعراب عن �ضكرنا 

اجلزيل لقياداتنا الوطنية التي اهتمت بكل �ضريحة من �ضرائح 
كما  ون�ضائه  رج��ال��ه  باإخال�س  م�ضاًنا  ال��وط��ن  ليظل  الإم����ارات 
نرفع اأ�ضمى اآيات التهنئة والتربيكات لكل بنات ون�ضاء الإمارات 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  يومهن،  يف 
على  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 
دعم �ضموه ورعايته واهتمامه باملراأة، كما نتقدم بال�ضكر ل� “اأم 
الحتاد  رئي�س  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  المارات”، 

الن�ضائي العام، الرئي�س الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية، رئي�س 
للمراأة  الرئي�س  الداعم  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  لقرينة  ال�ضكراملو�ضول  مع  الإم��ارات��ي��ة، 
رئي�س  القا�ضمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  �ضموال�ضيخة  ال�ضارقة، 
املجل�س الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة بال�ضارقة، على دعمها ومتابعتها 
العطاء  وت�ضجعها على مزيد من  امل��راأة  الأمور،التي تدفع  لكل 

والبتكار. 

بن هويدن : يوم املراأة الإماراتية من املنا�سبات 
الوطنية التي نفخرت بها جميعا

•• املنامة –الفجر:

الدولية  مباراته  خلو�س  ال��ق��دم  لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا  ي�ضتعد   
ال��ودي��ة اأم����ام منتخب ج��م��ه��وري��ة ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان ي���وم غ��د اجل��م��ع��ة �ضمن 

املنامة  البحرينية  العا�ضمة  يف  املقام  احل��ايل  مع�ضكره 
�ضبتمرب   10 ي��وم  ماليزيا  منتخب  ملواجهة  ا���ض��ت��ع��داداً 
من  الأوىل  اجلولة  �ضمن  كوالملبور  بالعا�ضمة  املقبل 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�ضرتكة  الت�ضفيات 
2022 ونهائيات كاأ�س اآ�ضيا 2023 حل�ضاب املجموعة 
وتايلند  فيتنام  منتخبات  ك��ذل��ك  ت�ضم  ال��ت��ي  ال�ضابعة 

واإندوني�ضيا .
ويختتم الأب��ي�����س حت�����ض��ريات��ه مل��واج��ه��ة اجل��م��ع��ة ب���اأداء 
الريا�ضية  خليفة  مدينة  با�ضتاد  غ���داً   تدريبية  ح�ضة 
اأر�ضية  اأدى تدريباته خالل الأي��ام املا�ضية على  اأن  بعد 
مالعب الحتاد البحريني لكرة القدم بقيادة الهولندي 

فان مارفيك ومب�ضاركة كافة الالعبني وهم : علي خ�ضيف ، �ضامل را�ضد ، 
خليفة احلمادي ، خلفان مبارك ، علي مبخوت ، عمر عبدالرحمن ، حممد 
العطا�س ، زايد العامري ) اجلزيرة ( حممد ال�ضام�ضي ، حمدان الكمايل 
، حممد برغ�س ، خليل احلمادي ) الوحدة ( خالد عي�ضى ، حممد �ضاكر ، 
اأحمد برمان ، بندر الإحبابي ) العني ( عادل احلو�ضني ، احل�ضن �ضالح ، 

ماجد �ضرور ) ال�ضارقة ( وليد عبا�س ، اإ�ضماعيل احلمادي ) �ضباب الأهلي 
دبي ( حبيب الفردان ، طارق اأحمد  ، جا�ضم يعقوب ) الن�ضر ( علي �ضالح 

، علي �ضاملني ) الو�ضل ( ح�ضن املحرمي ) بني يا�س ( .
جا�ضم  الأومل��ب��ي  ومنتخبنا  الن�ضر  مهاجم  ا�ضتدعى  الفني  اجلهاز  وك��ان 
يعقوب اإىل القائمة ، حيث و�ضل اإىل املنامة اأم�س الأول 
الندية  ت�ضودها  التي  التدريبات  يف  زمالئه  مع  و�ضارك 
يوؤدون  الذين  الالعبني  كافة  لدى  والرغبة  واحلما�س 

تدريباتهم بكل جدية ون�ضاط .
وحر�س مدرب الأبي�س فان مارفيك على عقد اجتماع 
اأع�ضاء اجلهاز الفني  اأم�س بح�ضور كافة  مع الالعبني 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د وال�ضتفادة  ب��ب��ذل  ، ح��ي��ث ط��ال��ب��ه��م 
الوديتني  واملباراتني  اليومية  التدريبات  من  الق�ضوى 
اإىل  الو�ضول  اأج��ل  م��ن  و�ضريالنكا  الدومينيكان  اأم���ام 
، و�ضهد  اجلاهزية الكاملة قبل خو�س غمار الت�ضفيات 
ا�ضتعر�س  “فيديو”  فنية  حما�ضرة  ك��ذل��ك  الج��ت��م��اع 
الذي  اللعب  واأ�ضلوب  اخلططية  اجل��وان��ب  وم�ضاعديه  مارفيك  خاللها 

�ضيتبعه خالل املباريات .
مقدمتهم  يف  الالعبني  م��ن  ع��دد  م��ع  خا�ضة  جل�ضات  مارفيك  عقد  كما 
هداف الأبي�س علي مبخوت و�ضانع الألعاب عمر عبدالرحمن اإىل جانب 

املدافع حمدان الكمايل بالإ�ضافة اإىل جل�ضات اأخرى حلرا�س املرمى .

رئي�س  نائب  اآل خليفة  �ضلمان  ال�ضيخ خالد بن  �ضعادة  قام  اآخر  على خط 
الأبي�س  لتدريبات  بزيارة  الفنية  لل�ضوؤون  القدم  لكرة  البحريني  الحتاد 
بهم يف  اأع�ضاء اجلهاز الإداري والفني والالعبني ، مرحباً  ، حيث التقى 

مملكة البحرين ومتمنياً لالأبي�س التوفيق يف م�ضواره بالت�ضفيات .

للمنتخب  بــعــودتــي  �سعيد   : الــكــمــايل  حــمــدان 
و�ساأ�سع كل خرباتي يف خدمة االأبي�س

اأبدى الدويل حمدان الكمايل مدافع منتخبنا الوطني 
الأول، �ضعادته الكبرية بالعودة اإىل �ضفوف الأبي�س من 
بالتواجد مرة  اعتزازه  موؤكداً   ، بعد فرتة غياب  جديد 
يقدم  اأن  متمنياً  املنتخب،  لعبي  قائمة  �ضمن  اأخ���رى 
زم��الئ��ه يف  بقية  م��ع  وي��وف��ق  املطلوبة  الفنية  الإ���ض��اف��ة 

حتقيق تطلعات ع�ضاق كرة القدم الإماراتية.
الوطني  املنتخب  لقائمة  ال�ضتدعاء  الكمايل  واع��ت��رب 
نف�ضه  لتقدمي  خ��الل��ه  م��ن  ي�ضعى  ج��دي��د،  حت��د  مبثابة 

ب�ضكل خمتلف رفقة الأبي�س، وي�ضهم مع بقية الالعبني يف حتقيق النتائج 
املطلوبة يف الت�ضفيات امل�ضرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 
يكون  حتى  املمكن  اجلهد  كل  ببذل  واعداً  ونهائيات كاأ�س اآ�ضيا 2023، 
ونهائيات   2022 مونديال  يف  املتواجدة  املنتخبات  �ضمن  من  الأبي�س 

كاأ�س اآ�ضيا املقبلة.

اأه��م عنا�ضر اخل��ربة يف املنتخب  ال��ذي يعترب واح���داً من  ووع��د الكمايل 
الأبي�س، م�ضرياً  الطويلة يف خدمة  امليدانية  بتكري�س خربته  الإماراتي، 
اإىل اأن املنتخب احلايل يتمتع بت�ضكيلة متجان�ضة وقوية جتمع عدداً من 
الالعبني اأ�ضحاب اخلربة، اإىل جانب جمموعة من املواهب ال�ضاعدة من 
امل�ضابقات  يف  وجودهم  اأثبتوا  الذين  ال�ضباب  الالعبني 
الن�ضمام  لي�ضتحقوا  مم��ي��زة  ب�����ض��ورة  وب����رزوا  املحلية 
لقائمة الأبي�س، م�ضدداً على اأنهم جميعاً يعملون بروح 
الفريق الواحد من اأجل رفع راية كرة القدم الإماراتية.

