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بتوجيهات رئي�س الدولة
و�سول طائرة م�ساعد�ت غذ�ئية �إىل مايل

•• باماكو-وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل.. و�شلت اإىل العا�شمة باماكو طائرة حتمل 100 طن من 
املواد الغذائية هدية من الإمارات لدعم الأو�شاع الإن�شانية يف مايل.
ال�شمو  بدعم من �شاحب  تاأتي  التي   - املعونات  تقدمي هذه  ويتزامن 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي - مع زيارة وفد رفيع امل�شتوى 
اإىل مايل برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل .                                                )التفا�شيل �س4(

�ضمن مبادرات رئي�س الدولة
�إجناز حمطة �ل�سرف �ل�سحي يف �أم �لقيوين 

•• اأبوظبي-وام:

من  الن��ت��ه��اء  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  اأعلنت جلنة 
اأم القيوين  اإن�شاء واإجناز حمطة ال�شرف ال�شحي يف اإمارة  م�شروع 

بقيمة اإجمالية قدرها 22 مليون درهم.
واأّكد معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على اأهمية 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  �شمن  ي��اأت��ي  ال��ذي  امل�شروع 
امللوثات  حفظه اهلل لتوفري بيئة نظيفة �شحية و�شليمة خالية من 
الزراعة وامل�شطحات اخل�شراء  املياه املعاجلة يف ري  وال�شتفادة من 

وت�شوية الطرق.                                     )التفا�شيل �س4(
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حممد بن را�شد خالل تفقده م�شروع تطوير منطقة ال�شندغة  )وام(

الأمري حممد بن �شلمان خالل لقائه رئي�شة الوزراء الربيطانية )ا ف ب(

تفقد م�ضروع تطوير منطقة ال�ضندغة

حممد بن ر��سد: �لعمارة �لرت�ثية �لإمار�تية 
�ساهدة على قدرة �لإن�سان �لإمار�تي على �لإبد�ع 

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تفقد �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اآل  را�شد  بن  بن حممد  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  اهلل 
مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن 

را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الرتاثية  ال�شندغة  منطقة  تطوير  م�����ش��روع  للمعرفة 
التطوير احل�شاري  �شياق عملية  ياأتي يف  ال��ذي  دب��ي  يف 
للمناطق الرتاثية يف الإمارة مبا يليق مبكانتها ك�شواهد 
البدايات  ملعا�شرتها  دب��ي  تاريخ  من  مهمة  مرحلة  على 
الأوىل لنه�شتها احلديثة.             )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي لال�شتثمار  )وام(

حممد بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع 
جمل�س �إد�رة جهاز �أبوظبي لال�ستثمار

باإ�ضناد اإماراتي.. قوات التحالف تدمر 9 اآليات ومعمال لت�ضنيع الألغام بال�ضاحل الغربي 

بدء عملية �ل�سيل �جلارف �سد �آخر معاقل �لقاعدة باأبني
•• حي�س -اأبني-وام:

مقاتالت  ق�شفت   .. الإماراتية  امل�شلحة  القوات  من  باإ�شناد 
اآليات   9 ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
تابعة  النا�شفة  والعبوات  الأل��غ��ام  لت�شنيع  ومعمل  ع�شكرية 
مبديريات  ل��ه��م  م��واق��ع  يف  الإي���ران���ي���ة  احل��وث��ي  مليلي�شيات 
اجلراحي وزبيد والتحيتا بجبهة ال�شاحل الغربي لليمن.

املقاتالت تعزيزات ع�شكرية وم�شتودعات ذخرية  وا�شتهدفت 
دفعت بها ملي�شيات احلوثي نحو مديرية اجلراحي بجبهة 
ميلي�شيات  م��ن   60 م�شرع  ع��ن  وا���ش��ف��رت  الغربي  ال�شاحل 
اأ�شفرت  كما  اجل��رح��ى منهم.  وع�����ش��رات  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي 
الغارات عن تكبد امليلي�شيات احلوثية الإيرانية خ�شائر فادحة 
يف الرواح والعتاد فيما متكنت قوات ال�شرعية من الت�شدي 

لكافة حماولت ت�شلل امللي�شيات نحو املناطق املحررة.
وتوا�شل مقاتالت التحالف العربي �شن الغارات اجلوية على 
التعزيزات  وتدمري  الإي��ران��ي��ة  احلوثي  ميلي�شيات  جتمعات 

اأي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية والتي تعد اأكرب معاقل  
يف  تدريبية  مع�شكرات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اأب���ن حيث  يف  ال��ق��اع��دة 

جبال املنطقة للتنظيم.
واأ�شفرت العملية عن مقتل قيادي القاعدة امللقب باأبو حم�شن 
با�شربين بعد مواجهات مع قوات احلزام الأمني اإ�شافة اإىل 
والأرواح  العتاد  يف  فادحة  خ�شائر  الإرهابية  العنا�شر  تكبد 
خطريين  عن�شرين  على  القب�س  مت  فيما  ك��ب��رية  وه��زائ��م 

�شمن قائمة املطلوبن.
ومت��ك��ن��ت ق����وات احل����زام الأم���ن���ي وب��اإ���ش��ن��اد ودع����م م��ن قوات 
تتح�شن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��واق��ع  اقتحام  م��ن  العربي  التحالف 
بها عنا�شر تابعة لتنظيم القاعدة يف مديرية املحفد ووادي 

حمارا الواقع يف حمافظة اأبن وتطهريها.
دول  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�شكر  اأب����ن  اأب���ن���اء حم��اف��ظ��ة  وت��ق��دم 
ال�شعودية  العربية  اململكة  راأ�شهم  وعلى  العربي  التحالف 
ودول���ة الإم����ارات لتقدميهم ك��ل اأوج���ه ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة يف 

معركة اأبن �شد العنا�شر الإرهابية املتبقية.

الع�شكرية والآليات التابعة لها يف مناطق ال�شاحل الغربي.
التحالف  ق���وات  �شمن  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  وت��ق��دم 
ال�شرعية  لدعم  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي 
العمليات  على  لوج�شتيا  ودع��م��ا  ع�شكريا  اإ���ش��ن��ادا  اليمن  يف 
لتخلي�شه  ال�شقيق  لليمن  دعما  والبحرية  واجلوية  الربية 
احلوثي  ميلي�شيات  ع��رب  الإره���اب���ي  الإي����راين  املخطط  م��ن 

النقالبية.
بقيادة  العربي  التحالف  ق��وات  من  وبدعم  اخ��رى  من جهة 
بداأت  اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  ال�شعودية  العربية  اململكة 
عملية ال�شيل اجلارف لتطهري جيوب واأوكار م�شلحي عنا�شر 
تنظيم القاعدة من مديرية املحفد ووادي حمارا اآخر منفذ 

لالإرهابين يف حمافظة اأبن.
الأمني خطة ع�شكرية حمكمة �شملت  ق��وات احل��زام  ونفذت 
حمالت دهم للعنا�شر واجليوب الإرهابية يف حمافظة اأبن 
عنا�شر  اجل��ارف يف مالحقة  ال�شيل  ا�شتمرار عملية  يف ظل 
التنظيم مبديرية املحفد حلن التاأكد من خلو املنطقة من 

امللكة اإليزابيث ت�ضتقبل ويل العهد ال�ضعودي

ماي: �لعالقات مع �ل�سعودية مهمة و�أنقذت �أرو�ح مئات �لربيطانيني

�ي������ر�ن ت��ت��ح��دى �ل��ع��امل 
ب��ربن��اجم��ه��ا �ل�����س��اروخ��ي

•• بريوت-وكاالت: 

نقلت وك��ال��ة ف��ار���س ل��الأن��ب��اء عن 
ق���ائ���د ك���ب���ري ب���احل���ر����س ال���ث���وري 
الإي������راين ق��ول��ه ام�����س الأرب���ع���اء 
من  اإن���ت���اج���ه���ا  زادت  اإي��������ران  اأن 

ال�شواريخ ثالثة اأمثال.
الزمنية  امل��دة  القائد  يو�شح  ومل 
التي حدثت خاللها الزيادة.

الربيجادير  ع��ن  ف��ار���س  ون��ق��ل��ت 
ج���رال اأم���ري ع��ل��ي ح��اج��ي زاده، 
باحلر�س  ال��ف�����ش��اء  اإدارة  رئ��ي�����س 
ال�����ث�����وري، ع���ن���ه ق���ول���ه اأي�������ش���ا يف 
امل���ا����ش���ي ك�����ان ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ن��ا اأن 
نو�شح جلهات كثرية اأفعالنا لكن 

الأمر مل يعد كذلك.

حمكمة �حلريري: �لأدلة كافية 
لإد�نة عنا�سر من حزب �هلل

•• الهاي-وكاالت:

حكم  يف  املتحدة،  الأمم  م��ن  مدعومة  له���اي،  يف  ق�شاة حمكمة  اأع��ل��ن 
اللبناين  ال��وزراء  اأودى بحياة رئي�س  اأن التفجري الذي  �شدر، الأربعاء، 

ال�شابق رفيق احلريري عام 2005 كان عماًل اإرهابياً.
قدمها  التي  الأدل��ة  اإن  اأي�شاً،  بلبنان  اخلا�شة  الدولية  املحكمة  وقالت 
الدعاء ميكن اأن توؤدي اإىل اإدانة اأربعة م�شتبه بهم. وهذا يعني اأن على 

حمامي الأربعة الذين ما زال �شراحهم مطلقاً، تقدمي دفاعاتهم.
ورف�شت املحكمة طلباً لتربئة اأحد املتهمن الأربعة من تهمة ال�شلوع 
اإن  القا�شي ديفيد ري،  الق�شاة،  يف عملية الغتيال. وقال رئي�س هيئة 
املحكمة وجدت اأن الدعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي ميكن اأن ت�شتند 
اإليها يف اإدانة ح�شن عني�شي. وقالت القا�شية جانيت نوزوورثي اإن عدد 
ال�شتناد  ميكن  كافية  اأدل��ة  لديها  املحكمة  اأن  لدرجة  كبري  امل�شادفات 

اإليها لدانة عني�شي بال�شلوع يف الهجوم على احلريري.

•• لندن-وكاالت:

ا����ش���ت���ق���ب���ل���ت امل����ل����ك����ة اإل����ي����زاب����ي����ث 
ال���ث���ان���ي���ة، م��ل��ك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا، ويل 
الأم���ري حممد  ال�����ش��ع��ودي،  العهد 
باكنغهام  ق�����ش��ر  يف  ���ش��ل��م��ان،  ب���ن 

الأربعاء.
العهد  ويل  مع  امللكة  وا�شتعر�شت 
ال���ع���الق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ورواب�����ط 
ال�شعبن،  ال��ت��ي جت��م��ع  ال�����ش��داق��ة 
بينما اأقيمت ماأدبة غداء ا�شتقباًل 

لالأمري حممد بن �شلمان.
الوزراء  رئي�شة  قالت  جانبها  م��ن 
الأربعاء،  الربيطانية، تريزا ماي، 
ال�شعودية  م�����ع  ال����ع����الق����ات  اإن 
اأرواحاً  واأن��ق��ذت  وتاريخية،  مهمة 

بربيطانيا.
من  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  رداً  واأ�����ش����اف����ت 
ج����ريمي����ي ك����ورب����ن زع����ي����م ح���زب 
التي  "ال�شلة  اأن  املعار�س  العمال 
تاريخية.  ب��ال�����ش��ع��ودي��ة  ت��رب��ط��ن��ا 
مئات  اأرواح  واأن���ق���ذت  مهمة  اإن��ه��ا 
الأ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى الأرج����ح يف هذه 

الدولة".
بريطانيا  وزراء  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت 
ال�شعودية  يف  اإ���ش��الح��ات  "نرى 

ون�شجع ذلك".
وو�شل ويل العهد ال�شعودي الأمري 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 
زي�����ارة  يف  امل���ت���ح���دة  امل���م���ل���ك���ة  اإىل 
املقدمة  للدعوة  ا�شتجابًة  ر�شمية، 

من احلكومة الربيطانية.
مع  لقاء  الزيارة  ج��دول  ويت�شمن 

ال���ربي���ط���اين الأم����ري  ال��ع��ه��د  ويل 
ت�شارلز.

الربيطاين  ال�شفري  اأك��د  ذلك  اىل 
كوليز،  �شاميون  ال�شعودية،  ل��دى 
الريا�س  م���ع  ت���ت���ع���اون  ل���ن���دن  اأن 
ملواجهة ال�شلوك الإي��راين املزعزع 
ل���ش��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة. وق���ال كوليز 
نيوز  �شكاي  مع  خا�شة  مقابلة  يف 
اململكة منذ �شنوات  عربية: نعترب 
عامال مهما ل�شتقرار املنطقة.

ع�سية يوم �ملر�أة.. �لحتالل 
يقمع م�سرية ن�سائية فل�سطينية

•• عوا�صم-وكاالت:

اأ�شيبت خاللها عدد من  قمعت قوات الحتالل م�شرية ن�شائية فل�شطينية 
اجلي�س  اإط��الق  بعد  الأرب��ع��اء،  ام�س  اختناق،  بحالت  الفل�شطينيات  الن�شاء 
الإ�شرائيلي الغاز امل�شيل للدموع على م�شرية ن�شائية، خرجت مبنا�شبة يوم 
اأورد مرا�شل �شكاي نيوز عربية. واأطلق اجلنود وابال  املراأة العاملي، وفق ما 
من قنابل الغاز على الن�شاء لدى و�شولهن اإىل حاجز قلنديا الع�شكري الذي 

يف�شل بن مدينتي القد�س ورام اهلل يف ال�شفة الغربية املحتلة.
بجرائم  تندد  ولفتات  الفل�شطينية،  الأع��الم  امل�شرية  يف  امل�شاركات  ورفعت 
اإعالن  ترف�س  واأخ���رى  الفل�شطينية  الن�شاء  بحق  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل 
قوات الحتالل تطلق قنابل الغاز باجتاه املتظاهرات الفل�شطينيات )ا ف ب(الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب العرتاف بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل.

�لأمم �ملتحدة: �لنظام �ل�سوري حول �لغوطة �ىل جحيم
•• عوا�صم-وكاالت:

اأن  الأرب��ع��اء  ام�س  الإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  ذكر 
للم�شاركة يف معركة  تعزيزات  اأر�شلت  ال�شورية  احلكومة 
الغوطة ال�شرقية تعزيزا للجهود الرامية لهزمية مقاتلي 
املعار�شة يف اآخر معقل رئي�شي لهم قرب دم�شق. واأ�شاف 
اأن ق���وات احل��ك��وم��ة ���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى ن��ح��و 45 ب��امل��ئ��ة من 

الأرا�شي يف الأيام الأخرية.
ال�شوري  م��ن اجل��ي�����س  ذل���ك ق�شفت وح����دات  غ�����ش��ون  يف 
بالغوطة  م�����ش��راب��ا  ب��ل��دة  يف  امل��ع��ار���ش��ة  م�شلحي  دف���اع���ات 
ال�شرقية، بهدف تاأمن دخول وحدات امل�شاة، ح�شبما اأفاد 

التلفزيون ال�شوري، الأربعاء.
تو�شح  م�شرابا  م�شارف  من  لقطات  التلفزيون  وعر�س 
من  �شف  خلف  ال�شماء  يف  ك��ب��رية  دخ���ان  �شحب  ت�شاعد 

املباين، مع �شماع دوي مقاتالت واأ�شوات انفجارات.
و�شتوؤدي ال�شيطرة على بلدة م�شرابا، بحال حدوثها، اإىل 
�شطر اجليب اخلا�شع ل�شيطرة املعار�شة اإىل ق�شمن.

ويف جنيف اتهم املفو�س الأعلى حلقوق الإن�شان يف الأمم 
ي�شبه  ملا  بالتخطيط  الأرب��ع��اء،  ال�شوري،  النظام  املتحدة 

النزاع دخل مرحلة  اأن  )نهاية العامل( يف بالده، م�شيفا 
رعب جديدة.

وقال زيد رعد احل�شن، خالل عر�شه تقريره ال�شنوي يف 
جنيف: هذا ال�شهر، و�شف الأمن العام )لالأمم املتحدة( 

الغوطة ال�شرقية باأنها جحيم على الأر�س.
واأ�شاف "يف ال�شهر املقبل اأو الذي يليه �شيواجه النا�س يف 
مكان اآخر نهاية العامل، نهاية عامل متعمدة، خمططا لها 
مطلق  بدعم  احلكومة،  يعملون حل�شاب  اأف��راد  وينفذها 

على ما يبدو من بع�س حلفائهم الأجانب".
واأطلق اجلي�س ال�شوري، بالتعاون مع حلفائه الإيرانين 
ال�شرقية  الغوطة  على  �شارية  ع�شكرية  حملة  والرو�س، 
ب����داأت بق�شف جوي  امل��ا���ش��ي،  ف��رباي��ر   18 ل��دم�����ش��ق، يف 
 800 اأكرث من  اإىل �شقوط  اأدى  ومدفعي كثيف للغاية، 

قتيل بينهم 177 طفال.
اأن دم�شق، مدعومة برو�شيا، اتخذت قرارا  ويرى خرباء 
ال�شرقية  املعار�شة بالغوطة  باإنهاء وجود  قبل نحو �شهر 
التي تعد اآخر معاقلها قرب العا�شمة ال�شورية، لكن هذا 
القرار قوبل برف�س غربي، مما اأدى اإىل قرار وقف اإطالق 

النار يف عموم �شوريا، رغم ف�شله على اأر�س الواقع.

حتتاج  �لقطرية  �خل��ط��وط 
مت���وي���اًل ل��ال���س��ت��م��ر�ري��ة

•• عوا�صم-وكاالت:

تاأكيد  ب��ل��وم��ب��ريغ  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت 
اأكرب  القطرية،  اخلطوط  رئي�س 
ال��ب��اك��ر، احل��اج��ة مل�����ش��ادر متويل 
جديدة ل�شمان ا�شتمراريتها.

�شتدفع  املقاطعة  اأن  الباكر  واأك��د 
���ش��رك��ة اخل��ط��وط ال��ق��ط��ري��ة اإىل 
خ�شارة كبرية جدا لل�شنة املنتهية 
الناقلة  اأن  م�شيفا  اأب��ري��ل،   1 يف 
العثور على م�شادر  اإىل  �شتحتاج 
جديدة للتمويل لال�شتمرار.

ووف����ق����ا حل����دي����ث ال����ب����اك����ر، ف����اإن 
ال�����ش��رك��ة ت���واج���ه ���ش��غ��وط��ا قوية 
تاأثر  ب���ع���د  ال�������ش���ي���ول���ة،  ل���ت���وف���ري 
الرباعية  ب��امل��ق��اط��ع��ة  اأع���م���ال���ه���ا 
م��ن ق��ب��ل ال�����ش��ع��ودي��ة والإم������ارات 

والبحرين وم�شر لقطر.
للناقلة  التنفيذي  الرئي�س  وكان 
امل���م���ل���وك���ة ل���ق���ط���ر، ق����د اأك�������د يف 
ت�شريحات �شابقة  تكبد ال�شركة 

خ�شائر �شنوية هذا العام.

�لحتاد �لأوروبي يهدد تر�مب 
بفر�س ر�سوم على �سلع �أمريكية

•• بروك�صل-اأ ف ب:

الربعاء  الوروب�������ي  الحت�����اد  ح����ذر 
ح��رب جتارية مع  ن�شوب  من خطر 
امل��ت��ح��دة، وه����دد بفر�س  ال���ولي���ات 
بع�س  على  قا�شية  جمركية  ر���ش��وم 
م�شى  ح���ال  يف  الم��ريك��ي��ة،  ال�شلع 
مب�شاعيه  قدما  المريكي  الرئي�س 
لفر�س ر�شوم جمركية على واردات 
رئي�س  وك����ان  والمل���ن���ي���وم.  ال�����ش��ل��ب 
املجل�س الوروبي دونالد تو�شك �شدد 
التجارية  ان احل��روب  الربعاء على 
وذلك  ال�شهل خ�شارتها،  �شيئة ومن 
ردا على قول ترامب ان هذه احلروب 
فيها.  النت�شار  ال�شهل  ومن  جيدة 
وا�����ش����اف ت��و���ش��ك اع��ت��ق��د ب���ق���وة ان 
الوقت حان لكي يتحرك امل�شوؤولون 
الطل�شي  جانبي  على  ال�شيا�شيون 

ب�شكل م�شوؤول.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  تراأ�س 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
اإدارة  ملجل�س  اجتماعاً  ام�س-   - امل�شلحة  للقوات 

جهاز اأبوظبي لال�شتثمار اأديا.
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو   .. الجتماع  ح�شر 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة 
املنتدب  الع�شو  اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  رئي�س 
جلهاز اأبوظبي لال�شتثمار و�شمو ال�شيخ حممد بن 
خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي واأع�شاء 

جمل�س اإدارة اجلهاز وعدد من امل�شوؤولن.
)التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ر��سد يقدم و�جب �لعز�ء بوفاة عبد�هلل حممد �سالح

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للمعرفة واجب العزاء يف وفاة املغفور له عبداهلل حممد �شالح.
وقام �شموه قبل ظهر ام�س يرافقه اأجناله و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف 
دبي و�شعادة عبداهلل اأحمد احلباي رئي�س �شركة دبي القاب�شة بزيارة جمل�س العزاء يف منطقة الوحيدة باحلمرية 

يف دبي .
وقدم �شموه �شادق عزائه وموا�شاته اإىل جنل الفقيد وعموم اآل �شالح .. راجيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته .. »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

تفقد م�ضروع تطوير منطقة ال�ضندغة

حممد بن ر��سد: �لعمارة �لرت�ثية �لإمار�تية �ساهدة على قدرة �لإن�سان �لإمار�تي على �لإبد�ع 

حممد بن ر��سد يقدم و�جب �لعز�ء 
بوفاة خالد حممد �لقرقاوي 

طحنون بن حممد يعزي بوفاة حا�سر �ملهريي

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل 

مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 
اإبراهيم  ل��ه خ��ال��د حممد  املغفور  وف���اة  ال��ع��زاء يف  واج���ب 
القرقاوي . وقام �شموه بزيارة جمل�س العزاء يف اخلوانيج 
بدبي حيث قدم �شادق عزائه وموا�شاته اإىل اأجنال واإخوان 
الفقيد .. راجيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته 

وي�شكنه ف�شيح جناته »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل  اآل  ب��ن حممد  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
وفاة  ال��ع��زاء يف  واج��ب  ام�س  العن  احل��اك��م يف منطقة 

حا�شر مبارك حا�شر املهريي.

العزاء يف منطقة  زيارته جمل�س  خ��الل  �شموه  واأع��رب 
البطن يف اأبوظبي عن خال�س تعازيه وموا�شاته لأبناء 
واأ�شرة الفقيد.. �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع 
رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله ال�شرب 

وال�شلوان.

•• دبي -وام:

تفقد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ مكتوم  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« يرافقه �شمو  رئي�س جمل�س 
بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  بن حممد 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  موؤ�ش�شة حممد  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ياأتي  ال��ذي  دبي  يف  الرتاثية  ال�شندغة  منطقة  تطوير  م�شروع  للمعرفة 
مبا  الإم���ارة  يف  الرتاثية  للمناطق  احل�شاري  التطوير  عملية  �شياق  يف 
ملعا�شرتها  دب��ي  ت��اري��خ  م��ن  مهمة  مرحلة  على  ك�شواهد  مبكانتها  يليق 
انطلقت  ال��ذي  املهد  مبثابة  وكانت  احلديثة  لنه�شتها  الأوىل  البدايات 
منه اإجنازاتها املعا�شرة. و اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الرتاثية ومنحها  املواقع  اأهمية احلفاظ على  الزيارة على  مكتوم خالل 
الإمارة  تاريخ  الكاملة كونها متثل جزءا حموريا من  الهتمام والرعاية 
ودولة الإمارات على وجه العموم اإذ متثل تلك املناطق اجل�شر الذي يربط 
العنا�شر  وهي  الأ�شيلة  وثقافتهم  بتاريخهم  والقادمة  احلالية  الأجيال 
وقال  امل�شتقبل.   نحو  منها  ننطلق  التي  الأ�شا�شية  الركيزة  متثل  التي 
والتعلم من  التاريخ  با�شتيعاب  اإل  تكتمل  ل  واملعا�شرة  »احلداثة  �شموه: 
درو�شه والحتفاء مبا منحه اإيانا من �شواهد تنقل لنا �شورة املا�شي الذي 
عا�شه اآباوؤنا واأجدادنا وكيف �شنعوا البدايات الأوىل لنه�شتنا احلديثة... 
احلفاظ على تراثنا احل�شاري وثقافتنا التي توارثناها عرب الأجيال وما 

نحملها  وتاريخية  وطنية  م�شوؤولية  واإبداعي  فكري  اإرث  من  لنا  قدمته 
اليوم و�شيحملها اأبناوؤنا واأحفادنا«. واأ�شار �شموه اإىل اأهمية العمارة كجزء 
اأ�شيل من الرتاث الثقايف لدولة الإمارات وقال �شموه: »العمارة الرتاثية 
الإماراتية جزء من ثقافتنا هويتنا وعلى الأجيال اجلديدة احلفاظ عليها 
وتطويرها لتبقى �شاهدة على قدرة الإن�شان الإماراتي على الإبداع وح�شن 
والتي  لبيئته  الأكرث مالئمة  لتقدمي احللول  املتاحة  الإمكانات  توظيف 
تعينه على تطويع الظروف املحيطة به وهو ما يتجلى يف الإرث العمراين 
املميز الذي تركه لنا الأجداد بكل ما يعرب عنه من معان تاريخية واإن�شانية 
اآل مكتوم خالل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  راف��ق �شاحب  ك��ب��رية«.  
الزيارة معايل عبدالرحمن حممد العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة هيئة دبي 
للثقافة ومعايل حممد املر رئي�س جمل�س اأمناء مكتبة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم و�شعادة املهند�س ح�شن نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي و�شعادة 
هالل �شعيد املري مدير عام دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري يف دبي و 
�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي 
و�شعادة عبداهلل احلباي مدير عام املكتب الهند�شي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ا�شتمع �شموه خالل اجلولة اىل �شرح  اآل مكتوم.   وقد  حممد بن را�شد 
عن الإجنازات التي مت حتقيقها يف م�شروع تطوير منطقة ال�شندغة الذي 
تقوم بتنفيذه بلدية دبي بالتعاون مع دائرة ال�شياحة والرتويج التجاري 
يف دبي وهيئة دبي للثقافة والفنون« حيث اطلع �شموه على جمموعة من 

اللوحات التو�شيحية التي �شملت مراحل عمل امل�شروع.

بهدف  التطوير  عملية  يف  مراعاتها  مت  ال��ت��ي  العنا�شر  ال�شرح  وت��ن��اول 
التي  البيئة ال�شحراوية  النابع من  املميز  املعماري  احلفاظ على الطراز 
دول  لأغ��ل��ب  املعماري  ال���رتاث  احل��ال يف  ه��و  يت�شم كما  وال���ذي  فيها  ن�شاأ 
ومواد  الأل���وان  يف  والتناغم  الت�شميم  بب�شاطة  العربي  اخلليج  منطقة 
املناخية عالوة  الظروف  املحيطة ومالئمة  البيئة  امل�شتخدمة مع  البناء 

على مراعاة ت�شميماتها للعادات والتقاليد العريقة للمنطقة.    
وتابع �شموه مدى الإجناز املتحقق يف م�شروع تطوير املناطق الرتاثية مبا 
فيها منطقة ال�شندغة حيث مت النتهاء من ترميم 150 مبنى تاريخي 
مبا يف ذلك بيت ال�شيخ �شعيد بن مكتوم اآل مكتوم يف حي ال�شندغة حيث 
تتوىل اإدارة الرتاث العمراين و الآثار ببلدية دبي عمليات الرتميم وفق 

اأرقى املعايري العاملية ومب�شاركة نخبة من اخلرباء واملتخ�ش�شن.  
املجل�س  على  التاريخية  ال�شندغة  منطقة  زي��ارة  خ��الل  �شموه  اطلع  كما 
الرتاثي الذي قام بتنفيذه املكتب الهند�شي التابع ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الإماراتي  ال��رتاث  من  مهم  بجانب  احتفاء  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
تعرب  التي  الجتماعية  الرموز  من  كرمز  قيمة  من  املجل�س  يحمله  مبا 
الإم���ارات ويعك�س ج��زءا مهما من  اأبناء  عن مدى تالحم والرتابط بن 
ثقافتهم وتقاليدهم العريقة التي ل تزال حمتفظة مبكانتها حتى اليوم.  
وتعرف �شموه على مكونات املجل�س الذي ميتد على م�شاحة تزيد على 11 
األف قدم مربعة وهو من طابقن، وروعي فيه الطراز املعماري الإماراتي 
تاريخية  قيمة  ما متثله من  بكل  املحيطة  املنطقة  وتناغمه مع  الأ�شيل 

ركائز  على جمموعة  الرتاثية  املناطق  تطوير  م�شروع  ويقوم  وتراثية.  
التاريخية  وج��ذوره��م  برتاثهم  املواطنن  رواب��ط  تعزيز  اأهمها  اأ�شا�شية 
ت��ت��ن��وع فيها  الأول،  ال��ط��راز  م��ن  �شياحية  ك��وج��ه��ة  دب���ي  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
اخليارات لتجمع بن اأ�شالة املا�شي وحداثة املعا�شرة، ما ي�شهم يف حتقيق 
بحلول  �شائح  مليون   20 ا�شتقطاب  يف  املتمثل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف 
كاأف�شل وجهة  ال�شياحية ومبا يعزز مكانتها  روؤية دبي  2020 وفق  عام 
ثقافية حيوية تتجلى فيها م�شاهد العراقة جنبا اإىل جنب مع املنجزات 
احل�شارية املعا�شرة.   ويهدف تطوير حي ال�شندغة التاريخي اإىل حتويله 
23 متحفا فرعيا يعربون  اأكرب متحف مفتوح يف العامل وهو ي�شم  اإىل 
عن املا�شي باأ�شلوب متطور وح�شاري ومن بينها متحف اآل مكتوم ومتحف 
ق�شة اخلور ومتحف العطور ومتحف الطب ال�شعبي واحلرف التقليدية 
ومتحف  الجتماعية  احل��ي��اة  ومتحف  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  ومتحف  وال��زي��ن��ة 
وغريهم.  ال�شعبية  امل��اأك��ولت  ومتحف  البحرية  احلياة  ومتحف  املالحة 
متطلبات  كافة  مل��الق��اة  امل�شممة  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  املنطقة  وت�شم 
الزوار مثل مركز ال�شتقبال واملطاعم والفنادق واملنافذ التجارية وحمال 
الهدايا التذكارية واملنتجات الرتاثية و�شط اأجواء تفوح بعبق املا�شي مبا 
مينح الزائر جتربة تنقله اإىل اأجواء تلك املرحلة بكل تفا�شيلها العريقة 
عالوة على الهتمام باجلوانب التثقيفية من خالل ور�س عمل تعليمية 
التقليدية  ال�شباب باحلرف واملهن  الذي يربط  الثقايف املجتمعي  كاملركز 

من اأجل اإعادة احيائها يف الوقت احلا�شر.

حممد بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �إد�رة جهاز �أبوظبي لال�ستثمار

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت���راأ����س 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة - ام�س- اجتماعاً 

اأبوظبي  ج���ه���از  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
لال�شتثمار  اأديا.  ح�شر الجتماع 
.. �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د 

الع�شو  اأبوظبي  عهد  دي��وان ويل 
املنتدب جلهاز اأبوظبي لال�شتثمار 
و�شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان 
اجلهاز  اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء 
وع�����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ن. وج���رى 

اأداء  ا�شتعرا�س  الجتماع  خ��الل 
ال�شرتاتيجية  واأه��داف��ه  اجل��ه��از 
اجلارية  م��ب��ادرات��ه  واأه����م  املقبلة 
والإجنازات التي مت حتقيقها.

بذل  اأهمية  على  الجتماع  واأك���د 
�شبيل  يف  اجل����ه����ود  م����ن  امل����زي����د 

حتقيق ر�شالة اجلهاز يف موا�شلة 
بالأداء  والرتقاء  والتطور  النمو 
مب����ا ي��ح��ق��ق روؤي�������ة اأب����وظ����ب����ي يف 
وتعزيز  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال�����ري�����ادة 
ال�شتثماري  وم��وق��ع��ه��ا  مكانتها 

على اخلارطة العاملية.

حممد بن ز�يد يقدم و�جب �لعز�ء يف وفاة حا�سر مبارك �ملهريي
•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
واجب  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
العزاء اىل خلفان حا�شر مبارك املهريي 
واحمد  وحممد  و�شعيد  �شامل  واخ��وان��ه 
وم��ب��ارك يف وف��اة وال��ده��م حا�شر وذلك 
العزاء  ملجل�س  اليوم  �شموه  زي��ارة  خالل 
ابوظبي.  مب��دي��ن��ة  ال��ب��ط��ن  يف جم��ل�����س 
تعازيه  خ���ال�������س  ع����ن  ����ش���م���وه  واأع���������رب 
وموا�شاته لأجنال وذوي الفقيد ..�شائال 
املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته 
اأهله  واأن يلهم  واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 

وذويه ال�شرب وال�شلوان.
العزاء  �شموه خالل تقدمي واجب  رافق 
���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك امل���زروع���ي وكيل 

ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227
م�شت�شفى خليفة                      7439333  

ام القيوين
م�شت�شفى ام القيوين                7656888

را�س اخليمة 
م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سيف بن ز�يد ي�سل �إىل �جلز�ئر للم�ساركة يف 
�جتماعات جمل�س وزر�ء �لد�خلية �لعرب

•• اجلزائر-وام:

و�شل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
ام�س على وفد دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل اجلزائر للم�شاركة يف اجتماعات الدورة ال� 

التي تعقد حاليا يف اجلزائر العا�شمة. العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�س   35
كان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله مطار هواري بومدين يف العا�شمة اجلزائرية  نور الدين 
بدوي وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة الجتماعية اجلزائري والدكتور حممد بن 
علي كومان الأمن العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب و�شعادة يو�شف �شيف �شباع اآل علي �شفري 

الدولة لدى اجلمهورية اجلزائرية وعدد من كبار امل�شوؤولن.

�سيف بن ز�يد يلتقي يف �جلز�ئر عددً� من وزر�ء �لد�خلية �لعرب
•• اجلزائر-وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  التقى 
الوزراء وزير الداخلية ام�س يف اجلزائر الأمري عبد العزيز بن �شعود بن نايف 
اآل �شعود وزير الداخلية يف اململكة العربية ال�شعودية ومعايل الفريق الركن 
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية مبملكة البحرين ومعايل 
الأعرجي  قا�شم  ومعايل  اللبناين  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  امل�شنوق  نهاد 
ال�  ال��دورة  اجتماعات  وذل��ك على هام�س  العراق  الداخلية بجمهورية  وزي��ر 
ملجل�س وزراء الداخلية العرب التي تعقد حاليا يف العا�شمة اجلزائرية.   35
الأمنية  العالقات يف املجالت  ا�شتعرا�س �شبل تعزيز  اللقاءات  جرى خالل 
العربية  اململكة  م��ن  وك��ل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ن  وال�شرطية 

ال�شعودية ومملكة البحرين وجمهورية لبنان وجمهورية العراق.

من�سور بن ز�يد ي�سدر قر�ر� باإن�ساء نيابة عامة ودو�ئر ق�سائية متخ�س�سة لنظر �جلر�ئم �ملرتكبة �سد عمال �خلدمة �مل�ساعدة

يف حما�ضرة مبركز �ضلطان بن زايد

حكومة �لمار�ت عرفت معنى �لبتكار ومو�كبة حتديات �لع�سر

•• اأبوظبي-وام: 

ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن  اأ����ش���در �شمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ���رة  رئي�س 
دوائر  و  نيابة عامة  باإن�شاء  ق��رارا 
ق�شائية متخ�ش�شة يف كل حمكمة 
املرتكبة  اجل��رائ��م  لنظر  ابتدائية 
امل�شاعدة  اخل����دم����ة  ع���م���ال  ����ش���د 
وذل������ك ان���ط���الق���ا م����ن الأول����وي����ة 
الق�شاء  ل���دائ���رة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال������دول������ي������ة ال����ن����اظ����م����ة حل���ق���وق 
الإن�شان.

يو�شف  امل�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ع��ادة  اأك����د  و 
ال��ع��ربي وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ش��اء يف 
اأب��وظ��ب��ي ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة حر�س 
دول������ة  يف  احل����ك����ي����م����ة  ال������ق������ي������ادة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
الإن�شان  ح��ق��وق  م���ب���ادئ  اع��ت��م��اد 
���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة على 
والرتبوية  الجتماعية  الأ�شعدة 
واملوؤ�ش�شاتية كافة ت�شم بالإ�شافة 
اإيجاد  والقوانن  الت�شريعات  اإىل 

التحر�س بهم لفظيا اأو ج�شديا اأو 
اجبارهم على ممار�شة عمل يدخل 

يف اإطار الجتار بالب�شر.
العربي  امل�شت�شار  �شعادة  واأو���ش��ح 
من  ت�����ش��ه��م  ال���ق�������ش���اء  دائ�������رة  اأن 
تر�شيخ  يف  اخل���ط���وة  ه����ذه  خ����الل 
البنية املوؤ�ش�شاتية لحرتام حقوق 
الإن�شان موؤكدا اأن تخ�شي�س نيابة 
الق�شايا  ل��ن��ظ��ر  وحم���اك���م  ع��ام��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الع���ت���داء ع��ل��ى حقوق 
هذه الفئة التي ت�شم عمال وخدم 
�شيوؤدي  اخلا�شة  وامل����زارع  امل��ن��ازل 

ا�شتدامة  و  ف��اع��ل��ي��ة  ت���ع���زي���ز  يف 
و�شمان  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
للخدمات  ال�������ش���ام���ل  ال����و�����ش����ول 
جلميع الفئات مبا يحقق العدالة 
الت�شامح  مبادئ  وير�شخ  الناجزة 
اإيجاد  وحقوق الإن�شان من خالل 
بنية حتتية موؤ�ش�شاتية للمحافظة 
ع��ل��ى ح��ق��وق ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع كافة 
الجتماعية  مكوناتهم  مبختلف 
والدينية  والعرقية  والقت�شادية 
ومبا  ال��ق��ان��ون  �شيادة  مظلة  حت��ت 
واملعايري  ال�شمانات  مع  يتنا�شب 

املادة  تنفيذ  ملتطلبات  ال�شتجابة 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ق��ان��ون الحت����ادي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����دره  ال�����ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ب�شاأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ع��م��ال اخل��دم��ة امل�����ش��اع��دة و الذي 
الفئة  ه��ذه  حماية  مبوجبها  اأك��د 
من اأي جتاوزات �شدهم ومن ذلك 
العرق  اأ�شا�س  على  بينهم  التمييز 
واللون والدين اأو الأ�شل الوطني 
و�شوء  الج���ت���م���اع���ي  الأ�����ش����ل  اأو 
اأو  اأ�شرهم  و  الكفالء  من  املعاملة 

وثقافة  موؤ�ش�شاتية  حتتية  بنية 
جم��ت��م��ع��ي��ة ت��ت��واف��ق م���ع م���ا جبل 
“ اأبناء  الإم���������ارات  ���ش��ع��ب  ع��ل��ي��ه 
زايد” من قيم الت�شامح والرحمة 

واحرتام الإن�شان.
رئي�س  �شمو  ق���رار  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
نيابة  اإن���������ش����اء  ال���ق�������ش���اء  دائ��������رة 
للنظر  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  وحم���ك���م���ة 
يف اجل���رائ���م امل��رت��ك��ب��ة ���ش��د عمال 
اخل���دم���ة امل�������ش���اع���دة وال������ذي اأك���د 
الأحكام  ا����ش���دار  ���ش��رع��ة  خ���الل���ه 
يف ه����ذه ال��ق�����ش��اي��ا ج����اء يف اإط����ار 

اخلربات  ت��راك��م  اإىل  ب��ال�����ش��رورة 
ل������دى ال���ق�������ش���اة والداري�������������ن يف 
ويوؤ�ش�س  معها  بفاعلية  التعامل 
ل���ق���اع���دة م���ع���ل���وم���ات ح�����ول هذه 
اأداء  تطوير  يف  ت�شاهم  الق�شايا 
م�شريا  الأح��ك��ام  وجتويد  املحاكم 
تدريبية مكثفة  برامج  وج��ود  اإىل 
والداري����ن حول  الق�شاة  لإع���داد 
و�شرعة  ب��ك��ف��اءة  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
بالإ�شاءة  اخل��ا���ش��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ع 
اإىل هذه الفئة و�شول اإىل حتقيق 

العدالة الناجزة.

•• ابوظبي-الفجر:

للعام  ال��ث��ق��ايف  م��و���ش��م��ه  اط�����ار  يف 
بن  �شلطان  م��رك��ز  نظم   2018
الأول حما�شرة  اأم�س  م�شاء  زاي��د 
اىل  الريادة  من  “البتكار  بعنوان 
ال�شتدامة “ قدمها الدكتور انور 
�شليم مدير عام مركز  بن  حاميم 
البتكار العاملي وذلك مبقر املركز 

يف منطقة البطن باأبوظبي.
���ش��ع��ادة من�شور  امل��ح��ا���ش��رة  ���ش��ه��د 
نائب  امل���ن�������ش���وري  ع��م��ه��ي  ���ش��ع��ي��د 
و�شعادة   ، امل��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  �شمو 
الباكري  �شلطان  املفو�س  ال��وزي��ر 
نائب ال�شفري اليمني لدى الدولة 
واملهتمن  امل�����ش��ئ��ول��ن  م���ن  وع����دد 
والعالمين وموظفي املركز .

ويف بداية املحا�شرة ا�شاد الدكتور 
انور حاميم بجهود مركز �شلطان 
بن زايد يف خدمة املجتمع وتنويره 
امل��ح��ا���ش��رات والندوات  م��ن خ��الل 

الثقافية املتنوعة.
ثقافية  بانه من�شة  املركز  وو�شف 
م�شيئة يف العا�شمة ابوظبي ، 

ع��ق��ب ذل���ك حت���دث امل��ح��ا���ش��ر عن 
وقال   ، لالبتكار  ا�شا�شية  مفاهيم 
والتغيري   ، الن�����ش��ان حم��وره��ا  ان 
طريقها موؤكدا اأن البتكار بحاجة 
اىل قرار جاد واإرادة قوية واأهداف 
، م�����ش��ريا اىل ان الب���داع  حم���ددة 

وق��ال ان الإب���داع والب��ت��ك��ار ثقافة 
ث��ق��اف��ة تعاي�س   ، ح��ي��اة وا���ش��ت��دام��ه 
و����ش���ع���ادة ، ث��ق��اف��ة ت���ط���ور وري�����اده 
ب������ان اهلل وه������ب دول����ة  م���و����ش���ح���ا 
املتحدة حكومة  العربية  الم��ارات 
معنى  ع����رف����ت  ح��ك��ي��م��ه  ر����ش���ي���دة 
م��ع��ن��ى مواكبة  وع���رف���ت  الب��ت��ك��ار 

حتديات الع�شر.
باخلطوات  جلياً  ذل��ك  ظهر  وق��د 
وتعزيز  ن�شر  يف  اتخاذها  مت  التي 

ثقافة البداع والبتكار.
ان�����ور حاميم  ال���دك���ت���ور  وا�����ش����اف 
اإطالق  مت   2014 اأكتوبر  يف  ان��ه 
لالبتكار  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

الفردية  والريادة  التميز  وحتقيق 
مراحل  اىل  ا���ش��اف��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، 
التفكري البتكاري وبع�س النماذج 
عن  املحا�شر  حت��دث  كما  العاملية، 
الإ�شرتاتيجية الماراتية الوطنية 

لالإبتكار واأثرها.
الدكتور  حم��ا���ش��رت��ه  خ���ت���ام  ويف 
ح��ام��ي��م ���ش��دد ع��ل��ى ان ال��ع��ل��م هو 
م��ف��ت��اح ك���ل ت��ق��دم ومن����اء وازده�����ار 
فبالعلم نرتقي وبالعلم ن�شمو.

وكان رئي�س ق�شم الرتجمة باملركز 
ع��ب��د ال���رح���ي���م اي����ت ع���ال ق���د اكد 
اقامة  ان  للمحا�شر  ت��ق��دمي��ه  يف 
ب����ن زاي������د لهذه  ���ش��ل��ط��ان  م���رك���ز 

والبتكار هو ان ناأتي بجديد بعن 
اأخرى وغري ماألوفة .

ان عنا�شر  ع��ل��ى  امل��ح��ا���ش��ر  و���ش��دد 
ال�شالة  ه��ي  الب���داع���ي  ال��ت��ف��ك��ري 
والقدرة واملرونة التقائية والقدرة 

على التكييف . 
عن  احل��دي��ث  يف  املحا�شر  وا�شهب 
والبتكار  الب�������داع  م��ع��ن��ى  ا���ش�����س 
ومعوقاته  وق����واع����ده  وع��ن��ا���ش��ره 
اوال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه .كما 
التفكري  م�����راح�����ل  ع�����ن  حت�������دث 
الب����داع����ي وان����واع����ه ا����ش���اف���ة اىل 
الب��ت��ك��ار م�شددا  وان�����واع  م���راح���ل 

على اهمية قيا�س الثر .

