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الهالل الأحمر يبداأ بتنفيذ و�صية زايد ب�أهل اليمن
•• عدن -وام:

بداأت هيئة الهالل الأحمر ام�س تنفيذ حملة و�صية زايد ب�أهل اليمن 
املح�فظ�ت  يف  واجلرحى  ال�صهداء  لأ�صر  م�ص�عدات  كوبون�ت  و�صلمت 
عدن  بج�معة  الهند�صة  كلية  يف  اأقيم  حفل  خللالل  املحررة  اجلنوبية 
اليمنية  ال�صرعية  وامل�صوؤولني يف احلكومة  الللوزراء  بح�صور عدد من 
الكتبي.  املهند�س حممد  بللعللدن  الإمللل�راتلللي  الأحللمللر  الللهللالل  ومللديللر 
واتخذت اللجنة املنظمة وامل�صرفة على التوزيع اإجراءات ل�صم�ن حفظ 
كرامة ذوي ال�صهداء واجلرحى من خالل اآلية عمل لتوزيع الق�ص�ئم 
على امل�صتفيدين. وت�صمنت امل�ص�عدات ك�صوة العيد م�صبقة الدفع لكل 
كوبون و اأ�صحية لكل اأ�صرة �صهيد وجريح . وق�ل مدير الهالل الأحمر 
الم�راتي يف عدن املهند�س حممد الكتبي ان تنفيذ هذه احلملة ي�أتي 
واجلرحى  و  ال�صهداء  لأ�صر  تقديراً  الر�صيدة  القي�دة  من  بتوجيه�ت 
حتى  عدن  وجرحى  �صهداء  لأ�صر  الكوبون�ت  �صرف  عملية  .وت�صتمر 
اأبني  حم�فظتي  يف  اليوم  احلملة  تنفيذ  �صيتم  فيم�  الق�دم  اخلمي�س 

وحلج زجنب�ر واحلوطة.
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االإمارات الثالثة عامليا يف قدرتها على مواكبة املتغريات االقت�صادية والتقنية 

حممد بن را�صد: الإم�رات ق�درة على 
التع�مل مع خمتلف الأحداث والتغريات

الهالل الأحمر يوزع امل�ص�عدات على امل�صتحقني يف جنوب اليمن )وام(

مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
يطلق الربن�مج الإم�راتي للتدريب الإعالمي

•• اأبوظبي -وام:

ان�صج�م�ً مع اإعالن �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
2018 ع�م  بلل�أن يكون ع�م  الدولة حفظة اهلل  رئي�س  نهي�ن 
زايد، اأطلق مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
الربن�مج الإم�راتي للتدريب الإعالمي الذي يهدف اإىل دعم 
ال�صب�ب الإم�راتي من خريجي وخريج�ت الإعالم التقليدي 
واجلديد ل�صقل مواهبهم عرب توفري فر�س التدريب والعمل 

يف اأبرز موؤ�ص�ص�ت الإعالم الع�ملية املتواجدة يف الإم�رات.
الوالد  وقيم  بللراث  لالحتف�ء  من��صبة  املب�درة  هذه  وت�صكل 
طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زايللد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س 
الوطنية  ب�لكف�ءات  الرتق�ء  اأهمية  اأكد على  الذي  ثراه  اهلل 
ومتكني ال�صب�ب الإم�راتي ب�مله�رات واخلربات الع�ملية ليكون 
يف طليعة �صعوب الع�مل وم�ص�هم�ً اأ�ص��صي�ً يف م�صرية التطوير 

والتنمية وبن�ء جمتمع ال�صع�دة واملعرفة.
اأبوظبي  عهد  ويل  ديللوان  يف  التعليم  �للصللوؤون  مكتب  ويتطلع 
اإىل ا�صتكم�ل جهوده يف تر�صيخ ال�صراكة مع القط�ع اخل��س 

وت�صميم الربامج التدريبية لل�صب�ب الإم�راتي
)التف��صيل �س5(

اأنباء عن تقا�صم دير الزور بني الكرد والنظام بعد داع�ش

اأكراد �صوري� ي�صتعدون لأول انتخ�ب�ت للنظ�م الفدرايل
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  �صيطرتهم  من�طق  يف  انتخ�ب�ت  اول  لجلللراء  �صوري�  اكلللراد  ي�صتعد 
�صم�ل البالد ال�صهر املقبل، عرب عقد �صل�صلة اجتم�ع�ت ملمثلني حمليني 
لتعريفهم ب�آلية القراع ومراحل النتخ�ب، وفق م� او�صحت م�صوؤولة 

ام�س لوك�لة فران�س بر�س.
ومن املقرر اأن يجري الكراد انتخ�ب�ت على ثالث مراحل تبداأ يف 22 

اأيلول �صبتمرب.
هدية  الفدرايل  للنظ�م  الت�أ�صي�صي  للمجل�س  امل�صركة  الرئي�صة  وق�لت 
يو�صف لفران�س بر�س على ه�م�س م�ص�ركته� يف اجتم�ع عقد ال�صبت يف 
كردية  احللزاب  عن  ممثلني  مب�ص�ركة  �صرق(  )�صم�ل  الق�م�صلي  مدينة 
العملية  ب�صرح  الللفللرة  هللذه  خللالل  نللقللوم  وغللريهلل�  و�صري�نية  وعربية 
واملكون�ت  )املحلية(  املج�ل�س  مللع  اجتم�ع�ت  نعقد  بحيث  النتخ�بية 

)الجتم�عية( لتو�صيح م�ص�ر الآلية النتخ�بية.
اللللفلللدرايل يف من�طق  الللنللظلل�م  الكللللراد  اعلللللن   ،2016 اذارمللل�ر�لللس  ويف 

وزيرا خارجية ودفاع فرن�صا يزوران بغداد
القوات العراقية ت�صيطر على مركز تلعفر وقلعته�

•• بغداد-اأ ف ب:

ا�صتع�دت القوات العراقية ام�س ال�صبت ال�صيطرة على مركز مدينة تلعفر 
بدء  من  ال�ص�بع  يومه�  يف  املدينة  هللذه  و�صط  الواقعة  الت�ريخية  وقلعته� 
الوقت الذي يزور وزيرا  املتطرفني يف  الهجوم على واحد من اخر مع�قل 
داع�س  تنظيم  �صد  الللقللتلل�ل  لبحث  الللعللراق  الفرن�صية  واخللل�رجلليللة  الللدفلل�ع 
امل��صي  الأحللد  املعركة اجلللديللدة فجر  واإعللل�دة العللملل�ر. انطلقت  الإرهلل�بللي 
العراق،  ثلل�ين مللدن  املللو�للصللل،  التنظيم مللن  اأكلللر مللن �صهر مللن طللرد  بعد 
اأعلن جه�ز  اي�م فقط  �صبعة  الدامية. وخالل  املع�رك  اأ�صهر من  ت�صعة  اإثر 
مك�فحة الره�ب الذي دخل مركز املدينة من املحور اجلنوبي انته�ء مه�مه 
القت�لية، فيم� اأعلنت ال�صرطة الحت�دية التي تتوىل املحور ال�صم�يل الغربي 

مع احل�صد ال�صعبي انته�ء مه�مه� القت�لية كذلك.
وق�ل ق�ئد عملي�ت ق�دمون ي� تلعفر الفريق قوات خ��صة الركن عبد المري 
ر�صيد ي�ر اهلل ان قوات مك�فحة الره�ب حررت حي القلعة وب�ص�تني تلعفر 
ك�صف م�صدر عراقي  ذلك،  اىل  القلعة.   بن�ية  اأعلى  العراقي  العلم  وترفع 
حملي يف حم�فظة كركوك، اأن 9 من اأبرز ق�دة داع�س قتلوا بينهم �صخ�س 
غربي  جنوب  الللدويل  التح�لف  لطريان  بق�صف  الرو�صية  اجلن�صية  يحمل 
املح�فظة. ووفق ال�صومرية العراقية، ف�إن طريان التح�لف الدويل ق�صف، 

اأم�س موقع�ً فيه عدد من ق�دة داع�س بقرية الرم�نة يف ق�ص�ء احلويجة.

اجلي�ش اللبن�ين ي�صتعد للمرحلة 
اجل��رود فجر  م��ن  الأخ����رية 

•• بريوت-وكاالت:

لإطالق  اللبن�ين  اجلي�س  ي�صتعد 
امللللرحلللللللة اللللرابلللعلللة والأخللللللللرية من 
تنظيم  �صد  اجللللرود  فجر  معركة 
ال�صورية، فيم�  داع�س على احلدود 
توا�صل ميلي�صي� حزب اهلل حم�ولته� 
و�صي��صي�ً  ع�صكري�ً  املعركة  توظيف 
ل�ص�حله�، وخ�صو�ص�ً بعد م� اأعلنه 
ن�صر اهلل يف خط�به الأخللري، حول 
اللبن�نية  احلكومة  تف�و�س  وجوب 
ال�صوري، ملعرفة م�صري  مع النظ�م 
املختطفني  اللبن�نيني  الع�صكريني 

لدى داع�س.
اأنه� حم�ولة  امل�صتقبل  واعترب تي�ر 
على  يللفللر�للس  لأن  اهلل  نلل�للصللر  ملللن 
مرفو�صة،  �للصلليلل��للصلل�ت  اللللللبللنلل�نلليللني 
ملللتلللخلللذاً ملللن قلل�للصلليللة الللكلل�للصللف عن 
اللللعللل�لللصلللكلللريلللني امللللخلللطلللوفلللني للللدى 

داع�س، و�صيلة لبتزاز احلكومة
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•• دبي-الفجر:

اأكد �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي 
اأن الم�رات ق�درة على التع�مل مع خمتلف الأحداث 
القط�عني  بللني  والتن�غم  املللرونللة  وهللذه  والللتللغللريات، 
مكت�صب�تن�  على  للحف�ظ  �للصللروري  واخللل��للس  الللعلل�م 

وم�ص�عفته�.
الث�لثة  املرتبة  اأكللد تقرير جديد نيل المللل�رات  وقللد 
القت�ص�دية  املتغريات  مواكبة  على  قدرته�  يف  ع�ملي� 

والتقنية واجل�هزية ملختلف الأحداث حوله� 
ال�صخ�صى  ح�ص�به  على  تغريدات  يف  �صموه  واأ�للصلل�ف 
يف )تلللويلللر(: قللطلل�عللنلل� اخللل��للس هللو الأول علل�مللليلل� يف 
اجل�هزية للتغيري واملواكبة وال�صتف�دة من الأحداث 
حلللولللله، واحلللكللومللة اللللثللل�ين علل�مللليلل� واملللجللتللمللع �صمن 

الع�صرين الأوائل.

فقدان جندي اأمريكي بتحطم هليكوبرت قبالة اليمن 
•• وا�صنطن-رويرتز:

طراز  مللن  اأمريكية  هليكوبر  طلل�ئللرة  اإن  الأمللريللكللي  اجلي�س  قلل�ل 
بالك هوك حتطمت قب�لة �ص�حل اليمن خالل تدريب واإن عملية 
بحث ج�رية عن اأحد اجلنود. وق�لت القي�دة املركزية الأمريكية يف 
بي�ن اإن خم�صة جنود اآخرين ك�نوا على منت الط�ئرة مت اإنق�ذهم 

واإن احل�دث وقع على بعد 32 كيلومرا جنوبي �ص�حل اليمن.

اجلزيرة  هي  اق�ليم  ثالثة  اىل  وق�صموه�  �صوري�،  �صم�ل  يف  �صيطرتهم 
)�صم�ل �صرق( والفرات )�صم�ل و�صط( وعفرين )�صم�ل غرب(.

ويف املرحلة الوىل، �صيتم انتخ�ب الرئ��ص�ت امل�صركة )كل رئ��صة ت�صم 
رجل وامراأة( مل� يطلق عليه الكومون�ت اي الحي�ء. ويف املرحلة الث�نية 
حملية  جم�ل�س  انللتللخلل�ب  يتم  نوفمرب  الللثلل�ين  ت�صرين  مللن  الللثلل�لللث  يف 

للنواحي واملق�طع�ت التي يت�ألف منه� كل اقليم.
دير  مبعركة  للبدء  ا�صتعداده�  الدميقراطية  �صوري�  قوات  اإعللالن  ومع 
الزور برزت اأنب�ء عن اتف�ق بني الكرد والنظ�م على تق��صم_املح�فظة 
التح�لف  نقلت م�ص�در مطلعة عن  م�  وفق  رو�صية  برع�ية  داع�س  بعد 

الدويل.
وتتوجه الأنظ�ر نحو اخلطوة الت�لية يف احلرب على داع�س يف �صوري� يف 

ح�ل انته�ء معركة الرقة .
اأنه�  اأعلنت  املتحدة  الولي�ت  من  املدعومة  الدميقراطية  �صوري�  قوات 
�صتبداأ قريب� معركة دير الزور بدعم من التح�لف الدويل وهي معركة 

يفر�س اأن تبداأ بعد طرد داع�س من الرقة.

للعمل  زاي�����د  م��ل��ت��ق��ى  ان���ط���الق 
م�صر يف  ال�����ص��ب���ب��ي  الإن�������ص����ين 

•• القاهرة -وام:

زايد  ملتقى  فللعلل�للليلل�ت  ملل�للصللر  يف  انللطلللللقللت 
امله�م  مع  تزامن�  ال�صب�بي  الن�ص�ين  للعمل 
النلل�للصلل�نلليللة لطللبلل�ء اخللللري بللهللدف تر�صيخ 
وتفعيل  النلل�للصلل�ين  والللعللمللل  الللعللطلل�ء  ثق�فة 
ال�صراكة بني املوؤ�ص�ص�ت احلكومية واخل��صة 
ال�صب�ب  ل�لللصلللتلللقلللطللل�ب  ملللللبللللل�درات  لللتللبللنللي 
اخلدمة  مبلللجللل�ل  ومتللكلليللنللهللم  وتلللدريلللبلللهلللم 
مع�ن�ه  من  للتخفيف  كقي�ديني  الن�ص�نية 
امللتقى  فع�لي�ت  بلللداأت  املللعللوزة.  الللفللئلل�ت 
لزايد  الن�ص�نية  املب�درات  ب��صتعرا�س 
ال�صنوات  يف  ا�صتط�عت  الللتللي  الللعللطلل�ء 
املاليني  اىل  اللللو�لللصلللول  ملللن  امللل��للصلليللة 
الع�مل  دول  خمللتلللللف  يف  الللبلل�للصللر  ملللن 
وت�صمنت جل�ص�ت عن اأ�ص��صي�ت العمل 
التطوعية  امل�ص�ريع  واإدارة  الإنلل�للصلل�ين 
وتكرمي رواد العمل الن�ص�ين ال�صب�بي 
الربامج  يف  الفع�لة  مل�ص�ركتهم  تثمين� 
امل�صرية  اللل�للصلل�حللة  علللللى  الللتللطللوعلليللة 

والع�ملية.
)التف��صيل �س2(

مه�جم  هوية  تعلن  بلجيك� 
بروك�صل يف  الع�صكريني 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

اأعلللللللللللنلللللت اللللللنللللليللللل�بلللللة الحتللللللل�ديلللللللة 
البلجيكية، اأم�س ال�صبت، اأن الرجل 
م�ص�ء اجلمعة  ب�صكني  الللذي ه�جم 
ع�صكريني يف بروك�صل، قبل اإطالق 
من  بلجيكي  هو  وقتله،  عليه  الن�ر 
على  له  �صوابق  ول  �صوم�يل  اأ�صل 
واأ�ص�فت  اإرهلل�بلليللة.  بلل�أعللملل�ل  �صلة 
املولود  امله�جم  اأن  بي�ن  يف  الني�بة 
يف  مللنللزًل  ميتلك  كلل�ن   ،1987 يف 
بلللللورغ، �للصللملل�ل غلللرب بلللللجلليللكلل�، وقد 
وتفتي�س  دهللم  عملية  فيه  اأجللريللت 

خالل الليل.
الللتللي قدمه�  الللتللفلل��للصلليللل  واأفلللللل�دت 
اللللذي ك�ن  املللهلل�جللم  اأن  املللحللقللقللون، 
م�صلح�ً ب�صكني »ه�جم من اخللف« 
و�صط  يف  اللللثلللالثلللة  الللعلل�للصللكللريللني 
»وهو  ب�صكني  »وطعنهم«  بروك�صل 
اأحد  رد  عندئذ  اأكللللرب«.  اهلل  يهتف 
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اأخبـار الإمـارات

اإعالميون ل�»وام« : »الربن�مج الإم�راتي للتدريب الإعالمي« خطوة ه�مة لتعزيز م�صرية الإعالم الوطني

انطالق ملتقى زايد للعمل الإن�ص�ين ال�صب�بي يف م�صر

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي اطالق » الربن�مج الإم�راتي للتدريب  لقى اإعالن ديوان ويل عهد 
الإعالمي » ترحيب� كبريا يف الأو�ص�ط الإعالمية املحلية التي اعتربته خطوة 
الق�درة  ال�ص�بة  الوطنية  ب�لكوادر  ورفده�  املهنة  توطني  عجلة  دفع  يف  ه�مة 
على مت�بعة م�صرية ن�صر ر�ص�لة الإم�رات احل�ص�رية و الإن�ص�نية اإىل خمتلف 

�صعوب الع�مل.
اأنب�ء  اأ�ص�د �صع�دة حممد جالل الري�صي املدير التنفيذي لوك�لة  فمن ج�نبه 
الإم�راتي  »الللربنلل�مللج  اأبللوظللبللي  ديلللوان ويل عهد  بلل�إطللالق   « وام   « الإمللللل�رات 
اأبع�د  تللدرك  ب�متي�ز  وطنية  مب�درة  مبث�بة  يعد  والللذي  الإعالمي«  للتدريب 
احل��صر وت�صت�صرف امل�صتقبل وت�صهم يف اإعداد اأجي�ل من املواطنني املتميزين 
2030 وتطلع�ت  الإملللل�رات  روؤيلللة  يللواكللب  الإعللللالم مبلل�  الع�ملني يف جملل�ل 

القي�دة الر�صيدة.
وحي� �صع�دته يف هذا ال�صدد اهتم�م القي�دة الر�صيدة ب�ل�صب�ب �صن�ع احل��صر 
وبن�ة امل�صتقبل .. و �صدد على اأن الربن�مج �صيكون له� ق�صب ال�صبق يف تنمية 
قط�ع الإعالم الوطني و رفده ب�لكف�ءات الوطنية املوؤهلة مب� يعك�س ال�صورة 

امل�صرقة لدولة الإم�رات العربية املتحدة يف املج�لت ك�فة.
و اأكد اأن دولة الم�رات بقي�دة �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ص�حب 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الللوزراء ح�كم دبي » رع�ه اهلل » و �ص�حب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى 
للقوات امل�صلحة و اإخوانهم اأ�صح�ب ال�صمو حك�م الم�رات حري�صة على مت�بعة 
نهجه� عرب الإ�صتثم�ر ب�لإن�ص�ن ب�عتب�ره العن�صر ال�ص��صي يف حتقيق التنمية 

امل�صتدامة وغ�يته� .
و�صدد �صع�دته على اأن » الربن�مج الإم�راتي للتدريب الإعالمي » �صي�ص�هم عرب 
ال�صراكة مع موؤ�ص�ص�ت اقليمية ودولية متخ�ص�صة يف تدريب واإعداد اعالميني 
مواطنني عرب ا�صتخدام اأحدث م� تو�صلت اإليه التكنولوجي� احلديثة يف هذا 
العالمية  الر�ص�لة  تو�صيل  ليحملوا على ع�تقهم م�صئولية  املج�ل احليوي 

للدولة ون�صره� ع�ك�صني م� ت�صهده الإم�رات من تقدم يف جميع املج�لت وم� 
تكتنزه من اإرث ح�ص�ري ق�ئم على الت�ص�مح ورثه الأبن�ء عن الأجداد.