وط����م����اأن ال���ك���م���ايل اجل���م���اه���ري ال��ري��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى �ضري 
الت�ضفيات  م��ن  الأوىل  للمرحلة  املنتخب  حت�����ض��ريات 
اأن الأج��واء حمفزة   من خالل مع�ضكره احل��ايل، موؤكداً 
رائعة  اأج��واء  ت�ضوده  املع�ضكر  واأن  التفاوؤل،  على  وتبعث 
تدفع الالعبني ملزيد من البذل والعطاء بف�ضل توفر كل 
واهتمام  ت�ضجيع  من  يجدونه  وما  واملطلوبات،  املعينات 

من قبل اجلهازين الفني والإداري للمنتخب.
املنتخب الوطني  لقائمة  اأع��ود جم��دداً  واأن��ا  “اأ�ضعر ب�ضعادة كبرية  وق��ال: 
باآمال عري�ضة وطموحات جديدة، وانتهز الفر�ضة لأتقدم ب�ضكري للجهاز 
الفني على الثقة التي اأولين اإياها، واأمتنى اأن اأكون عند ح�ضن ظن املدرب 
ا�ضعاد اجلماهري  اأ�ضهم مع زمالئي الالعببني يف  اأن  اآمل  ومعاونيه، كما 

الريا�ضية يف دولة الإمارات العربية املتحدة«.

ي�ستعد ملواجهة الدومينيكان اجلمعة 

الأبي�ض يتدرب يف ملعب مدينة خليفة الريا�سية ب�سفوف مكتملة

مارفيك يجتمع 
مع الالعبني 
ويحثهم على 

بذل املزيد من 
اجلهد

حمدان الكمايل: 
�سعيد بعودتي 

للمنتخب و�ساأ�سع 
كل خرباتي يف 
خدمة االأبي�س
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد -الفجر

اأكد �ضامل بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف 
الريا�ضي اأن الحتفال بهذه املنا�ضبة الوطنية بدولة الإمارات العربية 
املتحدة وهي يوم املراأة الإماراتية فر�ضة لإبراز الإجنازات الريا�ضية 

التي حققتها املراأة يف ظل ما تقدمه من منوذج للوطنية ال�ضادقة .
واأو�ضح اأن املراأة �ضكلت نقلة نوعية يف م�ضريتها طوال العقود املا�ضية 
يف ظل الدعم الذي تتلقاه من قيادتنا الر�ضيدة وما توفره لها من 
كافة  يف  وذل��ك  والتقدم  البناء  م�ضرية  يف  وامل�ضاهمة  ل��الإب��داع  مناخ 
�ضعداء مبا  الريا�ضي  القطاع  اأن��ن��ا يف  ه��وي��دن  اب��ن  واأ���ض��ار  امل��ج��الت. 

حققته املراأة الإماراتية وحتققه من مكانة كبرية ومتيز لفت وجناح 
يف كافة امل�ضاركات والبطولت الريا�ضية التي تخو�ضها وتثبت فيها 
البطولت ولي�س ذلك  اأهل للتويج والتكرمي وح�ضد  باأنها  جدارتها 

اإل لقدراتها الكبرية يف رد اجلميل للوطن .
ونوه اإىل اأن الثامن والع�ضرين من �ضهر اأغ�ضط�س منا�ضبة �ضعيدة لنا 
يف املجتمع اأن نعلي ال�ضاأن بجهود املراأة التي متثل لنا معني العطاء 
الكبري وهنا الفر�ضة لذكر كافة الإجن��ازات الريا�ضية التي حتققت 
م��ن قبل ب��ط��الت ال��دول��ة يف ك��اف��ة امل��ح��اف��ل ع���الوة على جهدهن يف 
املواقع وجناحهن يف ترك  الريا�ضة يف كافة  املعاونة على قيادة دفة 

ب�ضمة وا�ضحة على اخلارطة الريا�ضية .

�سامل بن هويدن: يوم املراأة الإماراتية منوذجا للوطنية ال�سادقة ومنا�سبة لإبراز الإجنازات الريا�سية لها 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضابق  ال������دويل  ال���الع���ب  ت���وق���ع 
�ضبيت خاطر اأن ت�ضهد ن�ضخة دوري 
هذا العام مناف�ضة قوية مع تدعيم 
معظم الأندية خلطوطها ب�ضفقات 
مع  ح��وار  يف  خاطر  .وراأى  جديدة 
وام/اأن   / الإم�������ارات  اأن���ب���اء  وك���ال���ة 
املناف�ضات على الفوز بلقب الدوري 
ميكن اأن ت�ضمل اأندية �ضباب الأهلي 
دب����ي واجل����زي����رة وال���ع���ني غ���ري اأن 
املفاجاآت تظل واردة يف كرة القدم .

عبدالرحمن  عمر  �ضفقة  واع��ت��رب 
اأق�����وى �ضفقات  م���ع اجل���زي���رة م���ن 
واأن  النتقالت،  مو�ضم  يف  ال�ضيف 
يف  امل�ضتفيدين  اأك��ر  يعد  اجلزيرة 
الأخري  ال�ضهر  دعم �ضفوفه خالل 
برغم اأنه بداأ مرحلة التجمع ب�ضكل 
هادئ واأعلن يف البداية اأن هدفه هو 

بناء فريق للم�ضتقبل .
ال�ضارقة  اإن  خ��اط��ر  ���ض��ب��ي��ت  وق����ال 
املا�ضي  امل��و���ض��م  يف  ال������دوري  ب��ط��ل 
الالعبني  بدلئه” من  “دكة  ع��زز 
خ�����الل ف�����رتة ال�����ض��ي��ف ول���ك���ن���ه مل 
كبرية”  ب”اأ�ضماء  �ضفوفه  يدعم 
ميكن اأن حتقق القيمة امل�ضافة له 
للمو�ضم الثاين على التوايل منوها 
اإىل اأن الرتكيز على ا�ضتثمار ما مت 
اإجن��ازه يف املو�ضم املا�ضي من جناح 
ال�ضتقرار  لتحقيق  عليه  وال��ب��ن��اء 
ت��وج��ه م��ق��ب��ول، ل��ك��ن ال��ف��ري��ق رمبا 
الآ�ضيوية  م�ضاركته  ظ��ل  يف  يعاين 
جتعله  ل�����ض��غ��وط  �ضتعر�ضه  ال��ت��ي 
بحاجة لأك���ر م��ن لع��ب مميز يف 

املركز الواحد.
العني بذل  اإن  �ضبيت خاطر  ق��ال  و 

ال�ضيف  م��رح��ل��ة  يف  ك��ب��ريا  ج��ه��دا 
ولكنه قد يعاين من �ضعف دفاعي.

ل�ضباب  تر�ضيحه  ���ض��ب��ب  اأن  وراأى 
الفوز  ع���ل���ى  ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة  الأه����ل����ي 
الفريق  ب���اأن  قناعته  ه��و  ب��ال��دوري 
مي����ل����ك جم����م����وع����ة م������ن اأف���������ض����ل 
ال���الع���ب���ني امل���واط���ن���ني واأك����ره����م 
ت��اأث��ريا، واأك���رب دل��ي��ل على ذل��ك اأن 
املا�ضي  امل��و���ض��م  يف  الأه���ل���ي  ���ض��ب��اب 
طوال  املناف�ضة  عن  ابتعاده  وبرغم 
اأنه  اإل  ك��ام��ل،  ب�ضكل  الأول  ال���دور 
عاد وكان املناف�س الأول لل�ضارقة يف 
الدور الثاين لكنه لحظ اأن �ضباب 
“من  ي����ربم ���ض��ف��ق��ات  الأه����ل����ي مل 
مثلما  املو�ضم  ه��ذا  الثقيل”  العيار 

فعلت بع�س الفرق الأخرى.
اجلزيرة  ف��ري��ق  اإن  خ��اط��ر  ق���ال  و 
البطولت بعد  مطالب بح�ضد كل 
عبدالرحمن  عمر  �ضم  يف  جنح  اأن 
و�����ض����ل����ط����ان ال������غ������اف������ري وع����ام����ر 
واملدافع  باتنا  وم��راد  عبدالرحمن 
ك��و���ض��ان��وف��ي��ت�����س ولعب  ال�����ض��رب��ي 
ال��و���ض��ط اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي تولين 
لعبني  ميتلك  وق���ت  يف  ���ض��ريي��رو، 
من العيار الثقيل مثل علي مبخوت 

وخلفان مبارك .
التي  ال��وح��ي��دة  امل�����ض��ك��ل��ة  اأن  وراأى 
ي��ع��اين منها اجل��زي��رة يف  اأن  ميكن 
النجوم  ك��رة  ه��ي  اجل��دي��د  املو�ضم 
والالعبني اجلاهزين وعلى اجلهاز 
بذكاء  م��ع��ه��ا  ي��ت��ع��ام��ل  اأن  ال��ف��ن��ي 
امل���درب  جت��رب��ة  م���ن  ي�ضتفيد  واأن 
الربازيلي براجا �ضابقا .واأكد قدرة 
النجاح  ع��ل��ى  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��م��ر 
يف ك���ل م��ك��ان لأن����ه لع���ب موهوب 
اإم���ك���ان���ات ك���ب���رية جتعله  ومي��ت��ل��ك 

وقت  اأي  ال��ف��ارق يف  ل�ضنع  م��وؤه��ال 
مع الفريق الذي ينتمي اإليه، .