كل  ا����ش���ا����س  ان  امل���ح���ا����ش���ر  واك������د 
يف  ال�شتثمار  ه��و  املنهجيات  ه��ذه 
الن�شان لنه اأ�شا�س كل التوجهات 
وحمركها كما قال �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د حفظه 
ول  العقول  يف  ن�شتثمر  اهلل)نحن 
ن�شتثمر يف احلقول( ومن قبله قال 
)الن�شان  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 

هو الرثوة احلقيقة للوطن(.
عدة  حاميم  ان��ور  الدكتور  وتناول 
مهارات  وه����ي  وف�����ش��ل��ه��ا  حم�����اول 
والإبتكاري،  الإب���داع���ي  ال��ت��ف��ك��ري 
واأه�����م�����ي�����ة الإب��������������داع والب����ت����ك����ار 
امل�شتدامة  التناف�شية  يف  ودورهما 

ال��ت��ي ت��ه��دف جل��ع��ل الم�����ارات من 
البتكار  م��وؤ���ش��ر  ال����دول يف  اأوائ�����ل 
م�شريا اىل ان هذه ال�شرتاتيجية 
ت����رك����ز ع���ل���ى ���ش��ب��ع��ة حم�������اور هي 
ال�شحه  التعليم  املتجددة  الطاقة 
الف�شاء  التكنولوجيا  املياه  النقل 
2015 عام  ع��ام  اع���الن  ، كما مت 
البتكار  و���ش��ع  واي�������ش���اً  الب���ت���ك���ار 
كمحور رئي�شي يف منظومة اجليل 
الرابع وتخ�شي�س له ن�شبة 20% 
ا�شت�شراف  ق�شمن  اإىل  وينق�شم 
وغريها  البتكار  اإدارة  و  امل�شتقبل 
ملواكبة  امل��ن��ه��ج��ي��ات  م����ن  ال���ك���ث���ري 
التحديات واملتطلبات املعا�شرة.

اطار  يف  ي��اأت��ي  وغ��ريه��ا  املحا�شرة 
ودعمه  جديد  لكل  املركز  مواكبة 
للمبادرات واخلطط التي تعزز من 
املجالت  �شتى  يف  الم����ارات  ري���ادة 
ويعزز روؤيتها نحو التقدم والريادة 

والإبداع.
ع��ق��ب ذل���ك ادار اي���ت ع���ال ح���وارا 
ب����ن حاميم  ان������ور  ال���دك���ت���ور  ب����ن 
البتكار  ح����ول  ت��رك��ز  واجل���م���ه���ور 
وال�شتدامة واهمية و�شع اخلطط 
وال�شرتاتيجيات الرامية لذلك.
ت��ال ذل���ك ت��ك��رمي ���ش��ع��ادة من�شور 
حيث  للمحا�شر  املن�شوري  �شعيد 

قدم له درعا و�شهادة تقدير.

حمد�ن بن ز�يد يزور جمل�س مدينة ز�يد ويلتقي �ملو�طنني
•• الظفرة-وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة جمل�س مدينة زايد مبنطقة الظفرة التقى خاللها رواد 

املجل�س من اأهايل املنطقة.
ومت خ���الل ال���زي���ارة ت��ب��ادل الأح���ادي���ث ال��ودي��ة ال��ت��ي ت��ه��م الوطن 

وامل��واط��ن��ن وم���ا ي��رب��ط �شعب الم�����ارات وق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة من 
عالقات حمبة وتقدير.

واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان حر�س �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ودعم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على اإن�شاء مثل هذه املجال�س 

ف��ائ��دة وخ��ري على املجتمع  مل��ا لها م��ن  واإح��ي��اءه��ا وتفعيل دوره���ا 
ودورها يف تبادل الأحاديث حول �شوؤون احلياة الجتماعية.

اأه����ايل منطقة ال��ظ��ف��رة ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��م بهذه  م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��رب 
ت�شهده منطقة  الذي  الكبري  بالتطور  م�شيدين  الكرمية  الزيارة 
الظفرة باإ�شراف مبا�شر من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
امتداد  هو  الظفرة  ربوع منطقة  ال�شامل يف  التطور  اأن  موؤكدين 

طبيعي لفكر القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
وعمق حكمته  وروؤيته  مناقبه  م�شتذكرين  ث��راه  اهلل  نهيان طيب 

ودوره يف تعزيز الرقعة اخل�شراء يف خمتلف اأنحاء البالد.
دي��وان ممثل  وكيل  الرميثي  خلفان  �شلطان  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
مدير  الظاهري  مطر  احمد  و�شعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 

مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات رئي�س �لدولة .. و�سول طائرة م�ساعد�ت غذ�ئية �إىل مايل

ومبادراتها  الهيئة  جهود  ويتابع 
املعاناة  اإىل تخفيف وطاأة  الرامية 
ع����ن ك����اه����ل ال���ف���ئ���ات وال�������ش���رائ���ح 
وال�شاحات  امل��ن��اط��ق  يف  ال�شعيفة 

اله�شة.
واأكد الفالحي اأن مبادرات الهالل 
الأح���م���ر يف م���ايل جت�����ش��د حر�س 
التنمية  الهيئة على دعم جمالت 
اأن  اإىل  لف���ت���ا   .. امل�����ايل  ل��ل�����ش��ع��ب 
تعترب  احلالية  الهيئة  وف��د  زي���ارة 
الحتياجات  على  للوقوف  فر�شة 
التي  امل��ال��ي��ة  لل�شاحة  الإن�����ش��ان��ي��ة 

ال�شائدة  الإن�شانية  الظروف  على 
حاليا على ال�شاحة املالية والتعرف 
يف  امل�شتقبلية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
املجالت الإن�شانية و التنموية.

عتيق  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  واأك������������د 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ن  ال���ف���الح���ي 
الإمارات  دع��م  اأن  الأحمر  الهالل 
ياأتي  الإن�شانية يف مايل  لالأو�شاع 
وقيادتها  ال���دول���ة  ل��ن��ه��ج  ام���ت���دادا 
الر�شيدة يف الوقوف بجانب الدول 
يف  ال�شديقة  وال�شعوب  ال�شقيقة 
النظر  دون  زم���ان  واأي  م��ك��ان  ك��ل 

لل�شراكة  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ق���دي���ر  ع����ن 
املدينة  وب������ن  ب���ي���ن���ه���ا  ال���ق���ائ���م���ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة يف 
دب���ي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و الأم�����رية هيا 
بنت احل�شن .. موؤكدا اأن التعاون 
الإمارات  دور  يعزز  اجلانبن  بن 
والتنموية  الإن�شانية  امل��ج��الت  يف 

اإقليميا ودوليا .
العاملية  املدينة  توفره  ما  اإن  وقال 
ل��وج�����ش��ت��ي��ة للهالل  م���ن خ���دم���ات 
الهيئة  ق�������درات  ي���دع���م  الأح����م����ر 
الإغاثية  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 

للخدمات  العاملية  املدينة  رئي�س 
تخ�شي�س  مت  دب���ي  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ن��ق��ل��ت امل����واد التي 
من  الأحمر  الهالل  هيئة  وفرتها 
املواد  من  ال�شرتاتيجي  خمزونها 

الإغاثية يف جبل علي.
وي��������زور وف�����د م����ن ال���ه���ي���ئ���ة مايل 
املهام  بعدد من  حاليا لال�شطالع 
توزيع  على  ب��الإ���ش��راف  الإن�شانية 
يف  املحتاجن  على  الغذائية  امل��واد 

الأحياء الفقرية.
ك��م��ا ي��ق��وم ال��وف��د ب��الط��الع اأكرث 

التحديات  م����ن  ال���ك���ث���ري  ت����واج����ه 
ب�شبب اأو�شاعها الإن�شانية.

الأحمر  الهالل  هيئة  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شاحة  على  ت��واج��دت  الإم��ارات��ي 
الأفريقية منذ وقت مبكر خا�شة 
واأنها تعترب من اأكرث املناطق التي 
واجهت اأزمات اإن�شانية حادة ب�شبب 
ت�شببت  حيث  والت�شحر  اجل��ف��اف 
معاناة  تفاقم  الطبيعة يف  ظ��روف 
النزوح  وازدي�����اد ظ��اه��رة  الأه�����ايل 

داخليا والهجرة اخلارجية.
واأع��رب اأم��ن ع��ام الهالل الأحمر 

كما  اإن�شانية  غ��ري  اع��ت��ب��ارات  لأي 
ت���اأت���ي ت��ع��زي��زا مل���ب���ادرات الإم�����ارات 
الإن�شانية و التنموية على ال�شاحة 
املالية والتي مل تتوقف على مدار 

ال�شنوات املا�شية.
الأحمر  ال��ه��الل  برنامج  اإن  وق��ال 
الهتمام  ي��ج��د  م����ايل  يف  احل����ايل 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  واملتابعة 
اإىل  م�شريا   .. نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
م�شتمر  ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  اأن 
والأو�شاع  الأح���داث  مع جمريات 
اخلارجية  ال�شاحة  على  الإن�شانية 

•• باماكو-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شلت   .. اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
اإىل العا�شمة باماكو طائرة حتمل 
الغذائية  امل����واد  م��ن  ط��ن   100
هدية من الإمارات لدعم الأو�شاع 

الإن�شانية يف مايل.
املعونات  ه����ذه  ت���ق���دمي  وي���ت���زام���ن 
ت��اأت��ي ب��دع��م م��ن �شاحب  - ال��ت��ي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
»رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة وم��ت��اب��ع��ة �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
الإم���ارات���ي - م��ع زي���ارة وف��د رفيع 
�شمو  برئا�شة  م��ايل  اإىل  امل�شتوى 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل .
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح����رم  ومب��ت��اب��ع��ة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
احل�شن  ب��ن��ت  ه��ي��ا  الأم�����رية  �شمو 
لل�شالم  امل���ت���ح���دة  الأمم  ���ش��ف��رية 

وي���ع���زز حت��رك��ات��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة على 
ال�شاحة الإن�شانية الدولية.

الإن�شانية  الربامج  اأن قيمة  يذكر 
التنموية  وامل�����ش��اري��ع  والإغ���اث���ي���ة 
التي نفذتها هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي يف جمهورية مايل خالل 
 22 بلغت  املا�شية  �شنوات  الثالث 
 710 و  األ����ف����ا   389 و  م��ل��ي��ون��ا 
امل�شاريع  تكلفة  بلغت  حيث  دراه��م 
التنموية 11 مليونا و 370 األفا 
و 725 درهما .. فيما بلغت قيمة 
 11 الإغاثية  والعمليات  الربامج 

مليونا و19 األف درهم.
�شم  دول��ي��ا  حتالفا  الهيئة  وق���ادت 
الإن�شانية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  ع�����ددا 
ال�����دول�����ي�����ة مل����وج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات 
الإن�����ش��ان��ي��ة يف م����ايل يف ع����دد من 
ت�شمنت  احل��ي��وي��ة حيث  امل��ج��الت 
م�شاريع الهيئة يف مايل يف اجلانب 
ورفاهية  �شحة  حت�شن  ال�شحي 
الأط����ف����ال والأم�����ه�����ات م���ن خالل 
تخ�شي�س برامج �شحية تتمثل يف 
ع��الج ورع��اي��ة الأط��ف��ال الأق��ل من 
�شن خم�س �شنوات وامل�شابن ب�شوء 
التغذية احلاد والأمهات احلوامل 

واملر�شعات.
الهيئة  ج���ه���ود  ا����ش���ت���ه���دف���ت  ك���م���ا 
مناطق  يف  التعليم  بيئة  حت�شن 

النازحن.

�سفري �لدولة ي�سارك يف توزيع م�ساعد�ت �لهالل �لأحمر بال�سود�ن
•• اخلرطوم-وام: 

حميد  حمد حممد  �شعادة  �شارك 
اجل��ن��ي��ب��ي ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
توزيع  يف  ال���������ش����ودان  ج���م���ه���وري���ة 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م�شاعدات 
“عام  م�����ش��اري��ع  �شمن  الإم���ارات���ي 
مبركز  وذل������ك   “  2018 زاي������د 
امل�������ش���ن���ن يف اخل����رط����وم  رع�����اي�����ة 
واأ�شرهم  ال���درن  ومر�شي  ب��ح��ري 
مبنطقة امبدة يف اأمدرمان وذلك 
بالتعاون مع منظمة بنك الطعام 

ال�شودانية.
وقال �شعادة ال�شفري حمد اجلنيبي 
- يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة - اإن 
الهالل الأحمر الإماراتي م�شتمر 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  يف 
�شعادة  ع���ن  م��ع��رب��ا  ب���ال�������ش���ودان.. 
املبادرة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  البعثة 

الإم���ارات  دول��ة  يف  متاأ�شال  نهجا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة .
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����ش���اد م���ب���ارك �شريف 
�شاتي مدير دار امل�شنن ال�شودانية 
مب���ا ت��ق��دم��ه دول����ة الإم�������ارات من 
م�شاعدات للكثري من الدول ومن 
بينها ال�شودان يف �شتي املجالت.
اإب��راه��ي��م حممد  اأك���د  م��ن ناحيته 
بنك  ملنظمة  العام  الأم��ن  عثمان 
 - الإم���ارات  اأن  ال�شودانية  الطعام 

وع���رب ذراع���ه���ا الإن�����ش��اين الهالل 
تعترب   - الإم��������ارات��������ي  الأح�����م�����ر 
املوؤ�ش�شات  واأك�������رث  اأن�������ش���ط  م����ن 
الإن�شانية  للحالت  دعما  الدولية 
واخل��ريي��ة والإع���ان���ات ل��ه��ذا فهي 
تت�شدر امل�شهد الإن�شاين يف معظم 

ال���ع���امل وت�����ش��ن��ف دول���ي���ا يف  دول 
مراتب متقدمة من قبل املنظمات 

الدولية.
م�����ن ج����ان����ب اآخ��������ر اأع����������رب ع����دد 
فخرهم  ع����ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  م����ن 
املوؤ�ش�س  القائد  مباآثر  واإعجابهم 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اهلل ث��راه “ .. داع��ن له  “ طيب 
بالرحمة واملغفرة والأجر والثواب 
الإم����������ارات  ل�����دول�����ة  م���ت���م���ن���ن   ..
التقدم  دوام  ال��ك��رمي��ة  وق��ي��ادت��ه��ا 

والزدهار.

من  ال��ع��دي��د  منها  ي�شتفيد  ال��ت��ي 
املجتمع  يف  امل�شتهدفة  ال�����ش��رائ��ح 

ال�شوداين طوال العام.

م��ع مبادرة  تتزامن  اأن��ه��ا  واأ���ش��اف 
الدولة  زايد” حيث حتتفل  “عام 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  بقيم 

“ رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
الوا�شحة  وروؤيته  “ وحكمته  اهلل 
اأ�شبحت  التي  الإن�شانية  و�شماته 

م�ساندة تنفذ م�سروع رو�ستي �أطفال �ملرحلة �لثامنة مبنطقة �لفالح
•• اأبوظبي -وام: 

دائرة  م��ع  بالتعاون  “م�شاندة”  العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  ب���داأت 
واإن�شاء  بت�شميم  املتعلقة  الإج���راءات  تنفيذ  اأبوظبي  يف  املعرفة  و  التعليم 
برنامج  �شمن  الفالح  الثامنة يف منطقة  املرحلة  اأطفال  رو�شتي  م�شروع 
مدار�س امل�شتقبل بكلفة اإجمالية بلغت نحو 85 مليون درهم على م�شاحة 

بناء تقدر ب� 5119 مرتا مربعا لكل منهما.
وقال املهند�س �شالح اآل علي مدير اإدارة التعليم يف قطاع اإدارة اإن�شاء املباين 
وتنفيذ  ت�شميم  اأعمال  اإن  “م�شاندة”  العامة  للخدمات  اأبوظبي  ب�شركة 
اإدارة  نظام  و  عامليا  املتبعة  القيا�شية  باملعايري  التقيد  فيها  روع��ي  امل�شروع 
واللتزام  اجل��ودة  ل�شوابط  معايري  يتبنى  الذي  م�شاندة  ب�شركة  امل�شاريع 
برنامج  وف��ق  بالبيئة  الإ���ش��رار  وع���دم  املهنية  ال�شالمة  معايري  بتطبيق 
زمني معد م�شبقا وذلك انطالقا من حر�س” م�شاندة” على امل�شاهمة يف 
حتقيق اأهداف خطة امارة اأبوظبي، نحو تعزيز تاأهيل جيل واعد ي�شاهم يف 
خدمة الوطن واملجتمع، ومتكن الطلبة من خالل �شقل وتعزيز قدراتهم 
وم��ه��ارات��ه��م وت��ط��وي��ر م��ق��درات��ه��م على الب��ت��ك��ار. واأ���ش��اف اإن اإن�����ش��اء هذه 
اأف�شل  يتوافق مع  ال��ذي  امل�شتقبل  برنامج مدار�س  اإط��ار  ياأتي يف  املدار�س 
متعددة  والقاعات  املدر�شية  ال�شفوف  ت�شميم  حيث  من  �شواء  املمار�شات، 
تتوافق  التي  للتعليم،  واجل��اذب��ة  املنا�شبة  البيئة  حيث  من  اأو  ال�شتخدام 
مع  تتوافق  امل��دار���س  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شتقبل،  اأج��ي��ال  احتياجات  مع 
متطلبات ال�شتدامة البيئية، وحتافظ على موارد الطاقة املتعددة ويتكون 
درا�شيا  ف�شال   18 على  ويحتوي  فقط  اأر�شي  بطابق  رو�شة  من  امل�شروع 
ل�360 طالبا وطالبة بالإ�شافة اإىل مبنى الإدارة، وبهو ل�شرتاحة  يت�شع 
الطالب، ومكاتب للمدر�شن، وم�شاحات لعب خارجية، وم�شطحات خ�شراء 
ومواقف لل�شيارات واحلافالت. واأكد بدء تنفيذ اأعمال امل�شروع مع الأخذ 
ومعايري  وامل�شتخدمن  للمبنى  ال�شالمة  معايري  تطبيق  العتبار  بعن 
اأكدت  اأف�شل الظروف التعليمية من جانبها  اجلودة الفنية، بهدف تهيئة 
بدائرة  واملن�شاآت  التحتية  البنية  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي،  اإمي���ان  املهند�شة 
للتعليم، من  املثالية  البيئة  توفري  على  الدائرة  واملعرفة، حر�س  التعليم 
تدعم  التي  والأجهزة  املعدات  باأحدث  مدار�س حديثة جمهزة  بناء  خالل 
تطوير العملية التعليمية يف الإمارة و مبا يتما�شى مع التطور العمراين 
يف الإمارة .. م�شرية اإىل اأن ريا�س الأطفال اجلديدة اجلاري ت�شييدها يف 
الإب��داع والبتكار وتت�شم  و  التعلم  الطلبة حب  الفالح تعزز لدى  منطقة 

بجاذبيتها وبثها روح الن�شاط يف نفو�س الطالب واملعلمن.

�لهالل �لأحمر و�سندوق �لفرج يوقعان �تفاقية لتفعيل �ل�سر�كة �ملجتمعية
•• اأبوظبي-وام: 

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و�شندوق الفرج 
مبقر الهيئة اتفاقية تعاون لتعزيز مبادراتهما الإن�شانية 
يف عام زايد و تفعيل ال�شراكة املجتمعية واملوؤ�ش�شية بن 
ل�شالح  ال�شرتاتيجي  للتعاون  اإط��ار  وو�شع  اجلانبن 
امل�شتفيدين  امل�شتهدفن من خدماتهما وتو�شيع مظلة 

من براجمهما يف جمال امل�شاعدات الجتماعية.
وح���ددت ب��ن��ود الت��ف��اق��ي��ة اأط���ر ال��ت��ع��اون واآل��ي��ات العمل 
الروابط  وتقوية  للجانبن  العليا  الأه���داف  لتحقيق 
بينهما وتعزيز دورهما يف دعم م�شرية العمل الإن�شاين 

و املجتمعي يف الدولة.
وقع اتفاقية التعاون من جانب الهالل الأحمر الدكتور 
من  وقعها  فيما  ال��ع��ام  الأم���ن  الفالحي  عتيق  حممد 
خلريباين  ���ش��امل  نا�شر  ال��ل��واء  �شعادة  ال��ف��رج  �شندوق 
ع����دد من  ب��ح�����ش��ور  الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 

امل�شوؤولن يف الهيئة و ال�شندوق.
وت�شمنت التفاقية العديد من املحاور التي تعمل على 
للو�شول  الآليات  تعزيز  و  الجتماعية  الربامج  تفعيل 
للم�شاعدة  امل�شتحقة  و  امل�شتهدفة  ال�شرائح  كافة  اإىل 
وذل����ك م���ن خ����الل اإج������راء ال���درا����ش���ات الج��ت��م��اع��ي��ة و 
الإح�شائيات للحالت الإن�شانية امل�شرتكة بن اجلانبن 
ت��دع��م قطاع  ب��رام��ج ع��م��ل وم�����ش��اري��ع م�شرتكة  وت��ب��ن��ي 
اخلدمات الجتماعية و حتقق تنمية م�شتدامة للعمل 

الجتماعي و الإن�شاين و الطوعي يف الدولة .
اإ�شافة اإىل تنفيذ فعاليات توعوية و تثقيفية م�شرتكة 
على  وتعمل  املحلي  املجتمع  �شرائح  خمتلف  ت�شتهدف 
التي  الإن�شانية  الق�شايا  مع  الت�شامن  و  الدعم  ح�شد 
ال�شت�شارات  و  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  و  ال��ط��رف��ان  يتبناها 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي و تطوير  ال��دع��م  ال��ف��ن��ي��ة و  امل�����ش��اع��دات  و 
ال�شتفادة  للجانبن  تتيح  م�شرتكة  عمل  ا�شرتاتيجية 
قدرات  وتعزز  لديهما  املتوفرة  املعرفية  اخل��ربات  من 
ال��ع��ام��ل��ن و امل��ت��ط��وع��ن م���ن خ���الل ع��ق��د ال���ن���دوات و 
الدورات التدريبية وور�س العمل التي تدعم توجهاتهما 

امل�شرتكة .
الهالل  اأن هيئة  الفالحي  عتيق  الدكتور حممد  واأك��د 
املوؤ�ش�شات  مع  املجتمعية  ال�شراكة  برامج  تويل  الأحمر 
ال�شيخ  بناء على توجيهات �شمو  املحلية اهتماما كبريا 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال����ذي ي��و���ش��ي دائ���م���ا بتعزيز 
جمالت التعاون و التن�شيق مع ال�شركاء املحلين اميانا 
من �شموه باأنه كلما تو�شعت قاعدة امل�شاركة يف الأعمال 
مرودها  كان  كلما  الجتماعية  و  الإن�شانية  و  اخلريية 
على  اأث��را  واأك��رث  احلاجات  اأ�شحاب  حياة  على  اإيجابيا 

اأر�س الواقع .
لإرادة  ترجمة حقيقية  ج��اءت  التفاقية  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
اجلانبن يف تن�شيق اجلهود وتفعيل التعاون يف جمالت 
، وم�شاندة  الدولة  الإن�شانية يف  و  التنمية الجتماعية 
جانب  اإىل  الطرفن  ب��رام��ج  م��ن  امل�شتهدفة  ال�شرائح 
م�شرية  يخدم  الطرفن مبا  بن  ال�شراكة  مبداأ  تعزيز 
الإم����ارات  واملجتمعي يف  ال��ت��ط��وع��ي  و  اخل���ريي  ال��ع��م��ل 
..ول���ف���ت اإىل اأن الت��ف��اق��ي��ة مت��ث��ل خ��ط��وة م��ت��ق��دم��ة يف 
من  الدولة  يف  اخلريية  املوؤ�ش�شات  بن  التعاون  جم��ال 
خالل امل�شاريع امل�شرتكة و الربامج املتكاملة التي تلبي 

تطلعاتها يف املجال الإن�شاين.
الفر�شة  تتيح  التفاقية  اأن  اإىل  ال��ع��ام  الأم���ن  واأ���ش��ار 
الزدواج���ي���ة يف  لتفادي  وع��م��ل موؤ�ش�شي  اأو���ش��ع  حل��رك��ة 
داخل  امل�شتفيدة  لل�شرائح  ال��دع��م  و  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
القيادة  اأر�شتها  التي  امل��ب��ادئ  و  القيم  وجت�شد  ال��دول��ة 
ال��ت��ق��وى وت�شافر  ال���رب و  ال��ت��ع��اون ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة يف 
اجلهود اخلرية من اأجل م�شتقبل اأف�شل وحياة كرمية 
الهيئة  اأن  موؤكدا  املتعففة  والأ�شر  احلاجات  لأ�شحاب 
لن تدخر جهدا يف �شبيل حتقيق الأه��داف امل�شرتكة و 

املبادئ العليا التي ي�شعى لها اجلانبان.
النعيمي  اللواء نا�شر خلريباين  اأكد �شعادة  من جانبه 
وزارة  ب��ن  القائم  للتعاون  تعزيزا  ت��اأت��ي  التفاقية  اأن 
الأحمر  وال��ه��الل  ال��ف��رج  �شندوق  يف  ممثلة  الداخلية 

الإماراتي.

�سمن مبادر�ت رئي�س �لدولة ..
 �إجناز حمطة �ل�سرف �ل�سحي يف �أم �لقيوين

•• اأبوظبي-وام:

النتهاء  الدولة«  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرات  »جلنة  اأعلنت 
اأم  اإمارة  اإن�شاء واإجناز حمطة ال�شرف ال�شحي يف  من م�شروع 

القيوين بقيمة اإجمالية قدرها 22 مليون درهم.
الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  اأحمد جمعه  معايل  واأّك��د 
رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شمو  �شاحب  مبادرات  �شمن  ياأتي  الذي  امل�شروع  اأهمية  على 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لتوفري بيئة نظيفة �شحية و�شليمة 
خالية من امللوثات وال�شتفادة من املياه املعاجلة يف ري الزراعة 
معاليه مبتابعة  واأ�شاد  الطرق.  وت�شوية  اخل�شراء  وامل�شطحات 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
مبادرات  م�شروعات  بتنفيذ  تق�شي  التي  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وفق املعايري العاملية لل�شالمة ويف 
اإجن��از م�شروع املحطة  اإىل  اأّدى  ال��ذي  اأ�شرع وق��ت ممكن الأم��ر 
حياة  لت�شهيل  اخل��دم��ة  ودخولها  للت�شليم  امل��ح��ّدد  ال��وق��ت  قبل 

اإىل  الرامية  الوطنية  للم�شروعات  ودعما  واملقيمن  املواطنن 
     . واملقيمن  للمواطنن  والتقّدم  الرفاهية  من  املزيد  حتقيق 
وتكمن اأهداف املحطة يف ا�شتقبال مياه ال�شرف ال�شحي ونواجت 
امل�شانع � ال�شارة بالبيئة وال�شحة العامة � عن طريق �شهاريج 
النقل ثم معاجلتها كيميائيا وبيولوجيا للتخّل�س من امللّوثات 
امل�شّطحات  رّي  يف  لال�شتخدام  �شاحلة  م��ي��اه  على  واحل�����ش��ول 
وخم�شة  ومائتان  مليون  اأق�شى  بحّد  املحطة  وُتنتج  اخل�شراء 

و�شبعون األف غالون من املياه املعاجلة يف اليوم. 
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد دبي يقدم و�جب �لعز�ء 

بوفاة خالد حممد �لقرقاوي 
•• دبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي واجب 
العزاء بوفاة املغفور له خالد حممد اإبراهيم القرقاوي.

فقد قام �شموه بزيارة جمل�س العزاء يف منطقة اخلوانيج بدبي حيث قدم 
.. راجيا اهلل  الفقيد  واأخ��وال  واإخ��وان  اأجن��ال  اإىل  �شادق عزائه وموا�شاته 
“اإنا   .. ي�شكنه ف�شيح جناته  اأن  و  بوا�شع رحمته  اأن يتغمده  القدير  العلي 

هلل واإنا اإليه راجعون”.

�لطو�رئ و�لزمات ت�سارك يف معر�س �آي�سنار �أبوظبي 2018
•• اأبوظبي -وام: 

لالأمن  ال��دويل  املعر�س  فعاليات  يف  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  ت�شارك 
الوطني ودرء املخاطر “اآي�شنار اأبوظبي 2018” الذي افتتح اأم�س برعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
اأبوظبي  للمعار�س« يف مركز  »ريد  �شركة  بالتعاون مع  الداخلية  وزارة  الذي تنظمه  املعر�س  ويقام 

الوطني للمعار�س »اأدنيك« حتت �شعار “الأمن الوطني يهم اجلميع”.
وتهدف الهيئة من امل�شاركة يف املعر�س اإىل تعريف زوار معر�س بكافة براجمها التوعوية ف�شال على 
ان املعار�س تعترب فر�شة للجهات لتو�شيل ر�شالة الهيئة وبراجمها التوعية والعمل على ن�شر ثقافة 
روح املبادرة والتطوع بن افراد املجتمع بالإ�شافة اىل حتقيق توا�شل مبا�شر بن زوار املعر�س وكافة 

اجلهات وال�شركات امل�شاركة فيه.

ويل عهد دبي: جمتمعنا مليء بق�س�س ملهمة لأ�سحاب �لهمم

تعزيز �لتوعية �ملرورية عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي و�سا�سات �لعر�س

•• دبي -وام: 

اأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح����م����دان بن 
ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
اإم������ارة دب���ي ح��ق��ق��ت اإجن�����ازات  اأن 
حتقيق  ن��ح��و  �شعيها  يف  م��ت��م��ي��زة 
وتاأهيل  ال��ك��ام��ل ومت��ك��ن  ال��دم��ج 
اأ�شحاب الهمم ليكونوا �شركاء يف 
فاعال  وعن�شرا  التنمية  م�شرية 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  امل��ج��ت��م��ع  يف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اإىل  الرامية  دب��ي رع��اه اهلل  حاكم 
حتقيق التغيري الإيجابي يف حياة 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م.. م�����ش��ددا �شموه 
على اأن كافة ال�شيا�شات واخلطط 
على  ال��رتك��ي��ز  ت��راع��ي  احلكومية 
متكن اأ�شحاب الهمم ودعمهم.
ا�شت�شافة  خ�������الل  ذل�������ك  ج�������اء 
“من�شي معا”  مل��ب��ادرة  اإم���ارة دب��ي 
انطلقت  التي  اخلا�س  لالأوملبياد 
بيت�س” جمريا يف دبي  “كايت  يف 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
اللجنة الأوملبية الوطنية ومعايل 
ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة 
تنمية املجتمع رئي�شة جلنة الإرث 

الهمم”.
واعتربت معاليها اأن هذا الإجناز 
ك��ان ل��ه ال���دور الأك���رب لي�س فقط 
اأ�شحاب  ل����دى  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
اإر�شاء  يف  ب���ل  ب��ق��درات��ه��م  ال��ه��م��م 
ثقافة جديدة ووعي جديد داخل 
اأ���ش�����س مل�شار  امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 
خمتلف يف التعامل مع هذه الفئة 
اإدماجهم  لت�شريع  املجال  واأف�شح 
امل�شاواة  مبداأ  مكر�شا  املجتمع  يف 
التي تلتزم به دولة الإم��ارات منذ 

تاأ�شي�شها اإىل اليوم.
عبداهلل  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
للمجل�س  العام  الأم��ن  الب�شطي 
اأن  اإىل  دب����ي  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�شلط  معا”  “من�شي  م����ب����ادرة 
الرامية  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
ودبي  ب����الإم����ارات  ال���و����ش���ول  اإىل 
اإىل املراكز الأوىل عامليا يف جمال 
امل��وؤه��ل��ة م��ن خ��الل توفري  البيئة 
كافة اللوازم والمكانيات وهو ما 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وروؤي�����ة  يتما�شى 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
بتعزيز فر�س دمج اأ�شحاب الهمم 

التتويج  م��ن�����ش��ات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
العاملية وحتقيق اإجنازات رائدة يف 
املجال الريا�شي خا�شة واملجالت 

الأخرى ب�شكل عام.
الإماراتي  “ املجتمع  �شموه  وقال 
لأ�شحاب  ملهمة  بق�ش�س  مليء 
والإ������ش�����رار  الإرادة  يف  ال���ه���م���م 
والنجاح وقد اأثبت اأ�شحاب الهمم 
قادتهم  ظ���ن  ح�����ش��ن  ع��ن��د  اأن���ه���م 
يف  جدارتهم  واأك���دوا  وجمتمعهم 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  العاملية  امل��ح��اف��ل 
عالية  معنوية  ب���روح  ويتمتعون 

توؤثر اإيجابا يف حميطهم”.
دبي  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  واأ������ش�����اف 
عا�شمتنا  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ت���وؤك���د   “
اأب��وظ��ب��ي اأك���رب ح���دث ري��ا���ش��ي يف 
واملتمثل  الهمم  لأ�شحاب  العامل 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل���ع���اب  يف 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س ري�����ادة دولة 
الإمارات يف هذا املجال واحت�شانها 
لأ�شحاب الهمم كعنا�شر فاعلة يف 
املجتمع وجاهزية بنيتها التحتية 
ل�شت�شافة اأكرب الفعاليات العاملية 
املوؤ�ش�شن  اآبائنا  نهج  ترتجم  كما 
وروؤية القيادة احلكيمة يف حتقيق 
ال�شاملة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
العدالة  قيم  تكري�س  خ��الل  م��ن 
وامل�شاواة بن جميع اأفراد املجتمع 
مبا يحقق روؤية الإمارات 2021 

العليا  للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ج��ت��م��ع 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
والقيادات  ال�شخ�شيات  من  وعدد 
واأ�شحاب  دبي  حكومة  يف  البارزة 
م����ن خمتلف  وال����ع����دي����د  ال���ه���م���م 
وذلك  الإم���ارة  املجتمع يف  �شرائح 
الريا�شية  ل��ل��ح��رك��ة  جت�����ش��ي��دا 
التي  والإن�����ش��ان��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ا�شت�شافة  م��ع  ال���دول���ة  ت�شهدها 
دورة الألعاب الإقليمية لالأوملبياد 
اخل�����ا������س ال����ت����ي ت���ن���ط���ل���ق خ���الل 
مار�س   22 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة 
دورة  ل�شت�شافة  متهيدا  اجل��اري 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 
العا�شمة  يف   2019 م��ار���س  يف 
ا�شت�شافة  ي�شبقها  والتي  اأبوظبي 
املدن  برنامج  �شمن  الريا�شين 
الفرتة  م��ن  دب���ي  يف  امل�شت�شيفة 
اجلاري. مار�س   14 12 حتى 

واأ����ش���اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
“ من�شي معا” يف  م��ب��ادرة  بنجاح 
املجتمع..  فئات  جميع  ا�شتقطاب 
موؤكدا �شموه اأنها تعرب عن ثقافة 
ال��ت��الح��م امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ت��ي متتاز 
روؤية  وتعك�س  الإم���ارات  دول��ة  بها 
اأ�شحاب  ودع��م  يف متكن  القيادة 
بقدراتهم  ثقتهم  وتعزيز  الهمم 

ويدعم م�شرية الدولة لتكون من 
العام  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�شل 

.”2071
م��ع��ايل ح�شة  اأك����دت  جانبها  م��ن 
م�شاركة  اأن  بوحميد  عي�شى  بنت 
“من�شي  م����ب����ادرة  يف  دب����ي  اإم�������ارة 
معا” تعك�س التزام قيادتها بدعم 
لهم  وت�شجيعها  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
اإىل  م�شرية  ال��ري��ا���ش��ة..  ملمار�شة 
اأن بطولت فزاع لأ�شحاب الهمم 
خريطة  يف  جديدا  توجها  اأر���ش��ت 
واأف�شحت  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ة 
املجال لهذه ال�شريحة الهامة من 
اأوملبية  اإجن��ازات  لتحقيق  املجتمع 

م�شرفة.
م����ب����ادرة  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأك����������دت 
حتى  لق��ت  التي  معا”  “من�شي 
خمتلف  م��ن  وا�شعا  ترحيبا  الآن 
ت�شتمد من  ال��دول��ة  ال��ق��ي��ادات يف 
ا�شتكمال  ال��ع��زم ع��ل��ى  دب���ي  اإم����ارة 
اخلا�س  لالهتمام  نظرا  مهمتها 
ال�شريحة  ب��ه ه���ذه  ال���ذي حت��ظ��ى 
�شاحب  م��ن  املجتمع  يف  الفاعلة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�س 
ال�شائدة  الثقافة  غ��ري  ال��ذي  اهلل 
ب��ا���ش��ت��ب��دال م�شطلح  وج����ه  ح���ن 
“اأ�شحاب  ب�  الإعاقة”  “اأ�شحاب 

•• اأبوظبي -وام:

والدوريات  املرور  بحثت مديرية 
ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة يف 
مع  بالتن�شيق  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
اإدارة الإعالم الأمني �شبل تعزيز 
ن�شر التوعية املرورية عرب و�شائل 
و�شا�شات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
التجارية  ب����امل����راك����ز  ال����ع����ر�����س 
واأنظمة الرتا�شل الداخلي وذلك 

تبني اأي اأفكار ومبادرات من تلك 
بالربامج  ل��ت��زوي��ده��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وتطويرها  ال��ت��وع��وي��ة  والأف����الم 
وط�����رح  مم�����������������������ي��زة  ب�����ش�����������������ورة 
اخلا�شة  امل��و���ش��وع��ات  م��ختلف 
وال�شالمة  الأم��ن��ي��ة  ب��ال��ق�����ش��اي��ا 
املجتمعية  وال��ت��وع��ي��ة  امل����روري����ة 
موؤثرة  اإبداعية  واأ�شاليب  بطرق 
جت����د ق���ب���ول وت���ف���اع���ل م����ن قبل 

اجلمهور.

خمتلفة  وبلغات  املجتمع  �شرائح 
املجتمعي  ال��وع��ي  زي����ادة  ب��ج��ان��ب 
امل�������رورى ل��ل��ح��د م���ن ال���ه���در فى 
ت�شببه  ال��ذي  الب�شرية  اخل�شائر 

احلوادث املرورية.
وق������ال ال���ع���م���ي���د خ��ل��ي��ف��ة حممد 
اخلييلي مدير املديرية اإن �شرطة 
اأب���وظ���ب���ي حت���ر����س ع��ل��ى اإي���ج���اد 
التوعية  لن�شر  ابتكارية  و�شائل 
املجتمع  م��ن  وا�شعة  �شرائح  ب��ن 

يف لقاء تفاعلي مع بع�س اجلهات 
م����ن ال���ق���ط���اع ال����ع����ام واخل����ا�����س 

واملراكز التجارية باأبوظبي.
امل�شاركات  الج���ت���م���اع  ون���اق�������س 
اجلهات  تقدمها  اأن  ميكن  ال��ت��ي 
اإىل  الر�شائل  اإي�شال  يف  املختلفة 
�شريحة كبرية من املجتمع خا�شة 
بالتغريات  اخلا�شة  التحذيرات 
اجل��وي��ة الأم����ر ال����ذي م��ن �شاأنه 
بن  امل��روري��ة  ال�شالمة  ي��ع��زز  اأن 

وك���ذل���ك ال���ر����ش���ائ���ل الإر����ش���ادي���ة 
حول القيادة يف الأح��وال اجلوية 
املتغرية من خالل ال�شتفادة من 
ق��ن��وات ال��ت��وا���ش��ل امل��ت��وف��رة لدي 

تلك اجلهات.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ال��ع��ق��ي��د حممد 
علي املهريي مدير اإدارة الإعالم 
قنوات  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  الأم����ن����ي 
لفتا   .. الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
على  اأبوظبي  �شرطة  حر�س  اإىل 

ت��ع��زي��ز دم���ج اأ���ش��ح��اب الإع���اق���ات 
ال��ذه��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��م ج����زءا من 
الدولة  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن�����ش��ي��ج 
ك��م��ا ت��ه��دف اإىل حت��ف��ي��ز الأف�����راد 
م��ن ال��ف��ئ��ات والأع���م���ار ك��اف��ة على 
امل�شاركة التطوعية يف اأكرب حدث 

ريا�شي اإن�شاين يف العامل.
وخالل الأ�شبوع املا�شي ا�شت�شافت 
“من�شي  م���ب���ادرة  اإم������ارة ع��ج��م��ان 
معا” وتلتها ال�شارقة واأم القيوين 
يوؤكد جمددا  اخليمة مما  وراأ����س 
وال��دائ��م بن  الوثيق  ت��ع��اون  على 
الإم������ارات ال�����ش��ب��ع ل��ت��ق��دمي حدث 
يليق  ا�شتثنائي  اإن�����ش��اين  ري��ا���ش��ي 
الإم���ارات يف تنظيم  دول��ة  ب�شمعة 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

احلياتية  الأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف 
التوا�شل  وت�شجيع  واملجتمعية 
بن جميع فئات املجتمع جت�شيدا 
ل��ل��ت��الح��م ال�����ذي ت��ت��م��ي��ز ب���ه دبي 
امل�شاركة  ب������اأن  ����ش���ع���ادت���ه  م��ث��م��ن��ا 
الإي��ج��اب��ي��ة وال��ف��اع��ل��ة م��ن جميع 
فئات املجتمع �شمن املبادرة يوؤكد 
الرتابط املجتمعي وما تلعبه من 
دور هام يف حث اأفراد املجتمع على 
النخراط يف العمل التطوعي.

وتعد مبادرة “من�شي معا” اإحدى 
لالأوملبياد  العليا  اللجنة  مبادرات 
دورتها  ت��ن��ط��ل��ق  وال���ت���ي  اخل���ا����س 
-17 م��ن  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإقليمية 
22 مار�س القادم والدورة العاملية 
وت�شتهدف   2019 م���ار����س  يف 

التي  امل��ت��م��ي��زة  امل���ك���ان���ة  وي��ع��ك�����س 
العامل  دول  م�شتوى  على  تبواأتها 

كافة.
اأبوظبي  ال���ع���ا����ش���م���ة  اأن  ي���ذك���ر 
الأل�����ع�����اب  دورة  ���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
اخلا�س  ل���الأومل���ب���ي���اد  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
 22-14 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������الل 
م���ار����س اجل�����اري مب�����ش��ارك��ة اأكرث 
 31 1000 ريا�شي ميثلون  من 
خمتلفة  ري���ا����ش���ة   16 يف  دول������ة 
ت�شت�شيفها 8 مواقع هي : اأدنيك 
وحلبة  الريا�شية  زاي���د  وم��دي��ن��ة 
نيويورك  ي��ا���س وج��ام��ع��ة  م��ر���ش��ى 
اأبو ظبي ونادي ال�شباط ومبادلة 
الريا�شي  ون���ادي اجل��زي��رة  اأري��ن��ا 

ونادي الفر�شان.