و و�صف �صع�دة املدير التنفيذي لوك�لة اأنب�ء الإم�رات الربن�مج ب�أنه� خطوة 
مهمة �صيكون له� م� بعده� على طريق دعم الإعالم الوطني ور�ص�لته ال�ص�مية 

.
القي�دة  اأن  امل�صوؤول  اخلليج«   « �صحيفة  حترير  رئي�س  ال�ص�يغ  حبيب  اأكللد  و 
الر�صيدة يف دولة الم�رات العربية املتحدة وعلى راأ�صه� �ص�حب ال�صمو ال�صيخ 
دعم  على  حري�صة   « اهلل  حفظه   « الللدولللة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  خليفة 
القدرات والكف�ءات الإعالمية  الإعالم الوطني ورفع كف�ءته ودعم وتطوير 
الوطنية مب� يعزز مك�نته ودوره املحوري يف ن�صر ر�ص�لة الدولة اإىل خمتلف 

�صعوب الع�مل.
الإم�راتي  »الربن�مج  اإطللالق  اأبوظبي  عهد  ويل  ديللوان  مب�درة  ع�لي�  ثمن  و 
للتدريب الإعالمي« م�صريا اإىل اإهتم�م �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة ب�ل�صب�ب على 
نحو ميزج بني الع�طفة والعمل ويتج�وز امل�ص�عر اللحظية اإىل اعتب�ر ال�صب�ب 
�صن�ع احل��صر وامل�صتقبل وقد جتلى ذلك خ�صو�ص� من تكوين جمل�س ال�صيخ 
حممد بن زايد لأجي�ل امل�صتقبل وكلم�ته الإ�صتثن�ئية املوجهة لل�صب�ب �صواء 
اأو غريه من القنوات وق�ل : ل يفوتني تذكر كلم�ت  من خالل هذا املجل�س 

�صموه التوجيهية للقي�دات الإعالمية والإعالميني كلم� التقى بهم .
و اأ�للصلل�ف اإنلله لط�مل� كلل�ن عللدم تللوافللق خمللرجلل�ت التعليم مللع مللدخللالت �صوق 
العمل يف الإعالم ع�ئق� اأ�ص��صي� اأم�م توطني هذه املهنة التي تختلف يف طبيعة 
عمله� ال�ص�قة عن خمتلف املهن فهي بح�جة اىل تيقظ ومت�بعة دائمة و قدرة 
خ��صة على مواكبة الأحداث وهذا بطبيعة احل�ل ل ميكن توفريه من خالل 
ميداين  بتدريب  رفللده  مللن  لبللد  بللل  فقط  النظرية  الللدرو�للس  و  التطبيق�ت 

حقيقي نحن بح�جة اإليه.
املع�صلة من  اليوم لتطرح حال عملي� ملثل هللذه  ت�أتي  املللبلل�درة  اأن هللذه  اأكللد  و 
خالل و�صعه� خطة عمل وا�صحة املع�مل ت�صتمل على توقيع مذكرات تف�هم 
مع اأكر من 15 موؤ�ص�صة عريقة يف جم�ل الن�صر والإعالن والعالق�ت الع�مة 

والإنت�ج التلفزيوين والإعالم اجلديد، بهدف توفري التدريب العملي جلميع 
الطلبة املوطنني يف كلي�ت العالم .

مو�صح� اأن هذا الأمر �صي�صهم يف احلد من عزوف خريجي العالم املواطنني 
يف�صل  اللليللوم  غ�لبيتهم  نللرى  حيث  لللالإعللالم  العملي  امللليللدان  يف  العمل  عللن 
قريب  ميدان  اأي  اأو  احلكومية  ب�ملوؤ�ص�ص�ت  الع�مة  العالق�ت  دوائللر  العمل يف 
من تخ�ص�صهم هرب� من ال�صطدام بتحدي�ت �صوق العمل التي مل يتوفر لهم 

التعرف عليه� م�صبق� اأو جم�راته� تدريبي�.
و اأو�صح حبيب ال�ص�يغ اأن الإعالم يف الع�صر احل�يل مل يعد ترف� لأنه لبد 
و  القت�ص�دية  و  ال�صي��صية  التطورات  الوطني جميع  العللالم  يواكب  اأن  من 
الجتم�عية يف املجتمع وبن�ء على هذا ت�صبح امل�صوؤولية كبرية يف تدعيم هذا 
و  النظرية  ب�ملعرفة  املت�صلحة  ال�ص�بة  الوطنية  الكوادر  و  ب�ملوؤهالت  العللالم 
اخلربة العملية من اأجل اأداء الر�ص�لة العالمية الوطنية بكل اإقتدار و الدف�ع 
امل�أجورة  و  امل�صبوهة  احلمالت  كل  من  وحم�يته�  حتققت  التي  املنجزات  عن 
التي ت�صتهدف ر�ص�لة الم�رات احل�ص�رية الن�ص�نية ودوره� يف الدف�ع عن اأمن 
املنطقة واإ�صتقراره� يف وجه القوى الظالمية وامل�ص�ريع الط�ئفية الره�بية.

من ن�حيته ق�ل عبداهلل الر�صيد مدير مكتب جريدة »جلف نيوز« يف اأبوظبي 
اإن اإطالق »الربن�مج الإم�راتي للتدريب الإعالمي« اأدخل الفرح و ال�صرور اإىل 
اأ�ص��صي�  مطلب�  لتلبي  املب�درة  ج�ءت  حيث  املواطنني  الإعالميني  جميع  قلب 
لط�مل� ن�دى به جميع احلري�صني على تطوير وتنمية العالم الوطني الذي 
يحت�ج يف هذه املرحلة اإىل رفده ب�لكف�ءات والدم�ء ال�ص�بة من مواطني الدولة 

لكي يكملوا الر�ص�لة ويوؤدوا الدور الوطني امل�أمول منهم.
واأ�ص�ف الر�صيد : ن�صجل بكل اإحرام و تقدير ع�ليني لديوان ويل عهد اأبوظبي 
اإهتم�مه بهذا املو�صوع الوطني ب�إمتي�ز بعدم� اأخذ على ع�تقه املب�درة واأ�ص�س 
لربن�مج ي�صجع جميع الطلبة املواطنني يف جميع التخ�ص�ص�ت الإعالمية من 
التدريب و اخلربة  العمل وهم على درجللة ع�لية من  �صوق  الدخول يف  اأجللل 
العملية التي لط�مل� وقفت ع�ئق� ام�مهم يف العمل بهذه املهنة ال�ص�قة والتي 

تتطلب قدرات خ��صة.
و رفع مدير مكتب جريدة جلف نيوز يف اأبوظبي اأ�صمى اآي�ت ال�صكر و العرف�ن 

الكوادر  تنمية  يف  واإهتم�مه�  لأبن�ئه�  الللدائللم  دعمه�  على  الر�صيدة  للقي�دة 
الوطنية ومتكينه� ب�خلربات والتج�رب العلمية من اأجل امل�ص�همة يف م�صرية 

التطوير والتنمية ال�ص�ملة و امل�صتدامة.
ب�لتزامن مع  املللبلل�درة  اإطلللالق هللذه  اإن  العمودي  قلل�ل العللالمللي علي  بلللدوره 
والعرف�ن  الوف�ء  الكثري من  زايللد« يحمل بطي�ته  »علل�م   2018 علل�م  اإعللالن 
لنهج الق�ئد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن » طيب اهلل 
 ، ب�لإن�ص�ن  لالإ�صتثم�ر  الق�صوى  الأهمية  و  العن�ية  اأوىل  لط�مل�  الذي   « ثراه 
وهذا ب�ل�صبط م� يركز عليه هذا الربن�مج من خالل �صعيه اإىل اعداد كوادر 
اإعالمية ام�راتية اإعدادا مهني� �صحيح� عرب التع�ون مع املوؤ�ص�ص�ت ال�صحفية 
�صوق  يف  لإدخ�له�  متهيدا  اأخللرى  جهة  من  التعليمية  املوؤ�ص�ص�ت  و  جهة  من 

العمل دون اأية معوق�ت اأو �صعوب�ت.
واإعترب العمودي اأن املب�درة ت�صكل فر�صة حقيقية جلميع املوؤ�ص�ص�ت العالمية 
الوطنية للعب الدور املطلوب منه� يف دعم و اإت�حة الفر�صة اأم�م �صب�ب الغد 
قط�ع  اأن  موؤكدا  الوطنية..  العالمية  الر�ص�لة  وت�أدية  البن�ء  يف  للم�ص�ركة 
العالم يلعب دورا حيوي� وحموري� يف تعزيز التنمية الوطنية ون�صر الر�ص�لة 

احل�ص�رية للدولة.
التنفيذي يف �صحيفة »اخلليج  التحرير  اأ�ص�د رائد برق�وي رئي�س  من جهته 
املعول عليه يف  والللدور  الإعللالمللي«  للتدريب  الإملل�راتللي  »الربن�مج  ب�أهمية   «

تطوير الكوادر الإعالمية الوطنية، وتوفري فر�س التدريب له�.
موؤكدا اأن اكت�ص�ب اخلربات العملية والتطبيقية يف املج�ل الإعالمي ب�ت اأمرا 
ليكون على م�صتوى  الوطني  الإعللالم  اأجللل دعم م�صرية  اأ�ص��صي� وحيوي� من 
ع�ل من امل�صوؤولية والحرافية وق�درا على تلبية احتي�ج�ت �صوق العمل على 

امل�صتوى املحلي والإقليمي والع�ملي.
ونوه اإىل اأن الربن�مج �صي�صكل ح�فزا اإ�ص�في� لتوجه املزيد من املواطنني نحو 
الدولة  به� خ��صة يف ظل م� حتققه  والعمل  الإعالمية  التخ�ص�ص�ت  درا�صة 
ت�صهم  اإعالمية  ملواكبة  والتي حتت�ج  املج�لت  اإجنلل�زات مذهلة يف جميع  من 
يف اإبرازه� ب�ل�صكل ال�صحيح وت�صلط ال�صوء على اأهميته� وقيمته� احل�ص�رية 

داخلي� وخ�رجي�.

•• القاهرة -وام:

تزامن�  ال�صب�بي  الإن�ص�ين  للعمل  زايللد  ملتقى  فع�لي�ت  م�صر  يف  انطلقت 
والعمل  العط�ء  ثق�فة  تر�صيخ  بهدف  اخلللري  لأطللبلل�ء  الن�ص�نية  املللهلل�م  مللع 
املللوؤ�للصلل�للصلل�ت احلللكللوملليللة واخللل��للصللة لتبني  اللل�للصللراكللة بللني  الإنلل�للصلل�ين وتفعيل 
مب�درات ل�صتقط�ب ال�صب�ب وتدريبهم ومتكينهم مبج�ل اخلدمة الإن�ص�نية 
بللللداأت فللعلل�للليلل�ت امللتقى  امللللعلللوزة.  الللفللئلل�ت  كللقلليلل�ديللني للتخفيف مللن مللعلل�نلل�ه 

ال�صنوات  يف  ا�صتط�عت  التي  العط�ء  لزايد  الإن�ص�نية  املب�درات  ب��صتعرا�س 
امل��صية من الو�صول اىل املاليني من الب�صر يف خمتلف دول الع�مل وت�صمنت 
جل�ص�ت عن اأ�ص��صي�ت العمل الإن�ص�ين واإدارة امل�ص�ريع التطوعية وتكرمي رواد 
التطوعية  الربامج  يف  الفع�لة  مل�ص�ركتهم  تثمين�  ال�صب�بي  الإن�ص�ين  العمل 

على ال�ص�حة امل�صرية والع�ملية.
واأكد الدكتور ع�دل ال�ص�مري الرئي�س التنفيذي ملب�درة زايد العط�ء رئي�س 
زايد  مللبلل�درة  حر�س  والتخ�ص�صي  الجتم�عي  للتطوع  الملللل�رات  برن�مج 

العط�ء على التنظيم الدوري مللتقي�ت زايد للعمل الن�ص�ين يف العديد من 
وحتفيز  الإن�ص�ين  والعط�ء  التطوعي  العمل  ثق�فة  تر�صيخ  بهدف  الللدول 
اأفك�ر  لتبني  الربحية  وغللري  واخل��صة  احلكومية  املوؤ�ص�ص�ت  بني  ال�صراكة 

ال�صب�ب ومتكينهم من العمل الإن�ص�ين يف خمتلف دول الع�مل.
يف  الفع�لة  مل�ص�ركتهم  املتخ�ص�صني  الطب�ء  من  م�صر  �صب�ب  جهود  وثمن 
اخلللري وعي�دته�  زايللد  قللوافللل  مللن خللالل تطوعهم يف  املر�صى  اآلف  عللالج 
املتنقلة وم�صت�صفي�ته� املتحركة �صواء على ال�ص�حة املحلية يف القرى امل�صرية 

وا�للصللل فريق  اأخلللرى  مللن جهه  الللعلل�مل.  دول  الع�ملية يف خمتلف  ال�ص�حة  او 
متطوعي الم�رات وم�صر مه�مه� الن�ص�نية بعالج 2000 طفل وم�صن يف 
اليوم الث�ين لعمل قوافل زايد اخلري يف قرى م�صتول ال�صوق يف حم�فظة 
ال�صرقية من خالل فرقه� الطبية الت�صخي�صية للك�صف املبكر عن الأمرا�س 
القلبية واملزمنة ك�رتف�ع �صغط الدم وال�صكري والدهون فيم� تقدم الفرق 
العالجية الدواء املج�ين للفئ�ت املعوزة تركز الفرق الوق�ئية على زي�دة وعي 

املجتمع ب�أهم الأمرا�س القلبية واأف�صل �صبل الوق�ية والعالج.

ق�ئد �صرطة دبي يهنئ املراأة الإم�راتية بيومه�
•• دبي-وام:

اللواء عبداهلل خليفة  �صع�دة  اأثنى 
دبي  ل�صرطة  الللعلل�م  الللقلل�ئللد  امللللري 
على اإطالق �صع�ر »املراأة �صريك يف 
اخلري والعط�ء« على الحتف�ل بل » 

يوم املراأة الإم�راتية« هذا الع�م.
بهذه  له  ت�صريح  �صع�دته يف  واأكللد 
املن��صبة اأن هذا اليوم تعبري �ص�دق 
عن دور املللراأة يف املجتمع ويربهن 
يف الوقت نف�صه على قدرة �صرطة 
املب�درات  مللع  الللتللفلل�عللل  علللللى  دبلللي 
املللتللعللددة يف الللدولللة وبللذل العط�ء 
وم�ص�ركته�  يللحللتلل�جلله  ملللن  لللكللل 
فئ�ت املجتمع رج�ل ون�ص�ء لإجن�ح 
مب�صرية  ملل�للصلليللدا   .. اخلللللري  علللل�م 
ب�لعط�ء  املليئة  الإملل�راتلليللة  امللللراأة 
واخلللللللللري الإنللللل�لللللصللللل�ين لأ�لللصلللرتلللهللل� 
�صتى  يف  وللمحت�جني  وجمتمعه� 
اأنللحلل�ء الللعلل�مل. ورفللع يف يللوم املراأة 
الإملل�راتلليللة - اللللذي يلل�للصلل�دف يوم 
الته�ين  اآيلل�ت  اأ�صمى  الثنني-  غد 
ال�صمو  �للصلل�حللب  اإىل  والللتللربيللكلل�ت 
نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واأخيه 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
الللللللللللوزراء ح�كم  رئللليللل�لللس جمللللل�للس 

ال�صمو  و �ص�حب  »رعلل�ه اهلل«  دبللي 
نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  حممد  ال�صيخ 
الق�ئد  نلل�ئللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
اأ�للصللحلل�ب اللل�للصللمللو حللكلل�م الإمللللل�رات 
واأولي�ء العهود مبن��صبة احتف�لت 
الللليلللوم حتلللت �صع�ر  اللللدوللللة بللهللذا 
»املراأة �صريك يف اخلري والعط�ء«. 
الته�ين  اآيلللللل�ت  اأ�لللصلللملللى  رفللللع  كللملل� 
�صمو  الإملل�رات  اأم  اإىل  والتربيك�ت 
مب�رك  بلللنلللت  فللل�طلللملللة  اللل�للصلليللخللة 
الع�م  الللنلل�للصلل�ئللي  رئلليلل�للصللة الحتللللل�د 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الأ�للصللريللة 
جهود  مثمن�  والطفولة  لالأمومة 
يوم  تخ�صي�س  ومب�درته�  �صموه� 
يوم�  علل�م  كل  اأغ�صط�س  من   28

للمراأة الإم�راتية.
وثمن �صع�دة اللواء املري الأعم�ل 
ال�صمو  �للصلل�حللب  حلللللرم  اجلللللليلللللة 
اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�صيخة  �صمو  دبللي  ح�كم  اللللوزراء 
هللنللد بللنللت مللكللتللوم بلللن جللمللعللة اآل 
مكتوم ودعمه� لكل جم�لت العمل 
اخلريية  واللللللرباملللللج  الإنلللل�للللصلللل�ين 
واأي�ديه�  الللدولللة وخلل�رجللهلل�  داخللل 
من  اجلميع  ط�لت  التي  الكرمية 

ال�صعيفة  اللل�للصللرائللح  خللدمللة  اأجلللل 
الأيت�م  ح�ج�ت  و�صد  املجتمع  من 
الطالب  ورع�ية  املتعففة  والأ�للصللر 
وامل�صت�صفي�ت  املللل�لللصللل�جلللد  وبللللنلللل�ء 
واملللدار�للس واإيللفلل�د حللجلل�ج بيت اهلل 
م�ص�عدة  اإىل  بلل�لإ�للصلل�فللة  احلللللرام 
املر�صى  الإنلل�للصلل�نلليللة مللن  احللللل�لت 

من ذوي الدخل املحدود.
واأكد اأن املراأة الإم�راتية لعبت دورا 
ت�صهده�  الللتللي  التنمية  يف  كللبللريا 
املللللجلللل�لت  اللللللدوللللللة يف خملللتلللللللفلللة 
اخلري  ب�أعم�ل  اأي�ص�  مميزا  ودورا 
واإغ�ثة  املللحللتلل�ج  ودعللللم  والللعللطلل�ء 
رفع  يف  جدارته�  واأثبتت  امللهوف 
رايلللللة دوللللللة الملللللللل�رات خللفلل�قللة يف 
جللملليللع املللليللل�ديلللن وقلللدملللت منللل�ذج 

ن�ص�ئية نفتخر به� اأم�م الع�مل .
ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  اأن  ذكللر  و 
دبلللي اأولللللت امللللللراأة الللعلل�ملللللة �صمن 
خالل  مللن  خ��ص�  اهتم�م�  قوته� 
واملب�درات  الربامج  من  جمموعة 
م�  لتمكينه�  الللداعللمللة  املللتللنللوعللة 
اأدى اإىل متيزه� يف العمل والقي�م 
ح�صه�  وتنمية  الللوطللنللي  بواجبه� 
لفت�  وجلله  اأح�صن  على  الإنلل�للصلل�ين 
اإىل اأن الكثري من موظف�ت �صرطة 
دبي �ص�ركن يف العم�ل التطوعية 
الفقرية  الأ�صر  ودعللم  والإن�ص�نية 

واملحت�جة.
دبي  �للصللرطللة  اأن  اإىل  امللللري  واأ�لللصللل�ر 
اأن�ص�أت جمل�س �صرطة دبي الن�ص�ئي 
الذي يلعب دورا يف م�صرية التطور 
ب��صتمرار  ويلللهلللتلللم  واللللتلللنلللمللليلللة 
بللللل�لأ�لللللصلللللرة واملللللجللللتللللمللللع وتللللقللللدمي 
اإىل  الرامية  والأن�صطة  املللبلل�درات 
ومتكني  الأ�لللصلللري  التم��صك  دعلللم 
الق�ص�ي�  وامللل�للصلل�ركللة يف حللل  املللللراأة 
ذات  الجلللتلللمللل�عللليلللة  واللللللظلللللواهلللللر 
التع�ون  وتعزيز  بلل�لأمللن  العالقة 
واملجتمع  ال�صرطة  بني  والتوا�صل 
وتللللبلللل�دل امللللعلللرفلللة واخللللللللربات مع 
لتعزيز  والدولية  املحلية  اجله�ت 
والعمل  والأملللل�ن  بلل�لأمللن  ال�صعور 
الإن�ص�نية  الللقلليللم  تللر�للصلليللخ  علللللى 

وحتقيق التنمية امل�صتدامة.