فهو  عبدالرحمن  لعامر  وبالن�ضبة 
مطالب باأن يبحث عن نف�ضه حيث 
�ضلطان  من  قوية  مناف�ضة  �ضيجد 
اكت�ضاف  يعيد  اأن  وعليه  الغافري 
اأنه اأمام حتد  نف�ضه بقوة واأن يعلم 
حقيقي وهو يف النهاية لعب مميز 

ميلك اإمكانات كبرية.
املو�ضم  يف  ال����وح����دة  ف���ري���ق  وع�����ن 
اجلديد راأى اأن الفريق فقد الكثري 
يف امل��و���ض��م اجل��دي��د م��ع��ت��ربا خروج 
مثل  واآخرين  ليوناردو  مثل  لعب 
لي�س  الغافري  و�ضلطان  باتنا  مراد 
باآخرين  ت��ع��وي�����ض��ه��م  ال�����ض��ه��ل  م���ن 
ق�����ض��رية، ومع  ف��رتة زمنية  خ��الل 
ذلك مل ي�ضتبعد �ضم لعبني جدد 
مركز  يف  خ��ا���ض��ة  املقبلة  الأي����ام  يف 
�ضانع األعاب ي�ضاعد اإ�ضماعيل مطر 

يف و�ضط امللعب.
الو�ضل  ف��ري��ق  ي��ح��ق��ق  اأن  وت���وق���ع 
املا�ضي،  امل��و���ض��م  م��ن  اأف�����ض��ل  نتائج 
عنا�ضره  بع�س  بتغيري  ق��ام  حيث 
وطريقة لعبه، و�ضم عنا�ضر مميزة 

منه  نتوقع  ال��ذي  �ضالح  علي  مثل 
يعد  ال��ذي  �ضالح  وحبو�س  الكثري، 
يحافظ  اأن  ونتمنى  مميزة  اإ�ضافة 
م�ضتواه  ع��ل��ى  اإ���ض��م��اع��ي��ل  خ��م��ي�����س 

العايل حتى يعود للمنتخب .
اأن  متنى  الأهلي  ل�ضباب  وبالن�ضبة 
تكون اختيارات املحرتفني الأجانب 
الن�ضر  بالن�ضبة لفريق  .اأما  دقيقة 
فهو فريق جيد وي�ضم لعب و�ضط 
م���واط���ن مم��ي��ز ل��ل��غ��اي��ة ه���و خالد 

جالل.
يا�س  ب���ن���ي  ف���ري���ق  راأي��������ه يف  وع�����ن 
وق���راءت���ه لأدائ�����ه يف ح��ق��ب��ة امل���درب 
من  لي�س  اأن��ه  راأى  �ضايفر  الأمل���اين 
ال�ضهل اأبدا اأن تفقد لعبني بحجم 
حبو�س �ضالح ويو�ضف جابر واأحمد 
تعو�س  اأن  ال�ضهل  م��ن  لي�س  و  داد 
خ���ربة لع��ب��ني م��ث��ل ه���ذا الثالثي 

املميز من الالعبني.
وبخ�ضو�س الفريق الذي ميكن اأن 
يكون مفاجاأة يف املو�ضم اجلديد .. 
اأ�ضار اإىل اأن خورفكان واحتاد كلباء 
مفاجاأة،  اأح��ده��م��ا  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
لكني اأحتاج بع�س الوقت كي اأحكم 
لنا  يقدم  فلم  الظفرة  اأم��ا  عليهما، 
اجل����دي����د يف م���رح���ل���ة الن���ت���ق���الت 

ال�ضيفية من وجهة نظري .
وعن املنتخب الوطني وكيف يتوقع 
م�ضريته يف احلقبة الهولندية حتت 
“ املنتخب   : قيادة مارفيك .. قال 
واملدر�ضة  ك���ب���رية،  حت���دي���ات  اأم�����ام 
الهولندية من اأن�ضب املدار�س التي 
ومارفيك  لعبينا،  ق��درات  تنا�ضب 
ن�ضبة  امل��درب عليه  ا�ضم كبري، لكن 
50 %، والالعبون عليهم الن�ضبة 
اأن  ال���ن���ج���اح، وع��ل��ي��ه��م  ال��ب��اق��ي��ة يف 

ال�ضورة  تغيري  يف  الإرادة  ميتلكوا 
البطولة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ك����ان����وا  ال���ت���ي 
ي�ضعوا  واأن  الأخ������رية،  الآ���ض��ي��وي��ة 
اآ�ضيا  ت�����ض��ف��ي��ات  يف  ت��رك��ي��زه��م  ك���ل 
وملونديال  اآ���ض��ي��ا  لأمم  امل�����ض��رتك��ة 
وث��ق��ت��ي يف اجليل  ال����ع����امل،  ك���اأ����س 
احل��ايل بال ح��دود لأن��ه يبقى جيل 
الن���ت�������ض���ارات ل��ل��ك��رة الإم���ارات���ي���ة، 
ب�ضرط اأن يركز الالعبون اأنف�ضهم 
اأمور  ب��اأي  ين�ضغلوا  واأل  عملهم  يف 
ق���ادرون على  اأخ���رى جانبية، وه��م 
حت���ق���ي���ق ط����م����وح����ات اجل���م���اه���ري 
م�ضكلتهم  لأن  للمونديال  بالتاأهل 
كانت  الأخ��ري  الآ�ضيوي  الظهور  يف 
ال��ذي مل  تتعلق باملدرب ذاك��ريوين 
يعد الفريق ب�ضكل جيد، ومل يخرت 
لعبينا  لقدرات  املنا�ضبة  الطريقة 

خالل البطولة ».
وعن اأهم اإجناز يف م�ضريته الطويلة 
مع كرة القدم .. ذكر �ضبيت خاطر: 
“ هناك اإجنازان اعتز بهما كثريهما 
ل  التي  اللحظات  م��ن  واعتربهما 
تن�ضى يف حياتي الأول عندما فزت 
مع العني بلقب دوري اأبطال اآ�ضيا، 
املنتخب عندما حققنا  والثاين مع 
الإم������ارات  ل���ك���رة  ذه���ب���ي  ل��ق��ب  اأول 
عام  اخلليج  ك��اأ���س  ببطولة  بالفوز 
فرحة  اأك��رب  ك��ان  وال��ذي   ،2007
الإجنازات  وم��ن  الإم����ارات.  ل�ضعب 
اأي�ضا  ب��ه��ا  اع��ت��ز  ال��ت��ي  ال�ضخ�ضية 
لعب   20 اأف�ضل  �ضمن  اختياري 
ما�ضرتز   “ مب�����ض��اب��ق��ة  ال���ع���امل  يف 
وعن   .«  2007 ع����ام  كيك”  ف���ر 
م�ضروعه القادم .. قال اإنه م�ضغول 
اأبوظبي  جم��ل�����س  يف  ب��ع��م��ل��ه  الآن 

الريا�ضي خلدمة املجتمع .

اأكد اأن ثقته يف اجليل احلايل بال حدود الأنه يبقى جيل االنت�سارات للكرة االإماراتية

الدويل ال�سابق �سبيت خاطر يتوقع ن�سخة قوية من دوري هذا العام ولي�ستبعد املفاجاآت 
 املدر�سة الهولندية من اأن�سب املدار�س التي تنا�سب قدرات العبينا

ت�����ض��ح��ب ال����ي����وم  اخل��م��ي�����س يف م���ون���اك���و ق���رع���ة دور 
كرة  يف  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  م�ضابقة  من  املجموعات 
ريال  الإ�ضبانية،  العا�ضمة  قطبا  ي�ضكل  حيث  القدم، 
الأملاين،  دورمت��ون��د  بورو�ضيا  اىل  اإ���ض��اف��ة  واأتلتيكو، 
الأعلى  ال�ضت  ال��دوري��ات  اأب��ط��ال  الأك��رب على  اخلطر 
ت�ضنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و”يوروبا ليغ«.