حممد �حلمادي رئي�سًا جلمعية �ل�سحفيني وف�سيلة �ملعيني نائبا للرئي�س
•• دبي-الفجر:

اجل���دي���د  الدارة  جم���ل�������س  ع���ق���د 
ال�شحفين  جل��م��ع��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب 
اجلمعية  مقر  يف  الول  اجتماعه 
يف دبي ومت خالل الجتماع ت�شكيل 
اختيار  مت  ح��ي��ث  الدارة  جم��ل�����س 
للجمعية  رئي�شاً  احلمادي  حممد 
للرئي�س  ن��ائ��ب��ا  امل��ع��ي��ن��ي  وف�����ش��ي��ل��ة 
اأم��ي��ن��ا لل�شر  ن��ق��ي  وع��ب��دال��رح��م��ن 
لل�شندوق  اأم��ي��ن��ا  ال��ه��ن��وري  وع��ل��ي 
كما مت توزيع مهام جلان اجلمعية 

على الأع�شاء.
اإدارة  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  وح�������ش���ر 
انتخابه مطلع  ال��ذي مت  اجلمعية 
ملدة  عمله  وميتد  اجل��اري،  ال�شهر 
���ش��ن��ت��ن، ك���ل م���ن ع���ب���داهلل ر�شيد 
�شعيد  وحم���م���د  ����ش���ي���ف،  وح�������ش���ة 
الزرعوين،  وم�شطفي  الطنيجي، 

واآمنة الكتبي.
ون��اق�����س امل��ج��ل�����س اجل��دي��د خطط 
يف  اجلمعية  عمل  وا�شرتاتيجيات 
ال��ق��ادم��ة وال���ت���ي تتطلب  امل��رح��ل��ة 
ت�شافر وتكاتف اجلهود يف الو�شط 
والو�شط  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  الإع����الم����ي 
وقت   يف  خ�������ش���و����ش���ا،  ال�����ش��ح��ف��ي 
اأ����ش���ب���ح���ت ف���ي���ه و����ش���ائ���ل الإع������الم 
مبختلف م�شاربها تلعب دورا مهما  
على  اعتمادا  املجتمعات  تنمية  يف 
تكنلوجيا  الق�شوى من  ال�شتفادة 

تبادل ونقل املعلومات.
واأع�شاء  احل��م��ادي  حممد  و�شكر 
الدارة  جمل�س  اجل��دي��د  امل��ج��ل�����س 
ال�شابق على جهوده خالل �شنواته 
�شيوا�شل  امل��ج��ل�����س  ان  م���وؤك���دي���ن 
ال�شحافة  خدمة  اج��ل  من  العمل 

وال�شحفين يف الإمارات.
اأن جمعية  احل��م��ادي،  اأك��د حممد 
عملها  يف  ت�����ش��ت��ن��د  ال�����ش��ح��ف��ي��ن 
كلمة  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
للنا�س  :«ان���ق���ل���وا  ل���الإع���الم  زاي����د 
القيادة  احل��ق��ي��ق��ة«، وذل���ك يف ظ��ل 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، بقدرة 
الإعالم الإماراتي على مواكبة ما 
�شاملة  نه�شة  من  الدولة  ت�شهده 
يف املجالت كافة، واإبراز اإجنازاتها 
يف  ومنهجها  الإن�����ش��ان��ي��ة  وق��ي��م��ه��ا 
اأن  واأك��د،  والت�شامح«.  اخلري  ن�شر 
اجلمعية �شت�شهد يف الفرتة املقبلة 
عمال يتواكب والتحديات احلالية 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل الإع���الم���ي، 
و�شوًل لتحقيق الريادة الإعالمية، 
�شركاء  الأع�شاء  كل  اأن  اإىل  لفتاً 
ودعا  الطموحات.  ه��ذه  يف حتقيق 
اأن  ال�شحفين،  جميع  احل��م��ادي، 
واأن�شطة  اأعمال  يف  فاعلن  يكونوا 
ع�شو  ك���ل  »اإن  ق���ائ���اًل  اجل��م��ع��ي��ة، 
ف��اع��ل يف  ���ش��ري��ك  ه��و  يف اجلمعية 
الأف����ك����ار وامل���ق���رتح���ات والآل����ي����ات، 
ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م ال���ع���م���ل ب���ه���ا خالل 
احلمادي،  واأف���اد  املقبلة«.  املرحلة 
ب����اأن ال�����ش��ح��اف��ة ب��ات��ت ت��ل��ع��ب دوراً 

وتوجيهات  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة 
بالدقة  ال�����ش��م��و احل��ك��ام  اأ���ش��ح��اب 
معوًل  ن���ك���ون  واأن  وامل��و���ش��وع��ي��ة 

للبناء و�شركاء يف التنمية.
وتابع رئي�س جمعية ال�شحفين » 
اإن منهج عمل الإعالمين �شريتكز 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
لالإعالمين، بتوخي اأعلى درجات 
يف  واحليادية  واملو�شوعية  الدقة 
م�شيفاً  واملعلومات«،  الأخبار  نقل 
الأطروحات  �شتقدم  اجلمعية  اأن 

التي �شتعزز من هذا الأداء.
وقال احلمادي »�شنعمل مع اأع�شاء 
اجلمعية عاملن ومنت�شبن لنكون 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ث��ق��ة  م�����ش��ت��وى  يف 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

املجتمع يف  ح��ي��اة  ت��ط��ور  يف  حيوياً 
امل��ن��اح��ي وال��ق��ط��اع��ات، ما  خمتلف 
ال�شحفين،  جمعية  م��ن  يتطلب 
تتنا�شب  اإع���الم���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
وطموحات الإمارات يف ظل تنامي 
الرقمي  الإع�������الم  م��ن�����ش��ات  دور 
اإفراز  اإىل  اأدت  والتي  والجتماعي 
ا�شتخدام  ي��ت��ط��ل��ب  ج���دي���د  واق�����ع 
ه����ذه ال��و���ش��ائ��ل مب���ا ي��ع��زز العمل 
الإع���الم���ي، حيث اأ���ش��ب��ح الإع���الم 
يف  ت��اأث��رياً  الأك��رث  الأوىل  ال�شلطة 
ظل ثورة الت�شالت املت�شارعة.

الر�شائل  ت���وج���ي���ه  اأن  واأو������ش�����ح، 
واملبا�شرة  ال��وا���ش��ح��ة  الإع��الم��ي��ة 
يتطلب تطوير  واخل���ارج   للداخل 
وت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر ال��ع��ام��ل��ة، وهو 
م���ا ���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه اجل��م��ع��ي��ة عرب 
املوؤ�ش�شات  اأف�����ش��ل  م���ع  ����ش���راك���ات 
الإعالمية العاملية لتدريب وتاأهيل 

ال�شحفين.

�ضمن نتائج لدبي الذكية لعام 2017

حماكم دبي حت�سل على �ملركز �لثاين يف »موؤ�سر �ل�سعادة« 

�ساعد تطلق حملة ز�يد باق يف قلوبنا

ال�شعادة للمتعاملن.
ح���ي���ث مت ب����ن����اء ن���ت���ائ���ج »م���وؤ����ش���ر 
اأجهزة  ن�شر  م��ن خ��الل  ال�����ش��ع��ادة« 
مراكز  يف  ال�����ش��ع��ادة  م��وؤ���ش��ر  قيا�س 
املواقع  وع��ل��ى  امل��ت��ع��ام��ل��ن  خ��دم��ة 

•• دبي –الفجر:

املركز  ع��ل��ى  دب���ي  ح�شلت حم��اك��م 
لفئة  ال�شعادة«  »موؤ�شر  يف  ال��ث��اين 
املتو�شطة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
وبعدد  امل��ائ��ة  يف   81.99 بن�شبة 
�شمن   ،145،320 بلغ  اأ���ش��وات 
ال�������ش���ع���ادة« لدبي  ن��ت��ائ��ج »م���وؤ����ش���ر 
الذكية لعام 2017، حيث يهدف 
موؤ�شر ال�شعادة اإىل ر�شد م�شتويات 
والتعرف  دب��ي  �شكان  بن  ال�شعادة 
بتحقيق  الكفيلة  التوجهات  على 
اإذ  امل��ج��ت��م��ع،  يف  م�شتوياتها  اأع��ل��ى 
طريق  خ���ارط���ة  ر����ش���م  اأداة  مي��ث��ل 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة وق��ي��ا���س جودة 
اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة امل��ق��دم��ة على 
رفع  و�شبل  دب���ي،  مدينة  م�شتوى 
م�شتويات  اأعلى  لتحقيق  كفاءتها 

املتحركة  وال��ه��وات��ف  الإلكرتونية 
الإلكرتونية  ال��ت��ع��ام��الت  ون��ق��اط 
يف  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  للجهات 
العامة  الن�شبة  احت�شاب  ومت  دب��ي، 
ال�شعادة بناًء على موؤ�شرين  ملوؤ�شر 
اأ�شا�شين هما: ن�شبة تفعيل موؤ�شر 
ال�شعادة على القنوات الذكية والتي 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���ائ���ة،  يف   30 مثلت 
ن�شبة موؤ�شر ال�شعادة الذي يعتمد 
على اأ�شوات املتعاملن والذي مّثل 
70 يف املائة لتكون الن�شبة العامة 
هذين  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل��ائ��ة  100يف 
امل��وؤ���ش��ري��ن. واأ���ش��ار ���ش��ع��ادة طار�س 
عام حماكم  مدير  املن�شوري  عيد 
دبي، اأن رفع م�شتويات ال�شعادة يف 
هو  املتعاملن،  لكافة  دبي  حماكم 
اإليه  ت�شعى  ال��ذي  الأ�شمى  الهدف 
اأنها  اإذ  حتقيقه،  يف  دب���ي  حم��اك��م 

من  ال�شعادة  من�شوب  لرفع  ت�شعى 
خالل العمل الدوؤوب، وتوفري كافة 
املتعاملن،  ت�شعد  التي  اخل��دم��ات 
من �شهولة احل�شول على اخلدمة 
واأ�شاف  املقدمة.  اخلدمة  وج��ودة 
اإ�شعاد  دبي  حماكم  ت�شع  �شعادته، 
امل���وظ���ف���ن وامل���ت���ع���ام���ل���ن اأول����وي����ة 
ا�شرتاتيجية  وغ����اي����ة  ق�������ش���وى 
وم�����ش��وؤول��ي��ة وط��ن��ي��ة مت��ا���ش��ي��ا مع 
التوجه الوطني نحو جعل ال�شعادة 
لكل  حياة  واأ�شلوب  اإن�شانية  قيمة 
اأف�����راد جم��ت��م��ع الإم�������ارات، و�شدد 
ع��ل��ى ال��ت��زام حم��اك��م دب���ي بالعمل 
وفق التوجيهات ال�شديدة لقيادتنا 
الإمكانات  وف���رت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 
الالزمة خللق بيئة اإيجابية متثل 
منوذجاً يحتذى به عامليا يف اإ�شعاد 

املوظفن واملتعاملن.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت �شركة “ �شاعد “ لالأنظمة 
املرورية حملة “ زايد باق يف قلوبنا 
“ جتاوبا مع املبادرة الوطنية التي 
اأعلنها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اهلل” بجعل عام 2018  “حفظه 
املهند�س  واأك����د   .“ زاي����د  ع���ام   “
التنفيذي  الرئي�س  رم��ل  اإب��راه��ي��م 
مبادرة  اأن   .. “�شاعد”  ل�����ش��رك��ة 
وفاء  منا�شبة  ه��ي  زايد”  “عام 
وبكل  فيها  نحتفل  عظيم  ل��رج��ل 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  فخر مبئوية 
بن �شلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل 
“ واإجنازاته واإرثه يف الدولة وحول 
العامل وجن�شد يف هذه الحتفالية 
العطاء  وم��وروث��ات  قيم  الوطنية 
والإن�شانية يف اأقواله واأفعاله التي 
نق�شت جمتمعة ا�شم زايد بحروف 

من النور على ال�شعيدين العربي 
وال����ع����امل����ي. وان����ط����الق����ا م����ن دعم 
وتبني “�شاعد” جلميع التوجهات 
“زايد  حلملة  وجت�شيدا  الوطنية 
باق يف قلوبنا” فقد اكت�شت قنوات 
اإىل  اإ�شافة  كافة  الر�شمية  �شاعد 
اأ�شطولها حول الدولة ب�شعار “عام 
املوظفن  جميع  وح��ر���س  زايد” 
“�شاعد”  م��ظ��ل��ة  ال��ع��ام��ل��ن حت��ت 
ع��ل��ى ارت�����داء ���ش��ع��ار “عام زاي����د “ 
الر�شمية  م��ه��ام��ه��م  ت���اأدي���ة  خ���الل 
واملوؤ�ش�شية يف اأنحاء الدولة تعبريا 
وفخرهم  وت��ق��دي��ره��م  حبهم  ع��ن 
الوطني  بالقائد واملوؤ�ش�س والرمز 
�شلطان  بن  زاي��د  له  املغفور  امللهم 

اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “.
وحر�شت “�شاعد” على تبني قيم 
يف  املتمثلة  النبيلة  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
وال�شتدامة  والح�����رتام  احل��ك��م��ة 
وب����ن����اء الإن���������ش����ان وجت�����ش��ي��ده��ا يف 

والأن�شطة  املبادرات  من  جمموعة 
والإن�شانية  املجتمعية  والر�شائل 
مدار  ع��ل��ى  اإط��الق��ه��ا  �شيتم  ال��ت��ي 
امل���ب���ادرة  اإ����ش���اف���ة اإىل دع����م  ال���ع���ام 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  جميع  ع��رب 
والفعاليات الر�شمية والتوعوية.
“�شاعد” نفذت  اأن  بالذكر  جدير 
�شمن   - احل�������ايل  ال����ع����ام  م���ط���ل���ع 

تعاون  ات��ف��اق��ي��ة   - احل��م��ل��ة  ه����ذه 
للرعاية  زاي���د  دار  م��ع  جمتمعية 
ال���زي الر�شمي  الإن�����ش��ان��ي��ة لإن��ت��اج 
بالتعاون مع طالب  �شاعد  لأف��راد 
ملوؤ�ش�س  تقديرا  املوؤ�ش�شة  وطالبات 
العظيم  الإن�������ش���اين  ال�����ش��رح  ه����ذا 
املجتمعي  ال��دور  ل�شتدامة  ودعما 

والإن�شاين لهذه املوؤ�ش�شة.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شت�شفى  يف  اجل��������راح��������ون  مت����ك����ن 
اإنقاذ  اأبوظبي” من  كلينك  “كليفالند 
حياة مري�شة �شابة تعاين من ورم نادر 
اإج��راء جراحة متطورة  الدماغ عرب  يف 
داخل  اأخ���رى  م�شت�شفيات  يف  تتوفر  ل 

الدولة. 
وك���ان���ت امل��ري�����ش��ة م�����روة اأح����م����د، وهي 
عاماً،   30 ال��ع��م��ر  م���ن  ت��ب��ل��غ  م��وظ��ف��ة 
اأجراها  ق���د خ�����ش��ع��ت جل���راح���ة ط���ارئ���ة 
ورم  ل�شتئ�شال  امل�شت�شفى  اأط��ب��اء  لها 
 4.5 حميد يف قاعدة اجلمجمة قطره 
���ش��ن��ت��ي��م��رتاً م���ن اجل���ان���ب الأي�������ش���ر من 
كامل  ب�شكل  ب��ع��ده��ا  وت��ع��اف��ت  ال���دم���اغ، 

لتعود ملمار�شة حياتها املعتادة. 
ح���ول ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة، ق��ال��ت م����روة: مل 
اأعاين  كنت  اإذ  ورم،  وج���ود  اأب����داً  اأت��وق��ع 
اأن  وظننت  كتفي،  ع�شالت  يف  اأمل  م��ن 
ذل��ك ن��اج��م ع��ن و�شعية اجل��ل��و���س غري 
ب��ع��د ذلك  ل��ك��ن  ع��م��ل��ي.  اأث��ن��اء  ال�شحية 
����ش���اءت ح���ال���ت���ي، وو����ش���ف يل الأط���ب���اء 
الآخرون العالج الفيزيائي اأو احلقن اأو 

حبوب احلديد. 
ت��ف��اق��م��ت الأع���را����س ع��ن��د م����روة خالل 
ال�شنوات الأربع املا�شية، وزارت الأطباء 
نقطة  لكن  الخت�شا�شات،  من خمتلف 

ال��ت��ح��ول ج�����اءت ع��ن��د اك��ت�����ش��اف ال����ورم 
لديها واإحالتها اإىل م�شت�شفى كليفالند 
كلينك اأبوظبي، وكانت عندها تعاين من 
الع�شالت  واأمل  والتقيوؤ  احل��اد  ال�شداع 
وخدر يف اجلانب الأي�شر من راأ�شها. 

بقولها:  اآن��ئ��ذ  و�شعها  م���روة  وو���ش��ف��ت 
ك��ن��ت اأ���ش��ع��ر ب����دوار ط����وال ال���وق���ت، ومل 
اأمتكن من تناول الطعام ب�شبب الغثيان 
قادرة  غ��ري  واأ�شبحت  ال�����ش��داع.  و���ش��دة 

على امل�شي مبفردي خوفاً من التعر�س 
لل�شقوط يف اأي وقت.

“كليفالند  م�شت�شفى  اإىل  جلوئها  بعد 
كلينك اأبوظبي”، اأكد الأطباء ت�شخي�س 
ال�شغط  بتخفيف  اأوًل  وبا�شروا  ال��ورم، 
عن دماغ املري�شة عن طريق زرع جهاز 
طبي يعرف با�شم “التحويلة البطينية 
ال�شفاقية”، وهو عبارة عن اأنبوب رفيع 
له �شمام يتم اإدخاله اإىل الدماغ ل�شرف 

النقاهة  ف��رتة  وبعد  ال��زائ��دة.  ال�شوائل 
وا�شتمرت  اجل���ه���از  زرع  اأع��ق��ب��ت  ال���ت���ي 
اإىل غرفة  م���روة  اأُدخ��ل��ت  اأي����ام،  لب�شعة 
جلراحة  لتخ�شع  جديد  من  العمليات 
يقع  ال���ذي  ال��دم��اغ��ي  ال���ورم  ا�شتئ�شال 
يف ق���اع���دة اجل��م��ج��م��ة. وت��ن��ط��وي مثل 
م�شاعفات  على  املعقدة  اجل��راح��ة  ه��ذه 
اأعرا�س �شبيهة  حمتملة، ومنها حدوث 
الروؤية،  وازدواجية  الدماغية،  بال�شكتة 
وخدر يف الوجه، بالإ�شافة اإىل احتمال 
فقدان القدرة على البلع اأو احلاجة اإىل 

اإحداث ثقب يف الرغامى.
الدكتور  قال  املري�شة،  �شرح حلالة  ويف 
جراحة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  روزر،  ف���ل���وري���ان 
“كليفالند  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  الأع�������ش���اب 
مروة،  معاينة  عند  اأبوظبي”:  كلينك 
لديها قد كرب وو�شل  ال��ورم  اأن  اأدرك��ن��ا 
اآخر  اأي خيار  اإىل حجم ل يجدي معه 
على  ال�شغط  كان  واإل  اجلراحة،  �شوى 
اإىل  اأوًل  ل��ي��وؤدي  ببطء  �شيزداد  ال��دم��اغ 

الغياب عن الوعي ثم اإىل الوفاة.
قاعدة  ورم  “نوع  روزر:  د.  واأ�����ش����اف 
اجلمجمة الذي ت�شكل عند مروة يحدث 
ع��ن��د اأرب���ع���ة ف��ق��ط م���ن ب���ن ك���ل 100 
ببطء  الأورام  ه��ذه  تنمو  �شخ�س.  األ��ف 
معروف،  �شبب  دون  ال�����ش��ن��ن  م��ر  ع��ل��ى 
وميكن اأن ت�شل اإىل حجم كبري وتوؤدي 

اأع���را����س ك��ت��ل��ك ال��ت��ي ظ��ه��رت عند  اإىل 
م����روة. ل ي��وج��د ل���دى امل��ري�����ش��ة تاريخ 
عوامل  اأو  غ��ذائ��ي��ة،  ح��م��ي��ة  اأو  ع��ائ��ل��ي، 
كانت  ال��ورم.  ت�شكل  ب�شبب  بيئية توحي 
م����روة حم��ظ��وظ��ة ج����داً لإح��ال��ت��ه��ا اإىل 
م�شت�شفى “كليفالند كلينك اأبوظبي”، 
فيه  يتم  ال��ذي  الوحيد  امل�شت�شفى  فهو 
اإج���راء ه��ذه اجل��راح��ة بانتظام يف دولة 
الإم��ارات«. تطلبت العملية فريقاً طبياً 
الفيزيولوجيا  يف  اأخ�شائياً  �شم  كبرياً 
الكهربية توىل مراقبة ا�شتمرار وظائف 
الأع�شاب لدى املري�شة خالل العملية. 
ك��م��ا ���ش��م ال��ف��ري��ق اأخ�����ش��ائ��ي��اً خ��ب��رياً يف 
ل�شمان  ال��ع�����ش��ب��ي  ال���ت���خ���دي���ر  جم�����ال 
تخدير خالل  ح��ال��ة  يف  املري�شة  اإب��ق��اء 
اأطباء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ف���رتة 
للحالت  امل��رك��زة  بالعناية  اأخ�شائين 
الع�شبية ل�شمان عدم حدوث اأي عدوى 

بعد العملية. 
ق�����ش��ت م����روة ف���رتة ن��ق��اه��ة ق�����ش��رية يف 
العودة  م��ن  ب��ع��ده��ا  مت��ك��ن��ت  امل�شت�شفى 
وبعد  عائلتها،  و�شط  لتكون  البيت  اإىل 
اجلراحة ب�شهر واحد عادت اإىل عملها، 
وهي توا�شل حالياً زيارات املراجعة اإىل 
العيادات اخلارجية يف امل�شت�شفى وحتتاج 
املغناطي�شي  ال��رن��ن  ���ش��ورة  اإج���راء  اإىل 

ب�شكل منتظم مرة كل عامن.

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  ل��ل��م��ب��ادرة  الإع����داد  اإط���ار  يف 
حكاية”   100 “زايد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
“املئة”  ت��اأت��ي ���ش��م��ن م���ب���ادرة  وال��ت��ي 
الأر�شيف  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
�شياق  زاي��د، ويف  بعام  احتفاء  الوطني 
الدورة اخلام�شة من م�شروعه “نادي 
تهتم  ال���ت���ي  الطالبي”  امل�����وؤرخ�����ن 
ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س  ب��ال��ق��ائ��د  ب��ال��ت��ع��ري��ف 
– طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
الوطني  الأر����ش���ي���ف  ب����داأ  ث�����راه-   اهلل 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
املدار�س  لطلبة  ع��م��ل  ور����س  �شل�شلة 
للتعريف باملعايري الواجب توافرها يف 
احلكايات التي يقدمها الطلبة �شمن 

هذه املبادرة الوطنية التعليمية.
الوطنية  امل������ب������ادرة  ه������ذه  وت�����ه�����دف 
التعليمية “زايد 100 حكاية” والتي 

الأر�شيف  م���ب���ادرة  ث��م��ار  اإح����دى  ت��ع��د 
النتماء  تعزيز  اإىل  “املئة”  الوطني 
ل���ل���وط���ن وال���������ولء ل���ل���ق���ي���ادة، وب���ن���اء 
القيم  وت��اأ���ش��ي��ل  ال��ط��ال��ب،  �شخ�شية 
لديه،  ال�شامية  وامل��ب��ادئ  الأخ��الق��ي��ة 
البحث  ومنهجية  ب��اأ���ش��ال��ي��ب  ودع��م��ه 

العلمي والكتابة الوطنية.
وي��وؤك��د الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ع��رب هذه 
املبادرة الوطنية التعليمية اأهمية اإبراز 
جهود واإجنازات وقيم الباين واملوؤ�ش�س 
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
واإىل فتح �شفحات جديدة من تاريخ 
دول��ة الإم����ارات، وه��ذا مبجمله كفيل 

وال�شلوكية،  الوطنية  القيم  بتعزيز 
وال��ق��ي��م امل��ع��رف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة لدى 
طلبة املدار�س الذين يتابعون م�شرية 
الوطن ونه�شته وحفظ  بناء  الغد يف 

مكت�شباته. 
اإط����ار هذه  امل���دار����س يف  وي��ق��وم طلبة 
عن  ق�ش�شية  م����ادة  ب���اإع���داد  امل���ب���ادرة 
ي���ع���ر����ش���ون فيها  امل���وؤ����ش�������س،  ال���ق���ائ���د 
تعرفوا  ال��ت��ي  واحل���ك���اي���ات  م��ع��ارف��ه��م 
�شلطان  ي��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ع��ن  عليها 
املتعمقة،  ق���راءات���ه���م  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
والدورات  ال�شفاهي،  التاريخ  ولقاءات 
يقدمها  التي  والفعاليات  والأن�شطة 

الأر�شيف الوطني.
ينفذها  ال��ت��ي   - العمل  ور����س  وتعمل 
الأر�شيف  م���ن  وخم��ت�����ش��ون  خ�����رباء 
املدار�س يف  الوطني مبقره ويف بع�س 
الدولة – على توعية الطلبة ب�شرورة 
الهتمام بال�شخ�شية املحورية للق�شة 
اهلل-  –باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  )�شخ�شية 
نهيان(  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
وتوازن  الق�شة،  بناء  عنا�شر  وتوافر 
يقدمها  ال���ت���ي  امل�������ادة  يف  الأح����������داث 
الطالب، وتدعيمها بالقيم الأخالقية 
بلغة  مكتوبة  ت��ك��ون  واأن  وال��وط��ن��ي��ة، 
ذلك  وغ��ري  ج���ذاب،  وباأ�شلوب  �شليمة 

الق�ش�شي  ال���ع���م���ل  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ن 
للطلبة  العمل  ور���س  وتقدم  الناجح. 
امل�شاركن فيها اأي�شاً معايري امل�شاركة 
يتناف�س  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بق�ش�س 
ف��ي��ه��ا ع����دد ك��ب��ري ج����داً م���ن الطالب 
وحتى  الثامن  ال�شف  من  والطالبات 
دولة  مدار�س  يف  ع�شر  الثاين  ال�شف 
الإمارات العربية املتحدة، وتقدم لهم 
اأي�شاً تدريب وتطبيق عملي يف الكتابة 
واأ�شاليبها،  ال��ن��اج��ح��ة،  ال��ق�����ش�����ش��ي��ة 
ال���واق���ع م���ع اخليال  ت���داخ���ل  وم�����دى 
ف��ي��ه��ا، وت���ع���ّرف ور����س ال��ع��م��ل الطلبة 
كمنهج  ال�شفاهي  التاريخ  على  اأي�شاً 

بحث يعنى بدرا�شة املا�شي من خالل 
الكلمة املحكية، واملحفوظة يف الذاكرة 
وامل��ن��ق��ول��ة ���ش��ف��ه��ي��اً، وت��ع��رف��ه��م بدور 
التاريخ ال�شفاهي يف حفظ تاريخ دولة 
ال�شتفادة  وم��دى  وتراثها،  الإم���ارات 
كتابة  يف  ال�������ش���ف���اه���ي  ال����ت����اري����خ  م����ن 
يف  الطلبة  بها  ي�شارك  التي  الق�ش�س 

هذه املبادرة الوطنية التعليمية.
ك��ب��رياً من  اأن ع���دداً   اجل��دي��ر بالذكر 
بزيارة  ق��ام��وا  ق��د  امل�����ش��ارك��ن  الطلبة 
م��ق��ر الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ل��ك��ي يرثوا 
م���ع���ارف���ه���م مب���ع���ل���وم���ات م���ه���م���ة عن 
ت��اري��خ الإم�����ارات، وع��ن ���ش��رية الباين 

اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  واملوؤ�ش�س 
نهيان – طيب اهلل ث��راه-  وقد بداأت 
ت��ع��ري��ف��ي��ة يف قاعة  ب��ج��ول��ة  زي��ارت��ه��م 
دائماً  معر�شاً  تعّد  التي  زاي��د  ال�شيخ 
املخطوطات  م����ن  جم���م���وع���ة  ي�����ش��م 
وال��وث��ائ��ق، وال�����ش��ور واخل��رائ��ط التي 
العربية  الإم��ارات  دولة  بتاريخ  تعّرف 
املتحدة، وقد اطلعوا فيها على ما�شي 
الإم�����ارات قبل ق��ي��ام الحت���اد ث��م بناء 
الطلبة  وزار  الحت���اد،  وقيام  ال��دول��ة، 
بحثية  مكتبة  وه��ي  الإم����ارات  مكتبة 
الربنامج  م���ن  وج�����زء  م��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
الوطني،  لالأر�شيف  والبحثي  العلمي 

امل�شادر  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ا���ش��ت��ف��اد  وق����د 
بالتف�شيل  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  وامل����راج����ع 
ت��اري��خ دول���ة الإم�����ارات، وال���دور الذي 
قام به ال�شيخ زايد بن �شلطان من اأجل 
امليمون،  احتادها  وقيام  الدولة  اإن�شاء 
ومن اأجل رفاه �شعبها واملقيمن على 
اأي�شاً  اأر�شها الطيبة، كما زار الطلبة 
املخ�ش�شة  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اإ���ش��ع��اد  ق��اع��ة 
وهي  وال��ط��ل��ب��ة،  الباحثن  ل�شتقبال 
والربجميات  الأج��ه��زة  اأح���دث  ت�شم 
ال��ت��ي ت�����ش��ّه��ل ع��ل��ي��ه��م ع��م��ل��ي��ة البحث 
ت����راث دول����ة الإم������ارات ومنطقة  ع��ن 
اإليها  والو�شول  وتاريخهما،  اخلليج 
التاريخية  وال���وث���ائ���ق  ال�����ش��ج��الت  يف 
التي يقتنيها الأر�شيف الوطني، وتابع 
وثائقياً  فيلماً  زيارتهم  ل��دى  الطلبة 
ثالثي الأبعاد عن الإمارات يف املا�شي 
بن  ال�شيخ حممد  قاعة  يف  واحلا�شر 

زايد للواقع الفرتا�شي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ�س  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ن  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإط���ار  يف 
واملحلية  احلكومية  واجلهات  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  اخليمة 
نائب  العميد عبداهلل خمي�س احلديدي  التقى   ، الإم��ارة  يف 
العميد طارق  ، بح�شور  راأ���س اخليمة  ل�شرطة  العام  القائد 
حممد بن �شيف مدير مكتب القائد العام والعقيد عبداهلل 
من  وع��دد  ال��ع��ام  القائد  مكتب  مدير  نائب  ال�شحوة  را���ش��د 
برئا�شة حممود  الإ���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  م��ن  وف���داً   ، ال�شباط 
ح�شن ال�شم�شي نائب رئي�س- املدير الإقليمي باإدارة اخلدمات 
امل�شرفية ببنك دبي الإ�شالمي  بهدف ا�شتعرا�س اآخر واأبرز 

توفريها  �شيتم  وال��ت��ي  للبنك  البنكية  وال��ع��رو���س  املنتجات 
ملنت�شبي القيادة العامة وتقدمي خدماته اخلا�شة لهم املتمثلة 
يف ت�شهيل عملية التوا�شل عرب من�شة مت اإن�شاوؤها ملدة ثالثة 
اأيام يف القيادة العامة ويديرها فريق خا�س خلدمة عمالء 
م�شتويات  اأعلى  �شمان  بهدف  القيادة  منت�شبي  من  البنك 

اجلودة يف تقدمي اخلدمات.
اأن  م��وؤك��داً  بالوفد  احلديدي  رح��ب   ، ال�شراكة  على  وتعليقاً 
اأق��وى ال�شراكات التي من خاللها  اإح��دى  هذه ال�شراكة من 
 ، ع���دة ج��ه��ات خمتلفة  م��ن  م��ن��ه��ا  ال��ع��م��الء  ي�شتفيد  ���ش��وف 
اإىل  ، م�����ش��رياً  املنت�شبن  ق��ب��ل  ك��ب��ري م��ن  ب��اه��ت��م��ام  وح��ظ��ي��ت 
اأهمية التعاون القائم بن اجلانبن ودوره يف خدمة املجتمع 

اآمنة  ح��ي��اة  لتوفري  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  م��ن خ��الل  ال��داخ��ل��ي 
والتقنيات  الأن��ظ��م��ة  لأح����دث  وف��ق��اً   ، للمنت�شبن  وك��رمي��ة 
التي يعكف عليها متخ�ش�شون م�شهود  والأ�شاليب والطرق 
بخربتهم وكفاءتهم. وقال احلديدي باأنه �شيتم و�شع من�شة 
امل���رور وال��دوري��ات واأخ���رى يف مركز �شرطة املعمورة  ب���اإدارة 
البنك  لعر�س منتجات  لكل منهما  اأي��ام  ملدة ثالثة  ال�شامل 
اأكرب �شريحة ممكنة من  اإىل  وا�شتعرا�س خدماته للو�شول 
امل�شتفيدين منها . ومن جانبه اأعرب حممود ح�شن ال�شم�شي 
ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل�����ش��ع��ادة ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام وال�شادة 
ال�شباط وامل�شوؤولن على ح�شن ال�شتقبال ، موؤكداً ا�شتمرار 

التعاون لتحقيق الأهداف املرجوة.

 دبي �لإ�سالمي يقدم خدمات  م�سرفية ملنت�سبي �سرطة ر�أ�س �خليمة

�ضمن مبادرة “املئة” واإ�ضهامًا يف تعزيز بناء �ضخ�ضية الطالب وتاأ�ضيل قيمه الأخالقية 

�لأر�سيف �لوطني يبد�أ �سل�سلة ور�س عمل حول م�سروع ز�يد يف 100حكاية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
املجل�س الأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، 
اأعلنت غرفة راأ�س اخليمة عن اإطالق 
للدراجات  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  م��ه��رج��ان 
اإ�شافة  ل���ي���ك���ون   2018 ال���ن���اري���ة 
ج��دي��دة لأج���ن���دة ف��ع��ال��ي��ات الإم����ارة 
املهرجان  وي��ع��د  الإم��������ارات،  ودول�����ة 
م��زي��ج م���ن الإث������ارة وامل��ت��ع��ة لع�شاق 
النارية،  ال���درج���ات  رك����وب  ري��ا���ش��ة 
الباحثة  للعائالت  ج��دي��دة  ووج��ه��ة 
والأماكن  امل��ت��م��ي��زة،  ال��ع��رو���س  ع��ن 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة ل���ل�������ش���غ���ار والأج���������واء 
الحتفالية من خالل عرو�س فنية 

رائعة من كافة اأرجاء العامل. 
النعيمي،  م�شبح  علي  وق��ال حممد 
راأ�����س  غ��رف��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اأم�س   �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  اخل��ي��م��ة، 
قيادة  ت�شعى حت��ت  اخليمة  راأ����س  اإن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال���ق���ا����ش���م���ي  ���ش��ق��ر 
للعمل  اخليمة،  راأ���س  حاكم  الأعلى، 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اق��ت�����ش��اد الإم�������ارة من 

خالل التنوع القت�شادي يف جمالت 
وتنظيم  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ر���س  �شناعة 
والتجارة  وامل����وؤمت����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال�����ش��ي��اح��ة، وال���ت���ج���ارة م���ن خالل 
وتطوير  الإمنائية،  امل�شاريع  اإطالق 
احلالية  مل�شاريعها  التحتية  البنية 
ب����ه����دف زي���������ادة ت��ن�����ش��ي��ط احل���رك���ة 

ال��ت��ج��اري��ة و���ش��ق��ل ع���وام���ل اجلذب 
لالإمارة.

واأ�شاف النعيمي اأن دور الغرفة يعد 
اقت�شادية  كجهة  الأدوار  اأه���م  م��ن 
فاعلة، ملا لنطاق عملها من �شمولية 
وح����ج����م ك���ب���ريي���ن ك������ون دوره��������ا ل 
يقت�شر على الدور اخلدمي فح�شب، 

بل يكمن يف الربط والتمكن والذي 
اأ�شا�س  حم���رك  ال��غ��رف��ة  م��ن  يجعل 
والنماء  الق��ت�����ش��اد  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
الغرفة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا  الق���ت�������ش���ادي، 
واملعار�س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  ع��ل��ى 
لالإمارة  م�شافة  قيمة  ت�شكل  التي 
ودولة الإمارات، وت�شاهم يف تن�شيط 

واخلارجية،  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
وتلبي متطلبات كافة فئات املجتمع. 
مدير  ال�شبب،  ح�شن  حممد  وق���ال 
بالوكالة  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ع���ام غ��رف��ة 
اخليمة  راأ�����س  م��ه��رج��ان  تنظيم  اإن 
يعد   2018 ال���ن���اري���ة  ل���ل���دراج���ات 
خ��ط��وة ���ش��م��ن ت��وج��ه��ات ال��غ��رف��ة يف 
تعزز  الفعاليات  من  �شل�شلة  تنظيم 
من املقومات القت�شادية وال�شياحية 

لراأ�س اخليمة.
يقام  املهرجان  اأن  ال�شبب  واأ���ش��اف 
اأي���ام متتالية يف  اأرب��ع��ة  م���دار  على 
مار�س   24 اإىل   21 م��ن  ال��ف��رتة 
اخليمة  راأ�����س  م��رك��ز  يف    2018
ل��ل��م��ع��ار���س، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
املتخ�ش�شة  لب  اإي��ف��ن��ت�����س  ���ش��رك��ة 
واملعار�س،  امل����وؤمت����رات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
وي��ت�����ش��م��ن امل��ه��رج��ان ال��ع��دي��د من 
�شتتوج  والتي  املتنوعة،  الفعاليات 
ال��ن��اري��ة حتت  ل��ل��دراج��ات  مب�شرية 
وذلك  قلوبنا”  يف  “زايد  ���ش��ع��ار 
بالتزامن مع فعاليات “عام زايد”، 
حيث يقوم ما يزيد عن 500 من 
بالطواف  النارية  الدراجات  راكبي 
يف اأبرز الأماكن واملعامل التاريخية 

وال�شياحية يف راأ�س اخليمة وتنتهي 
بال�شعود اإىل قمة جبل جي�س اأحد 
الدولة،  يف  ج��ب��ال  �شل�شلة  اأط����ول 
للدراجات  ط���واف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
النارية يجوب مناطق راأ�س اخليمة 
متتالية  حم����ط����ات  اأرب��������ع  ت�������ش���م 
ال�شتمتاع  الإم��ارة  ل�شكان  ليت�شنى 
ب��ط��واف ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة الأول 

من نوعه يف راأ�س اخليمة. 
لكافة  وج����ه����ة  امل����ه����رج����ان  وي����ع����د 
مناطق  ي�شم  حيث  العائلة  اأف���راد 
خم�ش�شة للكبار وال�شغار ميكنهم 
من  العديد  ممار�شة  خاللها  م��ن 
اإىل  بالإ�شافة  املتنوعة،  الأن�شطة 

العرو�س  اأ����ش���ه���ر  اأح�����د  م�����ش��اه��دة 
 Stunt Masters ال��ع��امل��ي��ة 
املهرجان  خالل  يقام  كما   ،Cup
النارية  للدراجات  اح��رتايف  عر�س 
مو�شوعة  م���ن  مم��ث��ل��ن  ب��ح�����ش��ور 
جيني�س لالأرقام القيا�شية ويف حال 
ا�شتكمال العر�س لل�شروط والعدد 
املطلوب �شيتم اإدراجه باملو�شوعة.
ويقدم املهرجان عرو�س للدراجات 
الطرازات  واأح��دث  املعدلة  النارية 
اأكرث  م�شاركة  خ��الل  م��ن  العاملية 
ال�شركات  م���ن  ع���ار����س   40 م���ن 
مثل  املجال  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
بالإ�شافة  ديفيد�شون”،  “هاريل 

الدراجات  لع�شاق  م�����ش��اب��ق��ات  اإىل 
حمكمن  لتقييم  تخ�شع  ال��ن��اري��ة 
ويخ�ش�س  وع����امل����ي����ن،  حم���ل���ي���ن 
للم�شاركن  م��ن��ط��ق��ة  امل���ه���رج���ان 
ل���ع���ر����س جم���م���وع���ة خم����ت����ارة من 
النارية  ال�����دراج�����ات  م�����ش��ت��ل��زم��ات 
ع�شاق  متكن  التي  والك�ش�شوارات 
ال����دراج����ات ال��ن��اري��ة م���ن الط���الع 
املحلية  ال�������ش���رع���ات  اأح������دث  ع��ل��ى 
م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  والعاملية، 
خرباء الدراجات النارية واأ�شحاب 
املتخ�ش�شة يف جمال  العمل  ور���س 
النارية  الدراجات  وتعديل  �شيانة 

وفقاً للتقنيات احلديثة.

برعاية �ضعود بن �ضقر  

غرفة ر�أ�س �خليمة تنظم مهرجان ر�أ�س �خليمة للدر�جات �لنارية 2018

جمارك ر�أ�س �خليمة تتو��سل مبا�سرة مع �ل�سرطة�أطباء »كليفالند كلينك �أبوظبي« يجرون جر�حة دماغ نادرة تنقذ حياة مري�سة �سابة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يف  والتن�شيق   العمليات  ق�شم  د�شن 
اجلمركية  وامل��خ��اط��ر  الأم���ن  اإدارة 
بدائرة جمارك راأ�س اخليمة  اخلط 
املبا�شر ال�شاخن بن غرفة عمليات 
الدائرة وغرفة العمليات يف �شرطة 
راأ�س اخليمة حيث مت اإجراء املكاملة 
الغرفتن  ب��ن  الوىل  التجريبية 
ال����دك����ت����ور حممد  ب���ن���ج���اح. واأك��������د 
املحرزي مدير عام دائرة اجلمارك 
اأن تد�شن غرفة العمليات امل�شرتكة 
اخليمة  راأ���س  و�شرطة  الدائرة  بن 
جاء تتويجا  جلهود التعاون املثمر 
راأ�س  و�شرطة  ال��دائ��رة  بن  والبناء 
معايري  لتحقيق  ودعم��ا  اخل��ي��م��ة، 
وم��ت��ط��ل��ب��ات  غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات على 

م�شتوى الدولة .
اإط�����الق  اأن  امل�����ح�����رزي  واأو������ش�����ح    
�شياق  ي���اأت���ي يف  امل�����ش��رتك��ة  ال��غ��رف��ة 
ور�شالتهما  اجلهتن  روؤي���ة  حتقيق 
اأمن  حفظ  اإىل  والهادفة  امل�شرتكة 
التن�شيق  دع���م  خ���الل  م��ن  املجتمع 
بينهما  املبا�شر  والتوا�شل  املتبادل 
���ش��رع��ة ال���ش��ت��ج��اب��ة يف  مب��ا ي�شمن 

يف  حت�شل  التي  الطارئة  العمليات 
تاأثري  املراكز اجلمركية ويقلل من 
ف�����ش��ال عن  ك��ب��ري،  ب�شكل  امل��خ��اط��ر 

دعم اتخاذ القرارات التي من �شاأنها 
ت�شهيل الأعمال اجلمركية من دون 

عرقلة لعمالء الدائرة .
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اأخبـار الإمـارات

•• عمان -وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين بن 
الها�شمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  احل�����ش��ن 
العا�شمة عمان  ال�شقيقة بق�شر احل�شينية يف 
اآل مكتوم نائب  �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اإليه حتيات  املالية الذي نقل  حاكم دبي وزير 
اآل  ب��ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اهلل” و�شاحب  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” ومتنياتهما جلاللته دوام ال�شحة 

اطراد  ال�شقيق  الأردين  ولل�شعب  وال��ع��اف��ي��ة 
التقدم والرخاء.

الأردين  ال��ع��اه��ل  ت��ب��ادل �شموه و ج��الل��ة  وق��د 
احلديث حول العالقات الأخوية بن البلدين 
و ال�شعبن ال�شقيقن و�شبل تعزيزها مبختلف 
امل�شتويات مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.

اأعرب جاللة العاهل الأردين عن تقدير  وقد 
ب����الده م��ل��ك��ا وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا مل���واق���ف دولة 
الإمارات الإن�شانية والوطنية رئي�شا وحكومة 
تقوية  على  التي حتر�س  الأردن  و�شعبا جتاه 
وال�شعبن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  ال��ق��وي��ة  ال����رواب����ط 
ال�شقيقن وتعزيز التعاون بينهما يف املجالت 

باخلري  تعود  ا�شتثمارية  �شراكة  بناء  و  كافة 
والنفع على اجلانبن.

م���اأدب���ة غداء  الأردن  م��ل��ك  اأق����ام ج��الل��ة  وق���د 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد و الوفد املرافق 
له ح�شرها عدد من امل�شئولن الأردنين.

كان �شمو نائب حاكم دبي وزير املالية قد و�شل 
اإىل عمان يف وقت �شابق ام�س يف زيارة اأخوية 
لالأردن تلبية لدعوة من جاللة امللك عبداهلل 
علياء  امللكة  ا�شتقباله مبطار  يف  وك��ان  الثاين 
�شمو الأمري في�شل بن احل�شن و�شعادة مطر 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  ال�شام�شي  �شليمان  �شيف 

اململكة الأردنية الها�شمية.

•• عمان -وام:

اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  التقى �شمو 
العا�شمة  امل��ال��ي��ة يف  وزي����ر  دب����ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
في�شل  معايل  ام�س  ظهر  بعد  عمان  الأردن��ي��ة 
الذي  الأردين  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  الفايز 
كان يف ا�شتقبال �شموه والوفد املرافق له مبقر 

املجل�س.
بزيارة  ترحيبية  كلمة  ال��ف��اي��ز  م��ع��ايل  واأل��ق��ى 
���ش��م��وه اأ����ش���اد ف��ي��ه��ا ب��ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة التي 
والأردن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تربط 
وعرب عن تقديره لوقوف دولة الإمارات رئي�شا 

وان�شانية  خريية  وموؤ�ش�شات  و�شعبا  وحكومة 
احلياة  توفري  م��ن  لتمكينه  الأردن  جانب  اإىل 
ال�����ش��وري��ن ع��ل��ى الأرا�شي  ل��الج��ئ��ن  ال��ك��رمي��ة 
وامل�شاندة  الدعم  كل  يجدون  والذين  الأردن��ي��ة 
م��ن ق��ب��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات الإن�����ش��ان��ي��ة واخل���ريي���ة يف 
دول��ة الإم���ارات مما ك��ان له الأث��ر الإيجابي يف 
اآمنة  وتوفري حياة  الأردن  كاهل  التخفيف عن 

لهوؤلء الالجئن.
اأن ت�شهد املرحلة القادمة  اأمله يف  اأع��رب عن  و 
تعاونا اأو�شع بن البلدين يف قطاع ال�شتثمارات 
.. واأكد اأن الأردن يفتح اأبوابه لكل امل�شتثمرين 

الإماراتين يف بلدهم الثاين.

من جانبه اأعرب �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
ولقائه  الأردن  ب��زي��ارة  �شعادته  ع��ن  مكتوم  اآل 
الأردنية  اململكة  ع��اه��ل  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
الها�شمية وامل�شوؤولن الأردنين .. موؤكدا دعم 
دولة الإمارات العربية املتحدة لالأردن ال�شقيق 
بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
“حفظه اهلل” و  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.  

ملك �لأردن ي�ستقبل حمد�ن بن ر��سد يف عمان حمد�ن بن ر��سد يلتقي رئي�س جمل�س �لأعيان �لأردين يف عمان

•• باماكو- وام:

كيتا  بكر  اأب��و  اإبراهيم  فخامة  ا�شتقبل 
العا�شمة  يف  م���ايل  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  باماكو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
الدويل بح�شور معايل �شوميلو بوبيي 
مايل  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س  م��اي��غ��ا 
كوليبايل  ه���وب���ريت  ت��ي��م��ان  وم���ع���ايل 
الأفريقي  وال��ت��ك��ام��ل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
مايل  جمهورية  يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
التي  الر�شمية  ال��زي��ارة  اإط��ار  وذل��ك يف 

يقوم بها �شموه اإىل مايل.
اأبو  اإب��راه��ي��م  فخامة  اإىل  �شموه  ونقل 
بكر كيتا رئي�س جمهورية مايل - خالل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  - حتيات  اللقاء 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “حفظه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب����ي 

نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ال�����ش��ي��خ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  ويل عهد 
للقوات امل�شلحة ومتنيات �شموهم ملايل 

املزيد من التقدم والنماء.