�صفري الدولة غري املقيم يقدم اأوراق اعتم�ده لرئي�ش ال�صلف�دور
•• �صان �صلفادور-وام:

قللدم �للصللعلل�دة اأحللمللد حلل�مت املنه�يل 
اأوراق  املك�صيك  يف  الللدولللة  �صفري 
اعتم�ده �صفريا غري مقيم للدولة 
لدى جمهورية ال�صلف�دور لفخ�مة 
الرئي�س �صلف�دور �ص�ن�صيز �صريين 
مع�يل  بح�صور  ال�صلف�دور  رئي�س 
العالق�ت  وزيللر  م�رتيني�س  هوجو 

اخل�رجية ال�صلف�دوري.
اللق�ء  خللللللالل  �لللصلللعللل�دتللله  ونللللقللللل 
ال�صيخ  اللل�للصللمللو  �للصلل�حللب  حتللليللل�ت 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
و�ص�حب  اهلل«  »حللفللظلله  الللللدولللللة 
اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ حمللمللد بللن را�صد 
الدولة  رئلليلل�للس  نلل�ئللب  مللكللتللوم  اآل 
الللللللللللوزراء ح�كم  رئللليللل�لللس جمللللل�للس 
ال�صمو  » و�ص�حب  »رعلل�ه اهلل  دبللي 
نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  حممد  ال�صيخ 
الق�ئد  نلل�ئللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 

ال�صمو  ل�ص�حب  حتي�ته  ال�صفري 
ال�صمو  و�للصلل�حللب  اللللدوللللة  رئلليلل�للس 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي و �ص�حب ال�صمو 
نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  حممد  ال�صيخ 

و�صعب  امل�صلحة  للللللقللوات  الأعلللللللى 
رئي�ص�  لل�صلف�دور  الإملللل�رات  دولللة 
وحكومة و�صعب� ومتني�تهم مبزيد 
من التقدم والزدهللل�ر. من ج�نبه 
�صع�دة  اللل�للصلللللفلل�دور  رئلليلل�للس  حللمللل 

الإملل�رات ومتني�ته للدولة  و�صعب 
ملللزيلللدا ملللن اللللتلللقلللدم والللللرخلللل�ء.. 
ورحب ب�لتع�ون مع دولة الإم�رات 
ومتني�ته للعالق�ت الثن�ئية مزيدا 

من التطور والزده�ر.

�صفري الدولة يلتقي وزيرة 
املراأة وامل�صت�صعفني البريوفية

•• ليما-وام: 

التقى �صع�دة حممد يو�صف حممد العو�صي �صفري الدولة 
اأن� م�ري� �صوكيوانكة وزيرة  لدى جمهورية بريو مع�يل 
املراأة وامل�صت�صعفني يف بريو وذلك يف الع��صمة البريوفية 
ليم�. بحث اجل�نب�ن خالل اللق�ء العالق�ت الثن�ئية بني 

البلدين و�صبل تعزيز التع�ون يف جم�ل �صوؤون املراأة .

اإ�ص�دة �صعودية مب�صتوى وج�هزية خميم�ت الإم�رات يف امل�ص�عر املقد�صة
•• مكة املكرمة-وام:

 اأ�ص�دت اجله�ت ال�صعودية امل�صوؤولة عن تنظيم �صوؤون مو�صم احلج لهذا 
الع�م مب�صتوى ورقللي اخلللدملل�ت املقدمة يف خميم�ت دولللة الإمللل�رات يف 

امل�ص�عر املقد�صة مبكة املكرمة.
والدف�ع  احليوية  املن�ص�آت  اآمللن  ت�صم  التي  ال�صعودية  اجلللهلل�ت  واأكلللدت 
املدين وم�صلحة املي�ه اأن خميم�ت دولة الإملل�رات تعد الأوىل والأف�صل 

فى الرع�ية واخلدم�ت املقدمة للع�م الث�ين على التوايل.
واأ�ص�رت اإىل م� تتميز به املخيم�ت من جودة نوعية اخلي�م التي تتكيف 
مع ك�فة الظروف وتلبي ال�صراط�ت وتنوع امل�ص�ح�ت ووفرة اخلدم�ت 

اأعلى معدلت  وتوفري  للمكيف�ت  الت�صغيلية  القوة  رفع  ركزت على  التي 
ال�صالمة واجل�هزية يف مواجهة الطوارئ والأزم�ت م� يجعله� خميم�ت 

بخدم�ت 7 جنوم.
من جهته اأكد �صع�دة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة الع�مة 
لل�صوؤون الإ�صالمية والأوق�ف رئي�س البعثة الر�صمية للدولة اأن توجيه�ت 
اأق�صى  توفري  دائللم على �صرورة  وب�صكل  ع�م  كل  تركز  الر�صيدة  القي�دة 
معدلت الرع�ية حلج�ج الإم�رات منذ مغ�درتهم اإىل الأرا�صى املقد�صة 

وحتى عودتهم اإىل اأر�س الوطن واإ�صع�دهم وتلبية احتي�ج�تهم .
وق�ل الكعبي: اإن بعثة احلج الر�صمية ل يقت�صر دوره� على �صالمة واأمن 
وج�هزية املك�ن بل تتعمق يف التف��صيل وتوفر رع�ية طبية متك�ملة على 

مدار ال�ص�عة جلميع حج�ج الدولة يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة 
.. م�صريا اإىل تواجد جل�ن طوارئ تعمل على مدار ال�ص�عة للتع�مل مع 

احلوادث والأزم�ت الع�ر�صة.
اململكة  به  تقوم  الللذي  العظيم  واللللدور  املبذولة  الكبرية  اجلهود  وثمن 
امللك  ال�صريفني  احلللرمللني  خللل�دم  بقي�دة  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 
�صلم�ن بن عبدالعزيز اآل �صعود من اأعم�ل جب�رة �صهد بعظمته� اجلميع 
الدقيق  التنظيم  وكذلك  من��صكهم  وتي�صري  الرحمن  �صيوف  خدمة  يف 

حف�ظ�ً على �صالمة احلج�ج وتوفري الأمن وال�صتقرار لهم.
ولفت اإىل اأن كل اخلدم�ت التي يحت�ج اإليه� حج�ج الدولة داخل اخلي�م 
الفنية  وامله�رة  الكف�ءة  من  ع�ل  م�صتوى  على  وعم�ل  اإداريلللون  يقدمه� 

تربيد  نظ�م  تركيب  اإىل  لفت�   .. والوعظية  ال�صحية  اخلدم�ت  بج�نب 
على م�صتوى ع�ل يف خميم عرف�ت يت�صمن اأجهزة تكييف حديثة تعمل 
لي�صل  خيمة  لكل  وحلللدات  اأربلللع  ومبللعللدل  وحلللدة  لكل  طن�   25 بط�قة 
جمموع الط�قة التربيدية فيه� اإىل 100 طن وهي نقلة نوعية حتدث 
لأول مرة يف ت�ريخ يوم احلج الأكرب يف عرف�ت اهلل ب�لإ�ص�فة اىل اأعداد 

كبرية من املراوح الع�دية واأخرى تعمل ب�لرذاذ بني اأروقة املخيم.
اإىل ذللللك تللفللقللدت بللعللثللة احللللج الللر�للصللملليللة واللللللجلل�ن املللتللخلل�للصلل�للصللة فيه� 
�صيوف  ل�صتقب�ل  عرف�ت  يف  الدولة  حج�ج  ملخيم  النه�ئية  التجهيزات 
الرحمن واطم�أنت على جودة ت�صغيل ك�مل املرافق املتوفرة يف املخيم�ت 

لت�أمني اأجواء مي�صرة ومطمئنة قبل البدء يف اآداء املن��صك.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�صارقة 
م�صت�صفى الق��صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجم�ن ميدك�ل كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غب��س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الم�راتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخل��صة 2212484

ال�صارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخل��صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخل��س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رمي�                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صف�ء                 6411299
�صيدلية ابن �صين� -  الدان� بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجم�ن                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية الم�رات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجل�معة                    3967335 
�صيدلية الأحت�د                      3935619
�صيدلية ابن �صين� -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صين� - طريق ريج�  2247650 

العني
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يف اإطار دعمها ال�صرتاتيجية املدن الذكية 

ج�معة اأبوظبي تطرح م�ج�صتري العلوم يف العم�رة امل�صتدامة يف فروعه� ب�أبوظبي والعني ودبي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�صتدامة  اأبوظبي تخ�ص�س م�ج�صتري العلوم يف العم�رة  تطرح ج�معة 
الع�م  من  اعتب�راً  بدبي  اجلديد  حرمه�  فيه�  مب�  الثالثة؛  فروعه�  يف 
اإعلللداد قلليلل�دات مبتِكرة يف القط�ع�ت  الأكلل�دميللي اجلللديللد، وذلللك بهدف 
الهند�صية واملعم�رية وت�أهيل معم�ريني وم�صممني مبدعني ق�درين على 
بن�ء مدن  ودعللم  املللوارد،  ا�صتخدام  كف�ءة  تعزز  بنى حتتية ومب�ن  ابتك�ر 
الهتم�م  يواكب  مب�  واملنطقة  الدولة  يف  وامل�صتدامة  الذكية  امل�صتقبل 
الع�ملي.  واأكد الدكتور علي نظمي عميد كلية الهند�صة بج�معة اأبوظبي 

يف  �صب�قة  ك�نت  املتحدة  العربية  الإمللل�رات  لدولة  الر�صيدة  القي�دة  اأن 
خطط  وو�للصللع  الللذكلليللة  التحتية  والللبللنللى  ال�للصللتللدامللة  بحلول  اهتم�مه� 
بطريقة  الجتم�عية  والتنمية  القت�ص�دية  التنمية  بني  التوازن  حتقق 
م�صتدامة وفق�ً لأهداف الأجندة الوطنية لروؤية الإم�رات 2021، الأمر 
الذي منح دولة الإم�رات الري�دة يف هذا املج�ل على امل�صتوى الإقليمي، 
م�صرياُ اإىل اأن طرح كلية الهند�صة بج�معة اأبوظبي لربن�مج امل�ج�صتري 
يف العم�رة امل�صتدامة عرب ك�فة فروعه� اإمن� ي�أتي �صمن حر�س اجل�معة 
معم�ريني  من  واإقليمي�ً  حملي�ً  العمل  �صوق  ملتطلب�ت  ال�صتج�بة  على 
متخ�ص�صني يف تنفيذ م�صروع�ت تلبي خطط التنمية امل�صتدامة وت�ص�هم 

كف�ءة  على  ت�صّجع  التي   2030 ال�صراتيجية  اأبوظبي  روؤيللة  دعللم  يف 
ا�صتخدام املوارد وا�صتدامته� ب�لتزامن مع تر�صيخ دع�ئم اقت�ص�د متنّوع 
التي  الإمللل�رات  دولللة  اأن  اإىل  الدكتور نظمي  املعرفة.   ولفت  ق�ئم على 
اأطلقت م�ص�ريع طموحة ع�ملية امل�صتوى يف جم�ل ال�صتدامة مثل مدينة 
م�صدر يف اأبوظبي ومدينة دبي امل�صتدامة يف دبي ق�درة على امل�ص�همة يف 
ابتك�ر حلول ذكية ملدن امل�صتقبل ب�لعتم�د على خريجي برامج اأك�دميية 
ق�ل  ج�نبه  ومن  امل�صتدامة.  العم�رة  يف  العلوم  م�ج�صتري  مثل  متقدمة 
اإن طرح  اأبوظبي يف دبي  اإبراهيم �صيداوي، مدير فرع ج�معة  الدكتور 
برن�مج م�ج�صتري العلوم يف العم�رة امل�صتدامة يف فرع اجل�معة اجلديد يف 

جممع دبي للمعرفة اإمن� يفتح اآف�ق�ً مهنية جديدة للطالب والط�لب�ت 
امللتحقني ب�لربن�مج بف�صل كم الفر�س التي يوفره�، م�صدداً على دور 
الكف�ءات املوؤهلة يف هذا املج�ل يف ت�صريع حتول املدن نحو تبّني احللول 
يت�ألف  املللللوارد.   على  حت�فظ  التي  امل�صتدامة  التحتية  والبنى  الذكية 
تقدمي  هم�  للتخرج  خي�رين  ويوّفر  معتمدة،  �ص�عة   30 من  الربن�مج 
م�صروع اأو ر�ص�لة امل�ج�صتري، كم� يعمل على ت�أهيل امل�صممني املعم�ريني 
ب�ملع�رف النظرية وامله�رات التطبيقية التي متكنهم من مواكبة اأحدث 
املالئمة  والأدوات  الأ�ص�ليب  على  والتعرف  البيئي،  الت�صميم  ق�ص�ي� 

للبيئ�ت الإقليمية ال�صحراوية ل�صم�ن تنفيذ ت�ص�ميم م�صتدامة.

�صمن جهودها لرفع الوعي مبتطلبات ال�صالمة وال�صحة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حمالت على �ص�لون�ت احلالقة ا�صتعدادًا لعيد الأ�صحى املب�رك
•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حمالت 
زي�رة  �صملت  وتللوعللويللة،  تفتي�صية 
و35  ن�ص�ئي�ً،   رج�لي�ً  �ص�لون�ً   63
بللهللدف الللتلل�أكللد ملللن جلل�هللزيللة هذه 
ال�ص�لون�ت ل�صتقب�ل عيد الأ�صحى 
للمع�يري  ا�صتيف�ئه�  ومللن  املللبلل�رك، 
من  املعتمدة  ال�صحية  واللل�للصللروط 

عيد  ل�صتقب�ل  وخططه�  جهوده� 
الأ�صحى املب�رك، مبينة، اأنه� تعمل 
ي�صمن  م�  لتوفري  متوا�صل  ب�صكل 
حلللمللل�يلللة �لللصلللحلللة و�لللصلللالملللة اأفلللللللراد 
الللبلللللديللة مراكز  تلللللزم  اإذ  املللجللتللمللع، 
بفئ�ته�  والللل�لللصللل�للللونللل�ت  الللتللجللملليللل 
ب�صرورة  املللخللتلللللفللة  واأنللل�لللصلللطلللتلللهللل� 
تطبيق ال�صراط�ت ال�صحية ك�فة 
فيم� يخ�س مك�ن املن�ص�أة والع�ملني 

ال�صوداء  احلن�ء  من  ب�صيطة  كمية 
م�  ا�صتخدامه�،  املحظور  والبي�ص�ء 
يوؤكد ارتف�ع م�صتوى الوعي ب�أهمية 
اللللتلللقللليلللد بللللقللللوانللللني وا�للللصللللراطلللل�ت 
الع�ملني  لللللدى  اللللعللل�ملللة  اللل�للصللحللة 
وال�ص�لون�ت،  التجميل  مللراكللز  يف 
وذلللللللللك نلللتللليلللجلللة جنلللللل�ح احللللملللالت 
التي تنظمه�  والإر�ص�دية  التوعوية 
دائم،  ب�صكل  اأبوظبي  مدينة  بلدية 

قبل البلدية، وكذلك لن�صر التوعية 
اإتب�ع  واأهمية  فيه�،  الع�ملني  بللني 
يح�فظ  مب�  والقوانني  الإر�للصلل�دات 

على �صالمة اجلميع.
اأبوظبي  ملللديلللنلللة  بلللللللديلللة  واأكللللللللدت 
نفذته�   اللللتلللي  احللللملللالت  هللللذه  اأن 
يف ملللنللل�طلللق الللل�لللصللل�خملللة، واملللللفللللرق، 
والللوثللبللة، واللل�للصللوامللخ، وبللنللي ي��س 
غرب، وبني ي��س �صرق، ت�أتي �صمن 

خالل زي�رات فرق التفتي�س ارتف�ع 
التجميل  مللراكللز  اللللتلللزام  ملل�للصللتللوى 
مبع�يري  احلللللالقللللة  و�للللصلللل�لللللونلللل�ت 
وا�صراط�ت املطلوبة منه�، حيث مل 
به� مفت�صو  ق�م  التي  حترر احلملة 
مت  وكذلك  انذارين،  �صوى  البلدية 
املخ�لف�ت  اأعلللداد  تللراجللع  مالحظة 
فيم� يخ�س ا�صتخدام املواد املمنوعة 
م�ص�درة  مت  اإذ  ب�ل�صحة،  وال�ص�رة 

�صالحية  علللللى  والللتلل�للصللديللد  فلليللهلل�، 
يف  امللل�للصللتللخللدمللة  واملللللللللواد  الأدوات 
�للللصلللل�لللللونلللل�ت احلللللللالقللللللة وملللللراكلللللز 
التجميل ومن النظ�فة الت�مة له�، 
والركيز  الع�ملني،  لب��س  وكذلك 
الته�ون يف حق خم�لفي  عللدم  على 
الأنللظللمللة واللللللوائللح مبلل� يللعللزز من 

�صالمة اجلميع.
ونللوهللت الللبلللللديللة بلل�أنلله ُلللوحللظ من 

مم� يخلق جمتمع �صليم واآمن.
وبلليللنللت بلللللديللة مللديللنللة ابللوظللبللي اأن 
احللللملللالت اللللتلللوعلللويلللة والللللزيلللل�رات 
خالل  كذلك  م�صتمرة  التفتي�صية 
ملراقبة  املللبلل�رك  الأ�صحى  عيد  اأيلل�م 
ومت�بعة �ص�لون�ت احلالقة ومراكز 
بتوفري  يلل�للصللهللم  مبلللل�  اللللتلللجلللمللليلللل، 
متطلب�ت ال�صحة وال�صالمة لأفراد 

املجتمع ك�فة.