وو�ضع الحتاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول 
و”يوروبا ليغ” ت�ضل�ضي الإنكليزيني يف امل�ضتوى الأول، 
ت�ضنيفا:  الأعلى  املحلية  الدوريات  اأبطال  اىل جانب 
)اإ�ضبانيا(،  بر�ضلونة  )اإن��ك��ل��رتا(،  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
بايرن ميونيخ )اأملانيا(، يوفنتو�س )اإيطاليا(، باري�س 
���ض��ان بطر�ضبورغ  وزي��ن��ي��ت  ���ض��ان ج��رم��ان )ف��رن�����ض��ا( 

)رو�ضيا(.
ومبا اأن القرعة جتنب اأندية من البلد ذاته لبع�ضها 
والأوكرانية  الرو�ضية  الأن��دي��ة  اىل  )اإ�ضافة  البع�س 
القرم(،  �ضبه جزيرة  البلدين على  النزاع بني  ب�ضبب 
وب���وج���ود اأن���دي���ة م��ث��ل ال��ع��م��الق ري����ال م��دري��د الذي 
يرتبع  اأن  قبل  متتالية  موا�ضم  لثالثة  باللقب  ت��وج 
ل��ي��ف��رب��ول امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي ع��ل��ى ال��ع��ر���س، ومواطنه 
ومواطنه  املتجدد  الإي��ط��ايل  م��ي��الن  واإن���رت  اأتلتيكو 
نابويل وبورو�ضيا دورمتوند وتوتنهام و�ضيف البطل، 
يف امل�ضتويات التالية التي مل حتدد حتى الآن بانتظار 
نتائج املباريات الثالث املقررة الأربعاء يف اإياب الدور 
“جمموعة  يعترب  ملا  كبرية  اإمكانية  هناك  الفا�ضل، 

املوت«.
وقد يقع مان�ض�ضرت �ضيتي ومدربه الإ�ضباين جو�ضيب 
غوارديول يف املجموعة ذاتها مع ريال اأو اإنرت، اأو اأن 
يتواجه يوفنتو�س مع توتنهام اأو اأتلتيكو مدريد الذي 
النهائي  ثمن  يف  املا�ضي  املو�ضم  اإيطاليا  بطل  التقاه 
-2�ضفر  العا�ضمة  ن��ادي  بفوز  الذهاب  لقاء  وانتهى 
نظيفة  ب��ث��الث��ي��ة  اإي���اب���ا  يخ�ضر  اأن  ق��ب��ل  اأر����ض���ه،  ع��ل��ى 

�ضجلها النجم الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو.
التي  النقاط  جمموع  اىل  ا�ضتنادا  الأن��دي��ة  و�ضنفت 
جمعتها على مدار الأعوام اخلم�ضة املا�ضية اأو النقاط 

التي جمعتها الحتاد املحلية.
اىل  مبا�ضرة  تاأهلت  التي  ال�26  الأندية  اىل  وتن�ضم 
املطبق  ال��ن��ق��اط  معيار  اىل  ا�ضتنادا  املجموعات  دور 
الأدوار  اأندية خا�ضت  �ضتة  القاري،  الحت��اد  قبل  من 
التمهيدية و�ضول اىل الدور الفا�ضل الذي تاأهل عنه 
بلغراد  �ضتار  ري��د  الكرواتي،  زغ��رب  دينامو  الثالثاء 

ال�ضربي واأوملبياكو�س اليوناين.
يتواجه  حيث  الأربعاء،  حت�ضم  بطاقات  ثالث  وتبقى 
ن�ضف  اىل  و�ضل  ال��ذي  الهولندي  اأم�ضرتدام  اأياك�س 

القرب�ضي  نيقو�ضيا  اأبويل  مع  املا�ضي،  املو�ضم  نهائي 
)تعادل ذهابا �ضفر-�ضفر(، وكلوب بروج البلجيكي مع 
و�ضالفيا  ذهابا(،  )-1�ضفر  النم�ضوي  لينت�س  ل�ضك 

براغ الت�ضيكي مع كلوج الروماين )-1�ضفر(.
 17 امل��ج��م��وع��ات يف  دور  م��ن  الأوىل  وت��ق��ام اجل��ول��ة 
اأن تكون اجلولة ال�ضاد�ضة  اأيلول-�ضبتمرب على  و18 

الأخرية يف 10 و11 كانون الأول-دي�ضمرب.
- اأندية امل�ضتوى الأول:

ليفربول الإنكليزي )حامل اللقب(
ت�ضل�ضي الإنكليزي )بطل “يوروبا ليغ«(

بر�ضلونة الإ�ضباين
مان�ض�ضرت �ضيتي الإنكليزي

يوفنتو�س الإيطايل
بايرن ميونيخ الأملاين

باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي
زينيت �ضان بطر�ضبورغ الرو�ضي

- الأندية الأخرى املتاأهلة )ترتيبها بح�ضب ت�ضنيف 
الحتاد القاري(:

ريال مدريد الإ�ضباين
اأتلتيكو مدريد الإٍ�ضباين

بورو�ضيا دورمتوند الأملاين
نابويل الإيطايل

�ضاختار دانييت�ضك الأوكراين
توتنهام هوت�ضرب الإنكليزي

بنفيكا الربتغايل
ليون الفرن�ضي

باير ليفركوزن الأملاين
�ضالزبورغ النم�ضوي

اأوملبياكو�س اليوناين
فالن�ضيا الإ�ضباين

اإنرت ميالن الإيطايل
دينامو زغرب الكرواتي

لوكوموتيف مو�ضكو الرو�ضي
غنك البلجيكي

غلطة �ضراي الرتكي
ليبزيغ الأملاين

ريد �ضتار بلغراد ال�ضربي
اأتالنتا برغامو الإيطايل

ليل الفرن�ضي
اأم�ضرتدام  اأي��اك�����س  اأو  ال��ق��رب���ض��ي  نيقو�ضيا  اأب���وي���ل 

الهولندي
لينت�س النم�ضوي اأو كلوب بروج البلجيكي

كلوج الروماين اأو �ضالفيا براغ الت�ضيكي

قطبا مدريد ودورمتوند 
التهديد الأكر لالأبطال

ياأمل املدافع الدويل الهولندي فريجيل فان دايك يف اأن يكون 
لقب دوري اأبطال اأوروبا الذي اأحرزه املو�ضم املا�ضي مع فريقه 
ليفربول الإنكليزي، كافيا له من اأجل التفوق على العمالقني 
الأرجنتيني ليونيل مي�ضي والربتغايل كري�ضتيانو رونالدو يف 

ال�ضباق على جائزة اأف�ضل لعب كرة قدم يف القارة العجوز.
�ضيخلف  الذي  الالعب  ا�ضم  )ويفا(  القاري  الحت��اد  و�ضيعلن 
هام�س  على  موناكو  يف  اخلمي�س  مودريت�س،  لوكا  الكرواتي 

�ضحب قرعة دور املجموعات مل�ضابقة دوري الأبطال.
واخ���ت���ارت جل��ن��ة م��وؤل��ف��ة م��ن 80 م��درب��ا لأن���دي���ة ���ض��ارك��ت يف 
“يوروبا  الأوروب����ي  وال���دوري  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  مناف�ضات 
الثالثي  55 �ضحافيا، هذا  اإ�ضافة اىل  الفائت،  ليغ” املو�ضم 

للتناف�س على اجلائزة.
الالئحة  يف  ا�ضمه  يكون  اأن  عاما(   28( داي��ك  ف��ان  وا�ضتحق 
النهائية للمر�ضحني، اإذ اأحرز مع ليفربول لقب دوري اأبطال 
اأوروبا على ح�ضاب توتنهام يف النهائي، واختري اأف�ضل لعب يف 
الدوري النكليزي حيث اأ�ضبح اأول مدافع يفوز بها منذ جون 

تريي مع ت�ضيل�ضي عام 2005.
ك��م��ا اأح����رز ال��ه��ول��ن��دي ل��ق��ب ال��ك��اأ���س ال�����ض��وب��ر الأوروب���ي���ة مع 
اىل  اإ�ضافة  الرتجيح،  بركالت  ت�ضل�ضي  ح�ضاب  على  ليفربول 
الأوىل  الن�ضخة  بطل  و�ضيف  ليكون  هولندا  منتخب  قيادته 

من دوري الأمم الوروبية.
اأما مي�ضي )32 عاما(، فقاد بر�ضلونة للقب الدوري الإ�ضباين 
وتوج بلقب هداف “ل ليغا” ب�36 هدفا، ودوري اأبطال اأوروبا 
ب�12 ه��دف��ا، لكنه خ��رج م��ع منتخب ب��الده م��ن ال���دور ن�ضف 
لحقا  توجت  التي  ال��ربازي��ل  يد  على  اأم��ريك��ا  لكوبا  النهائي 

باللقب.
الأول مع  ع��ام��ا( يف مو�ضمه  رون��ال��دو )34  م��ن جهته، جن��ح 
احتكره  الذي  املحلي  ال��دوري  بنيل لقب  الإيطايل  يوفنتو�س 
هدفا   21 الربتغايل  )�ضجل  تواليا  الثامن  للمو�ضم  الأخ��ري 
النجم  اأن  الهدافني(. كما  رابعا على قائمة  ال��دوري وحل  يف 
بالده  ق��اد  اإيطاليا،  يف  لع��ب  اأف�ضل  اختري  ال��ذي  الربتغايل 
اإل  الن�ضخة الوىل من دوري الأمم الوروب��ي��ة،  لإح��راز لقب 
اأن م�ضواره مع يوفنتو�س يف دوري الأبطال انتهى عند الدور 
ربع النهائي على يد اأياك�س اأم�ضرتدام الهولندي، فيما و�ضل 
ليفربول  يق�ضيه  اأن  قبل  النهائي  ن�ضف  اىل  مي�ضي  غرميه 

اأبرزها عدم  اأرقاما لفتة ج��دا،  ال��ذي حقق  بقيادة فان داي��ك 
ال�ضماح لأي لعب مناف�س يف مراوغته على مدى 64 مباراة، 

بينها مباراتا نهائي دوري الأبطال لعامي 2018 و2019.
اجلائزة  ك��ان��ت  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  يف 

الذي  مودريت�س  ن�ضيب  م��ن 
اأبطال  دوري  ل��ق��ب  اأح�����رز 

اأوروب�����ا م��ع ري���ال مدريد 
و�ضيفا  وح���ل  ال���ض��ب��اين 
لكاأ�س العامل مع كرواتيا 

اأف�ضل  ب��ج��ائ��زة  ح��ني ف��از 
لعب يف املونديال.