كيتا  بكر  اأب���و  اإب��راه��ي��م  وح��م��ل فخامة 
�شموه حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
و�شاحب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم 
ن��ه��ي��ان ومت��ن��ي��ات��ه لدولة  اآل  زاي����د  ب���ن 
الإمارات املزيد من التطور والزدهار.
وجرى خالل اللقاء بحث ال�شبل الكفيلة 

بتعزيز العالقات الثنائية بن البلدين 
بن  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  وتطوير 
ك��اف��ة خ�شو�شا  امل���ج���الت  ال��ب��ل��دي��ن يف 
والتنموية  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اأهمية  واأكد اجلانبان  التحتية  والبنية 
وتبادل  وال��ت��ط��رف.  الإره����اب  مكافحة 
اجل���ان���ب���ان وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر جت����اه عدد 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�شايا  من 

الهتمام امل�شرتك.
بزيارة  م��ايل  جمهورية  رئي�س  ورح��ب 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
.. معربا عن اأمله اأن ت�شهم هذه الزيارة 
وال�شداقة  التعاون  تطوير عالقات  يف 
ب���ن ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��زه��ا مب���ا يخدم 
البلدين  ل�شعبي  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��ال��ح 

ال�شديقن.
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
بن زايد اآل نهيان احلر�س على تعزيز 
م�شتوى العالقات الثنائية بن البلدين 

والنطالق بها نحو اآفاق اأرحب.
ووق����ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زايد 

هوبريت  ت��ي��م��ان  وم���ع���ايل  ن��ه��ي��ان  اآل 
“ حماية  ات��ف��اق��ي��ت��ي  ع��ل��ى  ك��ول��ي��ب��ايل 
وت�شجيع ال�شتثمار” و”جتنب الزدواج 
“ومذكرة  ال����دخ����ل  ع���ل���ى  ال�����ش��ري��ب��ي 
تفاهم لإن�شاء جلنة م�شرتكة بن دولة 

الإمارات ومايل.
و�شمو  م��ايل  رئي�س  فخامة  �شهد  كما 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ 

ب���ن الهالل  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى 
“اأجري”  وموؤ�ش�شة  الإم��ارات��ي  الأحمر 
ل����ب����ن����اء واإع�������������داد ع�������دد م�����ن ال����ق����رى 
ال��ن��م��وذج��ي��ة يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
عامة  تفاهم  ومذكرة  م��ايل  جمهورية 
ال�شحة  جم�����ال  يف  ب����رام����ج  ل���ت���ق���دمي 
والتعليم بن الهالل الأحمر الإماراتي 

ووزارة ال�شحة املالية.

التفاهم  وم����ذك����رة  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
م���ن اجل���ان���ب الإم����ارات����ي ���ش��ع��ادة فهد 
الأمن  نائب  �شلطان  بن  عبدالرحمن 

العام لهيئة الهالل الأحمر.
ح�شر اللقاء .. معايل رمي بنت اإبراهيم 
التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي 
علي  اآل  �شيف  يو�شف  و�شعادة  ال���دويل 
�شفري الدولة غري املقيم لدى مايل.

•• اأبوظبي –الفجر:

– بلدية  امل��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة م��رك��ز  ب�����داأت 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  اأب����وظ����ب����ي-   م���دي���ن���ة 
ي�����ش��ت��ه��دف ت��رك��ي��ب وح����دات ل��ل�����ش��واء يف 
ع����دد م���ن ح���دائ���ق ج���زي���رة اأب���وظ���ب���ي يف 
مرتادي  احتياجات  لتلبية  منها  م�شعى 
ترفيهية  ب���ي���ئ���ة  وت����وف����ري  احل������دائ������ق، 
على  احل��ف��اظ  ذات���ه  وب��ال��وق��ت  منا�شبة، 
مرافق احلدائق، وامل�شطحات اخل�شراء 

والأ�شجار والزراعات التجميلية.
وحدات  م�شروع  اأن  البلدية  واأو���ش��ح��ت 
 15 وت��ن��ف��ي��ذ  ت��رك��ي��ب  يت�شمن  ال�����ش��واء 
وح����دة ����ش���واء يف ح��دي��ق��ة ال��دول��ف��ن يف 
كورني�س القرم ال�شرقي، و24 وحدة يف 
احلدائق امل�شموح ال�شواء فيها والواقعة 
اإجناز  وي��ت��وق��ع  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  على 
هذا امل�شروع التجريبي يف الربع الثاين 

من العام 2018.
وقالت البلدية: حتى الآن مت تركيب 5 

الدولفن  حديقة  يف  جتريبية  وح��دات 
جاء  امل�شروع  هذا  اأن  منوهًة   ،2018
احلدائق  زوار  ا���ش��ت��خ��دام  ل��ك��رثة  ن��ظ��را 
م����ع����دات ال�������ش���واء اخل���ا����ش���ة ب���ه���م على 
والأر�شفة الأمر  اخل�شراء  امل�شطحات 
اإت�������الف الأ�����ش����ول  اإىل  ي�������وؤدي  ال�������ذي  
املنطلق  هذا  ومن  وت�شررها،  الزراعية 
لبلدية  ال��ت��اب��ع��ة  الفنية  الإدارة  ق��ام��ت 
مركز املدينة بت�شميم اأماكن خم�ش�شة 
ل���ل�������ش���واء وت���رك���ي���ب ب��ع�����س ال����وح����دات 
جزيرة  ح���دائ���ق  ب��ع�����س  التجريبية يف 
ب��ت��ع��م��ي��م هذه  ت��ق��وم  اأن  اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى 
على خمتلف  ح��ال جناحها  التجربة يف 

احلدائق امل�شموح ال�شواء فيها.
وبينت البلدية اأن احلدائق وامل�شطحات 
اخل�شراء وجدت لتكون مالذا ترفيهياً 
حري�شة  واأن��ه��ا  للجميع،  واآم��ن��ا  �شحيا 
على توفري كل �شبل الراحة والرفاهية 
لأفراد املجتمع، ولذلك مت منع تدخن 
ال�����ش��ي�����ش��ة ع��ل��ى الإط������الق، وال�������ش���واء يف 

حدائق  تخ�شي�س  ومت  احلدائق،  بع�س 
احلديقة  الرتاث،  وهي:حديقة  لل�شواء 
الر�شمية، حديقة العائلة، حدائق النزهة 

اخلليج  ����ش���ارع  ع��ل��ى   1-2-3-5 رق����م 
احلدائق  ه����ذه  اأن  م��و���ش��ح��ة  ال���ع���رب���ي، 
املناطق  يف  ف��ق��ط  ف��ي��ه��ا  ال�����ش��واء  ي�شمح 

احلجرية  )امل�شاوي  لل�شواء  املخ�ش�شة 
لل�شواء(  ك��اأم��اك��ن  املبنية  والإ���ش��م��ن��ت��ي��ة 

ولي�س يف �شائر اأرجاء احلديقة.
ول��ف��ت��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي اإىل 
امليدانية  اجل��ولت  تنفيذ  ا�شتمرارها يف 
العطل  اأوق����ات  يف  خ�شو�شاً  وتكثيفها، 
اجلمهور  ت���وع���ي���ة  ب���ه���دف  ال���ر����ش���م���ي���ة 
بالبيئة  ال�����ش��ارة  ال�شلبية  ب��امل��م��ار���ش��ات 
وامل���ج���ت���م���ع ب�����ش��ك��ل ع������ام، وح���ث���ه���م على 
امل�شاهمة يف حماية احلدائق وامل�شطحات 
اخل�شراء ولتجنيبهم املخالفات املرتتبة 
على ذلك.  ودعت البلدية اجلمهور اإىل 
التعاون معها، واللتزام بكل التوجيهات 
والر����ش���ادات يف خمتلف احل��دائ��ق مل��ا له 
احلفاظ  ي�شهم يف  اإي��ج��اب��ي  ج��ان��ب  م��ن 
ب�شكل  للعا�شمة  احل�شاري  الوجه  على 

يتوافق مع املعايري العاملية.
مركز  بلدية  قامت  مت�شل  �شعيد  على 
�شاملة  �شيانة  اأع��م��ال  بتنفيذ  امل��دي��ن��ة 
حديقة  يف  الطبيعي  التجميل  لأ���ش��ول 

اأعمال  ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى  الحت�����اد، وال��ت��ي 
املو�شمية  ال���زه���ور  وزراع������ة  ال��ت�����ش��ج��ري 
وك���ذل���ك حت�����ش��ن الإ������ش�����اءة، واأع���م���ال 
النظافة ومكافحة احل�شرات والقوار�س 
اأب���وظ���ب���ي لإدارة  م���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

النفايات تدوير.
املجتمعية  امل�شوؤولية  اإطار مبداأ  و�شمن 
وبالتعاون  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  ق��ب��ل  م���ن 
م��ع ب��ل��دي��ة م��رك��ز امل��دي��ن��ة ن��ف��ذت �شركة 
ال��ع��ام��ة« و«�شركة  »ك��وري��ف ل��الإن�����ش��اءات 
العامة«  وامل����ق����اولت  ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات  ال���ل���ول 
اأع���م���ال ���ش��ي��ان��ة وحت�����ش��ن ب��ن��ي��ة حتتية 
واإزالة بع�س امل�شوهات العامة يف الطرق 
مايل،  مقابل  اأي  دون  العامة  وامل��راف��ق 
مببداأ  التزامها  لإب���راز  منها  م�شعى  يف 
يف  منها  وم�شاركة  املجتمعية  امل�شوؤولية 
�شملت  2018، وقد  زايد  عام  مبادرات 
هذه الأعمال دهان الأر�شفة، وا�شتبدال 
حجارة الر�شف لبع�س ممرات امل�شاة.

الوطنية  املبادرات  غاليا  البلدية  وتقدر 

التكافل  ت��ع��ك�����س  ال����ت����ي  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وح�����س  والتكامل 
وتتقدم  واخلا�س،  العام  القطاعن  بن 

اللتن  ال�شركتن  اإىل  اجلزيل  بال�شكر 
بدافع  ال�شيانة  اأع��م��ال  بتنفيذ  ب��ادرت��ا 

ذاتي وكمبادرة مميزة وبناءة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح اأن دولة 
الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا ت�شتلهم فكر املغفور له ال�شيخ زايد بن 
نه�شتها  وب��اين  الدولة  ثراه” موؤ�ش�س  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
احلديثة ونهجه الرا�شخ يف جعل اأر�س الإمارات الطيبة واحة للت�شامح 
والتعددية والتنوع يتعاي�س النا�س فيها يف كنف من القبول والحرتام 

والتناغم والن�شجام.
جاء ذلك خالل حما�شرة األقاها معاليه اأمام طلبة الدفعة اخلام�شة 
الدار�شن بكلية الدفاع الوطني - مبقرها يف اأبوظبي- بح�شور �شعادة 
اللواء الركن طيار ر�شاد حممد ال�شعدي قائد الكلية وعدد من كبار 

امل�شوؤولن وال�شباط.
كاأ�شا�س  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  اأه��م��ي��ة  على  الت�شامح  وزي���ر  م��ع��ايل  و���ش��دد 

الت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  املجتمع  اأف����راد  وت��الح��م  مت��ا���ش��ك  يف  �شلب 
واملحبة وال�شالم واملودة .. منوها اإىل احلاجة املا�شة لأن تكون املناهج 
الدرا�شية متالئمة مع نهج وفل�شفة الت�شامح الإماراتية املبنية على 
تفهم الآخر واحرتام احتياجاته والعتماد على التعامل ال�شوي بن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اجلميع يف ظل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
اإزالة  يعني  ل  الت�شامح  اأن  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  واأ���ش��اف 
الفوارق والختالفات بن بني الب�شر بقدر ما يعني التعامل الإيجابي 
اإزاء هذه التباينات والتي هي من طبيعة وخ�شائ�س الب�شرية ولذلك 

والتعددية يف خ�شائ�س  التنوع  باأن  الواعي  الإدراك  يعني  فالت�شامح 
ال�شكان هي م�شدر قوة واإنتاج يف املجتمع ف�شال عن اأن الت�شامح هو 
التعود على التوا�شل مع الآخر وقبول التنوع والتعددية يف الثقافات 

واجلن�شيات والأديان.
املعارف  تنمية  يتطلب  حقيقته  على  الت�شامح  فهم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
والتعرف اأكرث عن الثقافات املتنوعة الأمر الذي ي�شاعد على ت�شحيح 
عن  النمطية  ال�����ش��ورة  م��ن  التخل�س  يف  وي�شهم  اخل��اط��ئ��ة  املفاهيم 

الآخرين.
ن�شط  ح��وار  ي�شاحبه  اأن  الت�شامح لبد  اأن جت�شيد  اإىل  ون��وه معاليه 
و�شادق بن اجلميع وهو ما ميثل اأداة اأ�شا�شية يف التقدم الجتماعي 
والقت�شادي املن�شود ولذلك فالت�شامح يف الإمارات هو تعبري وا�شح 
من القيادة الر�شيدة عن الثقة التامة يف اأبناء وبنات الوطن على اإدارة 

�شوؤونه وحتقيق اأهدافه بكفاءة واإتقان.

رئي���س م���ال���ي ي�ستقب���ل عب���د�هلل ب����ن ز�ي����د

نهيان بن مبارك: �لإمار�ت و�حة للت�سامح و�لتعددية و�لتنوع 

»�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات«ت�سدر قر�ر� ب�ساأن �عتماد 
�لدليل �لإر�سادي للوحات �لإعالنية

نفذت عمليات �ضيانة مببادرة من القطاع اخلا�س تعزيزًا للم�ضوؤولية املجتمعية

بلدية مدينة �أبوظبي جترب م�سروعًا ي�ستهدف تركيب 39 وحدة �سو�ء يف حد�ئق �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

والبلديات  العمراين  التخطيط  دائرة  اأ�شدرت 
الإر�شادي  الدليل  اعتماد  ب�شاأن  اإداري����ا  ق���رارا 
املتعلق بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 2 ل�شنة 
2017 اخلا�س باللوحات الإعالنية وال�شادر 
يف العدد الأخري من اجلريدة الر�شمية لالإمارة 
وذلك يف اإطار �شعيها الدائم اإىل املحافظة على 

املظهر العام لإمارة اأبوظبي.
الثابتة  الإع���الن���ي���ة  ال���ل���وح���ات  ال���ق���رار  ي�����ش��م��ل 
املباين  ع��ل��ى  امل����وج����ودة  وامل���وؤق���ت���ة  وال���دائ���م���ة 
اخلا�س  الإر�������ش������ادي  ال���دل���ي���ل  يف  امل���و����ش���ح���ة 
العامة  الأم����اك����ن  ويف  الإع���الن���ي���ة  ب��ال��ل��وح��ات 
والأم��اك��ن الظاهرة الأخ���رى. كما ح��دد القرار 
بو�شع  املت�شلة  وال�����ش��روط  الإج�����راءات  جميع 

اللوحات الإعالنية.
وي���وؤك���د ال���ق���رار ����ش���رورة ط��ل��ب ت�����ش��ري��ح و�شع 
وفقا  املعنية  البلدية  م��ن  الإع��الن��ي��ة  اللوحات 
للنموذج املعد من قبلها لهذا الغر�س وذلك بعد 
اللتزامات  جميع  و�شداد  املقررة  الر�شوم  دفع 

امل��ال��ي��ة وال�����ش��م��ان��ات وال���ب���دلت امل��رتت��ب��ة على 
امل�شغل وفقا للت�شريعات ذات العالقة.

وي��ن�����س ع��ل��ى ���ش��رورة اأخ���ذ ال��ب��ل��دي��ة املعنية يف 
امل�شلحة  الت�شريح  طلب  تقدمي  عند  العتبار 
العامة واخلطط واملقرتحات والتفاقيات ذات 
اأو املحلي  امل�شتوى الحت��ادي  ال�شلة �شواء على 
والتي ميكن اأن يكون لها تاأثري على املكان املقرر 
اأن تقام فيه اللوحة الإعالنية، واأن تتوافق مع 

ال�شروط الواردة يف الدليل.
ويوؤكد القرار �شرورة تقدمي الطلب للح�شول 
قبل  الإع��الن��ي��ة  ال��ل��وح��ات  و���ش��ع  ت�شريح  على 
تقل عن  الن�شاط مبدة ل  لبدء  املقرتح  املوعد 
واأقر  الجتماعية.  اللوائح  با�شتثناء  يوما   15
اأن مدة �شالحية الت�شريح تكون �شمن الفرتة 
جواز  ع��دم  مع  البلدية  التي حتددها  الزمنية 
التنازل عنه اأو اإحالته اإىل اأي �شخ�س اآخر.

وت�شمل بنود القرار بندا يلزم البلدية ب�شرورة 
اأو  القبول  بقرار  الت�شريح  طلب  مقدم  اإب��الغ 
ال��رف�����س خ���الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ تقدمي 

الطلب.

اأن�����ه يف ح����ال �شدور  ال����ق����رار ع��ل��ى  ن�����س  ك��م��ا 
فيعترب  واح����د  �شخ�س  م��ن  لأك����رث  ال��ت�����ش��ري��ح 
عن  بالت�شامن  م�شوؤولون  الأ�شخا�س  ه���وؤلء 
الالزمة  واملتطلبات  ال�����ش��روط  جميع  تطبيق 

لو�شع اللوحات الإعالنية.
فاإنه ل يجوز  القرار  الثالثة من  للمادة  ووفقا 
اأي  ا�شتخدام  اأو  ع��ر���س  اأو  و���ش��ع  �شخ�س  لأي 
ن��وع م��ن اللوحات الإع��الن��ي��ة مب��ا يف ذل��ك تلك 
امل��ح��ددة يف ال��دل��ي��ل واأي���ة اإر����ش���ادات اأخ���رى ذات 
���ش��ل��ة ق��ب��ل احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ت�����ش��ري��ح ال���الزم 
كافة  ت�شتويف  اأن  ويجب  املعنية  البلديات  م��ن 
الدليل  يف  املحددة  املعايري  الإعالنية  اللوحات 

الإر�شادي.
العمراين  التخطيط  “دائرة  اإ����ش���دار  وي��اأت��ي 
والبلديات “ لقرار اعتماد هذا الدليل الإر�شادي 
روؤية  مع  الإعالنية متا�شيا  باللوحات  اخلا�س 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  للدولة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
وتوفري  ل��الإم��ارة  ال��ع��ام  املظهر  على  املحافظة 
يف  مب��ا  مكونتها  بكل  متنا�شقة  عمرانية  بيئة 
معايري  التي حت��رتم  الإعالنية  اللوحات  ذل��ك 

البيئة العمرانية املرئية يف الإمارة.
ي��ت��ج��زاأ من  ال��دل��ي��ل ج����زءا ل  ك��م��ا ي�شكل ه���ذا 
التي  الأدل���ة  حزمة  تعزز  اإىل  الرامية  اجل��ه��ود 
البيئة  ن�����ش��ي��ج  ت���خ���دم ه����دف حت�����ش��ن م��ظ��ه��ر 
العمرانية يف اأبوظبي ومن هذا املنطلق يهدف 
الدليل الإر�شادي اخلا�س باللوحات الإعالنية 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ����رة  اع��ت��م��دت��ه  ال����ذي 
والبلديات اإىل تنظيم كل ما يت�شل بها وبجميع 
م�شتويات  وتعزيز  بجودتها  لالرتقاء  اأنواعها 
البيئة العمرانية املتكاملة وامل�شتدامة يف جميع 

اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
التخطيط  دائ�����رة  دور  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل  وي���وؤك���د 
اأ�شكال  والبلديات يف تقدمي خمتلف  العمراين 
ال��الزم جلميع الأط��راف املعنين يف ما  الدعم 
الإعالنية  ال��ل��وح��ات  و���ش��ع  ب���اإج���راءات  يت�شل 
املت�شلة  والأحكام  ال�شرتاطات  وتطبيق جميع 
هذا  و���ش��روط  متطلبات  يلبي  مب��ا  وذل���ك  ب��ه��ا 
الدليل الإر�شادي ف�شال عن دور النظام البلدي 
الذي �شيقوم بدوره الكامل يف اإطار دعم تطبيق 

هذا الدليل الإر�شادي.

•• اأبوظبي-وام:

عام  ق��ائ��د  الرميثي  خلفان  ال��ل��واء حممد  م��ع��ايل  التقى 
اإيطاليا  جمهورية  هي  دول  اأرب��ع  وف��ود  اأبوظبي  �شرطة 
والوليات املتحدة الأمريكية واململكة الأردنية الها�شمية 
الدويل  امل��ع��ر���س  هام�س  على  وذل���ك  البحرين  ومملكة 
لالأمن الوطني ودرء املخاطر “ اآي�شنار اأبوظبي 2018 
“ الذي تنظمه وزارة الداخلية يف مركز اأبوظبي الوطني 
ل��ل��م��ع��ار���س اأدن���ي���ك حت��ت ���ش��ع��ار “ الأم����ن ال��وط��ن��ي يهم 

مارو�شا  جابيتانو  الفريق  مع  معاليه  وبحث   .« اجلميع 
رئي�س  ق���ع���وار  ك��م��ال  وروؤوف  الإي���ط���ايل  ال���وف���د  رئ��ي�����س 
الوفد  رئي�س  املري  واملقدم علي مبارك  الأمريكي  الوفد 
الوفد  رئ��ي�����س  ال��ب��دور  زي���اد حم��م��ود  وامل��ق��دم  البحريني 
الأردين �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك يف املجالت 
ال�شرطية والأمنية. ح�شر.. اللقاءات العميد �شعيد �شيف 
خليفة  والعميد  واخلدمات  املالية  قطاع  مدير  النعيمي 
والعميد ثاين بطي  القطاع  نائب مدير  ال�شام�شي  بطي 

ال�شام�شي مدير اإدارة التدريب يف �شرطة اأبوظبي.

�لرميثي يلتقي روؤ�ساء وفود �أربع دول على هام�س » �آي�سنار 2018 «
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي -وام:

اأك����دت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة الثقافة 
الإم��ارات��ي��ة جن��ح��ت يف حتقيق  امل����راأة  اأن  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات ع��ل��ى خمتلف الأ���ش��ع��دة، يف ظل 
الدعم الذي توليه القيادة الر�شيدة لها ومتكينها من تبوء 
خمتلف املنا�شب القيادية التي عززت ح�شورها ومكانتها 
يف املجتمع. وقالت الكعبي يف كلمة لها مبنا�شبة يوم املراأة 
العاملي اإن املراأة يف دولة الإم��ارات باتت ق�شة جناح نفاخر 
بالنظر  العامل  دول  يحتذى يف خمتلف  ومثال  الأمم  بها 
اإىل التجربة املتميزة التي حظيت بها يف خمتلف املجالت 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.
واأ�شارت اإىل اأن املراأة الإماراتية جنحت يف �شناعة التغيري 
ال����وزي����رة، وال��ربمل��ان��ي��ة، واملديرة  ال���ي���وم،  وق���ي���ادت���ه، ف��ه��ي 
والأديبة،  واملهند�شة،  والطبيبة،  والإعالمية،  التنفيذية، 
التي  والتميز  الإب����داع  م��ن  حالة  ه��ي  وب��ال��ت��ايل  والفنانة، 

اأهلتها للو�شول اإىل م�شاف الريادة.

الأول  امللهم  كانت  الر�شيدة  القيادة  اأن  الكعبي  واعتربت 
يف متكن املراأة وتعزيز دورها جتاه بناء الدولة، بدءا من 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  ل��ه  املغفور  وروؤي���ة  توجيهات 
نهجه  ويوا�شل  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخة  “حفظه اهلل” ومبتابعة حثيثة من �شمو  الدولة 
رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
الأعلى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 

ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية .
واأكدت اأن م�شوؤولية املراأة اليوم تكمن يف ت�شجيع الن�شاء على 
امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع، و�شقل مهاراتهن وخرباتهن 

ل�شمان ا�شتدامة النجاح وتعزيز م�شرية التمكن.
لتقدير  مهمة  منا�شبة  ب��اأن��ه  العاملي  امل���راأة  ي��وم  و�شفت  و 
اأ�شهمت يف دعم  جميع الأمهات والعرفان بجهودهن التي 
م�شرية اأوطانهن وم�شاهمتهن يف تخريج الأجيال الواعدة 
والقادرة على موا�شلة امل�شري وحمل الراية يف �شبيل رفعة 

جمتمعاتهن.

•• عجمان -وام: 

النجاح” الذي  نحو  “خطواتي  ملتقى  اأعمال  ام�س  انطلقت 
احتفالت  م��ع  ت��زام��ن��ا  بعجمان  امل��وؤم��ن��ن  اأم  جمعية  نظمته 
8 مار�س من كل عام  ال��ذي يوافق  العاملي  امل��راأة  بيوم  العامل 
رعاية  حت��ت  الن�شائية  النه�شة  جمعية  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم عجمان ال�شيخة فاطمة بنت زايد 
بن �شقر اآل نهيان رئي�شة جمعية اأم املوؤمنن تقديرا وعرفانا 
ال�شيا�شية  التنمية  الفاعلة يف عملية  امل��راأة وم�شاهمتها  لدور 

والثقافية والجتماعية والقت�شادية .
جمعية  رئي�شة  ن��ائ��ب��ة  ال��ن��وم��ان  رج���اء  ���ش��ع��ادة  امللتقى  ح�شر 
من  ونخبة  التنفيذي  مديرها  �شهداد  واأ���ش��م��اء  امل��وؤم��ن��ن  اأم 

القيادات الن�شائية بالدولة.
 “ الربملان  و  “ امل��راأة  الأول  رئي�شين  امللتقى حمورين  �شمل 
قدمته �شعادة عائ�شة �شامل بن �شمنوه ع�شو املجل�س الوطني 
لدى  الربملانية  الثقافة  على  ال�شوء  فيه  و�شلطت  الحت��ادي 
القطاعات الن�شائية ودور املراأة الماراتية يف منظومة املجل�س. 

ال�شت�شارية  جناحك  ق�شة  بعنوان  الثاين  املحور  ق��دم  فيما 
الرتبوية هدى اآل علي مدير عام مركز ارتقاء لتنمية املواهب 
لق�ش�س  وفقا  النجاح  خ��ارط��ة  اإىل  فيه  وتطرقت  وال��ق��درات 

وجتارب جناح حياتية.
املكتب  مديرة  املرزوقي  ن��ورا  الدكتورة  امللتقى  جل�شة  واأدارت 

الإعالمي بجمعية اأم املوؤمنن.
العاملي  امل��راأة  اأن الحتفال بيوم  النومان  واأك��دت �شعادة رج��اء 
املراأة  بدور  والعتزاز  بالتقدير  عندها  نتوقف  هامة  منا�شبة 
املجالت  جميع  يف  ال�شاملة  والتنمية  التطور  مل�شرية  الداعم 
وتعزيز  دع��م  يف  الر�شيدة  وقيادتها  ال��دول��ة  جهود  وثمنت   ..

م�شرية املراأة الإماراتية.
لال�شت�شارات  النه�شة  م��رك��ز  م��دي��ر  احل���اي  ع��ف��راء  وث��م��ن��ت 
هذه  امل�شاركة يف  بدبي  الن�شائية  النه�شة  بجمعية  والتدريب 
الفعالية ال�شتثنائية وتقدمت بجزيل ال�شكر والتقدير لأ�شرة 
خطواتي  ملتقى  وتنظيم  اط���الق  على  امل��وؤم��ن��ن  اأم  جمعية 
نحو النجاح و الذي حقق اأهدافه خدمة للقطاعات الن�شائية 

والأ�شرية.

••اأبوظبي-الفجر:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
الحتادي، اأن املراأة الإماراتية تعي�س 
الدعم  ب��ف�����ش��ل  ال��ذه��ب��ي  ع�����ش��ره��ا 
القيادة  م��ن  امل��ت��وا���ش��ل��ة  وال��رع��اي��ة 
�شاحب  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  احل��ك��ي��م��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
وهو نهج ثابت منذ تاأ�شي�س الدولة 
ال��وال��د ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ي��د  على 
الذي  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
كان بنظرته الثاقبة وحكمته يوؤكد 
ال��وط��ن وارت��ف��اع عماده  ارت��ق��اء  اأن 
وجميع  الإن�شان  ببناء  اإل  يكون  ل 

و�شع  على  فعمل  ال�شعب،  ���ش��رائ��ح 
اإىل ج��ن��ب مع  اب��ن��ة ال���وط���ن ج��ن��ب��اً 
م�شرتكة،  امل�شوؤولية  لتكون  اأبنائه 
وه�����ا ه����ي الإم����������ارات ال����ي����وم تقدم 
والقدوة  وامل���ث���ال  ال��ن��م��وذج  ل��ل��ع��امل 
احل�شنة، وقد باتت املراأة الإماراتية 
م�شوؤولياتها  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق������ادرة 
وتوؤدي  املحافل  جميع  يف  الوطنية 
دوره����ا وف���ق ك��ل م��ا ي��دع��م م�شرية 
الوطن وريادته العاملية، فهي ت�شغل 
كافة املنا�شب وباتت الوجه امل�شرف 
على  احل��ي  وامل��ث��ال  العربية  للمراأة 
جعلها  على  ق���ادرة  حكيمة  �شيا�شة 
الوطن  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  يف  ت�����ش��ارك 

العاملية.
وق����ال����ت م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 

القبي�شي يف كلمه لها مبنا�شبة يوم 
هذا  يكت�شب  وال��ذي  للمراأة  العاملي 
كونه  م�شاعفة،  خ�شو�شية  ال��ع��ام 
منا�شبة  ياأتي  زاي��د:  “عام  يف  ياأتي 
مب�شرية  وال��ت��ف��ك��ري  ل��ال���ش��ت��ذك��ار 
التمكن،  مبحطات  حافلة  طويلة 
منا�شبة جعلت من كل ايام الوطن 
اأع���ي���اداً وم��ن��ا���ش��ب��ات ورف��ع��ة للوطن 
و�شعبه، ب�شعادته وازدهاره وتقدمه 
ي�شنعه  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  وط��ري��ق��ه 
اجل��م��ي��ع م���ب���ك���راً ل��ت��ن��ع��م الأج���ي���ال 
ب��ع��ده��ا وت���ك���ون ق�����ادرة ع��ل��ى حتمل 
لرت�شيخ  ال���واج���ب���ة  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
املكانة املرموقة لالإمارات وح�شارة 
�شعبها. يف هذا اليوم نعرف الأجيال 
واهتمامها  الر�شيدة  قيادتنا  ب��دور 

رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب���ق���ي���ادة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ�������وه  ال����دول����ة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
“رعاه اهلل”،  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اأبو  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د  ب��ن 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  ظبي 
اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة، 
الإم���ارات، يف  الأعلى حكام  املجل�س 
الوطن ومتكينها ورعاية  ابنة  دعم 
ال�شعوبات  ك��ل  وتذليل  م�شريتها، 
اإليه  وت�شيف  العاملي  دوره��ا  لتاأخذ 
وتعمم جتربتها الغنية وامل�شرفة.
م���ك���ان���ة اب���ن���ة ال����وط����ن ال����ي����وم، هي 
خال�شة عقود من اجلهود احلثيثة 

امل�شتمر،  ال���دوؤوب  ال�شادق  والعمل 
ورفيقة  املوؤ�ش�س  القائد  عهد  منذ 
ال�شيخة فاطمة  الوالدة �شمو  دربه 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
والطفولة،  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
�شاحبة الأيادي البي�شاء والرعاية 
الهتمام  عن  يوماً  تتوقف  ل  التي 
اإن��ه��ا م�شرية  وال��ت��وج��ي��ه وال��ع��م��ل، 
الإماراتية  امل������راأة  ج��ع��ل��ت  ظ���اف���رة 
الكامل  دوره������ا  ل��ع��ب  ع��ل��ى  ق������ادرة 
و�شريكة يف �شنع القرار و�شغل عدد 
ال��وزاري��ة، وهي  كبري من احلقائب 
التي ت�شارك الرجل يف مهام الدفاع 
واأول  الطائرات  وتقود  الوطن  عن 

الأو�شط  املنطقة وال�شرق  ام��راأة يف 
تاأكيد  يف  ت�شريعية  �شلطة  ت��راأ���س 
كبري على الثقة الغالية التي يوليها 
لها الوطن، وهو ما يزيد اعتزازها 
وت�شميمها على النجاح والإبداع يف 

كل مهمة تتحملها.
لكل  فر�شة  ل��ل��م��راأة،  العاملي  ال��ي��وم 
ال��وط��ن لتجديد  ب��ق�����ش��اي��ا  م��وؤم��ن 
الر�شيدة  لقيادتنا  والعهد  ال���ولء 
والعمل  اجل���ه���ود  م�����ش��اع��ف��ة  ع��ل��ى 
يعزز  ال��ذي  الطريق  ملوا�شلة  دائماً 
ريادتنا وموقعنا العاملي وتناف�شيتنا، 
ق��ي��ادة جعلت  وال��ع��م��ل وف��ق توجيه 
وما�شية  اهتماماتها  اأوىل  الإن�شان 
ال����ب����ن����اء ف����ي����ه خل�����ري و����ش���ال���ح  يف 
لبنة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وه������ي  ال�����وط�����ن، 

عن  فيها  ت��ع��رب  منا�شبة  الإم�����ارات 
مبكانتها  واعتزازها  فخرها  عظيم 
وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً  وريادتها 
وما باتت تقدمه من منوذج متفرد 
والتمكن،  ال��ق��درة  على  ت��ام  ومثال 
وهي فر�شة لتبيان م�شرية الوطن 
للجميع، والذي دعم بناته مبوجب 
توؤكد  ح�شارية  وت�شريعات  قوانن 
كافة حقوقها واأعطى لها الفر�شة 
للعمل وامل�شاركة الوطنية يف جميع 

املحافل.
القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  معايل  وق��ال��ت 
جولتنا  خ��الل  م��ن  نلحظ  “اإننا 
وم�شاركاتنا اخلارجية على ال�شعد 
زيارة  خ��الل  وم��ن  كافة  الربملانية 
ال����وف����ود ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���دول���ة حجم 

ال��ت��ق��دي��ر والإع����ج����اب ال��ع��امل��ي مبا 
حققته املراأة الإماراتية وما و�شلت 
والعمل  التعليم  م�شتوى  على  اإليه 
القيادية  املنا�شب  وت��ويل  والإجن��از 
ال���دول���ة وك���ذل���ك حجم  ال��ع��ل��ي��ا يف 
الثقة املتنامية يف قدراتها وكفاءتها 
يوكل  وم��ا  عملها  اأداء  يف  ومتيزها 
اإل���ي���ه���ا م����ن م����ه����ام وم�������ش���وؤول���ي���ات 
والإعجاب  التقدير  ه��ذا  يف  ون��رى 
الر�شيدة  قيادتنا  ت�شتحقه  و�شاما 
ما  لكل  الأ�شا�شي  واملحفز  ال��داع��م 
يف خمتلف  الإم������ارات  بنت  حققته 

املجالت.

•• اأبوظبي -وام: 

ابنة  ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه  ال���ن���ج���اح  ي��ج�����ش��د 
الإمارات من خالل ع�شويتها يف املجل�س 
الوطني الحت��ادي وم�شاركتها يف العمل 
الإمارات  دولة  اإليه  و�شلت  ما  الربملاين 
م���ن ت���ق���دم ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د مت��ك��ن امل�����راأة 
وتعزيز م�شاركتها ال�شيا�شية وم�شاهمتها 
الرعاية  اإط��ار  القرار يف  يف عملية �شنع 
والدعم اللذين حتظى بهما منذ تاأ�شي�س 
املوؤ�ش�س  القائد  ل��روؤي��ة  ترجمة  ال��دول��ة 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
نهيان “طيب اهلل ثراه” ويوا�شل نهجه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل« .
يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  وي�شارك 
الحتفال ب�” يوم املراأة العاملي “ - الذي 
ي�شادف الثامن من �شهر مار�س من كل 
عام - يف �شوء اهتمامه باملراأة و متكينها 
لأخذ دورها الطبيعي يف املجتمع وهو ما 
توؤكده التو�شيات التي تبناها ب�شاأن املراأة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  وت��ن��اول��ت  ودوره������ا 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ع��زز ج��ه��ود دع���م م�شرية 
واأ�شهم  ال���دول���ة.  يف  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
دور  م���ن  الأوىل  جل�شته  م��ن��ذ  امل��ج��ل�����س 
انعقاده العادي الأول للف�شل الت�شريعي 
الآن  وح��ت��ى   1972 ف��رباي��ر  يف  الأول 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات وط����رح خمتلف  اإق������رار  يف 

الق�شايا وتبني التو�شيات التي ت�شتهدف 
التنمية  امل��راأة يف م�شرية  تعزيز م�شاركة 
مب�شوؤولياتها  والنهو�س  دوره��ا  وتفعيل 
يف خمتلف  ال��رج��ل  �شقيقها  ج��ان��ب  اإىل 

ميادين العمل الوطني.
الربملانية  احل����ي����اة  م�������ش���رية  و����ش���ه���دت 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
للربنامج  ترجمة  مهمة  اهلل” حمطات 
ال�شيا�شي الذي اأعلنه �شموه عام 2005 
والذي يعد متكن املجل�س اأحد مرتكزاته 
الأ�شا�شية وما ت�شمنه من م�شاركة املراأة 

ناخبة وع�شوة .
ويف خطوة عززت من موقع الإم��ارات يف 

م�شاف الدول املتقدمة يف دعم م�شاركة 
والعمل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  احل���ي���اة  يف  امل�������راأة 
الربملاين ت�شمن مر�شوم �شاحب ال�شمو 
6 ل�����ش��ن��ة 2007  رئ��ي�����س ال���دول���ة رق���م 
يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  بت�شكيل 
ت�شع  ع�شر  ال���راب���ع  الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل 
ف��ازت يف النتخابات  ن�شاء واح��دة منهن 
التجربة  يف   2006 ع����ام  ج����رت  ال���ت���ي 
الدولة  �شهدتها  التي  الأوىل  النتخابية 
لت�شكل ن�شبة الن�شاء يف املجل�س الوطني 

املائة. يف   22.2
ف�شله  يف  امل��ج��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل  وت�����ش��م��ن 
 2011 ع��ام  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي 
����ش���ب���ع ع�������ش���وات واح��������دة م���ن���ه���ن ف����ازت 

بالنتخابات وح�شلت املراأة على من�شب 
النائب الأول لرئي�س املجل�س.

يف  امل��ج��ل�����س  ت�شكيل  م��ر���ش��وم  ت�����ش��م��ن  و 
ف�����ش��ل��ه ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال�������ش���اد����س ع�����ش��ر “ 
ت�شع   2015 ن���وف���م���رب  يف   “ احل������ايل 
بالنتخاب  ف��ازت  منهن  واح���دة  �شيدات 
واأ�شبح عدد الع�شوات ثماين بعد تعين 
وزي����رة دول����ة ل�����ش��وؤون امل��ج��ل�����س الوطني 
الحت��ادي من ع�شوات املجل�س. و �شجل 
الحت��ادي جهدا مميزا  الوطني  املجل�س 
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ى 
عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  بانتخاب 
الت�شريعي  للف�شل  لرئا�شته  القبي�شي 
من  الأوىل  اجلل�شة  يف  ع�شر  ال�����ش��اد���س 

عقدها  التي  الأول  ال��ع��ادي  انعقاده  دور 
2015 ك��اأول ام��راأة ترتاأ�س  يف نوفمرب 
العربي  امل�شتوى  على  برملانية  موؤ�ش�شة 

ومنطقة ال�شرق الأو�شط.
وت�����ش��ارك امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة م��ن خالل 
ع�شويتها يف املجل�س يف جميع املناق�شات 
احلكومة  ع��ل��ى ممثلي  الأ���ش��ئ��ل��ة  وط���رح 
ال��ل��ج��ان الدائمة  .. وت��راأ���ش��ت ع���ددا م��ن 
املوؤمترات  يف  م�شاركتها  بجانب  واملوؤقتة 
فيما  الأ���ش��ع��دة..  جميع  على  اخلارجية 
مت انتخاب معايل رئي�شة املجل�س رئي�شا 
الربملانية  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة الره������اب 
ل��الحت��اد الربملاين  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ت��ط��رف 

جنيف  يف   2018 ف����رباي����ر  ال�������دويل 
تقديرا ل��دور ال��دول��ة يف متكن امل���راأة و 
عملها  خ��الل  من  ال��ذي حققته  للنجاح 
ال�شعيدين  على  القطاعات  خمتلف  يف 
الداخلي واخلارجي . و جاءت ا�شت�شافة 
الربملانات”  لرئي�شات  العاملية  “القمة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  نظمها  التي 
الدويل  ال��ربمل��اين  الحت��اد  مع  بالتعاون 
للدولة  ت�����ق��دي��را   2016 دي�����ش��م��رب  يف 
اأي�شا و لت�شهم خمرجاتها وتو�شياتها يف 
اإثبات قدرة املراأة على امل�شاركة يف تقدمي 
يف  ت�شهم  عملية  وخطط  برامج  وو�شع 
و�شع حلول ملختلف الق�شايا التي تعاين 

منها دول العامل.

»�لوطن��ي �لحت���ادي« ي�س���ارك �ل�ع��ال���م �لحتف���ال ب��� »ي��وم �مل����ر�أة« 

ن�سائي���ة دب���ي حتتف���ل بي���وم 
�مل����ر�أة �لعامل����ي

وىل عهد �أم �لقيوين: �ملر�أة �لإمار�تية �أثبتت جد�رتها يف كافة �ملهام و �ملو�قع

•• دبي -وام:

احتفلت جمعية النه�شة الن�شائية بدبي بيوم املراأة العاملي 
بهذه  ..م�شتعر�شة  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ار���س   8 ي�شادف  ال���ذي 
املنا�شبة �شدارة املراأة الإماراتية القمم بجدارة بف�شل دعم 
له  املغفور  الإحت���اد  ب��اين  نهج  على  �شريا  الر�شيدة  القيادة 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
وث��م��ن��ت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة ال��ف��ال���ش��ي امل��دي��ر العام 

�شمو  دور  املنا�شبة  بهذه  بدبي  الن�شائية  النه�شة  جلمعية 
العام  الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية و�شجل �شموها احلافل بالإجنازات 
على امل�شتوى املحلي والعاملي واإ�شهاماتها يف النه�شة باملراأة 
الإماراتية ..موؤكدة اأن املراأة يف بالدنا تفخر بدورها الفاعل 
�شريكة يف  باملجتمع فهي  والنهو�س  الوطن  يف خدمة هذا 

الكفاح والنجاح يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.

•• اأم القيوين-وام:

املعال ويل  را�شد بن �شعود بن را�شد  ال�شيخ  اأك��د �شمو 
ال�شاملة  احل�شارية  الإجن����ازات  اأن  القيوين  اأم  عهد 
والنقلة النوعية املتميزة التي حققتها املراأة الإماراتية 
يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ومبتابعة 
ودعم واهتمام �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
والطفولة الرئي�شة العلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية “ 

اأم المارات “ جت�ّشد الروؤية احلكيمة الثاقبة للمغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 

لدور املراأة احليوي يف بناء الوطن .
امل��راأة العاملي”  “يوم  وقال �شموه يف ت�شريح مبنا�شبة 
الذي ي�شادف 8 مار�س من كل عام اإن املراأة الإماراتية 
حتظى بدعم كبري من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد 
للمراأة  الداعمة  الأن�شطة  الإم��ارة جميع  تتبنى  حيث 
املهام  وا�شحة يف تويل  ج��دارة  اأثبتت  التي  الماراتية 
املوكلة اإليها �شمن خمتلف املواقع التي تت�شارك فيها 

مع الرجل م�شوؤولية التطوير والتقدم . واأعرب �شمو 
ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال عن فخره مبا 
حققته املراأة الماراتية من جناحات واإجنازات م�شرفة 
يف قطاعات عدة �شاهمت يف تعزيز مكانة دولة المارات 
ال��ع��امل تقدماً  �شعوب  اأك��رث  م��ن  واح���دة  اأ�شحت  حتى 
�شربت  ال�شهيد”  “اأم  اأن  على  �شموه  و�شدد  وابتكاراً. 
درو�شاً  وق��دم��ت  و�شموخها  مواقفها  يف  الأمثلة  اأروع 
ال�شهداء  اأم��ه��ات  اإن  وق���ال  ال��وط��ن..  ح��ب  عظيمة يف 
اأبنائهن من  ووه��� نْ  الت�شحية  درج���ات  اأع��ل��ى  ق��ّدم��ن 

اأجل الوطن والذود عنه.