بلدية منطقة الظفرة تتع�مل مع 2100 بالغ خالل الن�صف الأول 2017

مركز النقل املتك�مل يفعل » 4846 « موقف� �صطحي� يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

اأعلللللللن ملللركلللز الللنللقللل املللتللكلل�مللل عن 
موقف�ً   846 و  الف  اأربللعللة  تفعيل 
�صطحي� فرعي�ً يف اأبوظبي يف خطوة 

تللنللدرج �صمن جللهللوده الللراملليللة اإىل 
توفري حلول مبتكرة لإدارة مواقف 
لل�صك�ن  مللواقللف  وتللوفللري  املللركللبلل�ت 
ورفع م�صتوى ال�صالمة على الطرق 

واحلف�ظ على جم�ليته�.

و اأو�لللللصلللللح حملللملللد حلللملللد امللللهلللريي 
النقل  مللللركللللز  علللللل�م  مللللديللللر  نلللل�ئللللب 
املتك�مل، رئي�س فريق حركة الطرق 
واملواقف اإىل اأن الوقوف املج�ين يف 
�صيقت�صر  اأدنلل�ه  املذكورة  القط�ع�ت 

فقط  ال�صك�ن  ت�ص�ريح  ح�ملي  على 
بينم� تطبق الر�صوم بدءاً من اليوم 
534 موقف�ً  و  الف�  ذلك  و�صي�صمل 
غرب01/14  املللنللطللقللة  يف  فللرعلليلل�ً 
والللتللي يللحللدهلل� مللن اللل�للصللملل�ل �ص�رع 

هللزاع بللن زايللد الأول ومللن اجلنوب 
�ص�رع دمل� ومن ال�صرق �ص�رع الكرامة 
ومللللللن الللللغللللرب �للللصلللل�رع مللللبلللل�رك بن 
املنطقة  يف  موقف�  و634  حممد 
من  يحده�  والللتللي   01/15 غللرب 
اللل�للصللملل�ل �لللصللل�رع دمللللل� ومللللن اجلنوب 
�ص�رع حممد بن خليفة ومن ال�صرق 
�للصلل�رع الللكللرامللة وملللن الللغللرب �ص�رع 
موقف�  و881  حمللمللد  بللن  مللبلل�رك 
والتي   02/17 غلللرب  املللنللطللقللة  يف 
الفالح  �للصلل�رع  ال�صم�ل  مللن  يحده� 

ومللن اجلللنللوب �للصلل�رع هلللزاع بللن زايد 
�ص�رع خليفة بن  ال�صرق  الأول ومن 
�ص�رع اخلليج  الغرب  �صخبوط ومن 

العربي.
موقف�ً   614 تللفللعلليللل  �للصلليللتللم  كللملل� 
والتي   03/18 غلللرب  املللنللطللقللة  يف 
يللحللدهلل� ملللن اللل�للصللملل�ل �لللصللل�رع هزاع 
�ص�رع  ومللن اجلنوب  الأول  زايللد  بن 
دملللل� وملللن اللل�للصللرق �للصلل�رع خليفة بن 
�ص�رع اخلليج  الغرب  �صخبوط ومن 
املنطقة  يف  مللوقللفلل�ً  و515  الللعللربللي 

من  يحده�  والللتللي   01/19 غللرب 
ال�صم�ل �ص�رع دمل� ومن اجلنوب �ص�رع 
حممد بن خليفة ومن ال�صرق �ص�رع 
الغرب  وملللن  �للصللخللبللوط  بللن  خليفة 
املنطقة  اأم�  العربي..  اخلليج  �ص�رع 
من  يحده�  والللتللي   01/38 �للصللرق 
اللل�للصللملل�ل �لللصللل�رع �للصللالمللة بللنللت بطي 
وملللن اجلللنللوب �للصلل�رع الللظللفللرة ومن 
ال�صرق �ص�رع ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 
ومللللن اللللغلللرب �لللصللل�رع 14 فللقللد مت 

تفعيل 668 موقف�ً فرعي�ً فيه�.

•• الظفرة -الفجر:

الأول من  الن�صف  2100 بالغ خالل  الظفرة مع  بلدية منطقة  تع�ملت 
الع�م احل�يل 2017 والتي مت ا�صتقب�له� خالل اخلط ال�ص�خن 993 على 

مدار 24 �ص�عة. 
وق�ل ج��صم را�صد املزروعي مدير مكتب الطوارئ والأزم�ت ببلدية منطقة 
ب�ل�صورة  الللبللالغلل�ت  مللن  الكبري  الللعللدد  هللذا  مللع  التع�مل  اأنللله مت  الللظللفللرة 
وال�صرعة املطلوبة وح�صب الإجراءات والنظم املعمول به� يف البلدية. حيث 
الط�رئة،  البالغ�ت  اأنللواع  ك�فة  تلقي  بعد  والأزمللل�ت  الطوارئ  مكتب  يقوم 
التع�مل معه� من حيث التنفيذ وحل البالغ�ت التي تقع �صمن اخت�ص��س 
البلدية ويقوم بتحويل البالغ�ت التي ل تقع �صمن اخت�ص��س البلدية اىل 
اجله�ت املعنية والعمل على مت�بعته� حلني النته�ء من البالغ والتوا�صل 

مع ال�صخ�س املبلغ والت�أكد من ال�صتج�بة للبالغ املقدم من قبله. 
ال�صتقرار  الأول حل�لة عدم  الربع  تعر�صت خالل  الظفرة  وك�نت منطقة 
مكتب  قبل  مللن  معه�  التع�مل  مت  والللتللي   2017 ملل�ر�للس  �صهر  يف  اجللللوي 
الطوارئ والأزم�ت وب�لتن�صيق مع اجله�ت اخلدمية الأخرى وفروع البلدية 
مبدنه� ال�صت، وكذلك فرق الطوارئ امل�صكلة يف كل مدينة من خالل و�صع 

ومت�بعة  ب�لتن�صيق  تقوم  عملي�ت  غرفة  وت�صكيل  للطوارئ  ا�صتج�بة  خطة 
اأن مكتب الطوارئ  الأحللوال اجلوية يف ك�فة مدن املنطقة. وق�ل املزروعي 
حريق  اإطف�ء  يف  وال�صرطة  املللدين  الدف�ع  مع  وب�لتن�صيق  �ص�هم  والأزمللل�ت 
بتقدمي  البلدية  ق�مت  حيث  ليوا  مدينة  يف  اخلري  ب�صيح  زراعية  خملف�ت 
الدعم وتوفري املعدات والأدوات الالزمة والدعم اللوج�صتي للدف�ع املدين 

خالل الت�صدي للحريق. 
واأ�ص�ر اإىل زي�دة ن�صبة البالغ�ت خالل الع�م احل�يل مق�رنة بنف�س الفرة 
 40% بن�صبة  البالغ�ت  زيلل�دة عدد  2016 حيث لوحظ  امل��صي  الع�م  يف 
وقد تلقى مكتب الطوارئ والأزم�ت 1195 بالغ�ً خالل نف�س الفرة من 

ع�م 2016.
موؤكداً اأن مكتب الطوارئ والأزم�ت لدية خطة وا�صحة وحمددة لال�صتج�بة 
للح�لت الط�رئة او التقلب�ت املن�خية التي متر به� املنطقة وب�لأخ�س خالل 
ت�أهب  ال�صت�ء وموا�صم هطول المط�ر وذلك من خالل و�صع خطة  اأ�صهر 
ال�صراتيجيني  ال�صرك�ء  مع  ب�لتن�صيق  وذلك  ط�رئة  ح�لة  لآية  وا�صتعداد 
املنطقة من خالل  الطوارئ يف جميع مدن  الظفرة وفرق  لبلدية منطقة 
والأزملل�ت يف احل�لت  الطوارئ  املب��صر مع غرفة عملي�ت مكتب  التوا�صل 

الط�رئة او التقلب�ت املن�خية.

�صرطة دبي تكرم املخرتع ال�صغري اأديب البلو�صي
•• دبي - وام:

اأكدت �صرطة دبي حر�س القي�دة الر�صيدة على الحتف�ء 
ب�أنهم  الن�بغة وو�صفهم  ب�لعلم�ء واملخرعني والعقول 
ملوا�صلة  عليه  يعول  الللذي  الوطني  والنموذج  امل�صتقبل 
الإملللل�رات  مبك�نة  والإرتلللقللل�ء  والللبللنلل�ء  التنمية  م�صرية 

ع�ملي�.
ج�ء ذلك خالل لق�ء �صع�دة اللواء حممد �صعد ال�صريف 
 .. دبللي  ب�صرطة  الإدارة  للل�للصللوؤون  الللعلل�م  الق�ئد  م�ص�عد 
الن�بغة واملخرع ال�صغري اأديب البلو�صي و�صقيقته دانة 
اأ�صغر رائد ف�ص�ء يف وك�لة الف�ص�ء “ن��ص�” و والدهم� 

�صليم�ن البلو�صي مبكتبه مبقر القي�دة.

ا�للصللتللمللع اللل�للصللريللف اإىل حللديللث امللللخلللرع اللل�للصللغللري عن 
بداي�ته و اأول اخراع�ته وابتك�راته ومتثيله لالإم�رات 
يف املوؤمترات الع�ملية العربية والدولية وح�صده لألق�ب 

عدة وم�ص�ريعه امل�صتقبلية التي يعمل على حتقيقه� .
واأكللللد �للصللرطللة دبلللي وبللتللوجلليللهلل�ت قلل�ئللدهلل� الللعلل�م �صع�دة 
اأمت ال�صتعداد لتبني  اللواء عبد اهلل خليفة املري على 
اأفك�ره وتلبية احتي�ج�ته وم�صتلزم�ت م�ص�ريعه العلمية 

لإجن�ح الخراع�ت التي يعمل عليه� .
ويف نللهلل�يللة اللللللقلل�ء اأهللللدى �للصللعلل�دة اللللللللواء حمللمللد �صعد 
واملخرع  الن�بغة  من  لكل  تذك�ريتني  درعللني  ال�صريف 
الإم�راتي ال�صغري اأديب البلو�صي و�صقيقته دانة تكرمي� 
وتقديرا لهم� وت�صجيه� لإ�صتكم�ل م�صريتهم� العلمية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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فقدان جواز �سفرت
امللللللدعلللللو/ علللللللي ج�ن  فلللقلللد 
ب�ك�صت�ن    ، عللللبللللدالللللقلللل�در 
رقم  �صفره  جللواز  اجلن�صية 
يرجى   -  )8795222(
ت�صليمه  عللللليلله  يللعللر  مملللن 
الب�ك�صت�نية  بللل�لللل�لللصلللفللل�رة 
�صرطة  مللللركللللز  اقلللللللرب  او 

ب�لم�رات.   

فقدان جواز �سفرت
فللللللقللللللد امللللللللللدعلللللللللو/ حملللملللد 
احمد  �للصلليللد  علللبلللداللللرحللليلللم 
اللللللل�للللللصللللللودان    ، احلللللل�لللللصلللللني 
رقم  �صفره  جلللواز  اجلن�صية 
يرجى   -  )2140375(
ت�صليمه  عللللليلله  يللعللر  مملللن 
ب�ل�صف�رة ال�صودانية او اقرب 

مركز �صرطة ب�لم�رات.   

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
الدعوى رقم 2017/2405 منازعات ايجارية ابوظبي 

اىل املدعي عليه / غ�من حممد بو عالمه القبي�صي - اإم�راتي اجلن�صية - جمهول حمل 
الق�مة ، مب� اأن املدعي / مطعم وح�تي الفي�ص�وي قد اق�م �صدكم الدعوى امل�ص�ر اليه� اأعاله، 
وحكمت حمكمة ابوظبي البتدائية املوقرة بتعيني اخلبري احل�ص�بي �ص�حب الدور للنظر يف 

اأمر الدعوى  ، وحيث اأنكم مل حت�صروا جل�صة النطق ب�حلكم  
يتوجب عليكم احل�صور اجتم�ع اخلربة مبقر مكتبن� " اك�س اإ�س لتدقيق احل�ص�ب�ت " الك�ئن 
ب�إم�رة دبي ، منطقة اخلليج التج�ري ، برج اأوب�ل ، تق�طع �ص�رع برج خليفة و�ص�رع مرا�صي 
درايف ، الدور الع��صر  مكتب رقم 1005 ، وذلك يوم الربع�ء املوافق 2017/9/6 ال�ص�عة الث�نية 

ظهرا ، وتقدمي ك�فة الوث�ئق وامل�صتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى
اخلبري احل�سابي 
حممد عطيه �ساهني                  

اإعــــالن 
باحل�ســور جل�سة خربة ح�سابية 

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1458  جتاري كلي              
اىل املدعي عليه / 1- ن�دي فيليب اوت الري��صي  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ ن�دي 
عليك  اأقلل�م  قد  الكعبي  �صيف  �صبيح  عبداهلل  حمدان   : وميثله  م  م  ذ  �س   - الري��صي  ب�ون�س 
الدعوى ومو�صوعه� ب�صطب ال�صم التج�ري "ن�دي فيليب اوت الري��صي" امل�صجل من ج�نب 
املدعي عليه� لدى دائرة التنمية القت�ص�دية وذلك على نفقة وم�صوؤولية املدعي عليه� والإيع�ز 
اىل دائرة التنمية القت�ص�دية وك�فة اجله�ت املعنية لتنفيذ احلكم و�صطب العالمة التج�رية 
ب�ل�صم ال�ص�لف والزام املدعي عليه� بعدم ا�صتعم�ل تلك العالمة واململوكة للمدعية والزامه� 
ال�ص�عة 9.30  املوافق  2017/9/11   ب�لر�صوم وامل�صروف�ت.  وحللددت له� جل�صة يوم الثنني  
بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�صور  لذا   Ch1.B.8 ب�لق�عة  �س 
اأي�م على الأقل ويف ح�لة  م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
ح�كم عجم�ن ي�صدر مر�صوم� بتعيني ال�صيخ عبد العزيز بن حميد بن 

را�صد النعيمي رئي�ص� لدائرة الأرا�صي والتنظيم العق�ري
•• عجمان -وام: 

ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اأ�صدر 
املجل�س الأعلى ح�كم عجم�ن املر�صوم الأمريي رقم 18 ل�صنة 
2017 ب�ص�أن تعيني رئي�س لدائرة الأرا�صي والتنظيم العق�ري 
يف عللجللملل�ن ويللعللتللرب مللعللمللول بللله ونللل�فلللذا قلل�نللونلل� بللل�أثلللر رجعي 
الللرابللع والع�صرين مللن �صهر م�ر�س  اللليللوم  تلل�ريللخ  اعللتللبلل�را مللن 
عبدالعزيز  ال�صيخ  يعني  ان  على  املر�صوم  ون�س   .2017 �صنة 
بن حميد بن را�صد النعيمي رئي�ص� لدائرة الأرا�صي والتنظيم 

العق�ري يف عجم�ن ويكون هو امل�صئول الأعلى على قمة الهرم 
الإملل�رة عن  الإداري والتنظيمي للدائرة وامل�صوؤول لدى ح�كم 
حتت  تتم  التي  واملع�مالت  الت�صرف�ت  وعللن  فيه�  العمل  �صري 
اإ�لللصلللدار اللللقلللرارات والأواملللللر والتعليم�ت  اإ�للصللرافللهلل� ويللحللق للله 
الإداريللة ح�صبم� قد تكون �صرورية ل�صم�ن تنظيم الت�صرف�ت 
واملع�مالت ب�ص�أن الأرا�صي والتنظيم العق�ري يف اإم�رة عجم�ن 
وت�أدية الدائرة لخت�ص��ص�ته� وفق� لأحك�م القوانني ال�ص�رية يف 
الدولة والأحك�م الواردة يف املرا�صيم الأمريية ال�ص�درة يف اإم�رة 

عجم�ن ب�ص�أن الدائرة.

6 ل�صنة  ويلغي مبوجب هذا املر�صوم .. املر�صوم الأمللريي رقم 
2006 ب�ص�أن تعيني رئي�س لدائرة الأرا�صي والإمالك بعجم�ن 
ت�صكيل جمل�س  ب�ص�أن   2010 ل�صنة   2 رقم  الأمللريي  والقرار 

ادارة موؤ�ص�صة عجم�ن للتنظيم العق�ري.
على  ويعمم  لالإم�رة  الر�صمية  اجلريدة  يف  املر�صوم  هذا  ين�صر 
م�ص��س  بللدون  وذلللك  للعمل مبقت�ص�ه  به  املعنية  اجله�ت  ك�فة 
اإجلللراء مت مللن قبل رئي�س  اأو  قللرار  كللل  ب�صحة و�صالمة ونللفلل�ذ 
الفرة  خللالل  املن�صب  ذلللك  ب�صالحي�ت  قي�مه  اأثللنلل�ء  الللدائللرة 

ال�ص�بقة لت�ريخ اإ�صدار هذا املر�صوم.

ويل عهد الفجرية يقدم واجب 
العزاء يف وف�ة هيكل حممد البلو�صي

•• الفجرية -وام: 

قدم �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية �صب�ح ام�س واجب العزاء 
يف وف�ة املغفور له ب�إذن اهلل هيكل حممد البلو�صي.

“مري�صيد” ب�لفجرية عن خ�ل�س تع�زيه  واأعرب �صموه خالل زي�رته جمل�س العزاء يف منطقة 
واأن  بوا�صع رحمته  اأن يتغمده  القدير  العلي  داعي� اهلل   .. الفقيد  و�ص�دق موا�ص�ته لأ�صرة وذوي 

ي�صكنه ف�صيح جن�ته واأن يلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.
رافق �صموه �صع�دة �ص�مل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل عهد الفجرية .