ولدى ال�ضيدات ذهبت اجلائزة 
برينيل  ل��ل��دمن��ارك��ي��ة 

هاردر لعبة فولف�ضبورغ الأملاين.
ويفا  اأطلقها  التي  اجلائزة  بهذه  الفائزين  اأول  مي�ضي  وك��ان 
عام 2011 قبل اأن يفوز بها جمددا عام 2015، فيما كانت 
من ن�ضيب الإ�ضباين اندري�س انيي�ضتا عام 2012 والفرن�ضي 
2013 قبل اأن يحتكرها رونالدو اأعوام  فرانك ريبريي عام 
اللجنة  اختارت  ال�ضيدات،  لدى  و2017.   2016  ،2014
اأوروبا  اأبطال  الفرن�ضي حامل لقب دوري  ثالثي فريق ليون 
للمناف�ضة على اجلائزة القارية، ووقع اخليار على الإنكليزية 
اأماندين  والفرن�ضية  هيغربرغ  اأدا  الرنويجية  برونز،  لو�ضي 

هرني.

فان دايك ياأمل  يف احل�سول على لقب 
اأف�سل لعب يف اأوروبا 

•• ال�شارقة _ احلمرية -الفجر

الريا�ضي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�ضام�ضي  جمعة  ثمن 
الإماراتية  للمراأة  الر�ضيدة  القيادة  تقدمها  التي  وامل��ب��ادرات  الكبري  الدعم 
والع�ضرين  الثامن  يوم  مبنا�ضبة  الدولة  تعي�ضها  التي  املنا�ضبة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
من �ضهر اأغ�ضط�س واملخ�ض�س لالحتفاء والحتفال باملراأة الإماراتية منا�ضبة 
للمراأة  اخلا�ضة  املكانة  بتلك  ال�ضعادة  عن  معربا  الكبرية  ا�ضهاماتها  لبيان 
تعزيز  على  ن�ضاأتها  منذ  حر�ضت  الإم���ارات  اإن  واأ���ض��اف   . املبذولة  وجهودها 
امل��راأة والرجل يف خمتلف  اأمام  التوازن بني اجلن�ضني وطرح فر�س مت�ضاوية 
ميادين العمل ومن بينها العمل الريا�ضي الذي اأثبتت فيه ح�ضورا لفتا يف 
الأو�ضاط الريا�ضية املختلفة و�ضفت لها ا�ضما من ذهب يف �ضجالت البطولت 

الريا�ضية .

جمعة ال�سام�سي  :�سعداء مبكانة املراأة الإماراتية واإ�سهاماتها الكبرية 

اأفاد نادي بورو�ضيا دورمتوند مت�ضدر ترتيب الدوري 
الأملاين لكرة القدم اأم�س اأن لعبه الدويل البلجيكي 
ثورغان هازار تعر�س لإ�ضابة يف اأ�ضالعه �ضتبعده عن 

املالعب لأ�ضابيع عدة.
واأ����ض���ار دورمت���ون���د ع��ل��ى م��وق��ع��ه الل���ك���رتوين اىل اأن 
ري��ال مدريد  لإدي��ن جنم  الأ�ضغر  ال�ضقيق  ث��ورغ��ان، 
لالإ�ضابة،  ب����دوره  امل��و���ض��م  مطلع  ال��غ��ائ��ب  الإ���ض��ب��اين 
كولونيا،  اأم���ام  امل��ب��اراة  خ��الل  اأ�ضالعه  يف  “اأ�ضيب 
ب�ضبب �ضربة من الالعب املناف�س �ضي�ضطر اأن يغيب 

عن املالعب يف الأ�ضابيع املقبلة«.
ويت�ضدر دورمتوند، و�ضيف بايرن ميونيخ يف املو�ضم 

هذا  “البوند�ضليغا”  يف  ال���ف���رق  ت��رت��ي��ب  امل���ا����ض���ي، 
الأهداف  وبفارق  الثانية،  املرحلة  نهاية  بعد  املو�ضم 
وباير  وفولف�ضبورغ  وفرايبورغ  كل من ليبزيغ  اأم��ام 

ليفركوزن.
وفاز دورمتوند فوزا املرحلة الثانية على كولن 1-3، 
املرحلة  يف   1-5 اأوغ�����ض��ب��ورغ  اكت�ضح  ق��د  ك��ان  بعدما 

الأوىل.
اأ�ضا�ضيا  فريقه  مباراتي  ع��ام��ا(   26( ه���ازار  وخ��ا���س 
وم����رر ك���رة ح��ا���ض��م��ة اأم�����ام ك���ول���ن، ع��ل��م��ا ب���اأن���ه انتقل 
بورو�ضيا  م��ن  ال�ضيف  ه���ذا  دورمت���ون���د  ���ض��ف��وف  اىل 
مون�ضنغالدباخ يف �ضفقة قدرت ب�25،5 مليون يورو.

دورمتوند يفتقد جهود 
ثورغان هازار لالإ�سابة 



يعاين من �سداع 30 عامًا ب�سبب دودة
�ضرع  نوبات  وحتى  متكرر،  �ضداع  من  عانى  �ضيني  رج��ل  اأ�ضبح 
حياة  يعي�س  اأن  على  الآن  ق���ادراً  املا�ضية،  ع��ام��اً  الثالثني  خ��الل 
خالية من الأمل، بعد اأن ا�ضتخرج الأطباء دودة طولها 10 �ضم من 

دماغه. 
وبداأ الرجل، امللقب ب�زهانغ )59 عاماً( ال�ضعور بال�ضداع والنوبات 
ال���ورق مع  يلعب  ك��ان  1989، عندما  ع��ام  م��رة يف  لأول  ال�ضديدة 
اأ�ضدقائه، حيث �ضعر بوخز يف ذراعيه و�ضاقيه دون اأن يعرف ال�ضبب، 
وبداأت الرغوة تخرج من فمه وفقد وعيه بعد فرتة وجيزة.  ومت 
نقل زهانغ اإىل م�ضت�ضفى يف مقاطعة غوانغت�ضو، حيث مت ت�ضخي�س 
اإ�ضابته بال�ضرع، وو�ضف له الأطباء اأدوية م�ضادة لل�ضرع. وعلى 
الرغم من مداومته على الأدوية بانتظام على مدار الثالثني عاماً 
املا�ضية، اإل اأنه ظل يعاين من نوبات من الإغماء وال�ضرع، ف�ضاًل 

عن ال�ضداع املتكرر، بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرتال. 
وا�ضتمرت معاناة زهانغ حتى ال�ضهر املا�ضي، عندما اكت�ضف الأطباء 

اأن هذه الأعرا�س كانت بالفعل ناجتة عن دودة عالقة يف دماغه.
وخ�ضع زهانغ لعملية جراحية طارئة، وقام جراحو الأع�ضاب يف 
املري�س،  دماغ  يف  الأمي��ن  الأمامي  الف�س  با�ضتئ�ضال  غوانغدونغ 
يف  �ضبباً  ك��ان��ت  ���ض��م،   10 طولها  طفيلية  دودة  اإزال����ة  يف  وجن��ح��وا 

معاناته على مدى 3 عقود من الزمن.