ال�ضيخ زايد وال�ضيخة فاطمة قدما للعامل منوذجًا متفردًا يف بناء الإن�ضان

�أمل �لقبي�سي: �بنة �لإمار�ت تعي�س ع�سرها �لذهبي بدعم ورعاية �لقيادة �حلكيمة للدولة
متكني املراأة نهج ثابت منذ تاأ�ضي�س الدولة �ضاهم يف تر�ضخ مكانتها العاملية

نورة �ل�سويدي: �ملر�أة �لإمار�تية باتت �سريكا 
�أ�سا�سيا يف م�سرية �لتنمية

�لرمي �لفال�سي: �ملر�أة �لإمار�تية خطت خطو�ت مهمة �أهلتها 
لحتالل �ملر�كز �لأوىل بني ن�ساء �لعامل

•• ابوظبي -وام:
ان  العام  الن�شائي  ال�شويدي مديرة الحتاد  نورة  �شعادة  اأكدت 
اأ�شا�شيا  املراأة الإماراتية بف�شل ن�شاطها وتفوقها باتت �شريكا 
والرعاية  الدعم  ا�شتغلت  حيث  البالد  يف  التنمية  م�شرية  يف 
وامل�شاندة الكاملة لها من القيادة الر�شيدة يف الدولة فتفوقت 

يف كل جمال وميدان عملت به.
ان  العاملي  امل��راأة  بيوم  الحتفال  لها مبنا�شبة  كلمة  يف  وقالت 
ال�شيخة فاطمة  امل��راأة الماراتية من �شمو  الدعم الذي تلقاه 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س العلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة العلى ملوؤ�ش�شة التنمية ال �شرية 
مل يكن له مثيل يف اي دولة ولذلك تقدمت املراأة وو�شلت اىل 
لها يف  ال��الحم��دود  الدعم  ه��ذا  بفعل  واملنا�شب  املراتب  اأعلى 

جميع املنا�شبات.

وذكرت ان و�شوح الروؤية واعتبار املراأة الإماراتية حمورا رئي�شيا 
يف التنمية كان �شببا رئي�شيا فيما حتقق للمراأة الإماراتية من 
مقارنة  ال��دول��ة  م��ن عمر  وق��ت ق�شري  واإجن����ازات يف  مكا�شب 
الكرمية  الرعاية  ان  .. كما  العامل  مبثيالتها يف خمتلف دول 
من �شمو “ام المارات” للمراأة الماراتية �شاهمت يف الرتقاء 
اأجل �شالح الوطن  مبكانتها يف املجتمع وبفكرها وعملها من 
امل������راأة الإم���ارات���ي���ة حققت  وامل��ج��ت��م��ع والأ�����ش����رة خ��ا���ش��ة و ان 
الجتماعي  التمكن  وخا�شة  املجالت  جميع  يف  ملفتا  تقدما 

والقت�شادي وال�شيا�شي.
وا�شارت اىل ان جناح املراأة الماراتية يف خمتلف امليادين تاأكد 
عندما و�شلت اىل اعلى املراتب فتقلدت رئا�شة املجل�س الوطني 
ا�شبحت  وك��ذل��ك  املجل�س  ع�شوية  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الحت����ادي 
ودبلوما�شية  ومهند�شة  وطبيبة  وقا�شية  وزارة  ووكيلة  وزيرة 
والكرث من ذلك جندية تدافع عن حيا�س الوطن .. وت�شكل 

املراأة الن ن�شبة 66 باملائة من القوة العاملة يف احلكومة منها 
املراأة  ان  واكدت  القرار.  باملائة يف منا�شب قيادية و�شنع   30
الإماراتية ت�شارك يف جميع املوؤمترات الدولية املتعلقة باملراأة 
وت�شعى مع الدول اىل دعم املراأة العاملية ورفع الظلم الذي يقع 
على الكثري منهن خا�شة يف اوقات احلروب والزمات والكوارث 

الطبيعية التي يكون اكرث �شحاياها الن�شاء والأطفال.
واأ�شارت اىل موؤمتر حقوق الن�شان الخري الذي عقد يف جنيف 
والذي نالت فيه املراأة الماراتية احرتاما كبريا ملا و�شلت اليه 
وما  كافة  املجالت  يف  عملية متكينها  يف  متقدم  م�شتوى  من 
حققته م��ن ت���وازن يف ك��اف��ة احل��ق��وق م��ع اخيها ال��رج��ل حيث 
املجتمع  على  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  وع��م��ل  م�شتوى  ك��ل  يف  ت�شاركه 

والوطن .
كما اأ�شارت اىل ان املراأة الإماراتية و�شلت اىل مرحلة ال�شراكة 

الكاملة مع الرجل يف كل القطاعات وامليادين يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمن  الفال�شي  الرمي عبداهلل  اأكدت 
لالأمومة والطفولة اأن املراأة الماراتية خطت خطوات مهمة 
بف�شل  ال��ع��امل  ن�شاء  ب��ن  الأوىل  امل��راك��ز  اح��ت��الل  اىل  اهلتها 

الدعم الالحمدود من القيادة الر�شيدة للدولة .
وقالت يف ت�شريح مبنا�شبة الحتفال باليوم العاملي للمراأة ان 
دعم �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية ال�شرية للمراأة اهلها لن حتتل املراكز 
امليادين  ك��اف��ة  ال��ت��ق��دم يف  امل��ت��ق��دم��ة وحت��ق��ق ن�شبا ع��ال��ي��ة م��ن 

واملجالت التي و�شلت اليها.
وذكرت الفال�شي ان دولة المارات ح�شلت على املراكز الوىل 
لل�شنوات الثالث الخرية يف تقرير التنمية الب�شرية وو�شلت 
تقرير  دول��ة يف   187 اإجمايل  عامليا من  متقدمة  مراكز  اىل 
التنمية  م�شاألة  على  رك��ز  وال���ذي  ال��ع��امل��ي  الب�شرية  التنمية 

يعك�شان مدى  وهما جانبان  الب�شر  بن  والإن�شاف  امل�شتدامة 
التنمية  معدلت  اأعلى  بتحقيق  العامل  دول  حكومات  اهتمام 
ال��ب�����ش��ري��ة امل�����ش��ت��دام��ة وف���ق م��ع��اي��ري الإن�����ش��اف وال��ت�����ش��اوي يف 

احلقوق والواجبات.
دور كبري يف حتقيق  لها  كان  الإماراتية  امل��راأة  اأن  اإىل  وا�شارت 
هذه املراكز املتقدمة للدولة فقد جنحت جناحا مهما يف تويل 
التعليم  يف  ن�شيبها  واخ���ذت  بالدولة  وارفعها  املنا�شب  اك��رث 
الجتماعية  والرعاية  املتقدمة  ال�شحية  باخلدمات  ومتتعت 

التي وفرتها لها الدولة.
التوازن بن  النجاح والتقدم اهلها لن حتقق  وذك��رت ان هذا 
اجلن�شن يف جمالت كثرية كما اكدت ذلك �شمو “ام المارات” 
اثناء موؤمتر قمة التوازن بن اجلن�شن الذي عقد يف ابوظبي 

يف �شهر دي�شمرب املا�شي .
واأو�شحت اننا يف دولة المارات نفتخر مبا اجنزناه من عمل 
هام بخ�شو�س املراأة خا�شة بعد اأن اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�شد 

2015 ع��ن ت�شكيل  ع��ام  “رعاه اهلل” يف  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
دعماً  مُيثل  وال���ذي  ب��ن اجلن�شن  ل��ل��ت��وازن  الإم����ارات  جمل�س 
ل�شنع  اأ�شا�شي  ك�شريك  امل��راأة  دور  لتفعيل  ودفعة جديدة  قوياً 

امل�شتقبل.
و�شددت على ان دول��ة الم��ارات رائ��دة يف متكن امل��راأة وتعزيز 
دورها يف املجتمع فهي ع�شو موؤ�ش�س لل�شبكة الدولية للتوا�شل 
حول املراأة وال�شالم والأمن كما اأ�ش�شت دولة الإمارات بالتن�شيق 
مع منظمة الأمم املتحدة مكتب ات�شال الأمم املتحدة للمراأة 
العن�شر  ومتكن  اجلن�شن  ب��ن  امل�����ش��اواة  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  يف 

الن�شوي يف بناء املجتمع.
واعربت الرمي الفال�شي يف ختام كلمتها عن املها بان تتمتع 
وبالرفاهية  والم�����ن  ب��ال�����ش��الم  ب��ال��ع��امل  م��ك��ان  ك���ل  امل�����راأة يف 
والطماأنينة حتى تتفرغ اىل تربية ابنائها وامل�شاهمة يف تقدم 
اق��ام��ة جمتمع خ��ال من  ال��ع��امل يف  ن�شاء  ت�شارك  وان  ب��الده��ا 
املت�شررين  اك��رث  دائما  امل��راة  تكون  التي  وال��ت��وت��رات  احل��روب 

منها.

نورة �لكعبي: �لقيادة �لر�سيدة �مللهم 
�لأول يف متكني �ملر�أة وتعزيز دورها

�نطالق ملتقى »خطو�تي نحو �لنجاح « بجمعية 
�أم �ملوؤمنني �حتفاء بيوم �ملر�أة �لعاملي 
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•• اأبوظبي : رم�صان عطا

ال��ع��ف��ي��ف��ي الأم�����ن العام  اأم�����ل  اأك�����دت 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة ع��ل��ى اأن 
الحتفال باليوم العاملي للمراأة يحظى 
مب���ك���ان���ة خ���ا����ش���ة يف دول������ة الإم��������ارات 
قيادتنا  ج�شدت  اإذ  امل��ت��ح��دة،  العربية 
تاأهيل  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأرق����ى  احلكيمة 
من  ومتكينها  مكانتها  وتعزيز  امل���راأة 
والعمل،  التعليم،  يف  بر�شالتها  القيام 
التنمية  يف  وامل�شاهمة  الأ���ش��رة،  وب��ن��اء 
م�شرية  اأن  اإىل  وا����ش���ارت  ال��وط��ن��ي��ة.  
امل������راأة الإم���ارات���ي���ة مت��ث��ل واح�����دة من 

التجارب العربية الرائدة التي قدمت 
املراأة  ل�شورة  ف��ري��داً  من��وذج��اً  للعامل 
ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��ل��م��ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت بن 

وعماًل،  ف���ك���راً  وامل��ع��ا���ش��رة  الأ����ش���ال���ة 
جانب  اإىل  التنمية  م�شرية  وخا�شت 
ذلك  يف  م�شرت�شدة  ال��رج��ل،  �شقيقها 
املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  كله بتوجيهات 
زاي��د طيب  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  له 
اهلل ثراه، الذي ار�شى نهجاً عظيماً يف 
دورها  وتر�شيخ  امل��راأة ومتكينها  رعاية 
احل�����ش��اري وه���و ال��ن��ه��ج ال����ذي ت�شري 

عليه قيادتنا الر�شيدة. 
وقالت العفيفي: اإننا نعتز بجهود �شمو 
املراأة  من  جعلت  الإمارات” التي  “اأم 
نه�شة  يف  اأ�شا�شياً  �شريكاً  الإم��ارات��ي��ة 
ح�شارية نفاخر بها العامل اليوم. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبلت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ن  م�شاعدة  مولر  اأور���ش��ول  �شعادة   ..
ن��ائ��ب��ة من�شق ع��م��ل��ي��ات الإغ���اث���ة يف حالت  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
زيارتها  خ��الل  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��وؤون  تن�شيق  مكتب  يف  ال��ط��وارئ 
اللقاء  للدولة. و رحبت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�شي خالل 

بامل�شئولة الدولية.
واأ�شارت اإىل امل�شاهمات وامل�شاعدات الن�شانية التي قدمتها دولة 
المارات العربية املتحدة بتوجيهات من القيادة الر�شيدة ل�شاحب 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اهلل” و 
“رعاه اهلل” و  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأ�شكال  ت��ق��دمي خمتلف  على  اإط���ار حر�شهم  يف  الإم����ارات  ح��ك��ام 
الدعم والإغاثة للمحتاجن حول العامل. وتطرقت معاليها اإىل 

الدور الهام لهيئة الهالل الحمر الماراتي برئا�شة �شمو ال�شيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
الهيئة يف جمال العمل الإن�شاين واخلريي حملياً ودوليا و�شرعة 
تواجده يف قلب الأحداث مهما كانت الظروف واملخاطر من اأجل 
توفري الحتياجات ال�شا�شية وال�شرورية للمحتاجن املت�شررين 

حول العامل وم�شاندتهم.
و نوهت بجهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 
والأعمال  امل�شاعدات  يف جمال  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
للمت�شررين  الإن�شانية  لالحتياجات  الدائم  ودعمها  الن�شانية 
من الكوارث الطبيعية واملتاأثرين باحلروب والنزاعات امل�شلحة. 
ال�شيخة  ل�شمو  ال��ب��ارز  ال���دور  معاليها  �شرحت  الط���ار  ه��ذا  ويف 
فاطمة وا�شتعر�شت م�شرية �شموها يف جمالت العمل الن�شاين 
مع  العاجلة  الن�شانية  لالحتياجات  احلثيثة  مبتابعتها  واأ�شادت 
اأجل تخفيف معاناة  والتن�شيق من  تكامل اجلهود  حر�شها على 
والطفال  الن�شاء  من  الالجئن  خا�شة  واملت�شررين  املحتاجن 
واأو�شحت اأن الدور الن�شاين الذي تقوم به �شموها يكر�س نهجا 

يف العمل الن�شاين والتطوعي جلميع الن�شاء على م�شتوى العامل 
خا�شة واأن �شموها تطلق مبادرات رائدة يف جمال التطوع ما عزز 

ال�شورة اليجابية للمراأة والدولة على حد ال�شواء.
المارات  دول��ة  جهود  مولر  اأور���ش��ول  �شعادة  ثمنت  جانبها  م��ن 
العربية املتحدة بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. وحيت الدور الكبري للهالل 
الأحمر الماراتي الذي يقوم به لإي�شال امل�شاعدات الإن�شانية اإىل 
جميع املناطق املت�شررة يف العامل ما عزز من مكانة دولة الإمارات 
وجعلها منوذجاً يحتذى يف جمالت العمل الإن�شاين والتنموي.
ال�شيخة  �شمو  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  الإن�شاين  ب��ال��دور  واأ���ش��ادت 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ال��ت��ي ق���دوة وم��ث��ال ي��ح��ت��ذى ل��ك��ل ���ش��اع اإىل 

اخلري.
ال�شيخة  ياأتي يف اطار اهتمام �شمو  اللقاء  اأن هذا  بالذكر  جدير 
منطلق  وم��ن  والن�����ش��اين  اخل���ريي  بالعمل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
على  املتحدة  الأمم  يف  الإن�شانية  ال�شوؤون  تن�شيق  مكتب  حر�س 
متابعة م�شاهمات �شموها يف هذا املجال من اأجل التن�شيق وتعزيز 

التعاون امل�شرتك يف جمالت العمل الن�شاين.

•• ال�صارقة -وام:

اأكدت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر 
اأن  ب��امل��راأة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  بنت حممد 
جهود دولة الإمارات يف متكن املراأة ت�شكل جتربة يحتذى بها بعد 
اأن حتولت م�شاهمات املراأة الجتماعية والقت�شادية والتعليمية 
خمتلف  يف  ال��ف��اع��ل  ودوره����ا  وال��ري��ا���ش��ي��ة  وال�شحية  والثقافية 
الكثري من  الإم��ارات  اإىل عامل م�شاعد لت�شدر  جم��الت احلياة 

املوؤ�شرات التنموية على امل�شتوين الإقليمي والدويل.
الثامن  الذي ي�شادف  العاملي  امل��راأة  يوم  �شموها مبنا�شبة  وقالت 
امل��راأة الإماراتية والعربية ظلت دائما  اأن  من مار�س من كل عام 
حتظى بالتقدير والحرتام انطالقا من قيم ال�شريعة الإ�شالمية 
جعلها  ما  وه��و  الأ�شيلة  العربية  والتقاليد  وال��ع��ادات  ال�شمحاء 
تتوىل م�شوؤوليات عظيمة يف بيتها وعملها وجمتمعها على مدار 
العقود التي خا�شت فيها البالد العربية م�شرية البناء والتطور 

اأن املراأة الإماراتية اليوم ت�شكل نحو ن�شف  .. لفتة �شموها اإىل 
اجلامعات  يف  الدرا�شن  ثلثي  وح��وايل  العاملة  القوى  اإج��م��ايل 

وثلثي العاملن بالقطاع احلكومي.
التجربة  “هذه  ال��ق��ا���ش��م��ي  ج���واه���ر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  واأ����ش���اف���ت 
الإماراتية الرائدة يف التمكن ت�شكل حافزا للمراأة يف جميع اأنحاء 
العامل ملوا�شلة جهودها وتعزيز م�شاهمتها وتطوير م�شاركتها يف 
اإذ اأثبتت  خمتلف القطاعات ل�شناعة م�شتقبل جمتمعها وبلدها 
اأن تكون �شريكا  اأن املراأة موؤهلة وقادرة على  التجربة الإماراتية 
فاعال يف م�شرية الدولة التنموية واأن ت�شنع فرقا ملمو�شا على 

م�شتوى بنية املجتمع ون�شج جتربته احل�شارية«.
الفر�س  العادل من  امل��راأة ن�شيبها  تاأخذ  “عندما  وقالت �شموها 
اإنتاجية وطنها وتعزيز  املتاحة يف جمتمعها فاإنها �شت�شهم برفع 
قدراته التناف�شية خا�شة اأنها اليوم باتت متتلك التعليم واخلربة 
والقدرة على العمل يف جميع الوظائف واملهن املتاحة الأمر الذي 
يدعم  وطنيا  واج��ب��ا  قدراتها  وتوظيف  امل���راأة  م��ن متكن  يجعل 

جتربة الدولة التنموية والنه�شوية«.
اأن اليوم  اإىل  واأ�شارت �شمو رئي�شة موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة 
على  تقت�شر  احتفالية  منا�شبة  ي�شكل  األ  يجب  للمراأة  العاملي 
دعم املراأة معنويا والإ�شادة بنجاحاتها واإمنا هو فر�شة لتجديد 
اأمامها ملزيد من التمكن  الدعم احلقيقي لها عرب ف�شح املجال 
والثقة بقدراتها ومواهبها يف جميع املجالت التي اأثبتت نف�شها 
فيها والعرتاف باأن تكافوؤ الفر�س يجب اأن يكون هدفا اأ�شا�شيا 

ل�شمان ا�شتمرارية التقدم احل�شاري.
ودعت �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي امل��راأة يف دولة 
العطاء  م��ن  م��زي��د  اإىل  وال�شديقة  ال�شقيقة  وال���دول  الإم����ارات 
وخ���و����س ال��ت��ح��دي��ات والإ�����ش����رار ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز مطالبة 
املراأة  بتمكن  والدولية  والعربية  املحلية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
من الو�شول اإىل اأعلى املنا�شب الإدارية والتنفيذية والقيادية.. 
اأف���راد  امل����راأة ومت��ي��زه��ا ه��و جن���اح جلميع  ت��ف��وق  اأن  م�����ش��رية اإىل 

املجتمع.

•• اأبوظبي-وام: 

ت��ن��ط��ل��ق يف 11 م���ار����س اجل�����اري ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
حتت  ي��ق��ام  ال���ذي   2018 عطايا  ملعر�س  ال�شابعة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية حرم 
مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت 
حمدان اآل نهيان م�شاعد �شمو رئي�س الهيئة لل�شوؤون 
وذلك  عطايا  ملبادرة  العليا  اللجنة  رئي�س  الن�شائية 
اأبوظبي  باأر�س الحتفالت مقابل ق�شر امل�شرف يف 

وت�شتمر حتى اخلام�س ع�شر من مار�س.
م�شاريع  لإن�شاء  العام  هذا  املعر�س  ريع  ويخ�ش�س 
دايل   “ ق��ري��ة  يف  التحتية  البنية  وت��اأه��ي��ل  تنموية 

والتي  ال�شقيقة  م��وري��ت��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف   “ كبمة 
ويواجه  الأ�شا�شية  اخلدمات  �شديدا يف  �شحا  تعاين 
�شكانها ظروفا اإن�شانية يف غاية ال�شعوبة حيث يتم 
اإن�شاء م�شاكن لالأ�شر الفقرية ومدار�س ومركز طبي 
القرية  �شكان  ن�شف  واأن  خا�شة  العيون  لأم��را���س 
ل��ذل��ك ج���اءت مبادرة  ال��وراث��ي  ي��ع��ان��ون م��ن العمى 
معاناة  تخفيف  يف  للم�شاهمة  ال��ع��ام  ه���ذا  ع��ط��اي��ا 

الأ�شقاء يف موريتانيا.
واأكدت �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت حمدان اآل نهيان اأن 
معر�س عطايا اخلريي يعد مبادرة نوعية ومبتكرة 
لتعزيز جمالت العطاء الإن�شاين وخطوة متقدمة 
ت�شطلع  التي  العاملية  الإن�شانية  للر�شالة  ومعززة 
بها دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة حتى اأ�شبحت 

الإمارات واحدة من اأهم الدول املانحة للم�شاعدات 
الإن�����ش��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة وحم��ط��ة م��ه��م��ة يف اإطالق 
الق�شايا  مواجهة  يف  وامل�شاهمة  اخلالقة  امل��ب��ادرات 
املجتمعات  من  الكثري  منها  تعاين  التي  الإن�شانية 
ب�شكل  ت�شاهم  امل��ب��ادرة  ان  �شموها  وقالت  الب�شرية. 
م��ب��ا���ش��ر يف اب��ت��ك��ار احل��ل��ول امل��الئ��م��ة ل��ت��ع��زي��ز قدرة 
ال�����ش��رائ��ح ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن وط���اأة ال��ظ��روف وتن�شر 
ال�شعادة والإيجابية يف اأو�شاطها من خالل امل�شاريع 
والربامج التي يتم تنفيذها من ريع معر�س عطايا 
اخلريي يف املجالت ال�شحية والتعليمية وال�شكنية 
واخلدمية وتاأهيل البنيات التحتية يف املناطق الأقل 
منوا. واأ�شافت “ من الأهداف العليا ملبادرة عطايا 
اأي�شا اإحداث نقلة نوعية يف جهود تعزيز امل�شوؤولية 

اأ�شحاب  امل��وؤ���ش�����ش��ات جت���اه  و  ل���الأف���راد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
احلاجات و الفئات الأ�شد �شعفا«.

واأو�شحت �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت حمدان اآل نهيان 
اأن معر�س عطايا ي�شعى يف كل عام لرتياد جمالت 
اأرحب يف البذل والعطاء من اأجل الإن�شانية وك�شب 
و  الب�شرية  التنمية  م�شرية  ي��ع��ززون  ج��دد  ���ش��رك��اء 
الإن�شانية يف مناطق الأزمات والكوارث حول العامل 
املتربعن  بف�شل جت���اوب  ال��ه��دف  ه��ذا  وق��د حتقق 
امل�شتهدفن  مع  واملت�شامنن  للمبادرة  والداعمن 

من فعالياتها.
جهود  بتقدير  اأي�شا  عطايا  مبادرة  “ تهتم  وقالت 
امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��دم��ي��ة و الج��ت��م��اع��ي��ة ����ش���واء داخل 
ال���دول���ة اأو خ��ارج��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة اأن�����ش��ط��ت��ه��ا وم���ن ثم 

لدعم  املعر�س  ري��ع  لتوجيه  �شنويا  اإح��داه��ا  اختيار 
لأن�شطتها  وال���رتوي���ج  امل��ت��م��ي��زة  ج��ه��وده��ا  ت��ع��زي��ز  و 
والفئات  تقدمها  التي  باخلدمات  املجتمع  وتعريف 
بن  باملزج  عطايا  ويتميز  براجمها  من  امل�شتهدفة 
معايري  وف��ق  والت�شوق  والإن�����ش��اين  اخل��ريي  العمل 
جودة وموا�شفات عالية خللق مفهوم جديد للبذل 

وا�شتدامة العطاء«.
واأعربت �شموها عن اأملها يف اأن حتقق مبادرة عطايا 
يف دورتها ال�شابعة غايتها واأهدافها تاأ�شيا مبا حققته 
واأن  ال�شابقة  ال�شت  ال����دورات  خ��الل  م��ن جن��اح��ات 
لتح�شن  املبذولة  اجلهود  على  قوية  ب�شمة  ترتك 
البنية  تاأهيل  جت��اه  الإن�شانية  ال�شتجابة  جم��الت 

التحتية يف موريتانيا.

للم�شاركن  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  �شموها  وت��ق��دم��ت 
والعار�شن وال�شركاء من داخل الدولة وخارجها.. 
ك��م��ا اأع���رب���ت ع��ن ���ش��ك��ره��ا ل��رع��اة ه���ذه ال�����دورة من 
م��ع��ر���س ع��ط��اي��ا وه���م ���ش��رك��ة ال��ظ��اه��رة القاب�شة - 
اأبوظبي الإ�شالمي  �شريك ا�شرتاتيجي - وم�شرف 

- راعي ذهبي - و�شركة اأبوظبي لالإعالم.
اإىل ذل���ك اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س عن 
النتهاء من ال�شتعدادات اخلا�شة باجلهات امل�شاركة 
يف قاعات املعر�س املقام يف اأر�س الحتفالت مقابل 
املرافق  جت��ه��ي��زات  تت�شمن  وال��ت��ي  امل�����ش��رف  ق�����ش��ر 
واملطاعم  املقاهي  م��ن  ال�شيوف  ا�شتقبال  واأم��اك��ن 
وذلك حر�شا من اللجنة على توفري اأجواء الراحة 
وال�شتقبال الالئق بالزائرين واجلهات العار�شة.

•• اأبوظبي-الفجر:

تنظمه  ال����ذي  الإم�������ارات«  »اأم  م��ه��رج��ان  يحتفل 
دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي خالل 
العاملي  باليوم  م��ار���س   31 اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة 
�شمو  اإىل  واع��ت��زاز  وي��وج��ه حتية تقدير  ل��ل��م��راأة، 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك “اأم الإم������ارات«، 
الأعلى  الرئي�س  ال��ع��ام،  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
وتتزامن  اهلل”.  “حفظها  والطفولة،  لالأمومة 
فعاليات الن�شخة احلالية من املهرجان مع اإعالن 

دولة الإمارات العام 2018 “عام زايد” وتكر�س 
ر�شخ  ال��ت��ي  اخل��ال��د  ب����الإرث  لالحتفاء  فعالياته 
قيمه املغفور له باإذن اهلل، الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، »طيب اهلل ثراه« الذي 
كان يف مقدمة من دعموا املراأة الإماراتية ووفروا 

لها �شبل التمكن يف املجتمع.
عاملية  منا�شبة  للمراأة”  العاملي  “اليوم  ويعترب 
8 مار�س من كل ع��ام، يحتفي خالل  ي��وم  توافق 
للمزيد  ال��دع��وة  امل���راأة وتوجيه  ب��اجن��ازات  العامل 
تاأ�ش�س  القطاعات. ومنذ  امل�شاواة يف خمتلف  من 
احتاد دولة الإمارات قبل 46 عاماً، حققت الدولة 

امل���راأة ومتكينها  ق��ف��زات ك��ربى يف جم��ال تطوير 
العمل.  وميادين  املجتمعية  امل�شتويات  كافة  على 
كبرياً  زاي��د دوراً  ال�شيخ  وق��د لعبت جهود وروؤي��ة 
وتوفري  امل����راأة،  ل�شالح  املكا�شب  تلك  حتقيق  يف 
ج��م��ي��ع ال��ف��ر���س ال��ت��ي حت��ق��ق ط��م��وح��ات واآم����ال 
امل��راأة الإم��ارات��ي��ة. وم��ن اأج��ل ذل��ك، اأ�شدر ال�شيخ 
بتاأ�شي�س الحتاد  توجيهاته   1975 عام  زايد يف 
الن�شائي العام، حيث تولت �شمو ال�شيخة فاطمة 
لتنفيذ  ب��ع��ده��ا  لتنطلق  رئ��ا���ش��ت��ه،  مب��ب��ارك  ب��ن��ت 
والإ�شهام  ل��ل��م��راأة  ال��داع��م  النه�شوي  م�شروعها 
املحافل  م��ك��ان��ت��ه��ا يف ج��م��ي��ع  ت��ع��زي��ز  ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 

املحلية والعاملية. 
اأم الإمارات لليوم العاملي  وياأتي احتفاء مهرجان 
ل��ل��م��راأة �شمن اأه�����داف امل��ه��رج��ان ال��ع��ل��ي��ا لإب���راز 
اإ���ش��ه��ام��ات امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف م�����ش��رية التطور 
والتقدم يف دولة الإم��ارات، وتوجيه حتية تقدير 
واع����ت����زاز ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
وم�شريتها الزاخرة بالعطاء خلدمة ق�شاياً املراأة 
ومبادئ  قيم  م��ن  �شموها  قدمته  ومل��ا  ومتكينها، 
تدعم تطورها يف املجتمعات على امل�شتوى املحلي 
والإقليمي والدويل. وكانت �شموها قد اأعلنت يف 
عام 2015 يوم 28 اأغ�شط�س من كل عام يوماً 

للمراأة الإماراتية تقديراً لدورها املحوري الفاعل 
يف نه�شة البالد. 

واح��ت��ف��اًء ب���امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ك���اأم وزوج����ة واأخت 
لت�شليط  الإم���ارات  اأم  جناح  املهرجان  يقدم  اأبنة، 
ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ن��ج��زات امل����راأة الإم���ارات���ي���ة، ويقع 
املراأة  تاأثري  وي�شتك�شف  املهرجان  قلب  يف  اجلناح 
كما  التاريخ،  البالد عرب  الإماراتية على م�شرية 
ي�شتعر�س روؤية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
ومبادراتها التي اأ�شهمت يف متكن املراأة والرتقاء 

مبكانتها يف املجتمع والقت�شاد واحلكومة.
ال�شوء على  اأي�شاً،  الإم��ارات  اأم  كما ي�شلط جناح 

مناذج اإماراتية ج�شدت معاين الطموح والعزمية 
اأجيال  وت��رب��ي��ة  ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات��ه��م  والل����ت����زام 
�شاحلة من املواطنن يتبنون قيم ومعاين الولء 

للوطن. 
املهرجان على  الثالثة من فعاليات  الدورة  وتقام 
ام���ت���داد ك��ورن��ي�����س اأب��وظ��ب��ي، وي��ق��دم ن��ح��و 100 
ور�شة عمل وا�شتعرا�شات فنية واأن�شطة تفاعلية. 
اأربعة  ت��ق��ام يف  اأخ����رى  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الإمارات،  اأم  جناح  ج��وار  اإىل  متخ�ش�شة  مناطق 
هي؛ منطقة ال�شعادة، ومنطقة التقدم، ومنطقة 

مطاعم ال�شاطئ وال�شوق.

يف يوم املراأة العاملي

مهرجان �أم �لإمار�ت ير�سخ �لقيم �ل�سامية �لتي قدمتها �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
»�أم �لإمار�ت« ويحتفي بدور ن�ساء �لإمار�ت يف نه�سة �ملجتمع 

�ل�سعفار يزور جناح �سرطة �أبوظبي
 يف »�آي�سنار 2018«

» �لوطني �لحتادي« يعقد جل�ستيه �حلادية ع�سرة و �لثانية ع�سرة �لثالثاء و�لأربعاء �ملقبلني

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف  الفريق  �شعادة  زار 
ال��داخ��ل��ي��ة ج��ن��اح ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف امل��ع��ر���س الدويل 
اأبوظبي  “ اآي�����ش��ن��ار  امل��خ��اط��ر  ودرء  ال��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
اأبوظبي  الداخلية مبركز  وزارة  تنظمه  الذي    2018
الوطني للمعار�س »اأدنيك« حتت �شعار »الأمن الوطني 

يهم اجلميع«.

التطورات  متابعة  على  اإط��ار حر�شه  يف  ال��زي��ارة  وتاأتي 
ال�شرطي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة 
والأمني والتي تطبق اأف�شل املمار�شات املتقدمة عامليا.
م�شتجيب  دوري���ة  على  ال��زي��ارة  خ��الل  �شعادته  واط��ل��ع 
الأمني..  امل�شح اجلغرايف  ال�شعادة ودورية  اإنقاذ ودورية 
وا�شتمع اإىل �شرح عن مهامها واآلية عملها وتعرف على 
اأبوظبي يف  التطبيقات الذكية التي ت�شتعر�شها �شرطة 

اجلناح.

•• اأبوظبي-وام:

يعقد املجل�س الوطني الحتادي جل�شتيه احلادية ع�شرة 
و الثانية ع�شرة من دور النعقاد العادي الثالث للف�شل 
والأربعاء  ال��ث��الث��اء  ي��وم��ي  ع�شر  ال�����ش��اد���س  الت�شريعي 

املقبلن مبقره يف اأبوظبي.
“�شيا�شة  م��و���ش��وع  اجلل�شتن  خ��الل  املجل�س  ويناق�س 
قانون  و”م�شروع  واملاء”،  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
اأ�شئلة   7 وي���وج���ه  املنتجات”،  ���ش��الم��ة  ب�����ش��اأن  احت�����ادي 
واملوارد  التعليم  بقطاعات  تتعلق  احلكومة  ممثلي  اإىل 

الب�شرية والتوطن.
يناق�س  ع�����ش��رة  احل��ادي��ة  اأع��م��ال اجلل�شة  ج���دول  ووف���ق 

للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  “�شيا�شة  مو�شوع  املجل�س 
ثاين  ب���ن  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل  اإىل  ���ش��وؤال��ن  واملاء” وي���وج���ه 
الأول حول   .. والتوطن  الب�شرية  امل��وارد  وزير  الهاملي 
14 من قانون تنظيم عالقات العمل” ..  املادة  “تفعيل 
اأما ال�شوؤال الثاين فيدور حول “زيادة ر�شوم املعامالت يف 

وزارة املوارد الب�شرية والتوطن«.
يف  للحكومة  ���ش��ادرة  ر�شائل  ث��الث  على  املجل�س  ويطلع 
الحتادية  الر�شوم  “ارتفاع  ���ش��وؤال  ح��ول  تو�شياته  �شاأن 
القت�شادية”،  الأن�شطة  ممار�شة  برتاخي�س  املتعلقة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  “�شيا�شة  ومو�شوع 
تطوير  يف  ال��ع��دل  وزارة  “�شيا�شة  وم��و���ش��وع  املركزي”، 
للعر�س عليه  املتبناة  املو�شوعات  بند  الت�شريعات«.  ويف 

يطلع املجل�س على مو�شوع “�شيا�شة وزارة تنمية املجتمع 
يف �شاأن اخلدمات املقدمة لأ�شحاب الهمم«.

يناق�س  ع�شرة  الثانية  اجلل�شة  اأع��م��ال  ج���دول  وح�شب 
املجل�س م�شروع قانون احتادي يف �شاأن �شالمة املنتجات. 
مل��ع��ايل ح�شن  اأ���ش��ئ��ل��ة  امل��ج��ل�����س خم�شة  اأع�����ش��اء  وي��وج��ه 
حول  الأول  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م 
احلكومية”  امل���دار����س  يف  الأج���ان���ب  امل��ع��ل��م��ن  “تعين 
املدار�س”  مل���دي���ري  الج���ب���اري  “النقل  ح���ول  وال���ث���اين 
وال�شوؤال الثالث حول “العتماد املدر�شي” والرابع حول 
“ فيما  الدرا�شية  املراحل  الطلبة يف خمتلف  “ درجات 
يتناول ال�شوؤال اخلام�س م�شاألة “عدم وجود �شلم وظيفي 

يف امليدان الرتبوي«.

جو�هر �لقا�سمي: تكافوؤ �لفر�س بني �لرجال و�لن�ساء ي�سمن ��ستمر�رية �لتقدم �حل�ساري

�أمل �لعفيفي: منجز�ت »�أم �لإمار�ت« 
نفاخر بها �لعامل

ميثاء �ل�سام�سي ت�ستقبل م�ساعدة �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة لل�سوؤون �لإن�سانية

�سم�سة بنت حمد�ن : معر�س عطايا مبادرة نوعية لتعزيز جمالت �لعطاء �لإن�ساين



اخلميس   8   مارس    2018  م   -   العـدد  12269  
Thursday   8   March   2018  -  Issue No   12269عربي ودويل

1810

بدء �لت�سويت يف �نتخابات رئا�سية وت�سريعية يف �سري�ليون 
•• فريتاون-اأ ف ب:

بداأ الناخبون يف �شرياليون الإدلء باأ�شواتهم الربعاء لختيار رئي�س جديد 
الرئي�شين  احل��زب��ن  اح��د  مر�شح  ي�شغله  ان  يفرت�س  ال��ذي  املن�شب  لهم، 
اللذين يهيمنان على احلياة ال�شيا�شية يف هذا البلد منذ عقود، ما مل يتمكن 
“رجل ثالث” من قلب املعطيات. وفتحت مراكز القرتاع ابوابها عند ال�شاعة 
ال�شابعة )بالتوقيت املحلي وتوقيت غرينت�س( على ان ي�شتمر الت�شويت حتى 
ال�شاعة 18،00 يف هذا البلد الفقري يف غرب افريقيا، يف انتخابات رئا�شية 
وت�شريعية وبلدية دعي 3،1 مالين ناخب م�شجل اليها. ومبا ان الرئي�س 
ارن�شت باي كوروما ل ي�شتطيع الرت�شح بعد وليتن من خم�س �شنوات على 
راأ�س البالد، فقد اختار بنف�شه مر�شحا من حزبه موؤمتر كل ال�شعب هو وزير 

اخلارجية �شامورا كامارا. اما حزب ال�شعب يف �شرياليون املعار�س فقد ر�شح 
جمددا جوليو�س مادا بيو )53 عاما( الذي هزم امام كوروما يف انتخابات 
يناير  الثاين  كانون  ال�شلطة يف  ال�شابق توىل  اجل��رال  وك��ان هذا   .2012
واعادة  حينذاك،  احلاكمة  الع�شكرية  املجموعة  رئي�س  ازحته  بعد   1996
النتائج اجلزئية الوىل خالل  ال�شلطة. و�شتعلن  ان�شحب من  التعددية ثم 
ويف  ال�شبوعن.  تتجاوز  ل  مهلة  خ��الل  النهائية  والنتخابات  �شاعة   48
ابردين �شاحية العا�شمة فريتاون، ا�شطف ع�شرات ال�شخا�س منذ ال�شاعة 
الثالثة فجرا امام مركز للت�شويت اقيم يف مبنى قيد الن�شاء. وقالت هارولدا 
فوربي�س )27 عاما( هي ناخبة عاطلة عن العمل �شاأ�شوت للطرفن. حلزب 
املعار�س  �شرياليون  ال�شعب يف  للرئا�شة وحلزب  ال�شعب احلاكم  كل  موؤمتر 
للت�شريعية. وقال تيجان �شيا ال�شابط يف ال�شرطة ان “كل �شيء على ما يرام 

متفرقة،  ح��وادث  من  الرغم  وعلى  م�شاكل«.  عن  يتحدث  اح��دا  ا�شمع  ومل 
رحب املراقبون بحملة هادئة ب�شكل عام يف هذا البلد الذي �شهد حربا اهلية 
من 1991 اىل 2002 ا�شفرت عن �شقوط حواىل 120 الف قتيل ومئات 
الآلف من النازحن واملهجرين. من جهته، اكد رئي�س اللجنة النتخابية 
مع  بال�شدقية”  “�شيت�شم  الت�شويت  ان  الثالثاء  كونتيه  الوطنية حممد 
تبادل  التي  على احلملة  �شرياليون هيمنت  امل�شت�شري يف  الف�شاد  ان ق�شية 
اأخرى  ام��وال. من جهة  الرئي�شيان التهامات باختال�س  املر�شحان  خاللها 
ي�شتبه بان ال�شن �شيكون لها تاأثري على النتيجة النهائية بتمويلها م�شاريع 
�شخمة للرئي�س املنتهية وليته ارن�شت باي كوروما من بينها مطار جديد 
وطريق �شريع. وجتري النتخابات بح�شور مراقبن من الحتاد الفريقي 

ومن املجموعة القت�شادية لدول غرب افريقيا والكومونولث.

التون�شي  ال��د���ش��ت��ور  وي���خ���ّول     
ل���رئ���ي�������س   2014 اجل�������دي�������د 
80 منه،  اجلمهورية، يف الف�شل 
“يف حالة خطر داهم مهدد لكيان 
الوطن واأمن البالد وا�شتقاللها، 
يتعذر معه ال�شري العادي لدواليب 
التي  التدابري  يتخذ  اأن  ال��دول��ة، 
ال�شتثنائية  احلالة  تلك  حتتمها 
رئي�س  ا����ش���ت�������ش���ارة  ب���ع���د  وذل�������ك 
نواب  ورئ��ي�����س جمل�س  احل��ك��وم��ة 
املحكمة  رئ��ي�����س  واإع����الم  ال�شعب 
التدابري  عن  ويعلن  الد�شتورية 

يف بيان اإىل ال�شعب«.

طــوكــيــو تــطــالــب بــيــوجن ياجن   
باأفعال ولي�س اأقوال 

احلكومة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  ق������ال 
اليابانية ام�س الأربعاء اإن من “املهم 
ال�شمالية  كوريا  تظهر  اأن  للغاية” 
نحو  امللمو�شة  وخطواتها  التزامها 
�شواريخها  ت��ط��وي��ر  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
النووية وذلك بطريقة كاملة ميكن 

التحقق منها ول رجعة فيها.

بكوريا اجلنوبية، �شعيا لتجنب اإثارة 
ال��ت��وت��ر م��ع ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ال��ت��ي تثري 
غ�شبها  الع�شكرية  التدريبات  ه��ذه 
امل�شوؤول يف  با�شتمرار. واتى ت�شريح 
الرئي�س  ا�شادة  بعيد  البي�س  البيت 
ترامب مبوؤ�شرات  دونالد  المريكي 
حوار  على  ال�شمالية  ك��وري��ا  انفتاح 

حمتمل مع الوليات املتحدة.
على  اتفقا  الكوريتن  رئي�شا  وك���ان 
يف  اب��ري��ل  ني�شان  اأواخ����ر  يلتقيا  ان 
امل��ن��ط��ق��ة امل��ن��زوع��ة ال�����ش��الح يف قمة 
�شيول،  اعلنت  ما  بح�شب  تاريخية، 
م�شتعدة  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  ان  م����وؤك����دة 
نزع  م��و���ش��وع  وا�شنطن  م��ع  لتبحث 

ال�شالح النووي
التقارب  ان  م��ن  حم��ل��ل��ون  ويخ�شى 
ب��ن ال��ك��وري��ت��ن ق��د ي��ت�����ش��رر اذا ما 
التي  ري��زول��ف  ح�شلت م��ن��اورات كي 
جت���ري يف م��رك��ز ق��ي��ادة وف���ول ايغل 

وهي مناورات ميدانية.
بروكز  ك.  فن�شنت  اجل����رال  وك���ان 
املتمركزة  ال��ق��وات الم��ريك��ي��ة  ق��ائ��د 
والبالغ عديدها  اجلنوبية  كوريا  يف 
املناورات  ان  ق��ال  عن�شر   28500
امل�����ش��رتك��ة ���ش��روري��ة م��ن اأج����ل منع 

العدوان الكوري ال�شمايل.
الدوام  على  امل��ن��اورات  ه��ذه  وت�شهد 
ت�شعيدا يف التوتر الع�شكري اإذ تقوم 
كوريا ال�شمالية مبناورات م�شادة ملا 
اجتياح  عملية  على  جتريبا  تعتربه 
هذه  ت�شتخدم  ان��ه��ا  كما  لأرا���ش��ي��ه��ا، 
للح�شول  �شعيها  لتربير  امل��ن��اورات 
تعتربها  كونها  ن��ووي��ة  اأ�شلحة  على 
منع  على  القادرة  الوحيدة  الو�شيلة 

اي غزو امريكي.

•• الفجر – تون�س - خا�س

   قّرر الرئي�س االتون�شي، الباجي 
مع  الت�شاور  بعد  ال�شب�شي،  قايد 
رئي�س احلكومة ورئي�س الربملان، 
التمديد يف حالة الطوارئ بكامل 
كاملة  اأ���ش��ه��ر  �شبعة  مل���ّدة  ال��ب��الد، 
ع���ل���ى غ����ري ال�����ع�����ادة، اب����ت����داء من 
12 مار�س اجل���اري، وذل��ك لدى 
ال��ث��الث��اء، ع��ل��ى اجتماع  اإ���ش��راف��ه 
جم��ل�����س الأم������ن ال���ق���وم���ي ال���ذي 
لالأو�شاع  “تقييما  ا���ش��ت��ع��ر���س 
الأم��ن��ّي��ة داخ��ل��ّي��ا واإق��ل��ي��م��ّي��ا واآخر 

املواعيد  لإجن�����اح  ال����ش���ت���ع���دادات 
ويف  الكربى  الوطنّية  واملنا�شبات 
البلدّية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ق��دم��ت��ه��ا 
وتاأمن املو�شم ال�شياحي ال�شيفي 
امل��ع��ظ��م«.    يذكر  و�شهر رم�شان 
اأن الرئي�س التون�شي كان قد قرر 
يوم 24 نوفمرب 2015 الإعالن 
كامل  يف  ال�����ط�����وارئ  ح���ال���ة  ع����ن 
���ش��ه��ر، ع��ل��ى خلفية  مل����دة  ال���ب���الد 
لالأمن  ح��اف��ل��ة  ت��ف��ج��ري  ع��م��ل��ي��ة 
با�شت�شهاد  اأودت  والتي  الرئا�شي 
اآخ��ر من  واإ�شابة عدد  اأمنيا   13
بن زمالئهم. وقد مت التمديد يف 

ذلك احلن،  الطوارئ منذ  حالة 
يف ع���دي���د امل���ن���ا����ش���ب���ات.   وجت���در 
الإ�شارة اإىل اأّن اأطول فرتة متديد 
كانت  تون�س  ال��ط��وارئ يف  حل��ال��ة 
اأ�شهر وذل��ك يف يونيو  اأرب��ع��ة  مل��دة 
ُم�����ّددت  اأن  ���ش��ب��ق  ك��م��ا   .2017
نوفمرب  �شهر  يف  ال��ط��وارئ  حالة 
يف  ولكن  اأ���ش��ه��ر،  بثالثة   2017
�شهر فيفري املا�شي عادت رئا�شة 
العادي  الن�شق  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة 
ب�شهر  ال��ط��وارئ  حالة  يف متديد 
غاية  اإىل  فيفري   10 واح��د من 

11 مار�س 2018.