عم�ر النعيمي يت�صلم ن�صخة من اأطروحة دكتوراة عن جودة اخلدم�ت احلكومية الذكية ور�ص� املتع�ملني
•• عجمان-وام:

حميد  بن  عم�ر  ال�صيخ  �صمو  ت�صلم 
 .. علللجلللمللل�ن  علللهلللد  الللنللعلليللمللي ويل 
الدكتوراة  اأطللللروحللللة  ملللن  نلل�للصللخللة 
�صعيد  هلل�جللر  عليه�  ح�صلت  الللتللي 
اأبوظبي  جلل�مللعللة  ملللن  احلللبلليلل�للصللي 
»جلللللودة  بلللعلللنلللوان   2016 نلللهللل�يلللة 
ور�ص�  الذكية  احلكومية  اخلدم�ت 
املتع�ملني« درا�صة يف دولة الإم�رات 

العربية املتحدة.
واأ�ص�د �صمو ويل عهد عجم�ن خالل 
احلبي�صي  �صعيد  هلل�جللر  ا�صتقب�له 
مبللل� و�للصللل اإلللليللله فللتلليلل�ت الإملللللل�رات 
ع�لية  تللعللللليللملليللة  ملل�للصللتللويلل�ت  مللللن 
الدرج�ت  اأعلللللى  علللللى  وحلل�للصللولللهللن 
اجل�مع�ت  اأرقللللللللى  مللللن  الللعلللللملليللة 
والع�ملي  املللحلللللي  امللل�للصللتللويللني  علللللى 
التعليم  موا�صلة  على  وحر�صهن 
م�صرية  دعلللم  يف  ي�صهم  ملل�  الللعلل�يل 
تلك  يف  ودورهللن  الوطنية  التنمية 
التنمية .. موؤكدا اأن اأبن�ء الم�رات 
ملللن الللفللتلليلل�ت واللل�للصللبلل�ب هلللم ثروة 

الوطن و�صن�ع امل�صتقبل.
اإىل  وال�صب�ب  الفتي�ت  �صموه  ودعلل� 
موا�صلة طلب العلم وال�صتمرار يف 
جديدة  علمية  ر�ص�ئل  عللن  البحث 
ي�صتفيد  اأهللملليللة  ذات  ومللو�للصللوعلل�ت 
من  املللزيللد  واإ�للصللدار  املجتمع  منه� 
للدار�صني  ميللكللن  الللتللي  امللللوؤللللفللل�ت 
واللللبللل�حلللثلللني ال�لللصلللتلللفللل�دة مللنللهلل� يف 
والللتللملليللز يف  الأداء  تللطللويللر  خللدمللة 

تنفيذ امل�ص�ريع.
وق�ل اإن هن�ك الكثري من اجلوانب 

املق�يي�س التي مت تبينه� من خمتلف 
الدرا�ص�ت.. ومت اإعداد ا�صتبي�ن عرب 
الإنرنت جلمع البي�ن�ت من عينة 
م�صتخدم�   437 عدده�  ع�صوائية 

للخدم�ت احلكومية الذكية .
و�ص�ئل  علللللى  اللللدرا�لللصلللة  وارتللللكللللزت 
حتليل موثوق به� وذات م�صداقية 
مع�دلت  منلللوذج  ا�للصللتللخللدام  �صملت 
على  يلللعلللتلللملللد   SEM هللليلللكلللللللي 
احلزمة  ي�صمى  مللل�   18 الإ�لللصلللدار 
 8 والإ�للصللدار   SPSS الإح�ص�ئية 

.LISREL لنموذج
و اأكدت الدكتورة ه�جر اأن النت�ئج 
ت�صري  الللدرا�للصللة  عنه�  ك�صفت  الللتللي 
اإيللجلل�بلليللة بني  علللالقلللة  وجلللللود  اإىل 
كلللل اللللعلللواملللل و ملللن بلليللنللهلل� جلللودة 
والبيئة  اخللللدمللل�ت  ملللع  الللتللفلل�عللل 
والأنظمة  وامللللعلللللللومللل�ت  املللحلليللطللة 
واللل�للصللبللكلل�ت وجللللللودة امللللخلللرجللل�ت و 
احلكومية  خللللدملللل�ت  جلللللللودة  بللللني 
اإىل ج�نب وجللود عالقة   .. الذكية 
خدم�ت  بني  اأي�ص�  وثيقة  اإيج�بية 
العمالء  ور�للصلل�  الذكية  احلكومية 
.. غري اأن النت�ئج مل تظهر عالقة 
مب��صرة بني دور التك�ليف املتوقعة 
املتع�ملني  حتلللللول  عللللن  الللنلل��للصللئللة 
نللحللو هلللذه اخللللدمللل�ت وبلللني جودة 
لكن  الذكية  احلكومية  اخلللدملل�ت 
هذه التك�ليف ترتبط ب�صكل �صلبي 

مب�صتوى ر�ص� املتع�ملني .
الللنللتلل�ئللج فقد  هلللذه  اإىل  وا�للصللتللنلل�دا 
الفر�صية  ب�صكل جزئي �صحة  ثبت 
التك�ليف  دور هذه  اإىل  ت�صري  التي 
العالقة بني  التوازن يف  يف حتقيق 

اأف�صل  تلللقلللدمي  �للصلل�أنللهلل�  ملللن  اللللتلللي 
يطلق  ملل�  وهللو  للمتع�ملني  خدمة 
عليه اخلدم�ت احلكومية الذكية » 

.  »m-government
هن�ك  اأن  ه�جر  الدكتورة  اأكللدت  و 
البحثية  النظر  وجللهللة  مللن  حلل�جللة 
التي  املختلفة  الللعللوامللل  لللتللحللديللد 
املقدمة  اخلللللدمللللة  جلللللللودة  حتلللقلللق 
مللن قللبللل املللوؤ�للصلل�للصلل�ت احلللكللوملليللة يف 
وتللقلليلليللم م�صتوى  الإمللللللل�رات  دولللللة 
من  امل�صتفيدين  املللتللعلل�ملللللني  ر�للصلل� 
هذه  اإن  وق�لت  وجودته�.  اخلدمة 
�ص�مل  بتقييم  مللدعللومللة  الللدرا�للصللة 
تن�ولت  مللراجللع  علللللى  اإجللللللراوؤه  مت 
الذكية  احلكومية  خللدملل�ت  جلللودة 
الأجهزة  عللرب  املقدمة  واخلللدملل�ت 
من�ذج  تقييم  جلل�نللب  اإىل  الللنللقلل�لللة 
جلللللودة اخللللدمللل�ت مبللل� فلليللهلل� ذلك 
و  SERVQUAL  « منللوذجلل� 
مت  اللللللللذان   «  SERVPERF
منوذج  على  خاللهم�  من  الركيز 
ذي م�صتوي�ت متعدد الأبع�د جلودة 
اخلدم�ت. وا�صتمع �صموه اإىل نبذة 
عن الدرا�ص�ت ال�ص�بقة الذي ي�صم 
تقييم�  يللقللدم  ملل�  منه�  قليل  علللدد 
جلودة خدمة اخلدم�ت احلكومية 
اأي درا�لللصلللة يف  كلليللة ومل جتلللر  الللللذ 
هذا  يف  املتحدة  العربية  الإملللل�رات 
اللل�للصلل�أن .. و ملللن هلللذا املللنللطلللللق مت 
تطبيق درا�صة الدكتوراة على دولة 
على  اللل�للصللوء  ت�صلط  اإذ  الإملللللل�رات 

الفجوات بهذا املج�ل.
وتهدف الدرا�صة يف املق�م الأول اإىل 
حتللديللد الللعللوامللل الللتللي تللوؤثللر على 

يف املجتمع الإم�راتي يجب البحث 
عنه�  احلللللقلللل�ئللللق  وتلللقللل�لللصلللي  فللليلللهللل� 

وت�صليط ال�صوء عليه� .
ت�ريخ  لديه�  الملل�رات  اأن  مو�صح� 
يلللجلللب على  علللظللليلللملللة  وحلللل�للللصلللل�رة 
تللقللدمي ر�للصلل�ئللل علمية  الللدار�للصللني 
حللولللهلل� حللتللى يللتللعللرف الللعلل�مل على 

ح�ص�رته� على مر الع�صور .
من  علللجلللمللل�ن  علللهلللد  ويل  واطلللللللللع 
احلبي�صي  هللللل�جلللللر  الللللللدكللللللتللللللورة 
على  الللدكللتللوراة  اأطللروحللة  �ص�حبة 
بللله لإجنللل�زهللل� مو�صحة  مللل� قلل�مللت 
هذه  تقدمي  يف  ال�صبب  اأن  ل�صموه 
النط�ق  وا�صع  النت�ص�ر   .. الدرا�صة 
ل�للصللتللخللدام الأجلللهلللزة الللنللقلل�لللة اإىل 
والذي  املنخف�صة  اأ�صع�ره�  ج�نب 
زي�دة  يف  مللتللزايللد  نحو  على  �ص�هم 
كبرية يف �صعبية هذه الأجهزة بني 
يعرف  ملل�  اأو  امل�صتخدمني  جمهور 
عرب  الذكية  احلكومية  »خدم�ت  بل 
اأ�صهم  كللملل�   ..  « املتنقلة  الأجلللهلللزة 
املوؤ�ص�ص�ت  حتفيز  يف  بللللدوره  ذللللك 
م�صتوى  على  احلكومية  والأجهزة 
اخلدم�ت  نط�ق  تو�صيع  يف  الللعلل�مل 
هذه  ملجتمع�ته� عرب  توفره�  التي 

الو�ص�ئل التقنية احلديثة.
حول  تو�صيح  اإىل  �صموه  ا�صتمع  و 
والذي  الطروحة  مو�صوع  اختي�ر 
الإمللللللللل�رات  دولللللللة  اأن  اإىل  يلللرجلللع 
الللعللربلليللة املللتللحللدة تللعللد مللن الدول 
ال�صب�قة يف هذا املج�ل على م�صتوى 
اجله�ت  حلللر�لللصلللت  حللليلللث  الللللعلللل�مل 
بللل�للللدوللللة علللللى توفري  احلللكللوملليللة 
النق�لة  الأجلللهلللزة  علللرب  اخللللدمللل�ت 

جللللودة اخللللدمللل�ت الللذكلليللة والإملللللل�م 
املتع�ملني  نللظللر  وجلللهلللة  ملللن  بللهلل� 
الأ�ص��صية  العوامل  حتديد  وت�صمل 

والفرعية.
ب��صتك�ص�ف  الللدرا�للصللة  هللذه  وتعنى 
العوامل الأ�ص��صية للجودة وت�صمل 
الذكية  اخلللللدملللل�ت  ملللع  الللتللفلل�عللل 
والأنظمة  وامللللعلللللللومللل�ت  والللبلليللئللة 
اخلدمة  وخمللللرجلللل�ت  واللل�للصللبللكلل�ت 
خدم�ت  جللللللودة  يف  تللللوؤثللللر  والللللتللللي 
احلكومية الذكية يف دولة الإم�رات 
. وحتللللدد اللللدرا�لللصلللة الللعللالقللة بني 
الذكية  احلكومية  اخلللدمللة  جلللودة 
املتع�ملني عللن اخلللدمللة مع  ور�للصلل� 
التحقق من دور التك�ليف املتوقعة 
املتع�ملني نحو  الن��صئة عن حتول 
ب�صفته�  الللذكلليللة  اخللللدمللل�ت  هللللذه 
الللعللالقللة بني  جلللللزءا ل يللتللجللزاأ يف 
ور�ص�  اللللذكللليلللة  اخلللللدملللل�ت  جلللللودة 
اأهمية  جلل�ءت  هن�  من  املتع�ملني.. 
والتكلفة  الزمنية  اجلللوانللب  تفهم 
واجلهود املبذولة يف �صبيل التحول 
لال�صتف�دة  التقليدية  الطرق  من 
من اخلدمة اإىل ا�صتخدام اخلدم�ت 
الذكية عرب الجهزة النق�لة وذلك 

من اأجل تقييم هذه العالقة.
اإىل منلللوذج  اللللدرا�لللصللليلللة  وخللللل�للصللت 
الأبللللعلللل�د  ملللتلللعلللدد  مللل�لللصلللتلللويللل�ت  ذي 
ينطوي  كمي�  ت�صميم�  م�صتخدمة 
علللللللللى جمللللمللللوعللللة مللللتللللنللللوعللللة من 
م�صتوي�ت القي��س ب�لن�صبة لالأبع�د 

التي تن�ولته� عدة درا�ص�ت.
وا�صتخدمت هذه الدرا�صة املنهجية 
اللللكلللمللليلللة مللتلل�للصللمللنللة ملللزيلللجللل� من 

وتكرمي  تللعللللليللمللهللم  ملللوا�لللصلللللللة  يف 
اأ�صهم  املللتللملليللزيللن مللنللهللم وكلللل ملللن 
الوطن  هلللذا  و�صمعة  �للصلل�أن  بللرفللعللة 
تقديره�  علللن  واأعللللربللللت  الللللغلللل�يل. 
ترحيب  لقيته من  م�  على  ل�صموه 
ومللل� عللرب عللنلله �للصللمللوه مللن اإعج�ب 
اأطروحة الدكتوراة و  مب� ت�صمنته 
�صع�دته� بلق�ئه وحف�وة ال�صتقب�ل 
والكلم�ت  �صموه  مللن  وجللدتلله  التي 
على  و�ص�م�  تعتربه�  التي  الطيبة 
توجيه�ت  اأن  ملللوؤكلللدة   .. �للصللدرهلل� 
املهتمني  لللكللل  دعللملل�  تعترب  �للصللمللوه 
الدراج�ت  ونيل  التعليم  مبوا�صلة 

العلمية العلي�.
يذكر اأن الدكتورة ه�جر احلبي�صي 
تعمل يف املجل�س التنفيذي بربن�مج 
عجم�ن للتميز - مدير اإدارة التميز 
حتى  و   2010 مللللن  احللللكلللوملللي 
م�ص�عد  مللهلل�م  اإىل  بلل�لإ�للصلل�فللة  الآن 
-2016 مدير ع�م تعداد عجم�ن 

الإح�ص�ء  اإدارة  ومللديللر   2017

الذكية  احلكومية  اخلدم�ت  جللودة 
ور�ص� املتع�ملني.

تو�صيح  الللللدرا�للللصللللة  هلللللذه  يف  ومت 
والتحدي�ت  اللللدرا�لللصلللة  تللطللبلليللقلل�ت 
والللللتللللو�للللصلللليلللل�ت للللعلللملللل درا�للللللصلللللل�ت 
من  الأوىل  وتلللعلللد  ملل�للصللتللقللبللللليللة.. 
العربية  الإمللللل�رات  دوللللة  يف  نوعه� 
العوامل  حتديد  حيث  من  املتحدة 
اخللللللدمللللل�ت  جللللللللللودة  يف  املللللللللوؤثللللللللرة 
اللللذكللليلللة مبللل� يف ذلك  احلللكللوملليللة 
الأبع�د الأ�ص��صية والفرعية وتن�ول 
هللذه اخلدم�ت  العالقة بني جللودة 
منوذج  ب��صتخدام  املتع�ملني  ور�ص� 
وت�صليط   SEM هيكلي  مع�دلت 
ال�صوء على دور التك�ليف املتوقعة 
املتع�ملني نحو  الن��صئة عن حتول 
الدكتورة  هللذه اخلللدملل�ت ووجللهللت 
�صمو  اإىل  والمللتللنلل�ن  ال�صكر  ه�جر 
اهتم�مه  علللللى  عللجللملل�ن  عللهللد  ويل 
ودعم  بت�صجيع  واملتوا�صل  الكبري 
الراغبني  الللوطللن  اأبللنلل�ء  وم�ص�ندة 

كم�   2017-2016 والللبللحللوث 
تع�ونت مع دبي العق�رية جمموعة 
و�صل كمن�صق وق�ئد فريق – اإدارة 
وعملت   2010-2009 التميز 
م�صرف  عجم�ن  م�صرف  يف  كذلك 
الداريللللللة  الللل�لللصلللوؤون  اإدارة   – اأول 

.2009-2007
رائلللللللللدة  بلللللللراملللللللج  يف  و�للللللصلللللل�ركللللللت 
تخرجت  حيث  منه�  ومتخ�ص�صة 
برن�مج  من  الأوىل  الدفعة  �صمن 
علللبلللداللللعلللزيلللز لإعلللللللللداد اللللللقللللل�دة يف 
-2013 دورة  علللجلللمللل�ن  اإمللللللللل�رة 
لدبلوم  الأوىل  والللدفللعللة   2014
خلللبلللري البللللتللللكلللل�ر احلللللكللللومللللي من 
را�للصللد لالإبتك�ر  بللن  مللركللز حمللمللد 
احلللكللومللي وجلل�مللعللة كلل�مللربيللدج يف 
-2015 الأوىل  الدفعة  بريط�ني� 
2016 وخريجة برن�مج التعددية 
الثق�فية ومه�رات القي�دة من كلية 
الع�يل يف دندي  للتعليم  اآل مكتوم 

ب�أ�صكتلندا 2013.