»وح�ض ف�سائي« يهدد الأر�ض
حذرت وكالة نا�ضا الأمريكية لعلوم الف�ضاء، من اقرتاب كويكب 
عمالق لال�ضطدام بالأر�س، وهو الأمر الذى اأكده موؤ�ض�س �ضركة 
�ضبي�س اإك�س، اإيلون ما�ضك، الذي اأ�ضار اإىل عدم امتالك اأي و�ضيلة 
حذر  “الإندبندنت” الربيطانية،  �ضحيفة  وبح�ضب  �ضده.  دف��اع 
ما�ضك من اأن حجم الكويكب يتخطى �ضعف حجم برج “�ضارد” يف 

لندن، الذي يعد اأ�ضخم مبنى يف اأوروبا.
املقبل،  �ضبتمرب  الأر���س  كوكب  بجوار  العمالق  الكويكب  و�ضيمر 
 14 ي���وم  ن��ا���ض��ا، يف  اأن ي�����ض��رب��ه��ا، بح�ضب ت��ق��دي��رات  وم���ن امل��رج��ح 

�ضبتمرب، والذى يبلغ عر�ضه اأكر من 650 مرًتا.
واأو�ضحت ال�ضحيفة، اأن “الوح�س الف�ضائي” �ضيمر على الأر�س 
بكوكبنا  م��روره  بعد  و�ضيقطع  ال�ضاعة،  يف  ميل  األ��ف   14 ب�ضرعة 
م�ضافة 3.3 مليون ميل. وياأتي ظهور الكويكب العمالق بعد اآخر 
مرة ظهر فيها يف 1 �ضبتمرب عام 2000، اأي اأنه يظهر كل 20 عاما 

تقريبا، و�ضتتكرر مرة اأخرى يف عام 2038.
ت�ضادم  م��ن  ي��وج��د خطر  ل  اأن���ه  نا�ضا  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ن جانبها، 
الكويكب مع الأر�س، اإل اأن رئي�س وكالة علوم الف�ضاء الأمريكية، 
ا�ضطدام  احتمالية  م��ن  �ضابق  وق��ت  يف  ح��ذر  بردن�ضتاين،  جيم 

كويكب قاتل يف امل�ضتقبل بالأر�س.

حرب طماطم 
اندلعت اأكرب معركة طعام يف العامل يف بلدة بونيول ب�ضرق اإ�ضبانيا 
الطماطم  بثمار  بع�ضهم  ر�ضق  املحتفلني  اآلف  تبادل  حيث  اأم�س 
ال��ذي غطى  الأح��م��ر  املعجون  يتقافزون و�ضط  وه��م  )ال��ب��ن��دورة( 

الأر�س حتت اأرجلهم.
ووزع جمل�س البلدية اأكر من 20 األف تذكرة للمهرجان ال�ضنوي 
هذا العام الذي ح�ضره عدد كبري من ال�ضياح الأجانب واملواطنني 
�ضت  عربت  فيما  ه��ادرة  �ضيحات  وانطلقت  ال�ضواء.  على  الإ�ضبان 
واألقى  بونيول  ���ض��وارع  الطماطم  م��ن  طنا   145 حتمل  �ضاحنات 
املنظمون الثمار النا�ضجة اإىل احل�ضد الذي �ضرعان ما حتول اإىل 

بحر باللونني الوردي والأحمر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة تك�سف »�سرا مثريا« عن التفاوؤل
غالبا ما نطلب من الآخرين النظر اإىل الن�ضف املالآن من الكوب اإذا ما واجهوا حتديات تدفعهم اإىل الياأ�س من 

احلياة، دون اأن نعرف اأن هذا الطلب له تاأثري اإيجابي على املدى الطويل على حياتهم.
فقد ك�ضفت درا�ضة حديثة اأن التفاوؤل، اأو النظر اإىل الن�ضف اململوء من الكوب، قد يدفع �ضاحب اإىل حياة اأطول، 

ت�ضل يف بع�س الأحيان اإىل 85 عاما، وفق ما ذكرت �ضحيفة “غارديان” الربيطانية، الثالثاء.
وهذه لي�ضت هي املرة الأوىل التي ترتبط فيها درا�ضة التفاوؤل باملنافع ال�ضحية، اإذ وجدت درا�ضات �ضابقة اأن املتفائلني 

يتعر�ضون ب�ضكل اأقل من غريهم لأمرا�س القلب والوفاة املبكرة.
لكن الدرا�ضة اجلديدة، التي اأجراها باحثون من جامعة بو�ضطن يف الوليات املتحدة، متيل اإىل اأن التفاوؤل ميكن 

اأن يلعب اأي�ضا دورا يف اإطالة حياة اأ�ضحابه.
وقالت لوينا يل، املوؤلفة الرئي�ضية للدرا�ضة يف كلية الطب بجامعة بو�ضطن، اإن نتائج الدرا�ضة ت�ضري اإىل احتمال 

مثري يتعلق بقدرتنا على تعزيز ال�ضحة من خالل ممار�ضات نف�ضية واجتماعية اإيجابية، مثل التفاوؤل.
وحلل القائمون على الدرا�ضة بيانات من م�ضروعني بحثيني طويلني �ضابقني، اأحدهما �ضمل جمموعة من املمر�ضات 

والآخر ركز على عدد من الرجال، وذلك منذ عام 1986 مرورا بعام 2004 و�ضول اإىل 2014.

اخلميس    29   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12718  
Thursday   29   August   2019  -  Issue No   12718

وثائق الزواج يف بنغالد�ض.. ممنوع كلمة »عذراء«
“عذراء”  ب�ضحب كلمة  بنغالد�س قرارا يق�ضي  العليا يف  املحكمة  اأ�ضدرت 
من وثائق الزواج املمنوحة للم�ضلمني يف البالد، يف حكم ُو�ضف باأنه مهم 
اإ���ض��ق��اط ه��ذا الإج����راء الذي  م��ن ج��ان��ب املنظمات ال��ت��ي كافحت م��ن اأج���ل 

ينطوي على “اإذلل ومتييز«.
على  يتعني  بنغالد�س،  يف  الإ�ضالمية  ال��زي��ج��ات  ترعى  ق��وان��ني  ومب��وج��ب 
الزواج  وثيقة  على   3 بني  خانة من  اختيار  ال��زواج  على  املقبالت  الفتيات 

وهي “كوماري” )عذراء( اأو اأرملة اأو مطّلقة.
غري اأن املحكمة العليا اأم��رت، يف حكم ُن�ضر اأخ��ريا، احلكومة ب�ضحب كلمة 
“عذراء” ل�ضتبدالها بعبارة “غري متزوجة”، بح�ضب ما قاله املدعي العام 

امل�ضاعد اأميت تالوكدر لوكالة فران�س بر�س.
كما اأمر احلكم ال�ضلطات باإدخال خيارات “غري متزوج اأو اأرمل اأو مطلق” 

للرجال املقبلني على الزواج على الوثائق الر�ضمية.
وُين�ضر الن�س الكامل للحكم بحلول اأكتوبر، على اأن يدخل حيز التطبيق 
قريبا. وقال عني النهار �ضديقة حمامي املنظمات التي احتكمت يف 2014 
فران�س  لوكالة  التدبري،  هذا  لإ�ضقاط  البالد  يف  ق�ضائية  هيئة  اأعلى  اإىل 
بر�س “هذا حكم مهم«. وتعترب املنظمات احلقوقية اأن اإرغام الفتيات على 
ال��زواج، وهو تدبري معتمد  اأم ل عرب وثائق  بكارى  اإذا كن  الت�ضريح عما 
انتهاكا  ي�ضكل  كما  “اإذلل ومتييز”،  على  ينطوي  اأم��ر   ،1961 العام  منذ 

خل�ضو�ضية هوؤلء الفتيات.

ا�ستن�سق القهوة.. من نظارتك ال�سم�سية 
املرتبطة  املبتكرة  مبنتجاتها  الأوكرانية  كويف(  )اأوت�ضي�س  �ضركة  ا�ضتهرت 
بالنب.. وكان البتكار هذه املرة نظارة �ضم�ضية تنبعث منها رائحة القهوة 

ال�ضاخنة.
واأج�����رى م��اك�����ض��ي��م ه��اف��ري��ل��ي��ن��ك��و، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ض��رك��ة، جتارب 
لإنتاج  �ضعيا  والهيل  والبقدون�س  النعناع  مثل  خمتلفة  نباتات  با�ضتخدام 
يف  �ضالته  وج��د  اأن  اإىل  اأي�����ض��ا،  امل��و���ض��ة  وت��واك��ب  للبيئة  �ضديقة  ن��ظ��ارات 
روا�ضب م�ضروب القهوة. وت�ضتخدم �ضناعات تراعي البيئة روا�ضب القهوة 
بالفعل يف اإنتاج اأ�ضياء مثل قطع الأثاث والأكواب واأحبار الطباعة والوقود 
الع�ضوي، لكن هافريلينكو هو اأول من ا�ضتخدمها يف �ضنع نظارات �ضم�ضية 
�ضوداء  القهوة  “اأول،  ال�ضاخن. قال لرويرتز  امل�ضروب  رائحة  تنبعث منها 
وهو لون كال�ضيكي للنظارات ال�ضم�ضية ينا�ضب كل املنا�ضبات. ثانيا، يوجد 
الكثري من روا�ضب القهوة يف العامل.. توجد ماليني الأطنان من روا�ضب 
القهوة يف العامل«. وا�ضتخدم هافريلينكو، الذي ينحدر من عائلة معروفة 
نحو  روا�ضب  ال�ضناعة،  هذه  يف  عاما   15 خربة  ولديه  النظارات  ب�ضناعة 
ب�ضعر  واملتاحة حاليا  باملثالية  التي و�ضفها  النظارة  300 عينة قبل �ضنع 

يرتاوح بني 78 و89 دولرا.