وبلغت  ���ش��ب��اط  ف���رباي���ر   26 ي����وم 
احلكومة  ودف��ع  درج��ة   7.5 قوته 
ووكالت الإغاثة لالإ�شراع لتقدمي 
للمنطقة  ع���اج���ل���ة  م���������ش����اع����دات 

النائية.
ام�س  ونيوزيلندا  ا�شرتاليا  وقالت 
الأربعاء اإنهما �شتزيدان امل�شاعدات 
املقدمة لبابوا غينيا اجلديدة.

وت��ع��ت��زم ا���ش��رتال��ي��ا اإر����ش���ال ثالث 
طائرات هليكوبرت لنقل امل�شاعدات 
�شرت�شل  ب��ي��ن��م��ا  الأ�����ش����ب����وع  ه�����ذا 
ثانية  ع�شكرية  ط��ائ��رة  نيوزيلندا 
ل���ت���وزي���ع م����ع����دات ط��ب��ي��ة ول������وازم 
ال�شخ�شية  ب��ال��ن��ظ��اف��ة  الع���ت���ن���اء 

للكني�شة،  ت��اب��ع  اإغ��اث��ة  م�����ش��روع  يف 
اإقليم  عا�شمة  ت���اري  م��دي��ن��ة  م��ن 
الذي  ال��ت��ق��ي��ي��م  اإن  امل��ن��ك��وب  ه��ي��ال 
وال�شتجابة  التقييم  مركز  اأج��راه 
�شقوط  اإىل  ي�شري  للكني�شة  التابع 
67 قتيال يف اإقليم هيال وحده.
وت��ع��رق��ل��ت ج���ه���ود الإغ����اث����ة حيث 
يبذل رجال الإنقاذ جهودا م�شنية 
املرتفعات  منطقة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
بعد تعر�س الكثري من الطرق اإما 

للدمار ال�شديد اأو الإغالق.
لل�شليب  الدولية  اللجنة  وح��ذرت 
الأحمر من اأن الو�شع قد يتفاقم 
على  غ���زي���رة  اأم����ط����ار  ه��ط��ل��ت  اإذا 

املنطقة.
وقال اأوداي��ا ريجمي مدير اللجنة 
بابوا  الأحمر يف  الدولية لل�شليب 
متلهفون  “نحن  اجل��دي��دة  غينيا 
بينما  مل��ج��ت��م��ع��ات  ال���و����ش���ول  ع��ل��ى 
امل���ط���ر ف��ي��م��ا يعد  ت�����ش��ه��د ق��ل��ة يف 
وقد  ال��غ��زي��رة،  ل��الأم��ط��ار  مو�شما 
ي�����وؤدي ه��ط��ول امل��ط��ر ب���غ���زارة اإىل 
زعزعها  تالل  يف  اأر�شية  انهيارات 
في�شانات  واإىل  بالفعل،  ال��زل��زال 

وتلويث املياه«.
وقال ال�شليب الأحمر اإن تقديراته 
الأولية ت�شري اإىل اأن الزلزال رمبا 
اأحلق ال�شرر مبا ي�شل اإىل 143 
نحو  اأ���ش��ي��ب  بينما  �شخ�س  األ����ف 
األفا   17 ون������زح  ���ش��خ�����س   500
ع��ن م��ن��ازل��ه��م. وت�����ش��ررت من�شاآت 
التي توجد  املناطق  طبية حتى يف 

اإمكانية اأكرب للو�شول اإليها.

واأقم�شة م�شادة للماء.
وك���ان زل����زال ال��ي��وم ه��و الأ����ش���د يف 
تعر�شت  ارت���دادي���ة  ه���زات  �شل�شلة 
والتي  ب��امل��وارد  الغنية  املنطقة  لها 
�شمال  كيلومرت   600 نحو  تبعد 
غربي العا�شمة بورت مورزبي.

وقال وليام باندو امل�شوؤول الإداري 
لإقليم هيال لرويرتز اإن التقارير 
الأول���ي���ة ت��ت��ح��دث ع���ن م��ق��ت��ل 18 

�شخ�شا جراء الزلزال.
وزير  نائب  ماكيبا  مانا�شيه  وق��ال 
غينيا  ب��اب��وا  يف  والطاقة  ال��ب��رتول 
اجلديدة، والذي ميثل مناطق من 
العثور  اإن  اإقليم هيال يف الربملان، 

على مزيد من ال�شحايا م�شتمر.
“ل يزال النا�س ُينت�شلون  واأ�شاف 
من الطن ول يزالون ينقلون اإىل 
امل�شت�شفيات«. وذكرت و�شائل اإعالم 
ال���زل���زال  ال��ق��ت��ل��ى ج�����راء  اأن ع����دد 
بعدما   75 اإىل  ارت��ف��ع  الأ���ش��ا���ش��ي 
قال م�شوؤولون حكوميون يف وقت 

�شابق اإن عدد القتلى 55.
املركز  ب���ا����ش���م  م��ت��ح��دث��ة  وق����ال����ت 
ام�س  ال����ك����وارث  لإدارة  ال��وط��ن��ي 
ت�شع  ال�������ش���ل���ط���ات  اإن  الأرب������ع������اء 
تقرير  ع��ل��ى  الأخ������رية  ال��ل��م�����ش��ات 

ب�شاأن �شحايا الزلزال الأول.
وقال جيم�س كومنجي، الذي يعمل 

جمل�س المن القومي  متديد الطوارئ يف تون�س

تون�س: �لتمديد يف حالة �لطو�رئ ملّدة 7 �أ�سهر

طوكيو تطالب بيوجن ياجن بالتعهد بنزع ال�ضالح النووي ووا�ضنطن ت�ضر على املناورات

�سيول حتذر من �لإفر�ط يف �لتفاوؤل يف �مللف �لكوري �ل�سمايل 
•• عوا�صم-وكاالت:

حذر الرئي�س الكوري اجلنوبي مون 
جاي ان ام�س الأربعاء من الفراط 
يانغ  بيونغ  عر�س  ح��ول  التفاوؤل  يف 
اجراء حمادثات مع وا�شنطن ب�شاأن 
الذي  الم���ر  ال��ن��ووي،  ن��زع �شالحها 
ادارته  لكن  ترامب  دونالد  به  رحب 

�شككت فيه.
وا����ش���اد ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ال���ذي 
ال�شتائم  ان���ت���خ���اب���ه  م���ن���ذ  ي���ت���ب���ادل 
الكوري  ال��زع��ي��م  م���ع  وال��ت��ه��دي��دات 
باخلطوة  اون،  جونغ  كيم  ال�شمايل 
النوعية التي متثلت يف ابداء بيونغ 
ي���ان���غ ا����ش���ت���ع���داده���ا ل��ل��ت��ح��اور حول 

تر�شانتها النووية.
�شيول  اعلنته  ال��ذي  املوقف  ويندرج 
ب����داأ يف �شبه  ت���ق���ارب لف���ت  يف اط����ار 
الوملبية  الل�����ع�����اب  م����ع  اجل�����زي�����رة 
بعد  ت�������ش���ان���غ  ب���ي���ون���غ  ال�������ش���ت���وي���ة يف 
ع��ام��ن م���ن ت��وت��ر ب��ال��غ ع��ل��ى �شلة 
والبال�شتي  ال��ن��ووي  ب��ال��ربن��اجم��ن 

لبيونغ يانغ.
ويعقد مون وكيم نهاية ني�شان ابريل 
وفق  الكوريتن،  بن  تاريخية  قمة 
الرئي�س  م�شت�شار  الثالثاء  اعلن  ما 
���ش��ون��غ اي يونغ  ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي 

لدى عودته من زيارة لل�شمال.
اإج����رائ����ه حم����ادث����ات مطولة  وب���ع���د 
اكد  اون،  ج���ون���غ  ك��ي��م  م���ع  الث���ن���ن 
�شونغ ان الزعي���������م الكوري ال�شمايل 
م�شتعد لتحريك هذا امللف احل�شا�س 
الع�شكرية  ال��ت��ه��دي��دات  زال����ت  “اذا 
ل��ل�����ش��م��ال وت��������������������������م ���ش��م��������������������ان امن 

نظامه«.

ه��ذا الم���ر، اج���اب ت��رام��ب مبت�شما 
“يل انا«.

غ��ري ان امل�����ش��وؤول��ن يف ادارت����ه ظلوا 
م��ت��ح��ف��ظ��ن ح���ي���ال ب���ل���د اك�����د على 
ال�����دوام ان ت��ر���ش��ان��ت��ه ال��ن��ووي��ة غري 

قابلة للتفاو�س.
اجهزة  رئي�س  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 
كوت�س  دان  المريكية  ال�شتخبارات 

الثالثاء “اميل اىل الت�شكيك«.

امام  ا�شتماع  جل�شة  خ��الل  وا���ش��اف 
ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجل��ي��و���س  جلنة 
“قد يكون ذلك تقدما. ا�شك كثريا 
يف ذلك. كما قلت هناك دائما امل«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م�����ش��وؤول يف البيت 
الأبي�س مل ي�شاأ ك�شف هويته “نحن 
احل�شول  اىل  ن��ت��ط��ل��ع  م��ن��ف��ت��ح��ون. 
الكورين  ل��ك��ن  ت��و���ش��ي��ح��ات.  ع��ل��ى 
�شكوكنا،  م����ن  زادوا  ال�����ش��م��ال��ي��ن 

ل����ذا ن��ح��ن ح������ذرون اىل ح���د م���ا يف 
تفاوؤلنا«.

ودع���ا الم���ن ال��ع��ام ل���المم املتحدة 
انطونيو غوتريي�س جميع الطراف 
للم�شي  ال��ف��ر���ش��ة  ه���ذه  ان��ت��ه��از  اىل 
“نحو �شالم دائم وتخل عن ال�شالح 

النووي«.
بدورها، ح�شت بكن الكوريتن على 

انتهاز الفر�شة.

“ل  الأرب��ع��اء  ام�س  م��ون �شرح  لكن 
ن����زال يف خ��ط ال��ب��داي��ة وم���ن املبكر 

جدا التفاوؤل«.
بن  “املحادثات  ان  اىل  اي�شا  ونبه 
للتو�شل  كافية  تكون  الكوريتن لن 
الوقت  يف  م�����ش��ددا  ال�شالم”،  اىل 
نف�شه على اهمية التعاون الع�شكري 

مع وا�شنطن.
ال���ك���وري���ت���ن يف حال  ب����ن  وال���ق���م���ة 
عقدت �شتكون الثالثة بعد قمتن يف 
العامن 2000 و2007 يف بيونغ 
يانغ. وا�شاف مون “لن نقدم هدية 

اىل ال�شمال«.

ترامب: الف�ضل يعود يل!
ه��ذه اخلطوة  ع��ن  ���ش��وؤال  على  وردا 
الت�شعيد  اأ���ش��ه��ر م��ن  ب��ع��د  ال��ن��وع��ي��ة 
م���ن مواجهة  اث�����ار خم�����اوف  ال�����ذي 
الثالثاء  ت��رام��ب  اع��ت��رب  ع�����ش��ك��ري��ة، 
“اإيجابي  ال��ك��وري��ت��ان  اعلنته  م��ا  ان 

جدا«.
وا�شاف “�شيكون امرا جيدا للعامل، 
امرا  ال�شمالية،  لكوريا  جيدا  ام��را 
�شرى  لكننا  اجل��زي��رة،  ل�شبه  جيدا 
عر�س  وا����ش���ف���ا  �شيح�شل”،  م����ا 
بانه  يانغ  بيون�غ  جانب  م��ن  احل���وار 

“�شادق«.
وردا على ���ش��وؤال اخ��ر خ��الل موؤمتر 
يف  الف�شل  اليه  يعود  عمن  �شحايف 

قتلى جدد يف زلزال جديد ي�ضرب بابوا غينيا اجلديدة 

رجال �لإنقاذ يبذلون جهود� م�سنية لتو�سيل �مل�ساعد�ت ملناطق نائية
•• �صيدين-رويرتز:

على  �شخ�شا   18 اإن  م�شوؤول  ق��ال 
الأق��ل لق��وا حتفهم عندما �شرب 
6.7 درج��ة املرتفعات  زل��زال بقوة 
غينيا  بابوا  يف  اجلبلية  اجلنوبية 
اأكرث  بعد  الأربعاء  ام�س  اجلديدة 
من اأ�شبوع من زل��زال اأق��وى �شوى 
م��ا ل  ملقتل  واأدى  ب���الأر����س  ق���رى 

يقل عن 55 �شخ�شا.
وقع الزلزال بعد وقت ق�شري من 
املحلي  بالتوقيت  الليل  منت�شف 
ك��ي��ل��وم��رتا جنوب   31 ب��ع��د  ع��ل��ى 
غ��رب��ي م��رك��ز ال���زل���زال ال���ذي وقع 

�أ�سرت�ليا وتيمور �ل�سرقية 
تنهيان خالفا حدوديا بينهما 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

ال�شرقية  وتيمور  ا�شرتاليا  وّقعت 
تنهي  م��ع��اه��دة  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
بينهما  ب��ح��ري��ا  ح����دودي����ا  خ���الف���ا 
م��ا يفتح ال��ب��اب اأم����ام الإف�����ادة من 

عائدات نفط وغاز كبرية.
وق���������ال الأم�����������ن ال������ع������ام ل������الأمم 
اثناء  غوتري�س  انطونيو  املتحدة 
ه���ذا احلدث  “ان  ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل 

تاريخي«.
وح�شر احلفل عالوة على الأمن 
ا�شرتاليا  خ��ارج��ي��ة  وزي�����رة  ال���ع���ام 
رئي�س  وم�����ش��اع��د  ب��ي�����ش��وب  ج����ويل 
وزراء تيمور ال�شرقية ايو برييرا.
اقت�شاد  انعا�س  امل��ع��اه��دة  و�شتتيح 
يعاين  ال������ذي  ال�����ش��رق��ي��ة  ت���ي���م���ور 
اتفاق  ب��ف�����ش��ل  وذل������ك  ����ش���ع���وب���ات 
ح���ق���ل غريتر  ع�����ائ�����دات  ت���ق���ا����ش���م 
اكت�شف يف  الذي  ال�شخم  �شانرايز 
النفط  ع��ائ��دات  وت��ق��در   .1974
والغاز يف هذا احلقل مبا بن 40 

و50 مليار دولر.
دولة  اآخ���ر  ه��ي  ال�شرقية  وت��ي��م��ور 
املتحدة  ل���الأمم  ان�شمت  ا���ش��ي��وي��ة 
بن  الت��ف��اق  وح�شل   .2002 يف 
اثناء  ف��رباي��ر  �شباط  يف  البلدين 
كولملبور.  يف  م��ف��او���ش��ات  ج��ول��ة 
ال�����ش��رق��ي��ة تظلمت  ت��ي��م��ور  وك��ان��ت 
ام����ام حم��ك��م��ة حتكيم   2016 يف 
حم��ت��ج��ة ع��ل��ى ت��ف��اه��م ���ش��اب��ق ابرم 
واإزاء  ا���ش��رتال��ي��ا.  م��ع   2006 يف 
ب�����ش��اأن احل��ق��ل علقت عدة  ال��ت��وت��ر 
ا�شتغالل  طاقة  ا�شتغالل  �شركات 
�شايد وكونوكو  وود  وبينها  احلقل 

فيليب�س و�شل واوزاكا غاز.

و�سائل �لإعالم �لكورية �جلنوبية ترحب 
وت�سكك بالنفتاح �لكوري �ل�سمايل 

•• �صيول-اأ ف ب:

كوريا  بعر�س  الرب��ع��اء  بحذر  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  الإع���الم  و�شائل  رحبت 
ال�شمالية التطرق اىل ق�شية نزع ال�شالح النووي الذي كانت ترف�شه ب�شكل 

قاطع، لكنها �شككت بجدية بيونغ يانغ.
ويف بيونغ يانغ، مل تاأت و�شائل العالم الكورية ال�شمالية على ذكر التفاق 

الربعاء.
وكان �شونغ اوي يونغ م�شت�شار الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي الذي 
كيم جونغ  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  الثنن مع  مباحثات مطولة  اجرى 
“اذا  اون، ذكر ان بيونغ يانغ م�شتعدة للتحرك يف ملف تر�شانتها النووية 

زالت التهديدات الع�شكرية �شد ال�شمال ومت �شمان امن نظامها«.
عليها  فر�س  التي  يانغ  بيونغ  ان  اجلنوبية  الكورية  الرئا�شة  واو�شحت 
الوليات  م��ع  ���ش��ري��ح  م�شتعدة حل���وار  ع��ق��وب��ات،  ال����دويل  الم���ن  جمل�س 
يانغ  بيونغ  نظام  ان  واو�شحت  ال��ن��ووي.  ال�شالح  ازال��ة  يف  للبحث  املتحدة 
�شيعلق التجارب النووية وال�شاروخية خالل املحادثات و�شيتم تنظيم قمة 

تاريخية يف ني�شان ابريل املقبل.
وكتبت �شحيفة “�شو�شون ايلبو” يف افتتاحيتها ان “هناك نقاطا ايجابية 
ت�شاوؤلت  تثري  نقطة  هناك  زال��ت  م��ا  “لكن  وا���ش��اف��ت  التفاق”.  ه��ذا  يف 
حول معرفة ما اذا كان ال�شمال م�شتعد فعال للتفاو�س ب�شاأن التخلي عن 

تر�شانته النووية«.
وتابعت ان ال�شمال وعد بنزع لل�شالح النووي “ب�شكل كامل وقابل للتحقق 
ول رجعة عنه” يف اتفاق ابرم يف 2005 ومل مينعه من اجراء اول جتربة 

نوية له يف وقت لحق.
وا�شارت اىل ان بيونغ يانغ قد تكون ت�شعى عرب هذا التقارب مع اجلنوب، 
اىل احل�شول على تخفيف للعقوبات الدولية مع ك�شب الوقت يف برناجميها 

النووي وال�شاروخي.
وقالت “�شو�شون ايلبو” انه “اذا طبق هذا ال�شيناريو، فان كوريا اجلنوبية 

وال�شرة الدولية تكونان قد خدمتا لعبة ال�شمال«.
و���ش��ب��ه ه��ون��غ ج���ون ب��ي��و زع��ي��م ح���زب ح��ري��ة ك��وري��ا اك���رب ح���زب للمعار�شة 
املحافظة، التفاق بن الكوريتن باتفاقات ميونيخ التي وافقت مبوجبها 
ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  ال�شوديت  �شم منطقة  على   1938 يف  ولندن  باري�س 

ال�شابقة اىل املانيا.
باتفاقات  يذكرين  “التفاق  ان  في�شبوك  على  �شفحته  على  هونغ  وكتب 
وا�شاف ان “الغبياء وحدهم يرتكبون اخلطاأ نف�شه  ميونيخ يف 1938”. 

مرتن«.

اأمناء  كبري  �شوجا  يو�شيهيدا  وق��ال 
موؤمتر  الياباين يف  ال���وزراء  جمل�س 
ال���رد  ال�������ش���روري  اإن م���ن  ���ش��ح��ف��ي 
اإجراء  ال�شمالية  كوريا  عر�س  على 
درو���س حمادثات  اإىل  ا�شتنادا  ح��وار 
املا�شي التي مل توؤد اإىل نزع ال�شالح 

النووي.

وا�ضنطن: املناورات 
الع�ضكرية �ضت�ضتمر

البيت  م�شوؤول يف  اأكد  وا�شنطن  ويف 
البي�س ان املناورات الع�شكرية التي 
املتحدة  الوليات  بن  �شنويا  جتري 
اىل  اأرجئت  والتي  اجلنوبية  وكوريا 
الباراملبية  الأل���ع���اب  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  م��ا 
���ش��ت�����ش��ت��اأن��ف ك��م��ا ك����ان م���ق���ررا على 
ال���رغ���م م���ن ع���ر����س احل������وار ال���ذي 

قدمته بيونغ يانغ.
وق�����ال امل�������ش���وؤول ط��ال��ب��ا ع����دم ن�شر 
الوملبية  الل��ع��اب  “بعد  ان���ه  ا���ش��م��ه 
للغاية  الطبيعي  م��ن  وال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
الدفاعية  ت��دري��ب��ات��ن��ا  ت�����ش��ت��اأن��ف  ان 
امل��ع��ت��ادة«. وك��ان��ت وا���ش��ن��ط��ن وافقت 
التدريبات  اإرج���اء  �شيول  طلب  على 
ريزولف”  “كي  ب���ا����ش���م  امل���ع���روف���ة 
تبداأ  ما  عادة  والتي  ايغل”،  و”فول 
مطلع  اأو  ����ش���ب���اط/ف���رباي���ر  اواخ������ر 
دورة  ب���ع���د  م����ا  اىل  اآذار/م��������ار���������س، 
ب��ي��ون��غ ت�شانغ  الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة يف 



اخلميس   8   مارس    2018  م   -   العـدد  12269  
Thursday   8   March   2018  -  Issue No   12269

11

عربي ودويل

عرب م�شريون حتدثت اإليهم رويرتز يف �شوارع القاهرة عن تاأييدهم 
من  ثانية  ل��ولي��ة  من�شبه  يف  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  لبقاء 

خالل النتخابات التي جتري بن 26 و28 مار�س اآذار.
واإن����ه حقق  لل�شي�شي  ق���وي  ي��وج��د مناف�س  ل  اإن���ه  م���وؤي���دوه  وي��ق��ول 

ال�شتقرار مل�شر يف منطقة ت�شودها ال�شطرابات.
وقال وليد فوؤاد وهو يعمل يف اإ�شالح ال�شجاد يف حي راق بالقاهرة 
“طبعا �شوف ننتخب الرئي�س ال�شي�شي من اجل ا�شتقرار البلد. نحن 
نعي�س يف حالة من ال�شتقرار ولبد من ا�شتكمال ال�شتقرار لذلك 

�شوف ننتخبه.
هو  وم��ا  البديل  البليل.  م��ن  القاهرة  يف  ق�شاب  وه��و  وق��ال حمدي 
اجلديد الذي قد يفعله اأي بديل.. نحتاج اىل رئي�س ن�شتقر معاه.

وقال حممود من �شكان القاهرة “طبعا اأنا حزنان اإن ال�شاحة خلت 
من اأي احد يتقدم لالنتخابات املهمة جدا ده �شيء يحزنا جميعا..ل 

جند من هو اأكفاأ من الرئي�س ال�شي�شي.

ذك���ر م�����ش��وؤول��ون اأن ان��ت��ح��اري��ا ق��ت��ل م�����ش��وؤول دي��ن��ي��ا ك��ب��ريا وحار�شه 
ال�شخ�شي واأ�شاب ما ل يقل عن 11 �شخ�شا مبدينة جالل اباد يف 

�شرق اأفغان�شتان ام�س الأربعاء.
ننكرهار،  اإقليم  ح��اك��م  با�شم  املتحدث  خوجياين  اهلل  ع��ط��اء  وق���ال 
وعا�شمته جالل اباد، اإن النتحاري اقرتب من عبد الظاهر حقاين 
�شرتته  وف��ج��ر  ب��الإق��ل��ي��م  واحل���ج  الدينية  ال�����ش��وؤون  م��دي��ري��ة  رئي�س 

النا�شفة.
اق���رتب منه  م��ن على ج�شر عندما  ق��ادم��ا  ك��ان  واأ���ش��اف خوجياين 

املهاجم وفجر نف�شه قريبا من �شيارته.
الواقع  الهجوم. وننكرهار،  اأي جهة بعد م�شوؤوليتها عن  ومل تعلن 
القواعد  اأح��د  واأ�شبح  م�شطرب  اإقليم  باك�شتان،  مع  احل��دود  على 
الرئي�شية ملت�شددي تنظيم داع�س الرهابي الذين يقاتلون كال من 

احلكومة وحركة طالبان.

ال�شامي  املتحدة  الأمم  رع��د احل�شن مفو�س  بن  زي��د  الأم��ري  ق��ال 
حلقوق الإن�شان ام�س الأربعاء اإنه �شدم بال�شيا�شات القمعية املتبعة 
بق�شوة  امل��ه��اج��ري��ن  خ��ا���ش��ة معاملة  واأوروب�����ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 

متزايدة.
الإن�شان، وجه  املتحدة حلقوق  الأمم  اإىل جمل�س  �شنوي  ويف تقرير 
احرتام  يف  لإخفاقها  الدميقراطيات  اإىل  ال��ل��وم  اأي�شا  زي��د  الأم���ري 

احلقوق الأ�شا�شية.
الكثري  اأن  ع��ن  تقارير  ج��راء  دمت  �شُ املتحدة،  ال��ولي��ات  “يف  وق��ال 
من املهاجرين ممن يتم اعرتا�شهم على احلدود اجلنوبية، ومنهم 
اح��ت��ج��ازه��م يف ظ���روف �شيئة - م��ث��ل درج����ات حرارة  ي��ت��م  اأط���ف���ال، 
يتم  ال�شغار  الأط��ف��ال  بع�س  واأن  التجمد-  اإىل  ت�شل  منخف�شة 

احتجازهم بعيدا عن اأ�شرهم.
منذ  يقيمون  الذين  املهاجرين  وترحيل  احتجاز  عمليات  واأ���ش��اف 
اأ�شر  فرتة طويلة ويحرتمون القانون زادت ب�شدة، مما ميزق �شمل 

ويخلق م�شاعب كبرية.
اأي�����ش��ا برناجما  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د  اإدارة  واأن��ه��ت 
املوؤقتة  احلماية  اأنهت  كما  الو�شطى،  اأمريكا  من  الُق�شر  لالجئن 

ملئات الآلف من الأ�شخا�س.
امل�شتفيدين من  ب�شاأن  ال�شبابية  ا�شتمرار  اأ�شتنكر  وقال الأمري زيد 
جلبهم  ال��ذي��ن  لالأطفال  يوفر  برنامج  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  داك��ا  برنامج 
اآباوؤهم اإىل الوليات املتحدة ب�شكل غري قانوين حماية من الرتحيل. 
ويحمي الربنامج نحو 700 األف من احلاملن معظمهم من ال�شبان 

ذوي الأ�شول الالتينية، من الرتحيل وي�شمح لهم بالعمل.
وم���ن امل��ق��رر اأن ُت��ل��غ��ى اإج�����راءات احل��م��اي��ة ت��دري��ج��ي��ا يف م��ار���س اآذار 
مبوجب حترك ترامب لإنهاء داكا، لكن الكوجنر�س اأخفق حتى الآن 

يف اإ�شدار ت�شريع يقرر م�شري احلاملن.

عوا�صم

القاهرة

جنيف

كابول

�لبابا فرن�سي�س يرّحب مب�ساهمة �لألعاب 
�لأوملبية و�لبار�ملبية يف ن�سر �ل�سالم 

•• الفاتيكان-اأ ف ب:

رّحب البابا فرن�شي�س بالألعاب الأوملبية ال�شتوية الأخرية التي جرت حتت 
�شعار “ال�شالم بن ال�شعوب” واأ�شاد مبدر�شة الندماج التي تكر�شها العاب 

بيونغ ت�شانغ الباراملبية املقبلة التي تبداأ غدا اجلمعة.
اإىل  الفاتيكان  يف  الأ�شبوعي  الأرب��ع��اء  ام�س  لقاء  يف  الأعظم  احلرب  واأ�شار 
�شباط فرباير   25 9 اىل  اأجريت من  التي  الأخ��رية  الأوملبية  الألعاب  اأن 
“اأظهرت كيف ميكن للريا�شة اأن متّد اجل�شور بن البلدان املتنازعة واأن 

تقدم م�شاهمة �شليمة لآفاق ال�شالم بن ال�شعوب«.
وتابع “الألعاب الباراملبية، اأكرث من ذلك، توؤكد اأنه عرب الريا�شة ميكننا اأن 
نتخطى معوقاتنا ال�شخ�شية«. واعترب البابا الذي غالبا ما يهتم بال�شوؤون 
احلاجات  )ذوي  ال��ب��ارامل��ب��ي��ن  وال��ري��ا���ش��ي��ن  “الريا�شين  اأن  الريا�شية 
ويثبتون  واإ�شرار”  وثبات  �شجاعة  للجميع منوذج  بالن�شبة  هم  اخلا�شة( 
وقال “الريا�شة  اأنه يجب عدم “ال�شماح لإمكاناتنا املحدودة باأن تهزمنا”. 
وت�شكل م�شدر الهام �شخ�شي والتزام  تاأخذ �شكل مدر�شة اندماج كبرية” 
بتغيري املجتمع. وو�شل ريا�شيون وموفدون من كوريا ال�شمالية الأربعاء 
ال�شتوية  الباراملبية  الألعاب  افتتاح  من  يومن  قبل  اجلنوبية،  كوريا  اىل 

التي جت�ّشد التقارب بن الكوريتن.
نهاية  الكوريتن يف  تاريخية بن  اع��الن عقد قمة  غ��داة  وياأتي و�شولهم 
اجلزيرة  �شبه  يف  العالقات  ت�شهدها  التي  التهدئة  ت��وؤك��د  اأب��ري��ل،  ني�شان 
املوؤيد للحوار مع  ان  الكوري اجلنوبي مون جاي  الرئي�س  الكورية. وبذل 
ال�شمال، جهودا كبرية جلعل الألعاب الأوملبية ال�شتوية “اوملبياد �شالم«.

وكما ح�شل قبل �شهر خالل الألعاب الأوملبية، من املتوقع اأن يقوم الوفدان 
الكوريان الباراملبيان اجلمعة با�شتعرا�س م�شرتك، حتت راية كورية موحدة 

اأثناء حفل افتتاح الألعاب الباراملبية.
 

�ألف مر�سح لالنتخابات �لربملانية يف لبنان بينهم عدد قيا�سي من �لن�ساء 

تيلر�سون يركز على �لأمن يف �أوىل زيار�ته لأفريقيا 

مو�ضكو تندد بحملة �ضدها 

�جتماع وز�ري يف لندن حول ت�سميم �لعميل �ملزدوج �لرو�سي

ماكرون يح�سر للمرة �لأوىل ع�ساء �ملجل�س �لتمثيلي لليهود يف فرن�سا 

•• لندن-اأ ف ب:

عقد اجتماع وزاري طارئ يف لندن 
بت�شميم  ال�شتباه  لبحث  الأرب��ع��اء 
وابنته،  �شابق  رو�شي  عميل مزدوج 
مو�شكو  غ�����ش��ب  اأث�����ارت  ق�شية  يف 
التي وجهت اليها اأ�شابع التهام.
و�شّرحت املتحدثة با�شم اخلارجية 
الرو�شية ماريا زاخاروفا يف موؤمتر 
الق�شة  “هذه  الأرب���ع���اء  ���ش��ح��ايف 
لتكثيف  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  ت�����ش��ت��خ��دم 
و�شائل  يف  رو����ش���ي���ا  ���ش��د  احل��م��ل��ة 

العالم«.
التي  �شكتلنديارد  ان �شرطة  ورغم 
جتري التحقيق، اأكدت اأنها تدر�س 
وزير  اأن  اإل  الق�شية،  ج��وان��ب  ك��ل 
بوري�س  ال���ربي���ط���اين  اخل���ارج���ي���ة 
اأ�شابع  �شارع اىل توجيه  جون�شون 

التهام اىل مو�شكو.
هذه  ان  الثالثاء  جون�شون  وراأى 
العميل  ب��ت�����ش��م��م  ت��ذك��ر  ال��ق�����ش��ي��ة 
الك�شندر  ال���������ش����اب����ق  ال�����رو������ش�����ي 
ليتفيننكو مبادة البولونيوم امل�شعة 
يف لندن يف 2006. وحّمل حتقيق 
هذا  م�شوؤولية  مو�شكو  بريطاين 

الت�شميم.
وقال جون�شون اأمام النواب “اأوؤكد 
اأدل�����ة ت�شري  اأن�����ه يف ح����ال ظ���ه���رت 
حكومة  ف���اإن  دول���ة  م�شوؤولية  اىل 
منا�شب  ب�����ش��ك��ل  ����ش���رتد  ج��الل��ت��ه��ا 
باأنها  رو���ش��ي��ا  وو����ش���ف  وحازم”. 
“قوة �شارة ومزعزعة لال�شتقرار 

يف جوانب كثرية«.
ونددت زاخاروفا باتهامات ل ا�شا�س 
لها من ال�شحة وجهت اىل مو�شكو 
اإعطاء  اىل  ت��ه��دف  اأن���ه���ا  م���وؤك���دة 

يف  الره���اب  مكافحة  �شرطة  قائد 
اأع��ل��ن يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا م����ارك راويل 
الوقت  “الهدف يف  اأن  �شابق  وق��ت 
احل��ايل هو حتديد ما ال��ذي جعل 
هذين ال�شخ�شن ي�شابان مبر�س 
اىل  ن�����������داءات  ووج��������ه  خطري”، 
�شهود. وُع��رث الأح��د على �شريغي 
66 ع��ام��ا وهو  ���ش��ك��ري��ب��ال ال��ب��ال��غ 
ال�شتخبارات  يف  ���ش��اب��ق  ك��ول��ون��ي��ل 
الوعي  فاقدا  الرو�شية،  الع�شكرية 
33 عاما،  البالغة  ابنته يوليا  مع 
للت�شوق  م��رك��ز  ام����ام  م��ق��ع��د  ع��ل��ى 
جنوب  �����ش����ال����زب����وري  م���دي���ن���ة  يف 
ان��ك��ل��رتا. وي��خ�����ش��ع الرجل  غ���رب 
ملادة  تعر�شهما  اث��ر  لعالج  وابنته 
جم��ه��ول��ة وه��م��ا يف ح��ال��ة حرجة 

رو�شيا.   �شد  للحملة  جديد  زخ��م 
�شتنتهي  ال��ق�����ش��ة  ه���ذه  واأ����ش���اف���ت 
من  اتهامات  توجه  اأول  كالعادة: 
اأ����ش���ا����س، ث���م ي��ب��ق��ون الأم����ور  دون 
ال�شحافيون  ي��ع��رف  ول���ن  ���ش��ري��ة 
ما  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون  ول  ال�����ش��ع��ب  ول 
اأعقاب  ويف  ف���ع���ال.  ح�����ش��ل  ال�����ذي 
الوزارية  “كوبرا”  جلنة  اجتماع 
الطوارئ  ح���الت  يف  تنعقد  ال��ت��ي 
امل���ت���ح���دة،  امل���م���ل���ك���ة  ال���وط���ن���ي���ة يف 
رود  ام��ب��ري  الداخلية  وزي���رة  دع��ت 
هدوئنا”.  ع��ل��ى  “احلفاظ  اىل 
املادة  ع��ن  امل��زي��د  “لنعرف  وق��ال��ت 
�شت�شّرح  وال�����ش��رط��ة  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
اأن  اىل  م�������ش���رية  الظهر”  ب���ع���د 
وكان  طويال«.  “�شيكون  التحقيق 

واأ�شارت  املنطقة.  يف  م�شت�شفى  يف 
ال�شرطة  ان  �شي اىل  بي  بي  �شبكة 
املخترب  يف  اخل������رباء  م���ن  ط��ل��ب��ت 
قرب  داون  ب��ورت��ون  يف  الع�شكري 
املادة  طبيعة  حت��دي��د  ���ش��ال��زب��وري، 

التي ا�شتخدمت لت�شميمهما.
الفيزياء  ب���روف�������ش���ور  وا���ش��ت��ب��ع��د 
ال���ط���ب���ي���ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى روي������ال 
برك�شري مالكوم �شبريين اأن يكونا 
“بع�س  وق���ال  ب��اإ���ش��ع��اع��ات.  ا�شيبا 
العوار�س امل�شار اليها جتعلنا نفكر 
مبادة كيميائية، رغم اأنه ل ميكن 
الفر�شيات  وك��رثت  ذل���ك«.  تاأكيد 
الت�شميم  ح����ول  الأرب�����ع�����اء  ام�������س 
اذ  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  ال�����ش��ح��اف��ة  يف 
اىل  �شان”  “ذي  �شحيفة  ا���ش��ارت 

جلنة عربية تبحث �لت�سدي 
لنيل  ����س��ر�ئ��ي��ل  مل�ساعي 
�لأم��ن مبجل�س  ع�سوية 

•• القاهرة -وام:

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���وزاري���ة 
مل�شاعي  الت�شدي  مبواجهة  املعنية 
ع��ل��ى ع�شوية  ل��ل��ح�����ش��ول  ا���ش��رائ��ي��ل 
لعام  الأم����ن  دائ��م��ة يف جمل�س  غ��ري 
2019 -2020 اجتماعا لها ام�س 
على  وذل��ك  العربية  اجلامعة  مبقر 
برئا�شة  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م�شتوى 
ابراهيم  ال����ع����راق  خ���ارج���ي���ة  وزي������ر 
الجتماع  يف  �����ش����ارك  اجل����ع����ف����ري. 
املغرتبن  ���ش��وؤون  و  وزي��ر اخلارجية 
وزير  و  املالكي  ري��ا���س  الفل�شطيني 
الدولة لل�شوؤون الأفريقية ال�شعودي 
العام  الأم��ن  بح�شور  قطان  اأحمد 
الغيط  اأب��و  اأحمد  العربية  للجامعة 
فل�شطن  ل�شوؤون  امل�شاعد  الأم��ن  و 
بجامعة  املحتلة  العربية  والأرا���ش��ي 
اأبو  �شعيد  ال��دك��ت��ور  العربية  ال���دول 
علي، والأمن العام امل�شاعد ال�شفري 
ح�شام زكي. ونظرت اللجنة الوزارية 
يف نتائج ما مت اإجنازه من قبل اللجنة 
على م�شتوى املندوبن يف اجتماعيها 
ال�شابقن من خطط العمل للتحرك 
للت�شدي مل�شاعي ا�شرائيل للح�شول 
دائمة يف جمل�س  على ع�شوية غري 

الأمن 2020-2019.
ق��رار جمل�س  واأك��دت �شرورة تنفيذ 
ال�شاأن  بهذا   8118 رق��م  اجلامعة 
مقومات  ان����ط����ب����اق  ل����ع����دم  وذل�������ك 
ال���رت����ش���ح مب����وج����ب م���ي���ث���اق المم 
امل���ت���ح���دة ب��و���ش��ف��ه��ا ق�����وة اح���ت���الل 
النتهاكات  م��ن  ط��وي��ل  ���ش��ج��ل  ذات 
اجل�شيمة لقرارات ال�شرعية الدولية 
ال����دويل وحقوق  ال��ق��ان��ون  وم���ب���ادئ 
الأع�شاء  ال�����دول  ودع�����وة  الن�����ش��ان 
من  اخلطري  الأم���ر  لهذا  للت�شدي 
واملتعددة  الثنائية  عالقاتها  خ��الل 

الأطراف . 

وارادت هذه الهيئة التمثيلية ال�شيا�شية لليهود يف فرن�شا ان 
يكون احلدث كبريا بنقلها مكان اللقاء اىل قاعة كارو�شيل 
اللوفر الو���ش��ع والف��خ��م من اي فندق.  حتت ه��رم متحف 
لوكالة  كاليفا  فرن�شي�س  التمثيلي  املجل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
فاأمام  فران�س بر�س “انها مبادرة حيال رئي�س اجلمهورية”. 

هرم اللوفر القى ماكرون خطابه الرئا�شي الأول.
وقد دعي اكرث من 800 �شخ�س اىل امل�شاركة يف هذا الع�شاء 
الذي حتول اىل حدث ل مثيل له يف احلياة العامة الفرن�شية 
وزراء  من  ال�شيا�شين  امل�شوؤولن  ج��ذب  على  قدرته  ب�شبب 
وب��رمل��ان��ي��ن، وك��ذل��ك ���ش��ف��راء ورج���ال دي��ن وروؤ����ش���اء �شركات 

وم�شوؤولن نقابين و�شخ�شيات من و�شائل العالم.

••باري�س-اأ ف ب:

يقيم املجل�س التمثيلي للموؤ�ش�شات اليهودية يف فرن�شا م�شاء 
ال���ذي يح�شره  ال�شنوي  ع�����ش��اءه  ب��اري�����س  الرب��ع��اء يف  ام�����س 
م�شوؤولون �شيا�شيون عديدون ودعي اإليه الرئي�س اميانويل 
ا�شتمرار  ب�شاأن  ان��ت��ق��ادات  ي��واج��ه  ان  يتوقع  ال���ذي  م��اك��رون 
على  ازده��اره��ا  او  “يومي”  ب�شكل  ال�شامية  م��ع��اداة  ا�شكال 

النرتنت.
الول  للمجل�س،  وال��ث��الث��ون  الثالث  الع�شاء  ه��ذا  و�شيكون 
املا�شي  العام  الذي يح�شره ماكرون كرئي�س بعد م�شاركته 

كمر�شح لنتخابات الرئا�شة.

ي�شكل  جمهوري  ع�شاء  “انه  كاليف���������ا  فرن�شي�س  وق�������������ال 
بلدنا”،  �شلطات  مع  ومبا�شر  �شريح  اآراء  لتب���������ادل  فر�شة 
معربا عن اعت������زازه بقدرته على جمع “ال�شاحة ال�شيا�شية 
باكملها با�شتثناء متطرفيها” فيه. ومن جديد لن يح�شر 
هذا  امل��ت��م��ردة  فرن�شا  او  الوطنية  اجلبهة  حل��زب  اي ممثل 

الع�شاء.
ثالثية  خطة  على  جهتها  من  الفرن�شية  احلكومة  وتعمل 
ثانية ملكافحة العن�شرية ومعاداة ال�شامية لالأعوام 2018-
2020، �شيخ�ش�س جزء كبري منها للكراهية على �شبكات 

التوا�شل الجتماعي.
اعلن  بعدما  �شيلن  ق�شية  اخ���ريا  الع�شاء  على  و�شتطرح 

ال��ن��ا���ش��ر ان��ط��وان غ��ال��ي��م��ار ان���ه ل��ن يتخلى ع��ن اع����ادة ن�شر 
املوؤلفات املعادية لل�شامية لهذا الكاتب.

با�شتثناء  م�شلحة  اي  هناك  لي�س  كاليفا  فرن�شي�س  وق��ال 
هذه  ن�شر  لإع��ادة  لل�شامية  املعادية  الكراهية  من  مزيد  بث 
نقدية  درا���ش��ة  الع�شاء  خ��الل  املجل�س  و���ش��ي��وزع  الكتيبات. 

للكاتب خالل الع�شاء.
ويرى كاليفا انه ل يكفي مكافحة معاداة ال�شامية يف الحياء 

ال�شعبية “التي نراها ب�شهولة اكرب لأنها اأن�شط«. 
امل��ع��اداة لل�شامية  اليقظة حيال ه��ذه  التزام  ان��ه يجب  وق��ال 
التي تعود اىل الثالثينات وتبقى يف الظل م�شتعدة للظهور 

يف اول فر�شة.

ال��ت��ي ت��راك��م��ت ع��ل��ى ب��ع�����س ال����دول ل��ل�����ش��ن. واأ�شاف 
“الوليات املتحدة قلقة من بع�س القرو�س ال�شينية 
التي تعيد الديون الثقيلة اإىل الدول بعد فرتة لي�شت 
املالية  املوؤ�ش�شات  م��ن  اإع��ف��اءات  تلقيها  م��ن  بالطويلة 

الدولية«.

اأكرث من دائرة  املوؤلفة من  الدوائر  دائ��رة �شغرى يف 
بع�س  يف  �شديدة  �شتكون  املناف�شة  اأن  ويبدو  �شغرى. 

•• نريوبي-رويرتز:

اإىل  تيلر�شون  ريك�س  الأمريكي  اخلارجية  وزير  توجه 
الدبلوما�شية  زيارته  م�شتهل  الأربعاء يف  ام�س  اإثيوبيا 
الأوىل لأفريقيا التي ي�شعى خاللها لتعزيز التحالفات 
ي��زداد تقاربها مع ال�شن فيما يتعلق  ق��ارة  الأمنية يف 

بامل�شاعدات والتجارة.
يزال كثري من م�شوؤوليها  تيلر�شون منطقة ل  وي��زور 
يذكرون ما تردد عن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
من اأنه و�شف دولها باأنها حثالة يف يناير كانون الثاين. 