»م�ص�ندة« تنجز �صت مدار�ش يف اإم�رة اأبوظبي بتكلفة 671 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

للخدم�ت  اأبوظبي  �صركة  ك�صفت 
اللللعللل�ملللة »مللل�لللصللل�نلللدة« علللن اجنللل�ز 
اإمللللل�رة  6 مللللدار�للللس يف  وتلل�للصلليلليللد 
اأبللوظللبللي بلل�لللتللعلل�ون ملللع جمل�س 
اخلطة  �صمن  للتعليم  اأبللوظللبللي 
لربن�مج  املللو�للصللوعللة  الللرئلليلل�للصلليللة 
امل�صتقبل يف الإم�رة  بن�ء مدار�س 
بلللني �صهري  مللل�  اللللفلللرة  خللللالل 

اأبريل و�صبتمرب 2017 .
بن�ء مدر�صتني  اأنلله مت  واأو�صحت 
يف اأبلللوظلللبلللي واأربللللللع ملللدار�لللس يف 
حر�صه�  اإطللللل�ر  يف  وذلللللك  الللعللني 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�ص�همة  على 
من�ص�آت  بن�ء  عرب  اأبوظبي  خطة 
تعليمية لإعداد جيل واعد متعلم 
ي�ص�هم يف خدمة الوطن واملجتمع 
نف�صه  الوقت  الطالب يف  وميكن 
من خالل �صقل وتعزيز قدراتهم 
منظومة  يري  ومب�  ومه�راتهم 

وثق�فة البتك�ر.
اآل علي  �للصلل�لللح  املللهللنللد�للس  وقلللل�ل 
التعليم  مللللبلللل�ين  اإدارة  مللللديللللر 
اإن�ص�ء  اإن  »م�ص�ندة«  يف  بلل�لإنلل�بللة 
اإطلللل�ر برن�مج  يلل�أتللي يف  امللللدار�لللس 

التعليمي  بللللللل�لأثللللللل�ث  جمللللهللللزا 
العمرية  للللللللملللراحلللل  امللللنللل��لللصلللب 
املختلفة و مك�تب اإدارية متعددة 
وفنية  علللللملليللة  خمللللتللللربات   8 و 
التعليمية  للللللربامللج  5غرف  و 
مع�مل   8 و  الللهللمللم  لأ�لللصلللحللل�ب 
وكلل�فللتللرييلل� جمهزة  للللللمللدر�للصللني 
ومكتبة و�ص�لة متعددة الأغرا�س 
ا�صتعرا�صي�  مللل�لللصلللرحللل�  حتلللللوي 
جمللهللزا بلل�أحللدث اأجللهللزة العر�س 
وم�صلى  التكنولوجية  والأنظمة 
وعي�دة طبية مزودة ب�لتجهيزات 
وزارة  متطلب�ت  ح�صب  الللالزمللة 
و  للمو�صيقى  وغرفتني  ال�صحة 

خمزن�.  32
ب�أحدث  املدر�صتني  وجرى تزويد 
والتقنية  الللتللعللللليللملليللة  الللو�للصلل�ئللل 
اإ�ص�فة  واأنظمة مك�فحة احلريق 
واأعم�ل  اخللل�رجلليللة  املللالعللب  اإىل 
احللللللدائلللللق وملللللواقلللللف �لللصللليللل�رات 
وغللللري مظللة  مللظللللللللة  ملللتلللعلللددة 
يلل�للصللل عللددهلل� لأكللللر مللن 208 
للح�فالت  وملللواقلللف   .. مللواقللف 
موقف�   30 علللددهللل�  امللللدر�لللصللليلللة 
مع�يري  يللللراعللللي  تلل�للصللملليللم  وفلللللق 

ال�صتدامة البيئية.

الطلبة  للللللدى  تلللعلللزز  احللللديلللثلللة 
امل�صتدامة  الللتللنللملليللة  مللفلل�هلليللم 
للعلم  تلقيهم  خللالل  مللن  وذللللك 
�صديقة  مللللدار�للللس  يف  وامللللعلللرفلللة 
الطلبة  مللن  لكل  وجلل�ذبللة  للبيئة 
لفت�  والفني  الإداري  والللطلل�قللم 
اإىل اأن ت�ص�ميم مدار�س امل�صتقبل 
تعترب املك�ن الأمثل خللق مفهوم 
الإبداع والبتك�ر وتعزيز مه�رات 
ومم�ر�صة  ومللواهللبللهللم  الللطلللللبللة 
جللملليللع الأنلل�للصللطللة املللتللنللوعللة مب� 
الدرا�صية  املللنلل�هللج  مللع  يتم��صى 
التحليل  على  الق�ئمة  احلديثة 
والتفكري النقدي لبن�ء جيل ق�در 

على انت�ج املعرفة.
ولفت اإىل اأن املدار�س اجلديدة ل 
التعليمي  وتن��صبه�  ب�أمنه�  تت�صم 
و�صهولة  ومت�نته�  وا�صتدامته� 
احلف�ظ عليه� فح�صب واإمن� اأي�ص� 
الن�ص�ط  روح  وبللثللهلل�  بج�ذبيته� 
واملعلمني  الللللطللللالب  نلللفلللو�لللس  يف 
واللللرحللليلللب مبللل�لللصللل�ركلللة اأوللللليلللل�ء 
مدار�س  بكونه�  وتتميز  الأمللللور 
املحلي  املجتمع  تخدم  جمتمعية 
ا�صتخدام  اإمللكلل�نلليللة  خللللالل  ملللن 
عن��صر اخلدم�ت ك�ص�لة اللع�ب 

وت�صم  فلل�للصللال   12 الللرو�للصللة  يف 
و�ص�لة  وك�فتريي�  اإداريللللة  مللبلل�ن 
الأغرا�س  طع�م و �ص�لة متعددة 

و خمتربات وغرف للمو�صيقى.
مدر�صة  ملل�للصلل�نللدة  اأجنللللللزت  كللملل� 
العني  مللديللنللة  يف  الف�ي�صة  عللني 
ال�ص�د�صة  املرحلة  مدار�س  �صمن 
اأوىل  وحلقة  رو�صة  ت�صم  والتي 
وط�لبة  ط�لب�  لل1،250  وتت�صع 
و  ف�صال   50 الأوىل  احللقة  يف 
الرو�صة  يف  وطفلة  طفال   240
للمب�ين  اإ�لللصللل�فلللة  فلل�للصللال   12
و�ص�لة  و  كلل�فللتللرييلل�  و  الإداريللللللة 
الأغرا�س  طع�م و �ص�لة متعددة 

و املختربات وغرف املو�صيقى.
علللللي مدير  اآل  املللهللنللد�للس  واأ�لللصللل�ر 
يف  ب�لإن�بة  التعليم  مب�ين  اإدارة 
م�ص�ندة اإىل اأن م�ص�ندة تقوم على 
وتنفيذ  ت�صميم  ملل�للصلل�ريللع  اإدارة 
التعليمية  واملللللبلللل�ين  امللللللدار�لللللس 
وفلللقللل� لأفلل�للصللل امللللمللل�ر�لللصللل�ت على 
ملل�للصللتللوى الللعلل�مل واملللتللوافللقللة مع 
البيئية  ال�للصللتللدامللة  مللتللطلللللبلل�ت 
املللللدار�للللس  مللل�لللصللل�ريلللع  جنلللحلللت  اإذ 
درجة  على  احل�صول  يف  جميعه� 
من  املللعللتللمللدة  اللللللوؤلللوؤتللني  تقييم 

فيه  يتم  الللذي  امل�صتقبل  مدار�س 
الع�ملية  املللعلل�يللري  اأفلل�للصللل  تطبيق 
�صواء من حيث ت�ص�ميم ال�صفوف 
الري��صية  والللقلل�علل�ت  املللدر�للصلليللة 
ال�صتخدام  مللتللعللددة  والللقلل�علل�ت 
املدر�صية  الللبلليللئللة  حلليللث  ملللن  اأو 
املن��صبة واجل�ذبة للتعليم ف�صال 
والأنظمة  الأجلللهلللزة  اأحللللدث  عللن 
احتي�ج�ت  مللللع  تلللتلللوافلللق  اللللتلللي 
اأجلللليلللل�ل امللل�للصللتللقللبللل وتللهلليللئ لهم 
ج�نبه  من  للتعليم.  من�خ  اأف�صل 
الن�ص�ري  خلل�لللد  املللهللنللد�للس  اأكللللد 
يف  التحتية  البنية  اإدارة  مللديللر 
حر�س  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
املجل�س على توفري البيئة املث�لية 
مدرا�س  بن�ء  خللالل  من  للتعليم 
املعدات  بلل�أحللدث  جمللهللزة  حديثة 
تللدعللم تطوير  الللتللي  والأجللللهللللزة 
الإمللللل�رة  يف  التعليمية  الللعللمللللليللة 
مللل�لللصللليلللدا بللل�للللتلللعللل�ون امللللثلللملللر مع 
الع�مة  اأبوظبي للخدم�ت  �صركة 
بتنفيذ  تللقللوم  والللتللي  »ملل�للصلل�نللدة« 
اف�صل  وفللق  التعليمية  امل�ص�ريع 
مع�يري البن�ء الع�ملية والتي تلبي 

متطلب�ت ال�صتدامة.
املدر�صية  املللبلل�ين  اأن  اإىل  واأ�لللصللل�ر 

ت�صميم  اأن  اإىل  الإ�لللصللل�رة  جتلللدر 
املللللللدار�للللللس جللملليللعللهلل� روعلللللللي به 
البيئية  ال�للصللتللدامللة  مللتللطلللللبلل�ت 
للمح�فظة على املوارد الطبيعية 
اأبوظبي  ا�صراط�ت جمل�س  وفق 

للتخطيط العمراين .
ويف اللللعلللني اأجنللللللزت ملل�للصلل�نللدة 4 
بلغت  كللللللليلللة  بللتللكلللللفللة  ملللللدار�لللللس 
وهي  درهلللللم  مللللليللون   447.5
مدر�صة اليحر ومدر�صة ال�صعيبة 
�صمن املرحلة ال�ص�د�صة مت�صمنة 
كل  وتت�صع  اأوىل  وحلللللقللة  رو�للصللة 
مدر�صة لل 1،250 ط�لب� وط�لبة 
ف�صال    50 الأوىل  احللللللقللة  يف 
و240 طفال وطفلة يف الرو�صة 
منهم�  كللل  وت�صمل  ف�صال   12
علللللى علللدد ملللن امللللبللل�ين الإداريلللللة 
�ص�لة  و  و�ص�لة طع�م  وك�فتريي� 
الأغلللرا�لللس و خمتربات  مللتللعللددة 

وغرف للمو�صيقى.
مدر�صة  اأي�ص�  م�ص�ندة  واأجنلللزت 
�صمن  الللللعللللني  مبلللديلللنلللة  الللللقللللوع 
وتت�صمن  الللل�لللصللل�د�لللصلللة  امللللرحلللللللة 
اأوىل وتت�صع لألف  رو�صة وحلقة 
الأوىل  ط�لب وط�لبة يف احللقة 
40 ف�صال و240 طفال وطفلة 

اخل�رجية  واملللالعللب  الري��صية 
�ص�ع�ت  بللعللد  واملللل�لللصلللرح  واملللكللتللبللة 
الدوام الر�صمي من قبل املجتمع 
املحلى و الطلبة مع توفري اأحدث 

و�ص�ئل التكنولوجي� احلديثة.
اإن تكلفة  اآل علي  و ق�ل املهند�س 
اجنلل�ز هللذه املللدار�للس بلغت 671 
مللللليللون درهلللللم اثلللنلللتللل�ن مللنللهلل� يف 
يف  الدانة  مدر�صة  وهم�  اأبوظبي 
زايللد ومدر�صة  مدينة حممد بن 

الوطن يف مدينة �صخبوط.
التي  الللللدانللللة  ملللدر�لللصلللة  وتللتلل�للصللع 
ماليني   109 تللكلللللفللتللهلل�  بلللللغللت 
وط�لبة  1،500 ط�لب  لل  درهللم 
و  ف�صال   50 الأوىل  احللقة  يف 
الرو�صة  يف  وطفلة  طفال   240
مب�ن  على  وت�صتمل  ف�صال   12
طع�م  و�ص�لة  وك�فتريي�  اإداريللللة 
و �للصلل�لللة مللتللعللددة الأغللللرا�للللس و 

خمتربات وغرف للمو�صيقى.
الوطن  مللدر�للصللة  تللكلللللفللة  وبلللللغللت 
ب�أبوظبي  �للصللخللبللوط  مللديللنللة  يف 
لل  تت�صع  و  درهلللم  مليون   115
1،250 ط�لب� يف احللقة الأوىل 
و 240 ط�لب� يف ري��س الأطف�ل 
62 ف�صال درا�صي�  وحتتوي على 

للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  قبل 
العمراين للمب�ين التي ت�صهم يف 
وحت�فظ  ال�صتخدام  كف�ءة  رفللع 
مع  املتعددة  الط�قة  ملللوارد  على 
املواد  جميع  مبط�بقة  الللللتلللزام 
امل�صتخدمة  والأجلللهلللزة  واملللعللدات 
اخل��صة  امللللوا�لللصلللفللل�ت  لأحلللللللدث 
بلللل�ل�للللصللللتللللدامللللة ووفلللللقللللل� لأعلللللللللى 
ا�صراط�ت الأمن وال�صالمة وفق 

�صروط الدف�ع املدين.
اأنلله روعللي يف ت�صميم  اإىل  نللوه  و 
وتنفيذ املدار�س اأن تقع الف�صول 
الدرا�صية مب� يتوافق مع مرافقه� 
الق�ع�ت  يف  تتمثل  التي  املختلفة 
واملكتب�ت  الأغلللللرا�لللللس  ملللتلللعلللددة 
و�لللللصللللل�حللللل�ت اللللللللللعللللب لللللالأطللللفلللل�ل 
وامل�ص�رح..  الري��صية  واملللالعللب 
مو�صح� اأن املدار�س حتتوي اأي�ص� 
علللللى مللنللظللومللة حمللدثللة لالأمن 
وال�صالمة وتوفري جميع املرافق 
اأ�صح�ب  مللن  ب�لطلبة  اخللل��للصللة 
الكهرب�ئية  امل�ص�عد  مثل  الهمم 
واملداخل  اخللل��للصللة  واحلللملل�ملل�ت 
التعليمية  واللل�للصللفللوف  املللجللهللزة 
املن��صبة للتالميذ من هذه الفئة 

العمرية .

�صمن مبادرة )نباك �صامل( ر�صم اأيقونة ال�صعادة على طريق ال�صيخ حممد بن زايد

وزارة تطوير البنية التحتية: �صع�دة جمتمع الم�رات وحتقيق ال�صالمة املرورية الهدف الأ�صمى للوزارة
•• دبي-الفجر:

على  وت�صجيعهم  الحتلل�ديللة  الطرق  م�صتخدمي  بني  ال�صع�دة  ن�صر  بهدف 
ا�صتخدام اأرق�م التوا�صل املخ�ص�صة لل�صي�نة الط�رئة “ 80088889”، 
 “ مللبلل�درة  و�صمن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  يف  الللطللرق  اإدارة  ب��صرت 
الأيقونة  #نب�ك_�ص�مل” الذي مت تنفيذه� من قبل �صركة بي�صلر، بر�صم 
املخ�ص�صة لل�صع�دة على مداخل الإم�رات �صم�ل الدولة �صمن طريق ال�صيخ 
حممد بن زايد والكت�بة ب�لثالث لغ�ت العربية والإجنليزية والأوردو كلمة 
الفرة املقبل  خالل  على  املب�درة  ت�صتكمل  اأن  على  ب�أم�ن” التوعوية،  “قد 

الللللوزارة،  تنفيذه�  على  اأ�للصللرفللت  الللتللي  الحتلل�ديللة  الللطللرق  خمتلف  لت�صمل 
ب�عتب�ره� الذراع التنفيذي للحكومة الحت�دية.

وزارة  الطرق يف  اإدارة  اأحمد احلم�دي مدير  املهند�س  اأكد  ذاته  ال�صي�ق  ويف 
بنية  اإجنلل�ز  فكرة  على  مبنية  اللللوزارة  توجه�ت  اأن  التحتية،  البنية  تطوير 
املب�درات  واإطللالق  الع�ملية،  املوا�صف�ت  وفق  �صري�نية  احت�دية  حتتية وطرق 
ذات العالقة بعمله�، المر الذي ي�صب يف جممله يف الهدف الأ�صمى املتعلق 
ب�إ�صع�د جمتمع الم�رات، لفت� اإىل اأن م�ص�ريع الطرق الحت�دية التي ت�صرف 
ا�صع�د  الأ�للصلل��للس  هدفه�  الللدولللة  من�طق  خمتلف  يف  تنفيذه�  على  الللللوزارة 

الن�ص�ن يف الم�رات وتوفري احلي�ة الكرمية له.

يعتربون  الللوطللن  اأر�لللس  على  واملقيمني  املواطنني  اأن  اإىل  احلللملل�دي  واأ�للصلل�ر 
وال�صالمة  ال�صع�دة  على حتقيق  والعمل  الللوزارة  �صي��صة  اأ�ص��صي� يف  حمللورا 
املرورية لهم وال�صتقرار والرف�هية وهي الهداف ال�ص�مية التي ن�صعى اإليه� 
من خالل عملن� ومب�درتن�.  وق�ل: اإن ح�صول مواطني دولة الإم�رات على 
مراكز متقدمة يف موؤ�صرات ال�صع�دة الع�ملية مل ي�أت من فراغ واإمن� ب�صلوع 
ك�فة موؤ�ص�ص�ت الدولة ومن �صمنه� وزارة تطوير البنية التحتية مب�صوؤوليته� 
يف هذا املج�ل، وكذلك قي�مه� بدور حقيقي يت�صل بحي�ة املواطن الإم�راتي 
وي�صتهدف حتقيق ال�صتقرار والرف�هية له وذلك من خالل خطط �ص�ملة 

و�صل�صلة من املب�درات التي جتعل املواطن حمورا اأ�ص��صي� لعمله�.

مرور الفجرية يطلق احلملة الفرعية الث�لثة 
لع�م 2017 »ال�صالمة املرورية ملجتمع اآمن«

•• الفجرية -الفجر:

واأن�صطة  فع�لي�ت  تنفيذ  الفجرية  ب�صرطة  والللدوريلل�ت  املللرور  اإدارة  ا�صتمرت 
الت�صغيلية  اخلطة  �صمن  ت�أتي  والتي   2017 لع�م  الث�لثة  الفرعية  احلملة 
ال�صنوية لقط�ع املرور يف القي�دة الع�مة ل�صرطة الفجرية حتت �صع�ر “ال�صالمة 
املرورية ملجتمع اآمن” اعتب�راً من ت�ريخ 20-08-2017 ولغ�ية 09-20-

�صمن  اإط�ر املب�درة اخل��صة بر�صيخ مب�دئ الثق�فة املرورية  وذلك   .2017
وزارة  لإ�صراتيجية  جت�صيداً  ت�أتي  والتي  املرورية  التوعية  برامج  خالل  من 
اأمن�ً.  اأكللر  الطرق  جعل  بهدف  الفجرية  ل�صرطة  الع�مة  والقي�دة  الداخلية 
تهدف احلملة اإىل الرتق�ء ب�صلوك م�صتخدمي الطريق من خالل تعزيز ثق�فة 
الأمن وال�صالمة املروية وخلق جمتمع واٍع ب�أهمية القوانني والأنظمة املرورية 
املجتمع  دور  لتفعيل  احلملة  ت�صعى  كم�  لللهلل�.  ومملل�ر�للصلل�ً  لأنظمته�  وملتزم�ً 
ال�صالمة  حتقيق  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  دعللم  يف  للم�ص�همة  فئ�ته  مبختلف 
احلكومية  املوؤ�ص�ص�ت  اإ�صراك  يف  فع�ًل  دوراً  احلملة  وتتبنى  للجميع.  املرورية 
والقط�ع اخل��س للتع�ون يف ن�صر الوعي املروري بني اأفراد املجتمع. وقد اأف�د 
مدير اإدارة املرور والدوري�ت العميد د. علي را�صد بن عوا�س اأن عدم اللتزام 
التي تع�ين منه� خمتلف  امل�ص�كل  اأكرب  املرورية يعد من  ب�لقوانني والأنظمة 
وقواعد  بنظم  واجلم�عي  الللفللردي  اللللتللزام  اأن  واأو�للصللح  الب�صرية.  املجتمع�ت 
الواعية.  املجتمع�ت  به�  تتمتع  الللتللي  احل�ص�رية  املظ�هر  مللن  يعترب  ال�صري 
ك�إ�صتخدام  املركبة  قي�دة  يف  اخلطرة  ال�صلوكي�ت  جتنب  �صرورة  على  اأكللد  كم� 
اله�تف النق�ل اأثن�ء القي�دة وال�صرعة الزائدة وقطع الإ�ص�رة ال�صوئية احلمراء 
والتج�وز اخلطر واحلر�س على ترك م�ص�فة ك�فية بني املركب�ت لتجنب وقوع 

احلوادث وامل�ص�همة يف احلد من خ�ص�ئر الأرواح واملمتلك�ت.
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اأخبـار الإمـارات

القط�مي يبحث التع�ون مع كب�ر م�صوؤويل �صركة »اإيبيك« ال�صحية الأمريكية

مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي يطلق الربن�مج الإم�راتي للتدريب الإعالمي

نهي�ن بن مب�رك يح�صر اأفراح 
املعمري والكعبي والدهم�ين

•• العني -وام:

ح�صر مع�يل ال�صيخ نهي�ن بن مب�رك اآل نهي�ن وزير الثق�فة وتنمية املعرفة حفل ال�صتقب�ل الذي 
اأق�مه علي بن عمران املعمري مبن��صبة زف�ف جنليه عبدالعزيز اإىل كرمية حممد بن �صيف الكعبي 

وحممد اإىل كرمية حممد ب�لأ�صد الدهم�ين .
وح�صر احلفل الذي اأقيم م�ص�ء اأم�س الأول بق�عة الحتف�لت مبركز العني للموؤمترات اأي�ص� عدد 
من وجه�ء القب�ئل وكب�ر ال�صخ�صي�ت وامل�صوؤولني وجمع من املدعوين واملهنئني والأهل والأ�صدق�ء.