ميالنيا وترودو.. �سورة 
ت�سعل مواقع التوا�سل 

العائلية”  “ال�ضورة  ت�����زال  ل 
ال���ت���ي ك����ان ي�����ض��ت��ع��د ل��ه��ا روؤ����ض���اء 
ال�ضناعية  ال�ضبع  جمموعة  دول 
ختام  يف  وزوج����ات����ه����م،  ال����ك����ربى 
م����نتجع  يف  ق����متهم  اأع��م��������������ال 
ب���ي���ارت���ز ال��ف��رن�����ض��ي امل���ط���ل على 
امل��ح��ي��ط الأط��ل�����ض��ي ت��ل��ق��ي رواج���ا 

هائال.
ويعود ال�ضبب يف النت�ضار الوا�ضع 
ل���ك���وال���ي�������س ه�����ذه ال�������ض���ورة اإىل 
عد�ضات  �ضجلها  التي  اللحظات، 
وتظهر  العاملية،  الأن��ب��اء  وك���الت 
الأوىل،  اأم�����ريك�����ا  ����ض���ي���دة  ف��ي��ه��ا 
ميالنيا ترامب وهي تقَبل رئي�س 
ترودو،  الكندي، جا�ضن  ال��وزراء 

يف ختام قمة جمموعة ال�ضبع.
ومثلما حققت انت�ضارا وا�ضعا على 
مواقع التوا�ضل الجتماعي حول 
ال�ضحف  اه��ت��م��ت  ف��ق��د  ال���ع���امل، 
ب���اإب���راز ال�����ض��ورة التي  ال��غ��رب��ي��ة 
تقبل  وه��ي  ميالنيا  فيها  تظهر 
وحرارة” بينما  ب�”�ضعادة  ت��رودو 
مي�����ض��ك زوج���ه���ا دون���ال���د ترامب 

بيدها الي�ضرى.
وتعيد هذه الواقعة ذكرى �ضورة 
لبنة  ع����ام����ني  ق���ب���ل  ال���ت���ق���ط���ت 
ال��رئ��ي�����س اإي��ف��ان��ك��ا ت���رام���ب وهي 
تنظر اإىل ترودو ب�ضكل اأثار انتباه 
و�ضائل الإعالم ومواقع التوا�ضل 

الجتماعي.

�سرطة النم�سا تبحث 
عن ل�سو�ض البقر

النم�ضوية  ت��ريول  ولي��ة  �ضرطة  تبحث 
ب�ضرقة  يقومون  غام�ضني  ل�ضو�س  عن 
الأج������را�������س امل���ع���ّل���ق���ة ب����الأب����ق����ار ك����ُرت 
الأخ��رية. وحترّي  الأ�ضابيع  �ضرقاتهم يف 
علما  ال�ضلطات،  الل�ضو�س  دوافع هوؤلء 
اأعناق  ح��ول  تو�ضع  ال��ت��ي  الأج���را����س  اأن 
“تكت�ضي خ�ضو�ضا دللة عاطفية  البقر 
قال  م��ا  بح�ضب  املربني”،  اإىل  بالن�ضبة 
ال�ضرطة  با�ضم  الناطق  غوربر  برنهارد 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ت�ضريحات  يف  املحلية 
ب��ر���س. وه��و اأ���ض��ار اإىل اأن��ه��ا امل���رة الأوىل 
التي ت�ضّجل فيها حوادث من هذا القبيل 
يف تريول. وتقّدر قيمة اجلر�س الواحد 
�ضبعة  �ضرقت  وق��د  ي��ورو.   500 بحواىل 
اأجرا�س اجلمعة وال�ضبت من اأبقار تابعة 
ملوا�ضي خمتلفة ترعى على علّو اأكر من 
اأجرا�س يف  �ضرقة ثالثة  بعد  األ��ف مرت، 

مطلع اآب-اأغ�ضط�س من مرعى اآخر.

تتحدى ورمًا يف الدماغ بحفل زفاف مميز      
اأ�ضرت امراأة اأمريكية يف ريعان �ضبابها على اإقامة حفل 
الدماغ  يف  ب���ورم  اإ�ضابتها  م��ن  ال��رغ��م  على  مميز  زف���اف 
 24( اأندر�ضون  كري�ضتينا  وكانت  بي�ضبول.   ك��رة  بحجم 
عاماً( من ووترتاون، �ضاوث داكوتا، قد عانت من نوبات 
دوار �ضديدة لأكر من اثني ع�ضر �ضهراً، ما دفعها لطلب 
امل�����ض��ورة ال��ط��ب��ي��ة.  وب��ع��د اأن ا���ض��ت��دت ح��ال��ت��ه��ا، توجهت 
بالأ�ضعة  فح�ضها  مت  ح��ي��ث  امل�ضت�ضفى،  اإىل  كري�ضتينا 
كرة  بحجم  حميد  ورم  وج��ود  ت�ضخي�س  ومت  املقطعية، 

بي�ضبول يف دماغها كان يوؤثر على توازن حركتها. 
ثمان  ا���ض��ت��م��رت  ج��راح��ي��ة  لعملية  اأن��در���ض��ون  وخ�����ض��ع��ت 
اأيام.  �ضاعات لإزالة الورم بعد ت�ضخي�س حالتها بخم�ضة 
واإثر اإزالة الورم، بداأت كري�ضتينا على الفور بالعمل على 
ا�ضتعادة توازنها عرب امل�ضي يف اأروقة امل�ضت�ضفى.  وبعد �ضهر 
من اجلراحة، بداأت كري�ضتينا، بال�ضتعداد حلفل زفافها، 
براندون  خطيبها  على  املطاف  نهاية  يف  قرانها  وعقدت 
جين�ضني يف حفل زفاف ح�ضرة الأقارب والأ�ضدقاء، وفق 

ما ورد يف �ضحيفة ديلي ميل اأونالين الربيطانية. 

ربح 200 األف دولر ببطاقة من اأموال جائزة اأخرى
اإىل مرة واح��دة، لكن  بابك  اإن احلظ ل يطرق  يقولون 
حيث  ال��ق��اع��دة،  خالفت  الأمريكية  امل���راأة  ه��ذه  اأن  يبدو 
بريندا  وكانت  اليوم.   نف�س  يان�ضيب يف  ربحت جائزتي 
بري�ضتون قد ربحت جائزة يف اليان�ضيب بولية فرجينيا 
الأمريكية، فقررت اأن ت�ضرتي بطاقة اأخرى من النقود 
اليوم  هذا  ولأن  الأوىل.  اجلائزة  يف  عليها  ح�ضلت  التي 
البطاقة  منحتها  فقد  بري�ضتون،  ال�ضيدة  �ضعد  يوم  كان 
دولر.  األ����ف   200 اإىل  و���ض��ل��ت  اأخ�����رى  ج���ائ���زة  ال��ث��ان��ي��ة 
“مل  الولية  يف  اليان�ضيب  م�ضوؤويل  بري�ضتون  واأخ��ربت 
واأخربتها  بابنتي  الفور  على  ات�ضلت  ح��دث..  ما  اأ�ضدق 
اأنني ربحت جائزة ثانية«. وا�ضتطاعت بري�ضتون اأن تفوز 
على  يعتمد  ال��ذي  اليان�ضيب  ه��ذا  يف  الكربى  باجلائزة 
بني  جوائزها  وت��رتاوح  الأرق���ام،  لإظهار  البطاقات  حك 
7 و200 األف دولر، وكانت ال�ضخ�س الثالث الذي يفوز 

باأعلى جائزة ممكنة، بح�ضب موقع اإن�ضايدر اإيد�ضن.