ونفى ترامب لحقا اأنه اأطلق هذا الو�شف.
على  �شريكز  تيلر�شون  اإن  اأمريكيون  م�شوؤولون  وق��ال 
والتجارة  ال�شتقرار  وتعزيز  الإره����اب  مكافحة  �شبل 

وال�شتثمار خالل جولته التي ت�شتغرق اأ�شبوعا.
مي�شون  ج���ورج  جامعة  اأم���ام  كلمة  يف  تيلر�شون  وق���ال 
تف�شي  �شفره  م��ن  قليل  قبل  الول  اأم�����س  فرجينيا  يف 
له من  ع��دد ل ح�شر  ب�شرقة م�شتقبل  يهدد  الإره���اب 
اأفريقيا  امل��ت�����ش��ددي��ن يف  ه��ج��م��ات  اأن  واأ����ش���اف  ال��ن��ا���س. 
حوايل  من  �شنويا  هجوم   1500 من  لأك��رث  ارتفعت 
وقال “اإذا تركنا هذا العدد  300 هجوم عام 2009. 
امل�شتقبل  يف  اأم���ل  ول  عمل  دون  ال�شبان  م��ن  امل��ت��زاي��د 

ل�شتغالل  الإره��اب��ي��ن  اأم����ام  ج��دي��دة  �شبال  ف�شنفتح 
اجليل اجلديد وتبديد ال�شتقرار وحتويل احلكومات 

الدميقراطية عن م�شارها«.
كم�شاعدات  دولر  مليون   533 تقدمي  ع��ن  اأع��ل��ن  ث��م 
اإ�شافية للدول املت�شررة من اجلفاف وال�شراعات.

اأفريقيا  اأن يزور تيلر�شون قوتن يف �شرق  ومن املقرر 
وكينيا،  الأف��ري��ق��ي،  الحت���اد  مقر  حيث  اأث��ي��وب��ي��ا،  هما 
حركة  يف حماربة  املتحدة  للوليات  حليفان  وكالهما 

ال�شباب الرهابية بال�شومال.
ت�شت�شيف  التي  جيبوتي  ي��زور  اأن  اأي�شا  املنتظر  وم��ن 

قواعد ع�شكرية اأمريكية وفرن�شية و�شينية.
ونيجرييا،  ت�شاد  تيلر�شون  �شيزور  اأفريقيا  غ��رب  ويف 
وكالهما منتجان رئي�شيان للنفط ويكافحان لحتواء 

مترد جماعة بوكو حرام الرهابية.
الق�شايا  على  اأ�شا�شا  رك��ز  ترامب  اإن  حمللون  ويقول 
وتركيا  ال�شن  فيه  تعزز  وق��ت  يف  اأفريقيا  يف  الأمنية 
والتجارية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا  اأخ�����رى  ودول 

بالقارة.
وقال دون ياماموتو م�شاعد وزير اخلارجية الأمريكي 
ل��ل�����ش��وؤون الأف���ري���ق���ي���ة ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ن ي����وم الث���ن���ن اإن 
الديون  حجم  من  قلقون  الأمريكين  الدبلوما�شين 

•• بريوت-اأ ف ب:

األف �شخ�س بينهم عدد قيا�شي من الن�شاء  قدم نحو 
امل���ق���ررة يف  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ط��ل��ب��ات تر�شحهم 
مايو املقبل، يف ا�شتحقاق �شيجري للمرة الأوىل منذ 
ت�شعة اأعوام، وفق ما اأوردت الوكالة الوطنية لالإعالم 

الر�شمية يف لبنان.
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية اأن 976 مر�شحاً، 
بينهم 111 مر�شحة )11،4 باملئة( �شيتناف�شون على 

128 مقعداً ي�شكلون املجل�س النيابي.
وي�شكل عدد الن�شاء املر�شحات �شابقة يف لبنان، بعدما 
 706 اج��م��ايل  م��ن  فقط   12 على  ع��دده��ن  اقت�شر 
النتخابات  يف  تر�شحهم  بطلبات  تقدموا  مر�شحن 

الأخرية يف عام 2009.
ومن بن الن�شاء املر�شحات عدد كبري من النا�شطات 
يقدمن  وح��ق��وق��ي��ات  واع��الم��ي��ات  امل���دين  املجتمع  يف 

تر�شيحهن للمرة الأوىل.
وجتري يف لبنان يف ال�شاد�س من مايو املقبل انتخابات 
مدد  بعدما   ،2009 ال��ع��ام  منذ  الأوىل  ه��ي  برملانية 
املجل�س احلايل وليته ملرتن خالل ال�شنوات املا�شية 
ال��ت��وت��رات الأمنية على وق��ع احل��رب يف �شوريا  ج��راء 

املجاورة والفراغ ال�شيا�شي الذي ا�شتمر اأ�شهراً طويلة، 
قبل التو�شل اىل ت�شوية �شيا�شية نهاية العام 2016 
وت�شكيل  للجمهورية  رئي�س  انتخاب  ا�شا�شها  على  مت 

حكومة جديدة.
يق�شم  لالنتخاب�ات  جدي���������داً  قانون�����اً  لبن����ان  واأق��ر 
اأ�شا�س  على  ويق������وم  انتخابي�������ة  دائرة   15 اىل  لبنان 
للمرة  الن�شبي  النظ������ام  وي��ع��ت��م��د  مغلق�������ة  ل��وائ��ح 

الأوىل.
ينتمي  ال��ذي  لبن��������ان،  يف  الربملان  مقاع����������د  وتتوزع 
امل�شيحين  ب��ن  م��ن��ا���ش��ف��ة  ط��ائ��ف��ة،   18 اىل  ���ش��ك��ان��ه 
العامل  ن���وع���ه يف  م���ن  ف���ري���د  ع����رف  وامل�����ش��ل��م��ن، يف 

العربي.
وقدره  مبلغا  ���ش��ددوا  ال��ذي��ن  املر�شحن  على  ويتعن 
دولر(   5000 )نحو  لبنانية  ل��رية  مالين  ثمانية 
لقاء ت�شجيل طلبات تر�شيحهم، ان ين�شووا يف لوائح 

انتخابية حتى 26 مار�س.
و�شيتم ا�شتبعاد كل من مل يتمكن من ذلك خالل هذه 
املدة وفقا للقانون اجلديد الذي ين�س على وجوب اأن 
اأدن��ى من عدد  املئة كحد  اأرب��ع��ن يف  ت�شم كل لئحة 
املقاعد يف الدائرة النتخابية، اأي مبا ل يقل عن ثالثة 
مقاعد، واأن تت�شمن مقعداً واحداً على الأقل من كل 

وتابع “نرى دول لديها ديون بن�شبة 50 يف املئة و100 
يف املئة ويف اإح��دى احل��الت 200 يف املئة من اإجمايل 

الناجت املحلي ب�شبب قرو�س مي�شرة من ال�شن«.
اأكرب  لت�شبح  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ال�شن  وتقدمت 

�شريك جتاري لأفريقيا عام 2009.

حيث  الثانية،  ب��ريوت  دائ���رة  يف  وخ�شو�شاً  ال��دوائ��ر، 
اعلن 117 �شخ�شا تر�شحهم ل�شغل 11 مقعداً.

الثاليوم  م���ادة  ا�شتخدام  اح��ت��م��ال 
“ذي  ال�شاّمة فيما ذكرت �شحيفة 
تلغراف” اأن الت�شميم ح�شل عرب 
الذي  اك�س”،  “يف  الأع�����ش��اب  غ��از 
غري  الأخ  قتل  عملية  يف  ا�شتخدم 
ال�شمالية  ك��وري��ا  لزعيم  ال�شقيق 
�شباط/فرباير  كيم جونغ-اون يف 

2017 يف ماليزيا.
تاميز”،  “ذي  �شحيفة  وبح�شب 
ظروف  �شيتناولون  املحققن  فان 
�شكريبال،  ���ش��ريغ��ي  زوج����ة  م���وت 
ليودميال التي توفيت عام 2012 
ال�شرطان،  مب��ر���س  ا�شابتها  بعد 
�شان  يف  الك�شندر  اب��ن��ه  م��وت  واىل 

بطر�شبورغ العام املا�شي.
يف  حتقيقاتها  ال�شرطة  وت��وا���ش��ل 
الت�شوق  م��رك��ز  يف  امل��ن�����ش��اآت  بع�س 
ا�شتعادة  ���ش��ال��زب��وري، حم��اول��ة  يف 
حتركات الكولونيل ال�شابق وابنته. 
وقد تناول الغداء يف مطعم “بيتزا 
حانة  يف  �شرابا  واحت�شيا  زيزي” 
“ذي ميل” التي ل تزال مغلقة.

وقد ُفر�س طوق اأمني “احتياطي” 
يف م��ن��ط��ق��ة مت��ت��د ع��ل��ى ن��ح��و 35 
ال��ت�����ش��وق. واُتهم  ك��ل��م م���ن م��رك��ز 
���ش��ك��ري��ب��ال وه����و عميل  ���ش��ريغ��ي 
الع�شكرية  ال�شتخبارات  يف  �شابق 
العظمى”  ب”اخليانة  الرو�شية، 
ال�شتخبارات  اىل  معلومات  لبيعه 
الربيطانية بدءا من عام 1995 
وحكم عليه بال�شجن 13 عاما عام 
2006. ويف 2010، كان من بن 
بن  تبادلهم  مت  ال��ذي��ن  امل�شاجن 
مو�شكو من جهة ولندن ووا�شنطن 
بعدها يف  ليقيم  اأخ���رى،  من جهة 

انكلرتا.
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�إطالق �سر�ح طالبة جلوء بعد رفعها دعوى على �إد�رة تر�مب 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اإن  ابنتها  مع  املتحدة  للوليات  اللجوء  تطلب  كوجنولية  ام��راأة  قال حمامي 
ال�شلطات الحتادية اأطلقت �شراحها، وذلك بعدما اتهمت اإدارة الرئي�س دونالد 
الحتاد  وذك��ر  ح��ق.  وج��ه  دون  اأطفالهم  ع��ن  مثلها  مهاجرين  بف�شل  ت��رام��ب 
اإليها يف  اأ�شري  التي  امل��راأة،  اأن  الأول  اأم�س  بيان  املدنية يف  للحريات  الأمريكي 
واإر�شال  دييجو  �شان  يف  احتجازها  بعد  �شراحها  اأطلق  اإل،  بال�شيدة  الدعوى 
قبل  �شيكاجو  اإىل  اأع��وام  �شبعة  العمر  من  البالغة  ابنتها  الحتادية  ال�شلطات 
اأربعة اأ�شهر. وقال يل جيلرينت املحامي بالحتاد والذي ميثل املراأة يف املحكمة 
املمار�شات  بابنتها فورا. و�شنوا�شل حماربة مثل هذه  يلتئم �شملها  اأن  “ناأمل 
اللجوء  الأم هي طالبة  ب��اأن هذه  القول  لأن��ه ي�شعب  البالد  اأنحاء  املروعة يف 

اأن  املدنية  احل��ري��ات  احت��اد  وذك��ر  ابنتها«.  اأو  ابنها  منها  انتزع  التي  الوحيدة 
املراأة اأتت بابنتها اإىل الوليات املتحدة فرارا من العنف يف جمهورية الكوجنو 
املحكمة  اأم��ام  دع��وى  رفعت  امل��راأة  اأن  ق�شائية  وثائق  واأظهرت  الدميقراطية. 
واتهمت  �شباط،  فرباير   26 يف  كاليفورنيا  يف  اجلنوبية  باملقاطعة  اجلزئية 
فيها اإدارة ترامب بانتهاك حقوق يكفلها الد�شتور وخرق قانون احتادي يحمي 
طالبي اللجوء وكذلك توجيهات احلكومة نف�شها. وجتري ال�شلطات يف العادة 
مقابالت مع طالبي اللجوء، واإذا تبن اأن هناك خطرا حقيقيا عليهم اإن هم 
يف  طلباتهم  ملوا�شلة  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البقاء  فباإمكانهم  لبالدهم  ع��ادوا 
حمكمة خمت�شة ب�شوؤون الهجرة. ودفعت الطعون الق�شائية اإىل فر�س قيود 
اإطالق  ع��ادة  احلكومة  وتقرر  الهجرة،  مراكز  الأط��ف��ال يف  احتجاز  م��دة  على 

�شراح الآباء مع اأطفالهم اإىل حن البت يف طلبات اللجوء.
 

عر�قي كندي يقر بدوره يف هجوم على قاعدة �أمريكية يف �لعر�ق 
•• نيويورك-رويرتز:

اأق��ر م��واط��ن كندي م��ن اأ���ش��ل ع��راق��ي بالذنب يف ات��ه��ام ب��اأن��ه �شاعد 
اأمريكية يف املو�شل  يف تدبري الهجوم ب�شاحنة ملغومة على قاعدة 

بالعراق عام 2009 والذي اأ�شفر عن مقتل خم�شة جنود.
اأحد بنود  واأق��ر ف��اروق خليل حممد عي�شى )50 عاما( بالذنب يف 
التهام بالتاآمر لقتل اأمريكين. وت�شل عقوبة التهام اإىل ال�شجن 
املوؤبد لكن ممثلي الإدعاء وافقوا على حكم بال�شجن ملدة 26 عاما 
القا�شية روزلن  اأعلنته  العقوبة  اتفاق تفاو�شي لتخفيف  مبوجب 

مو�شكوبف يف بروكلن.
وقالت  التف�������اق.  ذلك  �ش������تقبل  كان����ت  اإذا  ما  القا�شية  تقرر  ومل 

اإقراره  �شحب  لعي�شى  يتاح  ف�ش�������وف  قبول������ه  ق���������ررت  حال  يف  اإن��ه 
بالذنب.

اإن ممثلي  املحكمة  يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  م�شاعد  ب��ال��دوي��ن  بيرت  وق���ال 
الإدعاء ت�شاورا مع عائالت �شحايا الهجوم واإن بع�شهم اأيد التفاق 

فيما عار�شه اآخرون.
وعي�شى من مواليد العراق ويحمل اجلن�شيتن العراقية والكندية. 
وكان قد اعتقل يف ايدمونتون يف األربتا عام 2011 ويعرف اأي�شا 

با�شم �شيف الدين طاهر �شريف.
وقال الإدعاء اإن عي�شى تاآمر خالل اإقامته يف كندا مع جمموعة من 
املت�شددين التي نفذت تفجريا انتحاريا يف العا�شر من اأبريل ني�شان 

عام 2009 على قاعدة ماريز الأمريكية يف املو�شل.

    مل يكن بالإمكان 
قبل  امل�ضهد  ت�ضّور 
ــيــع.  ــاب ــض بــ�ــضــعــة اأ�
– اون  كــيــم جــونــغ 
�ضعادته  يخفي  ل 
وغـــبـــطـــتـــه وهــــو 
يــتــجــاذب اأطــــراف 
ممثلي  مع  احلديث 
ماأدبة  حول  �ضيول، 

عامرة.
لقد راوغ الزعيم الكوري ال�شمايل 
يف  ب����ان����خ����راط����ه  ت�����رام�����ب  ادارة 
اقرتحتها  التي  الوملبية  الهدنة 
توقفت  اجلنوبية.  ك��وري��ا  ج��ارت��ه 
والبال�شتية  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ج��ارب 
عامن.  م���ن���ذ  ت�����ش��اع��ف��ت  ال���ت���ي 
وه���ك���ذا وا���ش��ع��ا ي����ده ع��ل��ى قلبه، 
فجاأة  ال�����ش��اب  “املار�شال”  لب�س 
�شيعقد  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي.  ب���دل���ة 
ك��ي��م ق��م��ة ت��اري��خ��ي��ة م���ع نظريه 
اأبريل  نهاية  جاي  مون  اجلنوبي 
التي متّزق  ال�شائكة  على احلدود 
 ،1953 �شبه اجل��زي��رة منذ ع��ام 
ُيعرّب عن  م��رة،  ان��ه لأول  خا�شة، 
“نزع  ل��ل��ح��دي��ث ع���ن  ا����ش���ت���ع���داده 
تطلبه  ك��م��ا  النووي”  ال�����ش��الح 
الأق��ل، ه��ذا ما  او على  وا�شنطن، 
اجلنوبي  الكوري  املبعوث  يوؤكده 
العائد  ي�����ون�����غ،  اي�������وي  ت�������ش���ون���غ 
الثالثاء من مهمة كوماندو�س يف 
بيونغ يانغ بهدف متديد النفراج 
اله�س بن ال�شمال واجلنوب. هل 
هو ���ش��ادق؟ حتى دون��ال��د ترامب 
لأحدث  وفقا  ي�شّدقه،  اأن  يريد 
م�شت�شاريه  ان  ال  الت�شريحات، 
ملمو�شا  دل��ي��ال  اأول  ي�����ش��رتط��ون 
على ا�شتعداده لتفكيك تر�شانته.
ن��ث��ق يف �شيول؟      ه��ل مي��ك��ن ان 
تريد  اإدارة مون  ان  وارد..  ال�شك 
اإطالة �شهر ع�شل األعاب بيون�شانغ 
ب���اخ���رتاق دب��ل��وم��ا���ش��ي، م��ن اأجل 
جت����ن����ب ����ش���ب���ح �����ش����رب����ة وق���ائ���ي���ة 
وخيمة.  ع��واق��ب  ذات  اأم��ري��ك��ي��ة، 

جتميد الختبارات ل يعني وقف 
اإنتاج الأ�شلحة.

يد ممدودة اأم خديعة؟
ال�شمايل  ال��زع��ي��م  ان��ق��الب  ان     
ايل  كيم جونغ  وال���ده  بيد  ُي��ذّك��ر 
امل���م���دودة يف اجت����اه ج����ورج دبليو 
الل���ف���ن. وكان  ب���داي���ة  ب��و���س يف 
ال��رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري ق���د و�شع 
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ع��ل��ى ق��ائ��م��ة حمور 
ال�شر يف اأعقاب 11 �شبتمرب قبل 
اأن يجل�س يف الأخ��ري على طاولة 

املحادثات النووية. 
���ش��ل��ف��ه، ي�شرتط     وع��ل��ى غ����رار 
ترعرع  ال��ذي  ال�شاب،  الدكتاتور 
النووي  ال�شالح  نزع  �شوي�شرا،  يف 
م���ق���اب���ل ����ش���م���ان���ات اأم����ن����ي����ة من 
ج���ان���ب ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، دون 
يف  ول��ك��ن  بالتف�شيل.  حت��دي��ده��ا 
ذلك  ان  لل�شمال،  امل�شفرة  اللغة 
املناورات  ب��اإن��ه��اء  امل��ط��ال��ب��ة  يعني 
�شبه  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ان�شحاب  ال��ن��ه��اي��ة  ويف  اجل���زي���رة، 
ام����ري����ك����ي  ج�����ن�����دي   28500
اجلنوبية..  ك��وري��ا  يف  املنت�شرين 
�شيناريو ل ميكن ت�شوره بالن�شبة 
للبنتاغون.   ان التاريخ يتلعثم.. 
وع����دت  ان  ���ش��ب��ق   ،2005 ع�����ام 
بيونغ يانغ بالتخلي عن طموحها 
النووي مقابل تنازلت من حيث 
القت�شادية. يف  وامل�شاعدة  المن 
ال��ع��ام ال��ذي ت��اله، اأج���رى النظام 
�شادما  ل����ه،  ن����ووي  اخ��ت��ب��ار  اأول 
العامل. ال ان هذا النقالب، اجرب 
جورج دبليو بو�س يف النهاية على 
العودة اىل احلوار يف نهاية فرتة 
ا�شتعادة �شورته  اأمل  وليته على 

الدبلوما�شية. 
   ويف ظل اأوباما، اأكد وزير الدفاع 
اإن��ه ل ينوي �شراء  روب��رت غيت�س 
لتربير  م���رت���ن،  اجل������واد  ن��ف�����س 
للمفاو�شات  ا����ش���ت���ع���داده  ع�����دم 
الأ�شهر  و���ش��ت��ق��ول  ال�����ش��م��ال.  م��ع 
كتاب  م��وؤل��ف  ك���ان  اإذا  م��ا  املقبلة 
�شخ�شيا،  ت��رام��ب  ال�شفقة،  ف��ن 
ال��غ��ط�����س يف هذه  ���ش��ي��ج��روؤ ع��ل��ى 
امل�����ش��اوم��ة ال��ن��ووي��ة اخل��ط��رة.. يف 
الأثناء، باإمكان كيم اأن يتنف�س.

عن لوبوان الفرن�ضية

الو�شط  ي�������ش���ار  رئ���ي�������س  وي�������ش���ّر 
كيم  بن  الو�شيط  دور  لعب  على 
وترامب مع خطر جتميل الأ�شياء 
ديناميكية احلوار.  للحفاظ على 
بالن�شبة  ال�شماء  من  نعمة  وه��ذه 
اأ�شبح يف موقع قوة.     لكيم، الذي 
الكوريون  امل��ب��ع��وث��ون  و���ش��ي��ت��ج��ه 
رئي�س  را�شهم  وعلى  اجلنوبيون، 

ال�شمايل  ال�����ك�����وري  الق���ت�������ش���اد 
اورا�شيا  جمموعة  وت��رى  اله�س. 
الغ�����واء  ه���ج���وم  ان  م����ذك����رة،  يف 
اىل و�شع  �شك  دون  “يهدف  هذا 
المريكي  ال��ت��ح��ال��ف  يف  اإ���ش��ف��ن 
الوقت  وك�شب  اجلنوبي،  الكوري 
ال�شواريخ  م����ن  امل����زي����د  لإن����ت����اج 
لأن  للقارات،  العابرة  البالي�شتية 

الدبلوما�شية،  امل��ب��ادرة  زم��ام  كيم 
ويك�شر ا�شوار عزلة متزايدة منذ 
العقوبات.  ب�����ش��ب��ب  اأ���ش��ه��ر،  ع���دة 
ي�شرح  ورط����ة.  يف  “الأمريكيون 
ما�شون ريت�شي، الأ�شتاذ يف جامعة 
اخلارجية  ل��ل��درا���ش��ات  ه��ان��ك��وك 
يف ���ش��ي��ول، اإن��ه��م م�����ش��ط��رون ملنح 

فر�شة للتفاو�س«. 

ج�����ه�����از امل�����خ�����اب�����رات امل���خ�������ش���رم 
���ش��وه ه���ون، ال��ي��وم اخل��م��ي�����س اىل 
�شرية  ر���ش��ال��ة  حاملن  وا�شنطن 
اىل البيت  “املر�شد العلى”  من 

البي�س.

»الأمريكيون يف ورطة«
   بهذا التطور الدراماتيكي، ياأخذ 

يف هذه املرحلة مبا انه ل ي�شع يف 
امليزان التقدم البالي�شتي النووي 
املده�س الذي حققته التجارب يف 

ال�شنوات الأخرية. 
ي��رى العديد من     يف وا�شنطن، 
مناورة  ي���ح���دث  م���ا  يف  اخل������رباء 
الوقت  ل����رب����ح  ب���ح���ت���ة  ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
على  العقوبات  قب�شة  وتخفيف 

انها  ي����ان����غ  ب����ي����ون����غ  وت�����ق�����ول     
لتجميد جتاربها خالل  م�شتعدة 
املتحدة.  الوليات  مع  املفاو�شات 
لكيم  بالن�شبة  اوىل  �شابقة  وه��ذه 
ال���ذي جت��اه��ل جميع  اأون،  ج��ون��غ 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة منذ  ال�����دع�����وات 
و�شوله اإىل ال�شلطة عام 2011. 
غري ان هذا التنازل ل يكلفه �شيئا 

عودة الوفد الكوري اجلنوبي اىل بالده قبل ال�شفر اىل وا�شنطن التقارب  قناعة ام م�شرحية؟

هل هو ال�شرخ بن مون وترامب..

ع�شاء فاخر يوحي بعهد كوري جديد..ولكن هل �شتلغى احلواجز بن الكوريتن؟

تريد �إد�رة مون �إطالة �سهر �لع�سل باخرت�ق دبلوما�سي من �أجل جتنب �سبح �سربة وقائية �أمريكية
بهذ� �لتطور �لدر�ماتيكي ياأخذ كيم زمام �ملبادرة �لدبلوما�سية، ويك�سر عزلة تتز�يد منذ عدة �أ�سهر

باإمكانه اأن يتنف�س ال�ضعداء:

�لكوريتان: كيم جونغ ي�سغط على �لزر �لدبلوما�سي...!
�ضتك�ضف الأ�ضهر القادمة ما اإذا كان موؤلف كتاب فن ال�ضفقة �ضيجروؤ على الغط�س يف هذه امل�ضاومة النووية 

ـــع  و�ـــض الـــــهـــــدف   
التحالف  يف  اإ�ضفني 
الكوري  المــريــكــي 
وك�ضب  اجلــنــوبــي 
الــــوقــــت لإنــــتــــاج 
املزيد من ال�ضواريخ 

ُيــذّكــر انــقــالب كيم 
بيد  ـــــن  اي جـــونـــغ 
ــغ ايــل  والــــده جــون
اجتاه  يف  املــمــدودة 
بو�س  دبليو  ــورج  ج
اللفني بــدايــة  يف 

الأمريكيون 
ورطـــــة  يف 
ن  و م�ضطر و
ـــــاء  ـــــط لإع
فـــــر�ـــــضـــــة 
لــلــتــفــاو�ــس 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/التيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لدارة املوؤمترات والندوات
رخ�شة رقم:CN 1516560  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فا�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تراك خلدمات ادارة املرافق
رخ�شة رقم:CN 1367330  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رمال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحراء ل�شالح الطارات وتبديل الزيوت
رخ�شة رقم:CN 1133694  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1080816  بال�شم التجاري مرطبات التقدم 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيفت للت�شميم الداخلي 

رخ�شة رقم:CN 2171916 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

هادف �شعيد هادف حوفان املن�شوري من عن ن�شبته من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ر�شدي م�شطفى طوالبه %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

هادف �شعيد هادف حوفان املن�شوري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل نوع الرخ�شة/ من جتارية اىل حرفية

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم مانت�شو واك

 رخ�شة رقم:CN 1038002 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة فاطمة �شليمان �شعيد الرحمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يي ماجن هاي يي �شو �شاجن %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ت�شانغ بينغ- فونغ

تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمة �شليمان �شعيد الرحمي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الن�شاري للخدمات 

املالية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1065165 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة علي احمد حبيب اخلاجه %22
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد علي الن�شاري من 50% اىل %15 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%63 AL ANSARI HOLDING ا�شافة الن�شاري القاب�شة ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور احمد حبيب اخلاجة

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انفريومينا باور �شي�شتمز 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1012270 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة تي ال جي للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م
T L G COMMERCIAL BROKER LLC 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر �شيف �شعيد غبا�س املري

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمم�شة لبيبة

رخ�شة رقم:CN 1019104 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فا�شل ميليبات فالبيل مويدوين %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد احمد عبداهلل هادي ال�شعدي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حبيب كولت ثوديل مويدوين %24

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد احمد خادم املهريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كولت ثوديل مويدوين
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/حمم�شة لبيبة

LABEEBA ROSTERY
اىل/حمم�شة لبيبة ذ.م.م

LABEEBA ROSTERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تطوير خلدمات التفتي�س 
ال�شناعي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1350602 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/تطوير خلدمات التفتي�س ال�شناعي ذ.م.م

TATWEER INDUSTRIAL INSPECTION SERVICES LLC

اىل/تطوير خلدمات التفتي�س ال�شناعي والتدريب ذ.م.م
TATWEER INDUSTRIAL INSPECTION & TRAINING SERVICES LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذكريات للت�شوير

 رخ�شة رقم:CN 1141065 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ذكريات للت�شوير
MEMORIES FOR OCCASIONS

اىل/فونو بورتريت للت�شوير
NOUVEAU PORTRAIT PHOTO

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النافذة لالثاث املكتبي

رخ�شة رقم:CN 1081055 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شام ابواخلري ابو اخلري الهريجي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد �شعيد احمد ابراهيم من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد �شعيد احمد ابراهيم من 100% اىل %51
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.80*3.50 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/النافذة لالثاث املكتبي
WINDOW OFFICE FURNITURE

اىل/النافذة لالثاث املكتبي ذ.م.م
WINDOW OFFICE FURNITURE LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املغامن لل�شيانة واملقاولت العامة 

وادارة العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1015945 قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري:
 من/�شركة املغامن لل�شيانة واملقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م

AL MAGHANIM MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE LLC

اىل/�شركة املغامن لل�شيانة العامة ذ.م.م
AL MAGHANIM MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها- الفئة اخلام�شة )4100002.6(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية النعيمي

 رخ�شة رقم:CN 1032607 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز ح�شن حممد ح�شن بن �شفوان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد احمد ح�شن عي�شى حممد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معجنات الفوار

 رخ�شة رقم:CN 1065198 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد خمي�س �شالح مبارك اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ماجده خمتار احمد

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

�لقمة �جليدة لتجارة �لرخام و�جلر�نيت ومو�د �لبناء- ذ م م
قرار  انه مبوجب   ، احل�شابات  لتدقيق  العاملية  القمة   / تعلن 

اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 2018/02/26 

املوثق لدى كاتب العدل يف اأبوظبي بحل وت�شفية 

القمة اجليدة لتجارة الرخام واجلرانيت ومواد البناء- ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى   

امل�شفى املعن موابايل رقم 0505915350  فاك�س  026349416  

�س ب 3757  ابوظبي �شارع حمدان  برج الغيث- طابق )17( 

مكتب رقم 32 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45 يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اورانو�س لبيع 

 CN 1130769:و�شيانة اللكرتونيات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد زعول ح�شن �شحاوكات ح�شن %100

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة خلفان علي جمعة الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان علي جمعه الظاهري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتبة ار�س اللوان

رخ�شة رقم:CN 1124167 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي �شيف حمد �شليمان العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي �شيف حمد �شليمان العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بارامبات يو�شف علي %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة باز هاياباتيالت منري %25

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*2.85 اىل 1*5.15

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مكتبة ار�س اللوان

COLOR LAND BOOKSHOP

اىل/مكتبة ار�س اللوان ذ.م.م
COLOR LAND BOOKSHOP LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ار�س اللوان للعاب الطفال وفروعها 

رخ�شة رقم:CN 1109059 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي �شيف حمد �شليمان العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي �شيف حمد �شليمان العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة باز هاياباتيالت منري %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بارامباث يو�شف علي �شرييا عبداهلل %24
تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*2
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/مركز ار�س اللوان للعاب الطفال
COLOR LAND CHILDRENS TOYS CENTER

اىل/مركز ار�س اللوان للعاب الطفال ذ.م.م
COLOR LAND CHILDRENS TOYS CENTER LLC

تعديل ن�شاط/حذف بيع ال�شرطة والقرا�س ال�شمعية والب�شرية الرقمية الفارغة- بالتجزئة )4762001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع العاب الفيديو- بالتجزئة )4759018(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة بطاقات التهنئة والدعوى- باجلملة )4649024(
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ق�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزين لتجارة الدوات ال�شحية وال�شرياميك
رخ�شة رقم:CN 1186135  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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ال�����ذي لعبته  ال��ك��ب��ري  ل���ل���دور  ت��ق��دي��را   
جمعية دبي التعاونية ل�شيادي الأ�شماك 
اإجن�����اح ح���دث م�����ش��اب��ق��ة دب���ي ل�شيد  يف 
2018 التي اختتمت يف دبي  الأ�شماك 
الدورة  هام�س  على  املا�شي  ال�شبت  يوم 
للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�س  من   26
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  ق���ام جم��ل�����س 
اجلمعية  ب��اإه��داء  البحرية  للريا�شات 
درع النادي تقديرا للم�شاهمة الفاعلة.
املهريي  م�شحار  بن  �شعيد  احمد  وق��دم 
اإىل  ال��ن��ادي  درع  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
ع��م��ري ب���ن ع��م��ري م��دي��ر ع���ام جمعية 
الأ�شماك  ل�����ش��ي��ادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  دب����ي 
ع�شو  ح���ارب  اهلل  عبد  بح�شور حممد 
ووجه  التنفيذي.  املدير  الإدارة  جمل�س 
احمد �شعيد بن م�شحار املهريي رئي�س 
اإىل  اجل���زي���ل  ال�����ش��ك��ر  الإدارة  جم��ل�����س 
التعاونية  دب���ي  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
نا�شر  علي  برئا�شة  الأ�شماك  ل�شيادي 
ب��اجل��ب��ال��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل��ل��ف��ت والذي 
ال�����ش��راك��ة ال��دائ��م��ة ب��ن النادي  ي��دع��م 
واملوؤ�ش�شات الوطنية يف الإمارة. وبدوره 
وجه عمري بن عمري مدير عام جمعية 
دبي التعاونية ل�شيادي الأ�شماك ال�شكر 
دبي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل  اجل��زي��ل 
الدويل للريا�شات البحرية على املبادرة 
لفتح ق��ن��وات ال��ت��وا���ش��ل وال�����ش��راك��ة بن 
اجلمعية  اأن  موؤكدا  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

م�شتقبال  ل���ل���ت���ع���اون  ا����ش���ت���ع���داد  ع���ل���ى 
الأن�شطة  ك���اف���ة  لإجن�������اح  ال����ن����ادي  ن����ع 
وال��ف��ع��ال��ي��ات. م��ن ج��ان��ب اآخ���ر توا�شل 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة 
لإجناح  ج��ه��وده��ا  البحرية  للريا�شات 
للكايت  املفتوحة  دبي  بطولة  مناف�شات 
�شن  ���ش��اط��ئ  يحت�شنها  وال��ت��ي  ���ش��ريف 
���ش��ي��ت م����وول اجل��م��ي��ل  يف ج��م��ريا يوم 
املنتخب  غد -اجلمعة- مب�شاركة جنوم 
العامل  م����ن جن�����وم  ون���خ���ب���ة  ال���وط���ن���ي 
مناف�شات  وت��ع��ود  الأوائ�����ل.  وامل�شنفن 
روزنامة  اإىل  ب��ي��ت�����س  ك��اي��ت  وب���ط���ولت 

البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
اأول بطولة  من جديد بعدما ا�شت�شاف 
ال�شياحي  امليناء  يف   2005 ع��ام  دولية 
الريا�شة  جن�����وم  ن���خ���ب���ة  ومب�������ش���ارك���ة 
العاملين وعدد من حمبي هذه الريا�شة 
حيث يجئ تنظيم احلدث بالتعاون مع 
باحتاد  �شريف  للكايت  الإم����ارات  جلنة 
الإمارات لل�شراعية والتجديف احلديث 
يف  البحرية  ال�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن 
 2018-2017 ال���ري���ا����ش���ي  امل���و����ش���م 
عام  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة  وك�شابع 
البطولة  وت�����ش��ت��ق��ط��ب   .2018 زاي����د 

من  نخبة  -اجلمعة-  غ��د  ي��وم  املرتقبة 
�شريف  للكايت  الوطني  منتخبنا  جنوم 
واللذين يحظون بدعم واهتمام مبا�شر 
م���ن جل��ن��ة الإم���������ارات ل��ل��ك��اي��ت �شريف 
اآل  ب��ن ح��م��دان  اأح��م��د  ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة 
نهيان، وي�شم الفريق عددا من املواهب 
املتميزة وهم حممد املن�شوري، وحممد 
ال��ف��ال���ش��ي، و�شامل  ال��ف��ار���ش��ي، ورا����ش���د 
�شامح  واأك��د  املُعيلي.  و�شعيد  ال�شويدي 
ال����ت����دري����ب يف جلنة  م����دي����ر  ال�������ش���غ���ري 
الإمارات للكايت �شريف وامل�شرف الفني 
على املنتخب اأن جنوم املنتخب الوطني 

�شوف ي�شكلون ح�شورا متميزا وقويا يف 
للكايت  املفتوحة  دبي  بطولة  مناف�شات 
اجلمعة  ي��وم  الفئات  جميع  ويف  �شريف 
من  للجمهور  ال���دع���وة  م��وج��ه��ا  امل��ق��ب��ل 
املواهب  على  والتعرف  ال�شتمتاع  اج��ل 

الإماراتية عن كثب.
فئات  8

دبي  ب���ط���ول���ة  ت�����ش��ه��د  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 
امل���ف���ت���وح���ة ل���ل���ك���اي���ت �����ش����ريف ي������وم غد 
ق��ي��ا���ش��ي��ة وكبرية  -اجل��م��ع��ة- م�����ش��ارك��ة 
املحببة  ال���ري���ا����ش���ة  ه�����ذه  ع�������ش���اق  م����ن 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  م��ن  ك��ب��ري  ق��ط��اع  اإىل 
فئات   8 األ��ق��اب  على  �شيتناف�شون  حيث 
)فري  املفتوحة  امل��ه��ارات  ه��ي  خمتلفة 
ونا�شئن  و����ش���ي���دات  ل��ل��رج��ال  ���ش��ت��اي��ل( 
و)هايدروفويل( رجال و�شيدات و)توين 

تيب( رجال و�شيدات ونا�شئن
الربنامج

للمناف�شات  الزمني  الربنامج  يت�شمن 
الر�شمي  الت�شجيل  -اجلمعة-  غد  ي��وم 
منذ ال�شاعة الثامنة �شباحا وملدة �شاعة 
التنويري  الجتماع  انعقاد  ذل��ك  يعقب 
متام  يف  وامل�����ش��ارك��ات  امل�شاركن  جلميع 
ال�شاعة التا�شعة �شباحا بينما �شتنطلق 
املناف�شات يوم اجلمعة يف الفرتة الأوىل 
اأن  على  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  مت��ام 
ت��ن��ط��ل��ق ال���ف���رتة ال��ث��ان��ي��ة ع��ق��ب �شالة 
اجلمعة وت�شتمر حتى اخلام�شة م�شاًء.

نادي غنتوت ل�سباق �خليل و�لبولو ينظم �ملهرجان �ل�سنوي �لثالث 
مبنا�سبة �ليوم �لريا�سي �لوطني

يف  والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  نظم 
العا�شرة من �شباح اأم�س با�شتاد زايد الرئي�شي 
مبنا�شبة  الثالث  ال�شنوي  املهرجان  بالنادي 
اليوم الريا�شي الوطني الذي جتددت اإقامته 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ فالح بن  برعاية �شمو 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�س 
حتت �شعار )الإم��ارات جتمعنا(، والذي �شهد 
200 فردا من اجلن�شن دعما  م�شاركة من 
ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل وال��ت��ي جاءت 
الريا�شي  ظبي  اأب���و  جمل�س  ب��رن��ام��ج  �شمن 

بهذه املنا�شبة.
املن�شوري  ح��وف��ان  ب��ن  �شعيد  �شعادة  و���ش��رح 
اإدارة نادي غنتوت عقب  نائب رئي�س جمل�س 
الحتفال بان منا�شبة اليوم الريا�شي الوطني  
ج�����ش��دت ال��ك��ث��ري م��ن ق��ي��م ال���وف���اء مب�شاركة 
العديد من العاملن واأ�شرهم والتي ت�شمنت 

الريا�شية  والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد 
عدد  ،مب�شاركة  الأع��م��ار  ملختلف  واملجتمعية 
والالعبن  النادي  اإدارة  اأع�شاء جمل�س  من 
املواطنن واملحرتفن الأجانب من اجلن�شن 
ا�شتمل  وال�����ذي  ب���ال���ن���ادي  ال��ع��ام��ل��ن  وك���اف���ه 
الفئات  مل��خ��ت��ل��ف  اجل������ري  م�����ش��اب��ق��ات  ع���ل���ى 
الرئي�شي  الإ���ش��ت��اد  م�����ش��م��ار  ال��ع��م��ري��ة ح���ول 
،و���ش��ب��اق ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة داخ���ل حميط 
ال��ن��ادي،ب��ج��ان��ب م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ل��ي��اردو ،وقد 

�شهدت مباراة الكريكيت بن فريق عام زايد 
مثريا  تناف�شا  اخل��ري  ع��ام  وف��ري��ق   2018
ال��ف��ري��ق��ن لع��ب��ن م���ن �شرق  اأن ���ش��م  ب��ع��د 
الري�شة  كرة  مناف�شات  وهناك  وغربها،  اأ�شيا 
املناف�شات  ���ش��م��ت  وق���د  ال��ك��ب��رية  ب�شعبيتها 
فردا..   222 الحتفالية  الودية  الريا�شية 
اأكدت  غنتوت  احتفالية  ب��اأن  املن�شوري  واأك��د 
املنا�شبة  يعطى  مم��ا  م��ت��وح��د(  )ال��ب��ي��ت  باأن  

روعتها واملحافظة عليها.

دبي البحري يكرم اجلمعية التعاونية ل�ضيادي الأ�ضماك

بطولة كايت �سريف �ملفتوحة تزين �ساطئ جمري� غد�
جنوم منتخبنا الوطني يتطلعون للمناف�ضة على املراكز الأوىل

حتت �سعار �لإمار�ت جتمعنا ... »�سرطة �أبوظبي« حتتفي باليوم �لريا�سي �لوطني 
مركز  اأب��وظ��ب��ي، ممثلة يف  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة   نظمت 
�شباح  الب�شرية،  امل��وارد  بقطاع  ال�شرطية  الريا�شية  الرتبية 
اأ�شحاب  لفئة  الطريق  �شباق  اأب��وظ��ب��ي،  كورني�س  على  ام�����س 
الإم���ارات جتمعنا«   « �شعار  وال��رج��ال، حتت  ال�شباب،  و  الهمم 

احتفاء باليوم الريا�شي الوطني يف ن�شخته الثالثة.
و اأكد العميد �شامل �شاهن النعيمي، مدير قطاع �شوؤون القيادة 
الطريق،  ب�شباق  للمتوجن  تكرميه  خالل  اأبوظبي،  ب�شرطة 
حر�س �شرطة اأبوظبي على امل�شاركة يف فعاليات اليوم الريا�شي 
التي  الرائدة،  والفعاليات  للربامج  امتدادا  باعتباره  الوطني، 
وتعك�س  املجتمع،  يف  التعاون  وتعزز  الإن�����ش��ان،  خلدمة  تهدف 
ال�شورة احل�شارية التي ارتبط بها ا�شم دولة الإمارات العربية 
املتحدة واملغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، »طيب اهلل 
ثراه«، حيث يتميز اليوم الريا�شي الوطني، بتزامنه يف ن�شخته 

يوؤكد   اليوم،  واأ���ش��اف،اأن هذا   .2018 زاي��د  عام  الثالثة، مع 
مدى  تالحم  فئات املجتمع الإماراتي، والتحفيز على ممار�شة 
امل�شاركة  معترباً  وال�شالمة،   ال�شحة  على  حفاظا  الريا�شة، 
الوطنية،  الهوية  اإح��دى �شور تعزيز  يف هذا احلدث الوطني  
التي متيز  الت�شامح والو�شطية  نابعة من قيم  لتقدمي �شورة 

املجتمع الإماراتي.
وقال  العميد خليفة بطي ال�شام�شي، نائب مدير قطاع املالية 
واخلدمات، رئي�س جمل�س ال�شرطة الريا�شي، خالل م�شاركته 
فر�شة  يعترب  الوطني،  الريا�شي  اليوم  اأن  الطريق،  �شباق  يف 
الإماراتي،  املجتمع  فئات  تالحم خمتلف  عن  للتعبري  جيدة، 
من مواطنن ومقيمن على اأر�س الدولة، حيث ن�شهد اليوم، 
املميزة  امل�شاركة  العمرية، ف�شال عن  الفئات  م�شاركة خمتلف 
لأ�شحاب الهمم، الذين عربوا عن �شكرهم وامتنانهم ل�شرطة 

اأبوظبي، باإقامة هذه الفعالية، واإتاحة الفر�شة لهم للم�شاركة، 
اأن ه��ذا اليوم ت��ربز من خالله قيم املحبة وامل��ودة بن  ف�شال 
العقيد حممد  الأول  يومه  يف  الطريق  �شباق  اجلميع. ح�شر 
ال�شرطية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  ب��وع��ل��ي،  عبيد 
الرتبية  م��رك��ز  م��دي��ر  ،ن��ائ��ب  علي  واملقدم ع�شام عبداهلل اآل 
و  الأف����راد،  و  ال�شباط  م��ن  كبري  وع��دد  ال�شرطية  الريا�شية 
خ�ش�س ال�شباق يف يومه الأول لفئة اأ�شحاب الهمم مل�شافة 2 
الرجال  ولفئة  كيلومرت،   8 مل�شافة  ال�شباب  ولفئة  كيلومرت، 
الطريق  ل�شباق  غ��دا  يخ�ش�س  فيما  كيلومرت،   10 مل�شافة، 
لل�شيدات مل�شافة 6 كيلومرت، وفئة الفتيات مل�شافة 4 كيلومرت، 
وفئة الأطفال مل�شافة 2 كيلومرت، وقد خ�ش�شت القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي جوائز مالية قيمة للفائزين الع�شر الأوائل، 

واأجهزة لوحية ايباد.

برئا�ضة حممد بن �ضليويح خليفة القبي�ضي

جم��ل�س �إد�رة �حت����اد �لبولين����ج يعق���د �جتم���اع����ه �ل��������دوري
يعقد جمل�س اإدارة احتاد البولينج 
اجتماعه الدوري م�شاء يوم الأحد 
�شليويح  بن  برئا�شة حممد  املقبل 
اأبو  ال��ق��ب��ي�����ش��ي مب��ق��ره يف  خ��ل��ي��ف��ة 
ظبي حيث يت�شمن جدول الأعمال 
بينها  من  املو�شوعات  من  العديد 
امل�شاركة يف البطولة العربية التي 
ينظمها الحتاد العماين للبولينج 
الفرتة  خ��الل  م�شقط  يف  ب�شالته 
31-3 احلايل  من 25-3 وحتى 
وال�شيدات  ال��رج��ال  م�شتوى  علي 
بعد اأن متت ت�شميه اأحمد خمي�س 
املجل�س  ك����ي( ع�����ش��و  ال��ع��ل��ي )ك����ي 
مدير املنتخبات رئي�شا للبعثة التي 
الرئي�شية  قائمتها  بجانب  ت�شم 

بهدف  ال�شاعدين  من  لعبن   3
اأت���اح���ه ال��ف��ر���ش��ة ل��ه��م مل���زي���د من 
ال�شقل والحتكاك قبل ال�شفر اإىل 
بطولة  يف  للم�شاركة  تايالند  اإيل 
والتي  لل�شباب  ال��دول��ي��ة  ب��ان��ك��وك 
ت���ق���ام خ����الل ال���ف���رتة م���ن -1 7 
املقبل وي�شرف على تدريب  اأبريل 
البطولتن   يف  امل�شاركة  املنتخبات 
ال��ف��ن��ل��ن��دي ميكا  ال��ع��امل��ي  امل������درب 
ك��ون��ف��ي��اين ال����ذي ي��ع��د م��ن �شمن 
اأب�����رز  10  لع��ب��ن يف ال���ع���امل يف 
جمال اللعبة ، والذي جنح بخربته 
امليدانية وت�شنيفه العايل كمدرب 
مع كثري من املنتخبات، وي�شاعده 
املدرب الوطني العام اأحمد عتيق. 