ت�صمن احلفل م�ص�ركة فرق الفنون ال�صعبية بعرو�س وفقرات منوعة ابته�ج� بهذه املن��صبة.

•• وا�صنطن-وام:

بدبي  ال�صحة  هيئة  وفلللد  وا�للصللل 
بلللرئللل��لللصلللة ملللعللل�يل حللملليللد حممد 
الدارة  جمل�س  رئي�س  القط�مي 
ال�صحة  للللهللليلللئلللة  اللللللعللللل�م  مللللديللللر 
امل�صتمرة  جللولتلله  �صل�صلة  بللدبللي 
الأمريكية  املللتللحللدة  اللللوليللل�ت  يف 
املم�ر�ص�ت  اأف�صل  على  لللالإطللالع 
الللطللبلليللة والللتللعللرف علللللى خمتلف 
احلديثة  والللتللقللنلليلل�ت  الأنلللظلللملللة 
وكيفية ال�صتف�دة منه� وت�صخريه� 
لتعزيز القدرات التن�ف�صية للنظ�م 
�صدارة  يف  ليكون  بللدبللي  ال�صحي 
الأنظمة على امل�صتويني الإقليمي 

والع�ملي.
و زار الوفد املقر الرئي�صي ل�صركة 
اإيلللبللليلللك للللالأنلللظلللملللة اللل�للصللحلليللة يف 
مدينة فريون� بولية وي�صكون�صون 
ا�صتقب�له  يف  وكللللل�ن  الأملللريلللكللليلللة 
التنفيذية  املللديللرة  ف�لكرن  جللودي 

حتتم  ع�ملية  ثللورة  الطبي  القط�ع 
�صرعة  ال�صحية  املللوؤ�للصلل�للصلل�ت  علللللى 
الطبية  لالحتي�ج�ت  ال�صتج�بة 
للتحدي�ت  والللتلل�للصللدي  املللتللزايللدة 
رف�هية  تفر�صه�  الللتللي  ال�صحية 
اللللعللليللل�لللس وملللللل� يلللرتلللبلللط بلللهللل� من 
اىل  ا�للصلل�فللة  الع�صرية  الأملللرا�لللس 
من  يللرافللقلله  وملل�  ال�صك�ين  النمو 

�صغط على اخلدم�ت ال�صحية.
بدبي  ال�صحة  هيئة  وفد  تعرف  و 
علللللى اخلللدملل�ت والربامج  كللذلللك 
الللتللي تقدمه�  الللذكلليللة  والأنللظللمللة 
�صركة »اإيبيك« لالأنظمة ال�صحية 
يف الع�مل مب� فيه� النظ�م ال�صحي 
بدبي من خالل م�صروع »�صالمة« 
وحت�صني  دعللم  يف  �صي�ص�هم  الللذي 
للمتع�ملني  املللقللدمللة  اخللللدمللل�ت 
التقني�ت  بللل�أفللل�لللصلللل  لرتللللبلللل�طلللله 
امل�صتوى  فللل�ئلللقلللة  واللللتلللجلللهللليلللزات 
ل�صتيع�ب  وملللرونلللتللله  وللللقلللدرتللله 
للنظ�م  امللل�للصللتللقللبللللليللة  اللللتلللطلللورات 

الللعلل�مل لتحقيق  وانللفللتلل�حللهلل� علللللى 
ال�صمولية  وروؤيللللتللللهلللل�  اأهللللدافللللهلللل� 
تت�صم  التي  املرنة  وا�صراتيجيته� 
والإ�صتف�دة  وال�صف�فية  ب�لو�صوح 
وا�صت�صراف  الع�ملية  اخلللربات  من 
الغد  اىل  للللللللو�لللصلللول  امللل�للصللتللقللبللل 
يكون فيه جمتمعن�  الللذي  امل�صرق 

اأكر �صحة و�صع�دة.
اأعللرب مع�ليه عن ثقته املطلقة  و 
املن�صودة  الغ�ي�ت  اإىل  الو�صول  يف 
التي  الللكللرميللة  اللللرعللل�يلللة  يف ظلللل 
حتللظللى بللهلل� هلليللئللة اللل�للصللحللة بدبي 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  من �ص�حب 
رئي�س  نلل�ئللب  اآل مكتوم  را�للصللد  بللن 
اللللدوللللة رئلليلل�للس جمللللل�للس اللللللوزراء 
» ودعلللم  رعللللل�ه اهلل   « دبللللي  حللل�كلللم 
�للصللمللو اللل�للصلليللخ حللمللدان بللن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
واملت�بعة احلثيثة من �صمو ال�صيخ 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان 
ح�كم دبي وزير امل�لية رئي�س هيئة 

وكب�ر  اإيلللبللليلللك  �للصللركللة  مللوؤ�للصلل�للصللة 
امل�صوؤولني فيه� والتي تربطه� مع 
الهيئة �صراكة ا�صراتيجية لتنفيذ 
اللكروين  الطبي  امللف  م�صروع 
من�ص�آت  بجميع  »�صالمة«  املللوحللد 
وحلول  خللدملل�ت  لللتللقللدمي  الهيئة 
مللبللتللكللرة حتلللقلللق اأقللل�لللصلللى درجللللل�ت 
الللر�للصلل� للللللمللتللعلل�ملللللني ملللن خالل 
اجراءات  وت�صريع  وتوثيق  توحيد 
الللعللمللل واحللل�للصللول علللللى اخلدمة 
الللعللالجلليللة ومبللل� يلل�للصلل�هللم يف دعم 

توجه�ت حكومة دبي الذكية .
وا�صتعر�س اجل�نب�ن خالل اللق�ء 
الإلكروين  امللللللف  ربللط  مللو�للصللوع 
امل�صت�صفي�ت  مللللللع  للللللللملللر�لللصلللى 
نظ�م  تللطللبللق  اللللتلللي  الأملللريلللكللليلللة 
اإيبيك ب�لإ�ص�فة اإىل فر�س تعزيز 
التع�ون امل�صرك وكيفية ال�صتف�دة 
التقني�ت والتكنولوجي�  املثلى من 
خلدمة  وتللل�لللصلللخلللريهللل�  اللللعللل�ملللليلللة 
املر�صى يف الوقت الذي ي�صهد فيه 

ت�صهيل  ا�ص�فة اىل  ال�صحي بدبي 
امل�صت�صفي�ت  بللني  املر�صى  انتق�ل 
واللللعللليللل�دات احلللكللوملليللة يف اإملللل�رة 

دبي.
اللق�ء  خللالل  الهيئة  وفللد  قللدم  و 
�صرح� موجزا عن النظ�م ال�صحي 
الهيئة  وا�لللصلللراتللليلللجللليلللة  دبلللللي  يف 
اأف�صل  تلللقلللدمي  يف  وتللطلللللعلل�تللهلل� 
اخلدم�ت الت�صخي�صية والعالجية 
للمر�صى و�صراكته� ال�صراتيجية 
الطبية  املللوؤ�للصلل�للصلل�ت  ملللع خمللتلللللف 
الع�ملية والقط�ع الطبي اخل��س يف 
الم�رة لتحقيق التك�مل يف تقدمي 
اخلدم�ت ال�صحية ومب� ي�ص�هم يف 
تعزيز مك�نة دبي كوجهة مف�صلة 

لل�صي�حة العالجية.
حممد  حلللمللليلللد  مللللعلللل�يل  اأكللللللللد  و 
الللقللطلل�مللي الللنللجلل�ح الللكللبللري الذي 
حققته الهيئة خالل هذه اجلولة 
الأمريكية  املللتللحللدة  اللللوليللل�ت  يف 
والتي ت�أتي �صمن توجه�ت الهيئة 

ال�صحة بدبي .
واملك�نة  ال�صمعة  اإن  مع�ليه  ق�ل  و 
الللعلل�مللليللة للللدبلللي وملللل� حللقللقللتلله من 
ال�ص�حة  علللللى  مللتللواللليللة  اجنللللل�زات 
الع�ملية يف خمتلف املج�لت اأ�صبح 
موا�صلة  اجلللملليللع  علللللى  يللفللر�للس 
العمل بجد واجته�د للحف�ظ على 
التقدم  يف  المللللل�رة  ا�للصللتللحللقلل�قلل�ت 
املراكز  اىل  واللللو�لللصلللول  والللتللملليللز 

الأوىل يف املي�دين ك�فة .
بدبي  اللل�للصللحللة  هلليللئللة  وفلللد  زار  و 
عددا  امللل��للصلليللة  القليلة  الأيللللل�م  يف 
مللن اللللوليللل�ت الأمللريللكلليللة تعرف 
امل�صت�صفي�ت  كللربى  على  خالله� 
الرائدة  الأمللريللكلليللة  واللل�للصللركلل�ت 
والتقني�ت  ال�صحية  الللرعلل�يللة  يف 
والتي  والذكية  احلديثة  الطبية 
ملللن مذكرات  علللللددا  مللعللهلل�  اأبللللللرم 
اخل��صة  والتلللفللل�قللليللل�ت  الللتللفلل�هللم 
النظ�م  خلدمة  امل�صرك  ب�لعمل 

ال�صحي بدبي.

•• اأبوظبي -وام:

�ص�حب  اإعلللللللالن  مللللع  انللل�لللصلللجللل�مللل�ً 
اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ خللللليللفللة بلللن زايد 
اللللدوللللة حفظة  رئلليلل�للس  نللهلليلل�ن  اآل 
ع�م   2018 عللل�م  يللكللون  بلللل�أن  اهلل 
التعليم  �صوؤون  اأطلق مكتب  زايللد، 
اأبلللوظلللبلللي  علللهلللد  ويل  ديلللللللللوان  يف 
للتدريب  الإملللل�راتللللي  »الللربنلل�مللج 
اإىل دعم  »الللذي يهدف  الإعالمي 
اللل�للصللبلل�ب الإمللل�راتلللي مللن خريجي 
التقليدي  الإعلللللللالم  وخلللريلللجللل�ت 
عرب  مللواهللبللهللم  ل�صقل  واجلللديللد 
والعمل  الللتللدريللب  فللر�للس  تللوفللري 
الع�ملية  اأبرز موؤ�ص�ص�ت الإعالم  يف 

املتواجدة يف الإم�رات.
من��صبة  املللللبلللل�درة  هللللذه  وتلل�للصللكللل 
الوالد  وقلليللم  بللللراث  لللالحللتللفلل�ء 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن 
اأهللملليللة الرتق�ء  اأكللللد علللللى  الللللذي 
ومتكني  اللللوطلللنللليلللة  بلللل�لللللكللللفلللل�ءات 
الللل�لللصلللبللل�ب الإملللللل�راتللللللي بللل�مللللهللل�رات 
واخلربات الع�ملية ليكون يف طليعة 
�صعوب الع�مل وم�ص�هم�ً اأ�ص��صي�ً يف 
وبن�ء  والتنمية  التطوير  م�صرية 

توفري  اإىل  الإعللالمللي«  للتدريب 
فلللللر�لللللس اللللللتلللللدريلللللب اللللوظللليلللفلللي 
اختي�رهم  يتم  الذين  للمر�صحني 
ت�بعة  متخ�ص�صة  جلنة  قبل  مللن 
و�صيتم  الللتللعللللليللم.  �لللصلللوؤون  ملللكللتللب 
اأكر  مللع  تف�هم  مللذكللرات  توقيع 
من 15 موؤ�ص�صة عريقة يف جم�ل 
اللللنللل�لللصلللر والإعللللللللللالن واللللعلللالقللل�ت 
التلفزيوين  والإنلللللتللللل�ج  اللللعللل�ملللة 
بينه�:  ملللن  اجللللديلللد  والإعللللللللالم 
نيوزويك، والعربية وهيل نولتون 
واإمب�كت  بوبلي�صي�س،  وجمموعة 
بللي بللي دي اأو، وجمللمللوعللة بللي بي 

اآل  زايللد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
اأبللوظللبللي، ن�ئب  نللهلليلل�ن ويل عللهللد 
امل�صلحة  للللللقللوات  الأعلللللى  الللقلل�ئللد 
ال�صب�ب  رعللل�يلللة  يف  لللال�للصللتللثللملل�ر 
وتللنللملليللة ملللهللل�رات اجللليللل اجلديد 
التقني�ت  امللتللالك  مللن  ومتللكلليللنلله 
لي�ص�هم يف  املللتللطللورة،  الإعللالملليللة 
الوطنية  الأجندة  اأهللداف  حتقيق 
الإم�رات  وا�صراتيجية   2021
اإىل  ملل�للصللرياً  امل�صتقبل،  اأجلللل  مللن 
تطوير  يف  يلل�للصلل�هللم  الللربنلل�مللج  اأن 
املوؤ�ص�ص�ت  مللع  الللتللعلل�ون  عللالقلل�ت 
اخل��س،  الللقللطلل�ع  يف  الإعللالملليللة 
بلللدور الإعللللالم وتعزيز  لللالرتللقلل�ء 
ال�ص�حتني  علللللى  اللللدوللللة  مللكلل�نللة 

الإقليمية والع�ملية.
واأ�ص�ف النعيمي اأن اآلية النت�ص�ب 
خالل  مللللن  تلللتلللم  اللللربنللل�ملللج  اإىل 
تللللقللللدمي اللللطلللللللبللل�ت علللللرب امللللوقلللع 
ب�لربن�مج  اخللل��للس  الإللللكلللروين 
الإعالمي  للللللتللدريللب  الإملللل�راتللللي 
على   uaemediaapp.ae
حملة  ملللن  املللتللقللدمللون  يللكللون  اأن 
بدرجة  اجلللل�ملللعللليلللة  اللللل�للللصللللهلللل�دات 
من  امل�ج�صتري  اأو  الللبللكلل�لللوريللو�للس 
يكون  واأل  املللعللتللمللدة،  اجللل�مللعلل�ت 

جمتمع ال�صع�دة واملعرفة.
التعليم  �لللصلللوؤون  مللكللتللب  ويللتللطلللللع 
اأبلللوظلللبلللي  علللهلللد  ويل  ديلللللللللوان  يف 
تر�صيخ  يف  جللهللوده  ا�صتكم�ل  اإىل 
اخل��س  اللللقلللطللل�ع  ملللع  الللل�لللصلللراكلللة 
التدريبية  الللللربامللللج  وتلل�للصللملليللم 
ت�صمل  بحيث  الإملل�راتللي  لل�صب�ب 
جمللللل�لت  الإعللللللللللالم  جلللل�نللللب  اإىل 
التع�ون  تتطلب  اأخلللرى  ومي�دين 
املوؤ�ص�ص�ت  مللع  وامل�صتمر  الللوثلليللق 
ويعمل  الإملللللللللل�رات.  يف  اخلللل��لللصلللة 
مع  التع�ون  تعزيز  على  الربن�مج 
اأبرز اجل�مع�ت الوطنية والدولية 
تخ�ص�ص�ت  خمتلف  ت�صم  والللتللي 
الكف�ءات  اأف�صل  الإعالم، لختي�ر 
الإعالم  وخللريللجلل�ت  خريجي  مللن 
وت�صم  الربن�مج.  اىل  لالن�صم�م 
كال  الأك�دمييني  ال�صرك�ء  ق�ئمة 
اأبللوظللبللي وج�معة  جلل�مللعللة   : مللن 
الإمللل�رات، وج�معة  زايللد وج�معة 
واجل�معة  اأبلللوظلللبلللي،  نللليلللويلللورك 
واجل�معة  دبلللللي  يف  الأمللللريكلللليللللة 
واجل�معة  ال�ص�رقة  يف  الأمريكية 
الإملللل�رات وج�معة  الأمللريكلليللة يف 

عجم�ن.
ويلل�للصللعللى »اللللربنللل�ملللج الإملللل�راتللللي 

جي، وجريدة الأهرام، وبلومبورغ 
ونلللومللل�د وكللل�رمللل�. واأعلللللرب حممد 
الللنللعلليللمللي، ملللديلللر مكتب  خللللليللفللة 
�صوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد 
اأبللوظللبللي علللن تللطلللللعلله ملللن خالل 
ا�صتكم�ل  اإىل  الللربنلل�مللج  اإطللللالق 
ال�صيخ  بللل�إذن اهلل  للله  املغفور  روؤيلللة 
طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بللن  زايلللد 
اإم�راتي  جلليللل  بللنلل�ء  يف  ثللللراه  اهلل 
وم�صتعد  علل�مللليللة  خللللربات  ميللتلللللك 
للتزود ب�ملع�رف والعلوم والتقني�ت 
التي توؤهله للري�دة. واأكد النعيمي 
اأن هذا الربن�مج لن يكون الوحيد 
اإىل  الللروؤيللة م�صرياً  هللذه  لتحقيق 
يدر�س  التعليم  �للصللوؤون  مكتب  اأن 
جمموعة من الربن�مج واملب�درات 
اأهداف م�صركة  التي تلتقي على 
بني  ب�ل�صراكة  الرتللقلل�ء  اأبلللرزهللل�: 
واخل��س،  احلللكللومللي  الللقللطلل�عللني 
ومتللللكللللني الللل�لللصلللبللل�ب الإملللللل�راتللللللي 
اللللتلللي تلبي  بللل�مللللعللل�رف وامللللللهللللل�رات 
املج�لت  يف  امل�صتقبل  متطلب�ت 
مكتب  مللللديللللر  واأ�للللللصلللللل�ف  كلللل�فللللة. 
�للللصللللوؤون الللتللعللللليللم يف ديللللللوان ويل 
اللللربنللل�ملللج  اأن  اأبللللوظللللبللللي  علللهلللد 
وروؤيللللللة �ص�حب  اأهللللللداف  يللجلل�للصللد 

اأكلللر من  قللد ملللّر علللللى تخرجهم 
اأعم�رهم عن  5 �صنوات واأل تزيد 
اللجنة  تخت�ر  بعده�  �صنة.   26
التعليم  �للللصللللوؤون  ملللكللتللب  الللتلل�بللعللة 
املللر�للصللحللني الللذيللن تللتللوفللر لديهم 
ليتم  للربن�مج  الن�صم�م  �صروط 
املوؤ�ص�ص�ت  علللللى  تللوزيللعللهللم  بللعللدهلل� 
ال�صريكة بح�صب ال�صواغر وفر�س 

التدريب املتوفرة لديه�.
مذكرات  اأن  اإىل  النعيمي  واأ�للصلل�ر 
مع  توقيعه�  �صيتم  التي  التف�هم 
على  تن�س  الإعللالملليللة  املوؤ�ص�ص�ت 
واملك�ف�أة  املخت�رين  الطالب  عللدد 
�صيتق��ص�ه�  الللللتللللي  الللل�لللصلللهلللريلللة 
الفرة  اإىل  اإ�لللصللل�فلللة  امللللتلللدربلللون، 
تراوح  والللتللي  للتدريب  الزمنية 
بني �صتة اأ�صهر و�صنة كحد اأق�صى. 
�صوؤون  مكتب  اإن  النعيمي  واأو�صح 
عهد  ويل  ديلللللللللوان  يف  اللللتلللعللللللليلللم 
اأبللوظللبللي �للصلليللتلل�بللع علللن كللثللب اأداء 
املخت�رة  املللوؤ�للصلل�للصلل�ت  يف  املللتللدربللني 
�صنوية  ربللع  تق�رير  �صرفع  التي 
للمكتب تت�صمن معلوم�ت �ص�ملة 
وم�صتوى  امللللتلللدرب  اإنللتلل�جلليللة  علللن 
التحدي�ت  تلللخلللطلللي  يف  جنلللل�حلللله 

واكت�ص�ب اخلربات املت�حة.