متالأ جدران ال�سوارع بر�سائل لرجل غام�ض
اُت��ه��م��ت ام����راأة اأ���ض��رتال��ي��ة تبلغ م��ن ال��ع��م��ر 36 ع��ام��اً يف 
اأ�ضرار  ب��اإحل��اق  م��ل��ب��ورن  مبدينة  فرانك�ضتون  �ضاحية 
جنائية متعددة باملمتلكات العاّمة، بعد اأن غطت العديد 
اإىل رجل ُيدعى كري�س وهو الأب  من اجل��دران بر�ضائل 
ورد  م��ا  ب��ع��د. وبح�ضب  ي��ول��د  ال���ذي مل  امل��زع��وم لطفلها 
 30 و   29 ب��ني  التخريب  وق��ع  اإع���الم حملية،  و�ضائل  يف 
على  بالكتابة  املراأة  بداأت  عندما  يوليو “متوز” املا�ضي، 
وحثت  فرانك�ضتون،  ح��ول  ع��دي��دة  مناطق  يف  اجل����دران 
�ضخ�ضاً ُيدعى كري�س على “الت�ضال قبل ولدة طفلها«. 
مواقع  على  امل���راأة  لر�ضائل  ���ض��ور  ن�ضر  يف  ال�ضكان  وب���داأ 
ك��ال��ن��ار يف  انت�ضرت  م��ا  و���ض��رع��ان  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�ضل 
ال��ه�����ض��ي��م، ح��ي��ث ظ��ه��رت ال��ر���ض��ائ��ل يف م��واق��ع ع��دي��دة يف 
البلدة، كاحلدائق العامة واحلمامات وممرات امل�ضاة، مما 
اإىل مطالبة  امل��واق��ع،  ه��ذه  م�ضتخدمي  العديد من  دف��ع 

كري�س بالتوا�ضل مع املراأة قبل فوات الأوان. �سارة بوجلر خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم »Mayans M.C.« املو�سم 2 يف هوليوود، كاليفورنيا. اأ ف ب

في�سبوك تو�سع خا�سية 
»التنبيهات املحلية«

تعمل  اأن��ه��ا  في�ضبوك  �ضركة  اأعلنت 
تقدم  خا�ضية  ن��ط��اق  تو�ضيع  ع��ل��ى 
للم�ضتخدمني معلومات قد ت�ضاهم 
اأوق���ات الأزمات  اإن��ق��اذ احل��ي��اة يف  يف 
والطوارئ، وذلك يف وقت ت�ضعى فيه 
لتح�ضني �ضورتها العامة وتبديد ما 
يرتدد عنها من اأنها ت�ضاعد يف ن�ضر 
ال�ضركة  وقالت  م�ضللة.  معلومات 
)ل���وك���ال  خ��ا���ض��ي��ة  اإن  م����دون����ة  يف 
املحلية(  )التنبيهات  اأو  األ��ريت�����س( 
موثوق  معلومات  تقدمي  ت�ضتهدف 
بها لأنا�س و�ضط اأحداث مثل جرائم 
�ضوء  اأو  ال��ع�����ض��وائ��ي��ة  ال��ن��ار  اإط����الق 
الأح����وال اجل��وي��ة. وي��ج��ري اختبار 
هذه اخلا�ضية منذ العام املا�ضي يف 
300 مدينة منها ت�ضارلوت و�ضانت 
ال�ضركة  وت��ع��ت��زم  وم��ي��ام��ي،  ل��وي�����س 
الوليات  اأن���ح���اء  يف  الآن  ن�����ض��ره��ا 
في�ضبوك وغريها  وتواجه  املتحدة. 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضركات  م��ن 
وابال من النتقادات الدولية ب�ضبب 
نظريات  لن�ضر  من�ضاتها  ا�ضتغالل 
وت�ضعى  املتطرفة،  والآراء  امل��وؤام��رة 
جل���ذب الن��ت��ب��اه اإىل دوره�����ا ك����اأداة 
ات�����ض��ال ب��ني الأ���ض��دق��اء والأق����ارب. 
للم�ضتخدمني  بالفعل  توفر  وه��ي 
الأ�ضدقاء  اإب��الغ  لهم  تتيح  خا�ضية 
اأم��ان لدى ح��دوث طارئ،  باأنهم يف 
وذل��ك من خ��الل خا�ضية )�ضيفتي 
ت�����ض��ي��ك(، ل��ك��ن��ه��ا ق��ال��ت اإن���ه���ا تريد 
ت��ق��دمي امل���زي���د. ومي��ك��ن م��ن خالل 
خا�ضية )لوكال األريت�س( لأ�ضحاب 
احل�ضابات على في�ضبوك يف الإدارات 
ال�ضرطة  م��ث��ل  وخ���دم���ات  امل��ح��ل��ي��ة 
تن�ضرها  ر���ض��ائ��ل  توجيه  والإط���ف���اء 
�ضبكة الت�ضالت بعدها على نطاق 

اأو�ضع.

ن�سائح ل�سحن بطاريات دماغك
كما هو احلال يف اأية اآلة تعمل ب�ضكل م�ضتمر، يحتاج 
الدماغ اإىل عمليات �ضحن ليوؤدي وظائفه على النحو 
الدماغ  ب�ضحن  ه��ن��ا  نق�ضد  ل  وب��ال��ط��ب��ع  الأك���م���ل.  
بالطاقة الكهربائية، لكن عن طريق بع�س الريا�ضات 
يلي  العقلية واجل�ضدية. وفيما  واملمار�ضات  الفكرية 
جمموعة من الن�ضائح، التي تعزز من قوة دماغك، 

بح�ضب �ضحيفة بيزن�س اإن�ضايدر الأمريكية:
1 - ممار�ضة هواية: اإذا مل يكن لديك هواية، اح�ضل 
دون  عقلك  ن�ضاط  على  حت��اف��ظ  فهي  واح���دة،  على 
به.  تفتخر  �ضيئاً  �ضلبي، ومتنحك  اأي �ضغط  اإ�ضافة 
اأو  التلفزيون  م�ضاهدة  مثل  ال�ضلبية،  فالأن�ضطة 

ت�ضفح الويب، ل تقدم نف�س املزايا.
اأي�ضاً،  املجتمع  بناء  على  الهوايات  معظم  وت�ضاعد 
وت��رب��ط��ك ب��اأ���ض��دق��ائ��ك، اجل���دد وال��ق��دام��ى، الذين 

ي�ضاركونك نف�ضك اهتماماتك.
يف  ال��ب��دين  الن�ضاط  ي�ضاعد  كما  الأل���غ���از:  ح��ل   -  2
احلفاظ على ر�ضاقة ج�ضمك، فاإن الأن�ضطة املحفزة 

ومن  عقلك،  �ضحة  على  احل��ف��اظ  يف  ت�ضاعد  عقلياً 
املتقاطعة  املتقاطعة  وال��ك��ل��م��ات  الأل���غ���از  ح��ل  بينها 
العزف على  تعلم  والأح��اج��ي، كما ميكنك  واملتاهات 
اآلة مو�ضيقية، اأوالتطوع يف مدر�ضة حملية اأو منظمة 

اجتماعية.
يعمل عقلك  ال��ري��ا���ض��ي��ة:  ال��ت��م��اري��ن  - مم��ار���ض��ة   3
ج�ضمك،  ن�ضاط  على  حتافظ  كنت  اإذا  اأف�ضل  ب�ضكل 
اأن  ال�ضباحة  اأو  اجل���ري  ي��ح��ب  �ضخ�س  اأي  وي��ع��رف 
التفكري،  على  اأف�ضل  ق��درة  لنا  توفر  الأن�ضطة  هذه 

وت�ضاعدنا يف توليد اأفكار جديدة.
ممار�ضة  اأن  اإىل  ذل���ك،  يف  ال�ضبب  ال��ع��ل��م��اء  وي��رج��ع 
بتدفق  املتعلق  الإدراك  ت��ع��زز  الريا�ضية  التمارين 
التمارين  اأنه عندما منار�س  الأبحاث  وتظهر  الدم. 
الريا�ضية، يزداد تدفق الدم يف كل مكان من اجل�ضم، 
مبا يف ذلك الدماغ، واملزيد من الدم يعني املزيد من 
الطاقة والأك�ضجني، مما يجعل الدماغ يعمل ب�ضكل 

اأف�ضل.

اإلغاء جولة »�سباي�ض 
غريلز« يف اأ�سرتاليا

�ضتزور   غريلز  �ضابي�س  فرقة  اأن  �ضابقاً  ب��ي  ميل  العاملية  النجمة  اأعلنت 
اأ�ضرتاليا  يف اأوائل العام املقبل خالل جولتها الغنائية، بعد حفلتهن يف لندن 

قائلة :”�ضرناكم يف �ضباط يف اأ�ضرتاليا«.
�ضحيفة  بح�ضب   ،2020 عام  النور  تب�ضر  لن  الفرقة  جولة  اأن  يبدو  لكن 
جريي  رف�س  بعد  تراجعت  املفاو�ضات  لأن   ،The Daily Telegraph

ها لي�ضت بحاجة اىل املال. هاليويل الإ�ضرتاك يف العر�س بعدِّ
واأكد م�ضدر مطلع على املو�ضوع، اأن الفرقة ا�ضتغنت عن ماليني الدولرات 
من خالل رف�ضها العرو�س املربحة من اأكرب �ضركات ال�ضياحة يف اأ�ضرتاليا.
و�ضّرحت ميل بي جمدداً :”لقد اأعلنت اخلرب على خ�ضبة امل�ضرح، لكن مل 

نكن متاأكدين 100 باملئة«.