دبي  �شالة  ت�شهد  اآخ��ر  جانب  م��ن 
خالل  امل��م��زر  مبنطقة  للبولينج 
اجل����اري   17  11- م���ن  ال���ف���رتة 
بطولة دبي الدولية املفتوحة التي 
ي�شرف عليها الحتاد �شمن مبادرة 
ت�شهد  وال��ت��ي  زايد2018(  )ع��ام 
100 لعب  م���ن  اأك����رث  م�����ش��ارك��ة 
ولعبه من داخل الدولة وخارجها 
العمرية  ال���ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  م����ن 
وحمله الت�شنيفات العالية، والتي 
�شتكون فر�شة ممتازة للمنتخبات 
للبطولتن  ت�شتعد  التي  الوطنية 
ال���ع���رب���ي���ة وال����دول����ي����ة مل����زي����د من 
اأو�شى  وقد   ، وال�شتعداد  الإع��داد 
الفني  اجل���ه���از  الإدارة  جم��ل�����س 

الوطنية  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  والإداري 
اجليد  الإع��داد  ب�شرورة  للبولينج 
خلو�س  امل�������ش���ارك���ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
وحتقيق  ال����ق����ادم����ة  امل���ن���اف�������ش���ات 
اجن������ازات  اإىل  ت�������ش���اف  اجن��������ازات 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
لرعاية  ا����ش���ت���ث���م���ارا  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
والريا�شة  ال�شباب  لقطاع  الدولة 
البولينج  ت�شنيف  على  وحمافظة 
الإماراتي على كافه امل�شتويات.

ا�ضتجابة ملبادرة نائب رئي�س الدولة

�حتاد �لكرة ينظم حفال مركزيًا �إحتفاًء باليوم �لريا�سي �لوطني
اإدارة احتاد الكرة رئي�س  اأكدت اأمل بو�شالخ ع�شو جمل�س 
اليوم  احتفالت  اأن  املجتمعية،  وال�����ش��وؤون  الإت�شال  جلنة 
مبادرة  مع  متا�شياً  تاأتي  والتي  اليوم،  الوطني  الريا�شي 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
»رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ت��وؤك��د على م��دى الإه��ت��م��ام واحل��ر���س الكبري الذي  اهلل«، 
امل���ب���ادرات املجتمعية  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
الهادفة، والتي حتفز جميع فئات املجتمع على املمار�شات 
واإعالء  والقيم  املبادئ  اأ�شمى  وتر�شخ  النافعة،  الإيجابية 
جميع  عند  اليومية  احلياة  وجعلها منط  الريا�شة،  �شاأن 

الأعمار ومكونات املجتمع.
ج����اء ذل����ك خ����الل احل���ف���ل امل����رك����زي ال�����ذي اأق����ام����ه احت���اد 
الإمارات لكرة القدم �شباح اليوم، اإحتفاء مببادرة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، واملتمثلة باليوم 
هذا  ال��ك��رة يف  احت���اد  م�شاركة  وت��اأت��ي  ال��وط��ن��ي،  الريا�شي 
ت�شجيع  على  اإط��ار حر�شه  يف  الوطني،  الريا�شي  احل��دث 
جميع فئات واأطياف املجتمع على ممار�شة الريا�شة عرب 

ن�شاط  كرة القدم.
���ش��ه��د ف��ع��ال��ي��ات احل��ف��ل ���ش��ع��ادة ك���ٍل م���ن، ع��ب��د اهلل نا�شر 
اجل��ن��ي��ب��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��رة رئ��ي�����س جل��ن��ة دوري 
املحرتفن رئي�س جلنة املنتخبات وال�شوؤون الفنية، وحممد 
عبد اهلل بن هزام الظاهري الأمن العام لالحتاد، واأحمد 
واملالية،  الإداري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ن  ب��ه��ادر 
وال�شوؤون  املنتخبات  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  مبارك  وعبيد 
العامة  العالقات  اإدارة  مدير  ح�شن  القادر  وعبد  الفنية، 
ورا�شد  احل��ك��ام،  اإدارة  مدير  يعقوب  واأح��م��د  والفعاليات، 

اإىل ح�شور  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��دري��ب،  م��راك��ز  ق�شم  رئي�س  ع��ام��ر 
موظفي الحتاد، وطلبة املدار�س وجمع من اأ�شحاب الهمم 

ولعبات املنتخب الوطني لل�شيدات. 
 واأ�شافت بو�شالخ، الريا�شة اأ�شبحت لغة العامل يف وقتنا 
ومهرجان  احتفال  هو  الوطني  الريا�شي  واليوم  احل��ايل، 
متعدد الأن�شطة والفعاليات، ومفتوح امل�شاركة فيه ملختلف 
تبني منط  على  ت�شجيعهم  ب��ه��دف  واجل��ن�����ش��ي��ات،  ال��ف��ئ��ات 
حياة مثايل و�شحي، ويرتجم التالحم احلقيقي والفعلي 
بينهم، ويعك�س ب�شدق قيمة الريا�شة وال�شحة، و�شرورة 
اع��الئ��ه��ا ون�����ش��ر ث��ق��اف��ت��ه��ا يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 

م�شتقبل اأولدنا.
احتاد  مبقر  الوطني  الريا�شي  اليوم  فعاليات  وافتتحت 
�شباحاً، مبهرجان  العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف  بدبي،  الكرة 
عوانة  ذي��اب  ملعبي  على  والبنات  البنن  لفئتي  للرباعم 
ق�شم  رئي�س  اإ�شراف عبداهلل ح�شن  املغطاة حتت  وال�شالة 
الألعاب  م�شرف  الكعبي  وع��ب��دال��رزاق  ب��الحت��اد،  التدريب 
ال��ن��وع��ي��ة، وع��ن��د ال�����ش��اع��ة احل���ادي���ة ع�شر وال��ن�����ش��ف وقف 
احلبيبة،  لدولتنا  الوطني  وال�شالم  العلم  لتحية  اجلميع 
الحتاد  موظفي  بن  ق��دم  ك��رة  مباريات  بعدها  وانطلقت 
وبع�س لعبات منتخبنا الوطني الأول لل�شيدات بال�شالة 

املغطاة.
يف  امل�شاركن  ب��ن  ترفيهية  ريا�شية  م�شابقات  ذل��ك  ت��ال 
الواحدة  ال�شاعة  الحتفالية وموظفي الحت��اد، بداأت من 
والن�شف ظهراً وحتى ال�شاعة الثالثة ع�شراً، وكان م�شك 
ب��ن مراكز  ق���دم  ك���رة  ال��ري��ا���ش��ي مبناف�شات  ي��وم��ن��ا  خ��ت��ام 

الفتيات والأكادمييات على امللعب رقم 3.

فريق  قائد  القا�شمي،  في�شل  ب��ن  خالد  ال�شيخ  اأك��م��ل 
”بيجو-اأبوظبي لل�شباقات“ املتّوج بلقب بطولة العامل 
ذات  ال�شيارات  فئة  يف  الطويلة  ال�شحراوية  للراليات 
ال��دف��ع ال��ث��ن��ائ��ي، اإ���ش��ت��ع��دادات��ه الأخ����رية خل��و���س غمار 
كاأ�س  بطولة  من  الثانية  اجلولة   - ال��دويل  دب��ي  باها 
 8 من  مناف�شاتها  تقام  التي  كانرتي  للكرو�س  العامل 
اإىل 10 مار�س اجلاري يف �شحراء القدرة بدبي. وقد 
اأنهى بطل العامل متارينه بنجاح مع مالحه الفرن�شي 
بيجو  الفرن�شي“  ”الأ�شد  على منت  بان�شريي  زافييه 
ال�شيارة  ج��ه��وزي��ة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  دي.ك����ي����ه.اآر   3008
لباها  وال�شتعدادات  جتاربه  وع��ن  �شبطها.  ومعايري 

دبي الدويل عّلق ال�شيخ خالد القا�شمي قائاًل: ”اأ�شعر 
خ�شو�شاً  ال��ق��ي��ادة  عجلة  خلف  كبريتن  وراح���ة  بثقة 
اأجرينا جتارب  داك��ار.  الناجحة مع رايل  بعد جتربتنا 
كونها  تعليقها  واأجهزة  ال�شيارة  �شبط  ملعايري  ناجحة 
يف  به  ”ماك�شي“ امل�شموح  ط��راز  معايري  عن  خمتلفة 
كانرتي  ال��ك��رو���س  ج���ولت  ولي�س يف  داك���ار فقط  رايل 
واأ�شعر باأننا على جهوزية تامة خلو�س غمار مناف�شات 

باها دبي الدويل.
ال�شعوبة خالل الرايل �شتكمن يف افتتاح الطريق كوين 
�شاأكون اأول املنطلقن واأعتقد باأن هذا �شي�شب يف �شالح 
ال�شائقن خلفي. اأما املناف�شة ف�شتكون على اأ�شدها مع 

ال�شائقن العاملين واملحلين على حد �شواء.
التوجه  اأود  وط��ب��ع��ا  ق���ائ���اًل:  في�شل  ب��ن  خ��ال��د  وت��اب��ع 
بال�شكر لفريق بي.اأت�س �شبورت على اجلهد الذي بذله 
يف حت�شري ال�شيارة واأ�شكر اأي�شاً املركز الوطني للبحث 
والإنقاذ على التعاون معنا وو�شع اإمكاناتهم على اأهبة 
التمارين والتجارب يف ظل  اإجناح  ال�شتعداد يف �شبيل 
ال���دويل م��ن مرحلتن  دب��ي  اآم��ن��ة. يتاألف باها  اأج���واء 
خا�شتن يبلغ طول كل منهما 174 كلم تقريباً ويبلغ 
الطول الإجمايل للرايل مع املراحل النتقالية حوايل 
 88 ال�شيخ خالد يف مقدمة  548 كلم. هذا و�شيكون 
التي  امل��راح��ل  مفتتحاً  دول��ة   19 ح��وايل  م��ن  م�شاركاً 

ي�����ش��دل ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��ت��ار م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل يف دبي 
القا�شمي قد حقق  ال�شيخ خالد  اأوت���ودروم. ه��ذا وك��ان 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف باها دب��ي ال���دويل ال��ع��ام املا�شي على 
2008 دي.ك��ي��ه.اآر ثنائية الدفع ومن ثم  منت بيجو 
ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل  يف  تاريخياً  اإنت�شاراً  حقق 
النقاط  حا�شداً  دي.ك��ي��ه.اآر   3008 بيجو  منت  على 
التالية مما خوله  كاملًة وكذلك يف اجلولة  امل�شاعفة 
حينها الرتبع على عر�س الرتتيب العام لبطولة العامل 
اإل  كانرتي(.  )كرو�س  الطويلة  ال�شحراوية  للراليات 
)دبليو. للراليات  العامل  ببطولة  القا�شمي  اإلتزام  اأن 
العامل  بينه وبن متابعة جولت بطولة  اآر.�شي( حال 

للراليات ال�شحراوية الطويلة )كرو�س كانرتي( وعلى 
املو�شم متّوجاً  اأنهى خالد بن في�شل  الرغم من ذلك، 

بلقب بطولة العامل للكرو�س كانرتي يف الدفع الثنائي 
بر�شيد 125 نقطة.

جتارب ممتازة ملعايري �ضبط البيجو 3008 دي.كيه.اآر

خالد �لقا�سمي يكمل �إ�ستعد�د�ته لباها دبي �لدويل ويطمح للفوز باملركز �لأول
خالد بن في�ضل: اختربنا معايري �ضبط جهاز التعليق، وجاهزون للرايل
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حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي، ت�شتعد �شحراء القدرة 
بكثبانها وتاللها الرملية ال�شاحرة ل�شت�شافة 
جولة جديدة من رايل دبي ال�شحراوي املدعوم 
الر�شتماين وني�شان  من جمموعة عبدالواحد 

نهاية الأ�شبوع اجلاري.
وي�����ش��ك��ل ال����رايل اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة 
لل�شيارات  ال��ط��وي��ل��ة  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل  ك���اأ����س 
’فيا‘ واجلولة الأوىل من بطولة كاأ�س العامل 
للراليات الطويلة للدراجات النارية ’فيم‘.

الإمارات  نادي  اأطلقها  التي  البطولة،  وت�شهد 
ب��ه��دف �شطر توجه  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ل��ل�����ش��ي��ارات 
جديد للراليات يف الإمارات، م�شاركة جمموعة 
من نخبة �شائقي ال�شيارات والدراجات النارية 
الذين بلغ عددهم 88 مت�شابقا من 19 دولة 
بينهم  فيما  يتناف�شون  وال��ذي��ن  ال��ع��امل،  ح��ول 

على مدار يومن للتتويج بلقب الرايل. 
ال�شيارات  فئة  على  املتناف�شن  قائمة  ويت�شدر 
بالرغم من �شعوبة املهمة اأمام نخبة ال�شائقن 
القا�شمي،  خ��ال��د  ال�شيخ  الإم���ارات���ي  العاملين، 
هذا  اأول  وامل�شنف  املا�شي  العام  و�شيف جولة 
برفقة  باللقب  للتتويج  يطمح  وال���ذي  ال��ع��ام، 
ب�شيارة  بان�شريي  اإكزافيري  الفرن�شي  مالحه 
دي   3008 ري�شينغ  اأب��وظ��ب��ي  بيجو  ن��وع  م��ن 
كيه اآر.  و�شمن فئة الدراجات النارية، يت�شدر 
الدراجات  ���ش��ائ��ق  ف��ي��ه��ا  امل��ت��ن��اف�����ش��ن  ت�شنيف 
الإماراتي حممد البلو�شي، الذي انهى ثالثا يف 

الن�شخة الأوىل من الرايل العام املا�شي وياأمل 
للراليات  العامل  كاأ�س  يف  له  فوز  اأول  بتحقيق 
موتوكرو�س  ببطولت  األقابه  ل�شجل  واإ�شافته 
العرب، خا�شة بعد املجهود الكبري الذي بذله 
ال��دويل يف يناير.   لبلوغ خط نهاية رايل دك��ار 
دبي  و�شرطة  دب��ي  كل من حكومة  وبدعم من 
وبلدية دبي والهيئة العامة للريا�شة واأ�شتيكو 
وبرتول المارات، ينطلق الرايل ر�شميا بجولة 
ا�شتعرا�شية تقام متام ال�شاعة ال� 5 من م�شاء 
التلويح  �شيتم  حيث  م��ار���س،   8 اخلمي�س  ي��وم 
ال���ب���داي���ة ل��ل�����ش��ي��ارات و����ش���ي���ارات البقي  ب���راي���ة 
املقر  الكوادز من  النارية ودراج��ات  والدراجات 

الرئي�س للرايل يف حلبة دبي اأوتودروم.
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف  األقاها  التي  الكلمة  ويف 
ال����ذي ع��ق��د )ال���ي���وم الأرب����ع����اء( ل���الإع���الن عن 
رئي�س  �شليم،  ق��ال حممد بن  ال��رايل،  انطالق 
نادي الإم��ارات رئي�س احتاد الإم��ارات لريا�شة 
ال�����ش��ي��ارات وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة ن��ائ��ب رئي�س 
“هذه  ’فيا‘:  ل��ل�����ش��ي��ارات  ال������دويل  الحت������اد 
يف  دورا  تلعب  كونها  للغاية  م��ث��رية  الفعالية 
حتديد م�شتقبل الراليات يف الإمارات واملنطقة 
دبي مالئمة  ال�شحراوية يف  الت�شاري�س  ككل. 
ال���رال���ي���ات، والإقبال  ل��ع��ق��د م��ث��ل ه���ذه  مت��ام��ا 
ال��ك��ب��ري م���ن ���ش��ائ��ق��ي ال�������ش���ي���ارات وال����دراج����ات 
ت���وؤك���د ذلك”.  من  ف��ي��ه  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��ن��اري��ة 
جانبها قالت يولندي بينيدا، مديرة ات�شالت 
ال�شركة لدى ني�شان ال�شرق الأو�شط: “يف العام 
يف  اأعمالنا  �شريك  مع  بالتعاون  متكنا  املا�شي 

دبي والإمارات ال�شمالية للم�شاهمة من اإطالق 
ال�شحراوي،  دب���ي  رايل  م��ن  الأوىل  الن�شخة 
بهدف  الدعم  لتمديد  العام  هذا  ومتحم�شون 
ب�شكل  وال����رايل  ع���ام  ب�شكل  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر 
رائعة  فر�شة  ي�شكل  كونه  ع��ن  ناهيك  خ��ا���س، 
’ني�شان  �شيارة  واإم��ك��ان��ات  ق���درات  ل�شتعرا�س 
باترول‘“. بدوره اأكد �شالح ميوت، مدير اإدارة 
املبيعات والت�شويق يف العربية لل�شيارات ال�شركة 
الر�شتماين  عبدالواحد  جمموعة  يف  ال��رائ��دة 
وال��وك��ي��ل احل�����ش��ري ل��ع��الم��ة ن��ي�����ش��ان يف دبي 

الفر�شة  “اتاحة  قائال:  ال�شمالية،  والم��ارات 
يف  ال�شيارات  لريا�شة  الوطنية  اجلهة  لدعم 
وا�شتقطاب  الراليات  ريا�شة  لت�شهيل  جهودها 
املزيد من املت�شابقن املحلين هو بال�شبط ما 
من  للتاأكد  قدما  نتطلع  للم�شاهمة.  يدفعنا 
تطور رايل دبي ال�شحراوي لالأف�شل عاما بعد 
عام”. وتعليقا على دور دبي اأوتودروم يف الرايل 
في�شل  ق���ال  ال��رئ��ي�����ش��ي،  للمقر  وا�شت�شافتها 
اأوتودروم:  دبي  العام حللبة  املدير  ال�شهالوي، 
مع  ال��ت��ع��اون  اأوا����ش���ر  بتعزيز  ���ش��ع��داء  “نحن 

ال�شراكة  ه����ذه  ل��ل�����ش��ي��ارات.  الإم��������ارات  ن�����ادي 
ريا�شة  لتطوير  لتقدمي  �شعينا  اإط��ار  يف  تاأتي 
مل�شتويات  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  والرت����ق����اء  امل��ح��رك��ات 
الوحيدي،  اأح��م��د  ���ش��رح  جهته  م��ن  عاملية”. 
“التعاون  اأغذية:  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س 
ال��وث��ي��ق ال��ق��ائ��م ب��ي��ن��ن��ا وب���ن ن����ادي الإم������ارات 
ملياه  للرتويج  مثالية  من�شة  يوفر  لل�شيارات 
املتنامية  الحتياجات  نتفهم  اأغذية،  العن، يف 
هذه  لتلبية  دائما  ونطمح  و�شركائنا  لعمالئنا 
وتابع:  البتكار”.   خ���الل  م��ن  الح��ت��ي��اج��ات 

حي  على  م��ث��ال  د‘  ’فيتامن  ال��ع��ن  “منتج 
على ذلك. هذا املنتج ل يغطي احتياج اجل�شم 
للمياه فقط، لكنه مغذي ومكمل غذائي يوفر 
فخورون  د‘.  ’فيتامن  من  اليومي  الحتياج 
ح�شول  ل�شمان  نلعبه  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دور 
�شائقن  م����ن  ال�������رايل  يف  امل�������ش���ارك���ن  ج��م��ي��ع 
وم��ت��ط��وع��ن وم�������ش���وؤول���ن واإع���الم���ي���ن على 
القدر الكايف من املياه يف ال�شحراء ويف الوقت 
’فيتامن  م��ن  حاجتهم  على  احل�شول  نف�شه 
�شيارات  خم�س  م�شاركة  ال���رايل  وي�شهد  د‘“. 
ال�����ش��ي��ارة الر�شمية  ب���ات���رول،  ن��ي�����ش��ان  ن���وع  م��ن 
اأحداها  ال�����ش��ح��راوي، وال��ت��ي يقود  ل��رايل دب��ي 
الذي  احل����ريازي،  ع��ب��داهلل  الإم���ارات���ي  ال�شائق 
ي�شارك برفقه مالحه عبداحلليم من �شلطنة 
ال�شيارات  من  الكبري  العدد  ويخو�س  عمان.  
ودراجات  النارية  وال��دراج��ات  البقي  و�شيارات 
ال���ك���وادز ج��ول��ت��ن خ��ا���ش��ت��ن ب��ط��ول 174كم 
تنطلق  ب��دب��ي،  ال��ق��درة  �شحراء  يف  منهما  لكل 
على  م��ار���س(،   9( اجلمعة  ي��وم  �شباح  الأوىل 
اأن تنطلق الثانية �شباح اليوم التايل. ويختتم 
ال���رايل اأح��داث��ه يف حلبة دب��ي اأوت����ودروم م�شاء 
يوم ال�شبت )10 مار�س(. ومن اأبرز املناف�شن 
للقا�شمي يف البطولة، ال�شائق الت�شيكي  مارتن 
بروكب ومالحه جان توماني�س ب�شيارة من نوع 
وال��ت��ي حقق على متنها  اإي��ف��و،  اإف150  ف��ورد 
م��ن بطولة  الأوىل  ال��ث��اين يف اجل��ول��ة  امل��رك��ز 
التي عقدت يف  الطويلة  للراليات  العامل  كا�س 
غ��اب��ات �شمال رو���ش��ي��ا.  وح��ل يف امل��رك��ز الثالث 

يف  امل�شاركن  ال�����ش��ي��ارات  �شائقي  قائمة  �شمن 
الرايل، الرو�شي فالدميري فا�شيليف ومالحه 
رايل  بلقب  امل��ت��وج��ان  زيلت�شوف،  ق�شطنطن 
عامي  متتاليتن  مرتن  ال�شحراوي  اأبوظبي 
نوع  من  ب�شيارة  وامل�شاركان   2015-2014
من  ب�شيارة  القائمة  على  يتبعهم  ون.  ميني 
نوع تويوتا هايلوك�س، ال�شعودي يا�شر �شعيدان، 
لبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  خام�شا  ح��ل  ال��ذي 
رايل  يف  وخام�شا  ’فيا‘  للراليات  العامل  كاأ�س 
الرو�شي  امل��الح  برفقة  ي�شارك  وال��ذي  رو�شيا، 
األيك�شي كوزميت�س.   ويتطلع ال�شائق الإماراتي 
اإماراتين  �شائقن  ع�شرة  اأحد  بلهلي،  من�شور 
املالح  ب��رف��ق��ة  وامل�����ش��ارك  ال����رايل  يف  مناف�شن 
خالد الكندي ب�شيارة من نوع تي1 بروتوتايب 
ني�شان بيك اأب، ملوا�شلة حتقيق النتائج املميزة 
الن�شخة  يف  ’تي2‘  ف��ئ��ة  ل��ق��ب  ح��ق��ق  اأن  ب��ع��د 
الأوىل ل��ل��رايل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي.  وي��ع��ود ال�شائق 
ب�شيارة  امل�شارك  بريتولياك،  فادمي  الأوك��راين 
من نوع ’بولري�س اآر زد اآر‘ لأج��واء الإث��ارة يف 
دبي طاحما لتكرار نتيجة العام املا�شي والفوز 
بلقب فئة ’البقي‘ للمرة الثانية على التوايل.  
اإىل جانب  ي�شارك  النارية،  الدراجات  فئة  ويف 
اأوكونور  �شون  م��ن،  كل  املناف�شات  يف  البلو�شي 
وع���ب���داهلل ب��ن دخ���ن وحم��م��د اأن��ي�����س وو�شيف 
فيما  ميلو،  بنجامن  الفرن�شي  املا�شي  العامل 
امل�شارك  امل�شلم،  فهد  الكويتي  ال�شائق  يتطلع 
بدراجة ياماها 700 رابتور، للدفاع عن لقبه 

يف فئة الكوادز الذي حققه العام املا�شي. 

موظفو د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية يحتفون باليوم �لريا�سي �لوطني
العني – الفجر 

الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  موظفو  احتفى  »الإم����ارات جتمعنا«  �شعار  حتت 
بدنية  ريا�شية  اأن�شطة  الفعالية  ج��دول  وت�شمن  الوطني،  الريا�شي  باليوم 
 ، ال�شويدية  بالتمارين  الريا�شي  اليوم  فعاليات  ب��داأت  حيث  متنوعة،  وعقلية 
الدار  حديقة  يف  الطائرة  كرة  م�شابقات  وتالها    ، البدينة  الللياقة  ومتارين 

باملركز الرئي�شي بالعن.
الأدوات  با�شتخدام  الوطني  الريا�شي  اليوم  يف  امل�شاركون  املوظفون  ق��ام  كما 
الريا�شية املتنوعة املتوفرة يف ال�شالة الريا�شية بالدار، وانتهى اليوم بتنمية 
العن  ن��ادي  بالتعاون مع  وذل��ك  ال�شطرجن،  لعبة  خ��الل  العقلية من  امل��واه��ب 

�شعداء  اإننا  للدار   العام  املدير  الطنيجي  ن�شال  الدكتورة  وقالت  لل�شطرجن. 
زايد«  »ع��ام  م��ع  يتزامن  وه��و  خا�شة  الوطني،  الريا�شي  ال��ي��وم  يف  مب�شاركتنا 
يف  بالريا�شة  له  املغفور  اهتمام  على  و جت�شيداً  تاأكيدا  و  زاي��د  لفكر  تر�شيخاً 
اإر�شاء قيم املحبة والتاآلف  جمالتها املختلفة، موؤكدة باإن الريا�شة ت�شاهم يف 
، و نحن يف دار زايد  اأر���س دول��ة الإم���ارات  اأف���راد املجتمع على  والتعاي�س بن 
التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لنجاح  اإمكانياتنا  ن�شخر  اأن  ي�شعدنا  الإ�شالمية  للثقافة 
الإم��ارات جتمعنا«،   « ت�شارك فيها موؤ�ش�شات الدولة املختلفة وهي ترفع �شعار 
مما يعزز التالحم الوطني بن �شرائح املجتمع الإماراتي ، ويعزز للكثري من 
اأفراد  القيم النبيلة، ويوؤكد امل�شوؤلية املجتمعية التي تقع على كافة اجلهات و 

املجتمع و تدعوهم اإىل التالحم الوطني.

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم

ر�يل دبي �ل�سحر�وي يكمل ��ستعد�د�ته ل�ست�سافة جولتي كاأ�س �لعامل للر�ليات لل�سيار�ت و�لدر�جات �لنارية 
نخبة �ضائقي ال�ضيارات والدراجات النارية يواجهون حتديا كبريا للتميز يف فئات ال�ضيارات و�ضيارات البقي والدراجات النارية ودراجات الكوادز يف �ضحراء القدرة

فريقه و�ضل اىل دور الثمانية بدوري اأبطال اأوروبا 

ماين قبل لقاء يونايتد: ليفربول ي�ستطيع �لفوز على �أي فريق 
بعد خروجه املخيب من دوري الأبطال باأقدام ريال مدريد 

�ل�سحف �لفرن�سية تعترب �سان جرمان قزما يف �أوروبا وتدعو لرحيل مدربه  
يعتقد �شاديو ماين مهاجم ليفربول املنتمي للدوري 
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم اأن بو�شع فريقه الفوز 
ذل����ك غرميه  وي��ت�����ش��م��ن  ال���ع���امل  ف��ري��ق يف  اأي  ع��ل��ى 
ال�شبت  ي���وم  مرتقبة  ق��م��ة  ق��ب��ل  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 
مناف�شات  اإن��ه��اء  على  ال��ع��م��الق��ان  ويتناف�س  امل��ق��ب��ل. 
الدوري خلف مان�ش�شرت �شيتي املت�شدر والظهور 
بنقطتن  يونايتد  وي��ت��ق��دم  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
خو�س  قبل  الرتتيب  ثالث  ليفربول  على 

اآخر ت�شع جولت.
اآخ���ر خم�س  اأرب���ع م���رات يف  وف���از ليفربول 
م��ب��اري��ات ب���ال���دوري وب��ل��غ دور ال��ث��م��ان��ي��ة يف 
دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا اأم�����س ال��ث��الث��اء بعد 
ت��ع��ادل��ه ب����دون اأه�����داف م��ع ب��ورت��و يف 
اإياب دور ال�شتة ع�شر وبعدما انت�شر 
فريق املدرب يورجن كلوب -5�شفر 
ذه���اب���ا. وق���ال م���اين ل��و���ش��ائ��ل اإعالم 

بريطانية “لن يكون الأمر �شهال لكني 
اأي  الفوز على  ن�شتطيع  اإننا  دائما  اأقول 
فريق يف العامل. بكل اأمانة فاإن املناف�س 
اإجنلرتا  ف����رق  اأف�����ش��ل  م���ن  ي��ون��اي��ت��د 
اأي�شا  نحن  لكن  العامل  وبالطبع 
اأن  »اإن��ه حلم كل لع��ب  كذلك. 
يخو�س مثل هذه املباريات لذا 
يتطلع اجلميع اإىل املباراة«. وفاز 
ي��ون��اي��ت��د يف ث���الث م��ن اآخ���ر خم�س 

انت�شارين  وح��ق��ق  ب���ال���دوري،  م��ب��اري��ات 
وكري�شتال  ت�شيل�شي  ع��ل��ى  م��ت��ت��ال��ي��ن 
�شاحب  ال���ف���ري���ق  و���ش��ي�����ش��ع��ر  ب����ال�����س، 
الأر�س براحة قبل لقاء يوم ال�شبت لأنه 
اخلروج  م��ن  زائ���ر  ف��ري��ق  اأي  يتمكن  مل 

�شيتي.  �شوى  املو�شم  ه��ذا  ت��راف��ورد  اأول��د  يف  منت�شرا 
وفاز ليفربول لآخر مرة يف اأولد ترافورد عام 2014 
يثق يف قدرة فريقه  كاريو�س  لوريو�س  لكن احلار�س 
على النت�شار خارج اأر�شه يف ظل �شعيه حل�شم التاأهل 

لدوري الأبطال.
لنا  م��ب��اراة مهمة ج��دا  “هذه  ك��اري��و���س  وق���ال 
تاأكيد ميلك  »بكل  وللم�شجعن.  وللنادي 
املناف�س ت�شكيلة جيدة ويجب اأن نحرتمه 
بثقة  ن�شعر  مناف�س.  اأي  نخ�شى  ل  لكننا 
واإمكانياتنا  اأنف�شنا  اإىل  وننظر  كبرية 
الفوز.  بو�شعنا  اأن  ون��ع��رف 
ب�شكل  ال����ت����اأه����ل  »ن����ري����د 
اأبطال  اإىل دوري  مبا�شر 
اأوروب�����������ا جم�������ددا ول 
ت��وج��د ال��ك��ث��ري من 
امل������راك������ز امل����وؤه����ل����ة 
املركز  و����ش���ي���ك���ون 
مثاليا  ال����ث����اين 
ب����ك����ل ت�����اأك�����ي�����د«. 
ليفربول  و���ش��ع��د 
دور  اإىل  ب�������ش���ه���ول���ة 
دوري  يف  ال���ث���م���ان���ي���ة 
اأب���ط���ال اوروب�����ا لكرة 
تعادله  ب��ع��د  ال���ق���دم 
ب��دون اأه���داف مع 
ليكمل  ب�����ورت�����و 
انت�شارا روتينيا 
النتيجة  يف 
الج����م����ال����ي����ة 
ب���ع���د ف�����وزه 

ذهابا -5�شفر يف الربتغال. ورغم اأنه �شيواجه غرميه 
الجنليزي  ال��دوري  يف  يونايتد  مان�ش�شرت  التقليدي 
امل��م��ت��از ي���وم ال�����ش��ب��ت ال���ق���ادم، اأ����ش���رك ي��ورج��ن كلوب 
ال��ه��داف حممد  لكن  قوية  ت�شكيلة  ليفربول  م��درب 
���ش��الح وامل���داف���ع ف��ريج��ي��ل ف���ان دي���ك ���ش��اح��ب اأغلى 
البدلء.  ب��ن  جل�شا  ال��ن��ادي  ت��اري��خ  يف  انتقال  �شفقة 
اقرتب  متوقع،  ه��و  كما  الإث���ارة  افتقدت  م��ب��اراة  ويف 
ثالثية  �شجل  ال��ذي  ليفربول،  مهاجم  م��اين  �شاديو 
يف الذهاب، من هز ال�شباك مرتن يف ال�شوط الأول. 
ليقابل متريرة عر�شية من جو جوميز  وقفز ماين 
العار�شة  فوق  ذهبت  لكن حماولته   18 الدقيقة  يف 
بعد متريرة من   31 الدقيقة  القائم يف  �شدد يف  ثم 
جاء  الإث���ارة،  امل��ب��اراة  افتقدت  وبينما  ميلر.  جيم�س 
احل��م��ا���س م��ن ج��ان��ب ج��م��اه��ري ب��ورت��و ال��ت��ي �شافرت 
ومالأت  ذهابا  الثقيلة  النتيجة  رغم  مر�شي�شايد  اإىل 
طيلة  الغناء  يف  وا�شتمرت  لها  املخ�ش�شة  امل��درج��ات 
اللقاء. ومل حت�شل اجلماهري على الكثري من الإثارة 
من فريقها يف املقابل وكانت اأول فر�شة حقيقية على 
الغاين  اجلناح  �شدد  عندما   52 الدقيقة  يف  املرمى 
اجلزاء  منطقة  ح��اف��ة  عند  م��ن  واري�����س  املجيد  عبد 
لكن لوري�س كاريو�س حار�س ليفربول اأنقذ املحاولة. 
وبعدها اأجرب البديل داين اينج�س ال�شباين املخ�شرم 
ب�شربة  رائ��ع  اإنقاذ  على  بورتو  حار�س  كا�شيا�س  ايكر 
كا�شيا�س،  و�شينتهي عقد  الأخ��رية.  الدقائق  راأ���س يف 
الفائز بدوري الأبطال ثالث مرات مع ريال مدريد، 
مع بورتو بنهاية املو�شم ومع و�شوله عمره اإىل 36 
عاما، رمبا يكون خا�س مباراته الأخ��رية يف امل�شابقة 
الأوروب���ي���ة رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت��وى. وت��ل��ق��ى احل��ار���س حتية 
حارة من جماهري ليفربول اأثناء ذهابه اإىل مكانه يف 

املرمى اأمام مدرج )كوب( يف ال�شوط الثاين.

الأربعاء  ام�����س  ال�����ش��ادرة  الفرن�شية  ال�شحف  ق�شت 
املخيب  خ��روج��ه  بعد  ج��رم��ان  �شان  باري�س  ن��ادي  على 
م��ن دوري اب��ط��ال اوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى ي��د ريال 
ال�شباين  م��درب��ه  بع�شها  وح��م��ل  ال���ش��ب��اين،  م��دري��د 
“ليكيب” الوا�شعة  اوناي اميري امل�شوؤولية. وعنونت 
النت�شار بجانب �شورة لقائد الفريق الربازيلي 
تياغو �شيلفا وهو مطاأطىء الراأ�س كل هذا من 
ال��الع��ب��ن اظهروا  ان  م�����ش��رية اىل  ه���ذا،  اأج���ل 

حمدوديتهم يف هذه امل�شابقة.
فريق  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  “لوباريزيان”  اأم����ا 

العا�شمة، فكتبت حماولة اللعب على 
وا�شفة  ب��اري خا�شر،  ره��ان  الكالم 
���ش��ان ج��رم��ان ب��اأن��ه �شغري من 
اظهرت  خ�شارة  بعد  اأوروب���ا 

حدوده الراهنة.
جرمان  ���ش��ان  و�شقط 
مرة ثانية امام ريال 
مدريد 1-2 على 
ار���������ش��������ه ب���ع���د 
خ�����������ش�����ارت�����ه 
ال������ك������ب������رية 
 3-1 ذهابا 
يف مدريد.

على  ل����وف����ي����غ����ارو  وك����ت����ب����ت 
ه�����ذه  الوىل  ����ش���ف���ح���ت���ه���ا 
خ�����ش��ارة ت����وؤمل ك���ث���ريا، فيما 
باري�س  ان  ليبريا�شيون  راأت 
ام��ام مدريد  ك��ان مت�شلال 
افال�س  ع����ن  وحت����دث����ت 

باري�شي.

وبح�شب فن�شان دولوك، اأحد كبار الكتاب الريا�شين يف 
�شكل الق�شاء “ف�شال متكررا، ا�شتعرا�شيا  “ليكيب”، 
وعميقا”، متابعا “اوروبا كبرية جدا على باري�س«

ال�شحيفة  ديغار من  داميان  �شدد  امل��ب��اراة،  و�شفه  ويف 
نف�شها على “الفارق الكبري بن الفريقن«.

وا�شار دولوك اىل ان “اميري مل يكن قادرا 
اذا  هذا  القمة،  اىل  �شان جرمان  رفع  على 
مل يفرمله. لن يكون هنا املو�شم املقبل«.
لوباريزيان  ���ش��ي��ف��رياك  دوم��ي��ن��ي��ك  وراأى 
من  اك�����ي�����دا  “لي�س  امي���������ري  ان 
يتطور  امل��و���ش��م. مل  ان���ه���اء 
ب��اري�����س م��ع��ه لن���ه مل 
الكرايزما  ميتلك 
وال����ت����ك����ت����ي����ك 
ة  ر ا د ل
ف�����������ري�����������ق 
كبري«.

ديربيه وق��������������ال  باتي�شت 
باتت  امي�����ري  اأي������ام  ان  ل���وف���ي���غ���ارو 

معدودة.
مليون   400 ج���رم���ان  ���ش��ان  وان���ف���ق 
يورو ال�شيف املا�شي ل�شم املهاجمن 
كيليان  وال���ي���اف���ع  ن��ي��م��ار  ال���ربازي���ل���ي 
للعام  ت��وق��ف  ق���ط���اره  ان  ب��ي��د  م��ب��اب��ي، 
الثاين على التوايل يف ثمن نهائي دوري 

البطال.
دور  اإىل  اللقب  م��دري��د حامل  ري��ال  وت��اأه��ل 
القدم  ل��ك��رة  اوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  الثمانية 
يف  رون��ال��دو  كري�شتيانو  من  ه��دف  �شاعده  بعدما 
م�شت�شيفه  على   1-2 ال��ف��وز  على  ال��ث��اين  ال�شوط 

مرة   12 اوروب���ا  بطل  ليتفوق  ج��ريم��ان  �شان  باري�س 
الكرة  رونالدو  وو�شع  الجمالية.  النتيجة  يف   2-5
براأ�شه يف ال�شباك بعد �شبع دقائق من ال�شوط الثاين 
على  دقائق  ع�شر  قبل  ثانيا  هدفا  كا�شيمريو  واأ�شاف 
النهاية اأمام باري�س �شان جريمان الذي كان بال اأنياب 
ولعب بدون لعبه البارز نيمار ب�شبب الإ�شابة وطرد 
منه م��ارك��و ف��ريات��ي حل�شوله على الإن���ذار ال��ث��اين يف 
التا�شعة  ال�شباك للمباراة  66. وهز رونالدو  الدقيقة 
على ال��ت��وايل يف دوري الأب��ط��ال م��ع��ادل رق��م رود فان 
كافاين  اإدي��ن�����ش��ون  واأدرك  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ن��ي�����ش��ت��ل��روي 
م��ه��اج��م اأوروج��������واي ال��ت��ع��ادل ق��ب��ل 19 دق��ي��ق��ة على 
للفريق  النت�شار  كا�شيمريو  مينح  اأن  قبل  النهاية 
ال�شباين با�شتاد بارك دي برين�س. وكان فريق املدرب 
زين الدين زي��دان، الذي يتاأخر بفارق 15 نقطة عن 
لكن  ال�شباين  ال��دوري  بر�شلونة يف  التقليدي  غرميه 
دوري  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  لقبه  لإح�����راز  ي�شعى 
اأ�شحاب  �شكل  ما  ون��ادرا  املباراة  الأب��ط��ال، �شلبا طيلة 
واأتيحت  مت��ام��ا.  ان��ت�����ش��اره  وا�شتحق  ت��ه��دي��دا  الأر�����س 
الفون�س  لكن   20 الدقيقة  يف  لريال  خطرية  فر�شة 
اأريول حار�س باري�س �شان جريمان ت�شدى ب�شكل رائع 
ق��ري��ب. وح�شل  م��دى  م��ن  رام��و���س  �شريجيو  ملحاولة 
38 عندما �شدد  اأخ��رى يف الدقيقة  ري��ال على فر�شة 
�شان  باري�س  اأري��ول. و�شنع  اأنقذها  كرمي بنزمية كرة 
جريمان اأول فر�شة خطرية له يف نهاية ال�شوط الأول 
بعدما انطلق كيليان مبابي من اليمن لكن ت�شديدته 

املنخف�شة ت�شدى لها كيلور نافا�س حار�س ريال.
وطلب املذيع الداخلي يف ال�شتاد من جماهري باري�س 
���ش��ان ج��ريم��ان ال��ت��وق��ف ع��ن ا���ش��ع��ال الأل���ع���اب النارية 
اأجزاء  الدخان  غطى  بعدما  الثاين  ال�شوط  بداية  يف 

كبرية من امللعب.

تقدم �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية والإن�شانية رئي�س جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي امل�����ش��ارك��ن يف 
الوطني  الريا�شي  ال��ي��وم  م�شرية 
انطلقت  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  بن�شخته 
ام�������س م����ن م��ل��ع��ب م���دي���ن���ة زاي����د 

الريا�شية.
اللواء  م��ع��ايل  امل�����ش��رية  يف  ����ش���ارك 
عام  قائد  الرميثي  خلفان  حممد 
���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وع����دد م��ن كبار 
والريا�شية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 
وال���ري���ا����ش���ي���ن وط���ل���ب���ة امل����دار�����س 
ومنت�شبي وزارة الداخلية و�شرطة 
فئات  ع����م����وم  ب���ج���ان���ب  اأب����وظ����ب����ي 
املجتمع وجميع اجلن�شيات املقيمة 
على اأر�س الدولة يف لوحة ريا�شية 
ت���ع���ب���ريي���ة ع�����ن وط������ن ال�������ش���ع���ادة 

والت�شامح وملتقى الثقافات.
واأك����د م��ع��ايل ال��ل��واء ال��رم��ي��ث��ي اأن 
ال��ي��وم ال��ري��ا���ش��ي الوطني  م��ب��ادرة 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  اط���ل���ق���ه���ا  ال����ت����ي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي رع�������اه اهلل 

املبادرات  م��ن  �شنويا  بها  ونحتفي 
بهدف  حياتنا  يف  واملهمة  ال��رائ��دة 

حتفيز افراد املجتمع من املواطنن 
وامل���ق���ي���م���ن ع���ل���ى ت���ع���زي���ز اأوا�����ش����ر 

ف��ي��م��ا بينهم  ال���رتاب���ط وال���ت���ع���اون 
واملوؤ�ش�شات  املجتمع  دور  وتفعيل 

اإط������ار  ال���ري���ا����ش���ي���ة وامل����دن����ي����ة يف 
اأن�شطة ريا�شية ووطنية هادفة يف 

جمتمعنا..
القيادة  باهتمام  معاليه  م�شيدا   
لأبناء  امل�شتمر  ودعمها  الر�شيدة 
ممار�شة  على  وحتفيزهم  ال��وط��ن 
واملجتمعية  الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة 

الهادفة واحل�شارية.
تفاعل  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة  وت�����ش��ه��د 
واأك���رث  ح��ك��وم��ي��ة  م��در���ش��ة   256
من 200 مدر�شة خا�شة يف اإمارة 
اأبوظبي مع اأن�شطة اليوم الريا�شي 
ال��ري��ا���ش��ة عند  م��ك��ان��ة  مب��ا يعك�س 
جميع فئات املجتمع وحر�شها على 
ال�شنوية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  امل�شاركة 

املميزة.
الريا�شي  ال��ي��وم  اأج���ن���دة  وت��ت��م��ي��ز 
الوطني يف اإمارة اأبوظبي ب�شمولية 
م�شتهدفة  وال��ري��ا���ش��ات  الأل���ع���اب 

جميع �شرائح املجتمع.

نهيان بن ز�يد يتقدم م�سرية �ليوم �لوطني �لريا�سي مب�ساركة �لرميثي



بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
نتقدم 

بخال�س العزاء و�ضادق املوا�ضاة اىل

عائل����ة
املغفور له باإذن اهلل تعاىل

 عبد�هلل حممد �سالح
�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 

بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته 
ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

{ �إنا هلل  و�إنا �ليه ر�جعون}

عبيد حميد �ملزروعي