ا�صتخدموا اأرقام �صيارات مزورة 

�صرطة راأ�ش اخليمة تفكك �صبكة تع�طي وترويج املخدرات 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

يف اإط�ر اجلهود الكبرية التي تبذله� القي�دة الع�مة ل�صرطة راأ�س اخليمة يف 
تتبع مروجي و جت�ر املخدرات والإط�حة بهم، ومن خالل م�ص�دره� ال�صرية 
ا�صتط�عت  املللخللدرات،  مك�فحة  لإدارة  دوري  ب�صكل  تللرد  التي  املعلوم�ت  و 
املخدرة  املواد  اأ�صخ��س مواطنني، بتهمة تع�طي و ترويج  ب�أربعة  الإط�حة 
مدير  الزع�بي  علي  عدن�ن  العقيد  به  �صرح  م�  بح�صب  وذلللك  الكري�صت�ل 

اإدارة مك�فحة املخدرات ب�صرطة راأ�س اخليمة.
ويف التف��صيل اأو�صح ب�أن الق�صية تعود اإىل معلوم�ت موؤكدة من اأحد امل�ص�در 

ال�صرية يفيد بقي�م 4 اأ�صخ��س مواطنني بتع�طي و ترويج م�دة الكري�صت�ل 
املخدرة، واأنهم ي�صتقلون مركبة ذات مو�صف�ت حمددة، و حتمل لوحة اأرق�م 
الق�نونية،  الإجلللراءات  ك�فة  واتخ�ذ  عمل  فريق  ت�صكيل  مت  وعليه  معينة، 
تنقالتهم، ويف  ك�نوا حذرين جداً يف  اأنهم  اإل  بهم،  امل�صتبه  لر�صد وتعقب 
على  مللزورة  اأرقلل�م  لوح�ت  ب��صتخدام  ق�موا  كم�  انتق�لهم،  وطللرق  اأ�ص�ليب 
اإل  املك�فحة،  رجللل�ل  لت�صليل  منهم  حملل�ولللة  يف  ي�صتقلونه�  الللتللي  املركبة 
كبري،  اأمني  ح�س  من  به  يتمتعون  وملل�  الع�لية،  املك�فحة  رجلل�ل  يقظة  اأن 
ال�صموم  لتج�ر  والت�صدي  املخدرات  مك�فحة  الطويلة يف جم�ل  وخربتهم 
املتع�طني، فلتفتت  الك�صف عن جت�ر املخدرات و  ومروجيه�، ومتر�صهم يف 

يثري  منظرهم  اأ�صخ��س  اأربعة  بداخله�  ك�ن  اأخللرى  مركبة  نحو  اأنظ�رهم 
العثور  ليتم  تفتي�صه�،  و  املركبة  ا�صتيق�ف  الفور  على  فتم  والريبة،  ال�صك 
ت�صتخدم  اأدوات  وعلى  الكري�صت�ل،  نللوع  من  املللخللدرة  املللواد  من  كمية  على 
للتع�طي، وثبت تع�طيهم للمخدرات، ليت�أكد لرج�ل مك�فحة املخدرات ب�أن 
هوؤلء الأربعة هم من يبحثون عنهم، وب�لتدقيق على لوحة اأرق�م مركبتهم 
على  لو�صعه�  ملللزورة  اأخلللرى  اأرقللل�م  لللوحلل�ت  ب��صتخدام  قلل�مللوا  ب�أنهم  تبني 
مركبتهم بهدف ت�صليل رج�ل املك�فحة، اإل اأنهم ك�نوا مل ب�ملر�ص�د، وقد مت 
اإح�لتهم اإىل اجله�ت املخت�صة ل�صتكم�ل ب�قي الإجراءات الق�نونية بحقهم 

لين�لوا اجلزاء الع�دل .

»X10 صرطة دبي تعر�ش مب�دراته� امل�صتقبلية على جلنة »دبي�
•• دبي-وام:

مب�دراته�  دبي  �صرطة  ا�صتعر�صت 
اأملللللل�م جلللنللة حتكيم  امللل�للصللتللقللبللللليللة 
مب�درات “دبي “X10 “- اإحدى 
مب�درات موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل - 
ب�لتع�ون  خالله�  من  ت�صعى  التي 
مع اجله�ت املحلية يف حكومة دبي 
اإىل تبني من�ذج جديدة حلكوم�ت 
تغيري  اإجللللللللللراء  علللللرب  املللل�لللصلللتلللقلللبلللل 
جذري و�ص�مل يف منظومة العمل 

احلكومي .
اللجنة  مللقللر  الللفللعلل�للليللة يف  حلل�للصللر 

من خالل اأفك�ر اإبداعية ت�صت�صرف 
اأفللللكلللل�ر  اأن  ملللو�لللصلللحللل�  امللل�للصللتللقللبللل 
املم�ر�صة  نتيجة  جللل�ءت  امللللبللل�درات 
الللليلللومللليلللة للللللعللمللل الللل�لللصلللرطلللي يف 
اأو من خللالل القراح�ت  امللليللدان 
تلللوللللدت علللرب ور�لللللس العمل  اللللتلللي 
وجل�ص�ت الع�صف الذهني اله�دفة 
املقدمة  القلللراحللل�ت  جلل�نللب  اإىل 
من  الإ�صراتيجيني  ال�صرك�ء  من 
عر�س  و�صهد  القط�ع�ت.  خمتلف 
املب�درات على اللجنة نق��ص� وتب�دل 
�صبل تطويره�  نظر حول  وجه�ت 
والأهلللللداف والللغلل�يلل�ت الللتللي ت�صعى 

التي تعمل القي�دة الع�مة ل�صرطة 
يلل�للصلل�هللم يف  علللللى تبنيه� مبللل�  دبلللي 
الر�صيدة  القي�دة  توجه�ت  حتقيق 
الذكية  دبللي  وحكومة  امل�صتقبلية 
ومب�درات مدينة دبي الأذكى ع�ملي� 
الع�مة  القي�دة  توجه�ت  حتقيق  و 
للل�للصللرطللة دبلللللي يف تلللعلللزيلللز الأملللللن 
التطور  ظلللل  للللللنلل��للس يف  والأملللللل�ن 
التكنولوجية  للللللو�للصلل�ئللل  اللل�للصللريللع 
تفر�س  التي  احلديثة  والتقني�ت 
العمل  علللللى  م�صتقبلية  حتللديلل�ت 
ال�صرطي. واأكد اأن جميع املب�درات 
من  جلل�ءت  اللجنة  على  املعرو�صة 

بلللل�أبللللراج الإمللللللل�رات الللعللملليللد خ�لد 
الإدارة  ملللديلللر  الللللرزوقللللي  نلل��للصللر 
رئي�س  الللذكلليللة  للخدم�ت  الللعلل�مللة 
�صرطة  X10 يف  دبللي  فريق عمل 
دبلللي واأعلل�للصلل�ء فللريللق �للصللرطللة دبي 
الذي   X10 املعني مبب�درات دبي 
�صم الرائد اأنور �ص�لح النمر مدير 
اإدارة علوم امل�صتقبل والنقيب ي��صر 
اإبراهيم  وامللللللالزم  الللكللمللدة  اأحللمللد 
داوود واآمنة عبداهلل ال�صحي و نور 

حممد.
اللجنة  اإىل  �صرح�  الرزوقي  وقدم 
حول عدد من املب�درات امل�صتقبلية 

خلللللالل ا�لللصلللتللل�لللصلللراف �لللصلللرطلللة دبي 
م�صتوى  علللللى  �لللصلللواء  للم�صتقبل 
املللللبلللل�درات  اأو  اللللذكللليلللة  اخلللللدملللل�ت 
يعزز  الإداريلللللللة مبللل�  الللعللمللللليلل�ت  اأو 
تقدمي  يف  امل�صتقبلية  الللتللوجللهلل�ت 
اأف�صل  وفلللللق  اخلللللدملللل�ت  اأفللل�لللصلللل 
املع�يري واملم�ر�ص�ت ال�صرطية على 
الرزوقي  واأ�للصلل�ر  الللعلل�مل.  م�صتوى 
املعرو�صة  املللبلل�درات  جميع  اأن  اإىل 
علللللى اللللللجللنللة تللتللملل��للصللى ملللع روؤيلللة 
والتح�صريات  امللل�للصللتللقللبللللليللة  دبللللي 
اإك�صبو  لإ�لللصلللتللل�لللصللل�فلللة  اجلللللل�ريلللللة 
لالإم�رة  الأبللللرز  احللللدث   2020

اإم�رة  تللطللور  ذلللك على  وانللعللكلل��للس 
دبي وتعزيز الأمن والأم�ن واإ�صع�د 

من  حتللقلليللقللهلل�  اإىل  دبللللي  �للصللرطللة 
الواقع  اأر�س  خالل تطبيقه� على 

امللللجلللتلللملللع وال�لللصلللتلللغلللالل الأملللثلللل 
للموارد الب�صرية.

 

�صح الكالم 

اأطلقته� موؤخرا حتت  التي  املب�درة  تلك  الربية  لفتة طيبة من   
مللل�ذا املعلمني وحدهم ؟ ومللل�ذا ل  اإ�صع�د املعلمني » ولكن   « م�صمى  
اأن نهيئ اجلو  كلل�ن من ال�صروري  ، ومللل�  الإداريلللني ؟  اأي�ص�  ي�صمل 
اأهمية  انطالًق� من   ، لكليهم�  املنفرة  والبيئة اجل�ذبة ل  النف�صي 
امل�صتوى  وارتللفلل�ع    ، التعليمية  العملية  جنلل�ح  يف  املدر�صية  البيئة 
الللوزارة من  ت�صعى  التي  املب�درة  تلك  فك�نت   ، للطلبة  التح�صيلي 
خالل تطبيقه� ، يف حركة النقل فيم� بني املدار�س األ يكون النقل 
وال�صواغر  هن�  للزي�دات  ر�صدهم  عند  احلر�س  بل   ، لهم  ت�صتيت� 
هن�ك ومن ثم  توزيعهم  ل�صد ح�جة امليدان ، على اأن يكون النقل 
قدر الإمك�ن بجوار �صكن�هم ، كالم طيب ل غب�ر عليه ولكن لن 
اإر�ص�ء املعلمني خ��صة الن�ث منهم غ�ية ل تدرك ، فنتوقع مبجرد 
اأن جند كم كبري ممن ط�لتهن حركة النقل  اإ�صدار حركة النقل 
غري را�س عن نقلهن ، وقد يكون منهن حمق� يف حتفظه على النقل 
، واأخري�ت معر�ص�ت على التنفيذ فقط لأنهن �صيركن ربعهن ، 
اأو اأن املدر�صة التي انتقلت منه� تبعد 10 دق�ئق عن م�صكنه� ، فيم� 
املدر�صة املنقولة اإليه� تبعد 20 دقيقة ، اأو اأن املدر�صة املنقولة اإليه� 
مل يوافق عليه� الهل لن دوامه� اختلف عن دوام املدر�صة الأوىل 
، واعذار كثرية واهية يجب اأن حت�صم من قبل الوزارة ، و�صواء مت 
الإعالن عن حركة النقل مبكرا قبل وقت ك�ف من بدء الدوام ، اأو 
ت�أخري الإعالن عن النقل حتى ال�ص�ع�ت الأخرية من بدء الدوام ، 
ف�حلزم واحل�صم يجب اأن يكون� ج�هزين للرد على ك�فة املراجعني 
، خ��صة واإن ك�نت الوزارة اأخذت يف العتب�ر عملية التدوير ، فال 
يعقل مثال اأن يتم نقل معلم مل مي�س على بق�ئه مبدر�صته ع�م اأو 
ع�مني ، ول يعقل اأي�ص� اأن اأبقي على معلم اأو مدير مدر�صة يعمل 
ب�ملدر�صة منذ ع�صرات ال�صنني ، ولكن هن�ك من اإدارات املدار�س من 
ينتظر اأن تقول الوزارة فيهم كلمته� ، وهم مدراء املدار�س الب�لغ 
اأخرى  اأو يزيد ، ل هم منقولني ملدار�س  25 مديرا  عددهم نحو 
، وهللوؤلء نت�ج احل�صر والر�صد لتقييم  ول هم ب�قون مبدار�صهم 
مدار�صهم وتق�ريرهم الدائية ،وحر�س الوزارة على انتق�ء  قي�دة 
موؤهلة ملدار�صه� ت�صجع على الإبداع ؛ وت�صعى لإعداد متعلم متف�عل 
، يتمتع مبه�رات القرن الواحد والع�صرين ، وترى الوزارة فيهم اأن 
منهم من يفتقد مله�رات ا�صتخدام التقنية احلديثة ، ولديه ق�صور 
مه�ري يف ا�صتخدام تلك التقنية ، واإن كنت اأرى اأن الوزارة حمقة 
يف جزئية وعليه� عت�ب يف جزئية اأخرى ، ف�أين ك�نت الوزارة طوال 
�صنوات م�صت من مدير ك�ن اإذا طلب منه اأمر م�  يتطلب دخوله 
على بريده اللكروين ، فيعتذر لن معلم احل��صوب مبدر�صته يف 
اأجلل�زه وهللو املعني بفتح الربيد اللللكللروين والطللالع على ك�فة 
الر�ص�ئل الواردة من الوزارة ؟!،  ف�حلق كل احلق اإن ك�ن من بني 
، وبعيدا عن نتيجة  ال�صورة  من مت ر�صدهم مدير مدر�صة بهذه 
، م�ذا عن  تقييم املدار�س والتي ق�مت بزي�رته� جل�ن متخ�ص�صة 
اإدارات مدار�س التي مل تخ�صع لهذا التقييم ؟ ومت ال�صتن�د فقط 
على راأي مدراء النط�ق فيم� اأن راأي بع�صهم لالأ�صف يفر�س األ 
يعتد به ، وال�صوؤال مل�ذا مل حتر�س الوزارة خالل ال�صنوات القليلة 
ي�صعوا  اأن  اأمللل�  مب�صداقية  وت�ص�رحهم   ، تر�صدهم  اأن  امل��صية 
لتطوير مه�راتهم واكت�ص�ب امله�رات يف التقنية احلديثة مب� يخدم 
، حتى  اأخر معهم ؟  �ص�أن  اأن يكون للوزارة  اأو   ، التعليمية  العملية 
الوزارة  ك�نت   ، املدار�س  اإداء  تقييم  اليه� مه�م  اأوكللل  التي  اللج�ن 
اأن  وال�صف�فية  امل�صداقية  غي�ب  يف   ، املدار�س  لإدارات  توؤكد  دائم� 
املدار�س  بلل�إدارات  م�ص��س  اأي  عليه�  لن يرتب  التقييم  هذا  نت�ئج 
، وهذا غري حقيقي اإذ اأن املدار�س التي ح�صلت على تقييم �صعيف 
النهج  ونف�س   ، املدر�صية  الإدارة  مه�م  عللن  مللدراءهلل�  ا�صتبع�د  مت 
تتبعه الوزارة مع كل اختب�ر يخ�صع له معلمني املواد اأو الأن�صطة 
لن يرتب  الختب�رات  تلك  نت�ئج  اأن  الللوزارة  قبل  ت�أكيدات من   ،
عليه� اأي قرار ، ويف�جئ املعلمني واإدارات املدار�س بحقيقة اأخرى 
غري م� مت الإعالن عنه ، ولذا ف�مل�صداقية وامل�ص�رحة مطلوبتني ، 
كم� يفر�س اأن املعلمني بك�فة تخ�ص�ص�تهم يخ�صعون ملت�بعة قط�ع 
اأي ل يكون هن�ك تخ�ص�ص�ت تخ�صع لقط�ع وتخ�ص�ص�ت   ، واحد 
الللوزارة تعرف  اأخللرى يتم مت�بعته� من قبل وزارة م�صغرة داخللل 

بق�صم اللغة الإجنليزية .
حم�صن را�صد
R_dubai2005@yahoo.com

مبادرة اإ�صعاد 
املعلمني
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اأخبـار الإمـارات

موزة بنت مب�رك : الت�ريخ �صي�صجل بحروف من نور دور “ اأم الإم�رات” يف متكني املراأة 
•• اأبوظبي -وام:

مب�رك  بنت  مللوزة  ال�صيخة  اأكلللدت 
اإدارة  جمللللل�للس  رئلليلل�للصللة  نللهلليلل�ن  اآل 
�صمو  مللبلل�درة  اأن  املب�ركة  موؤ�ص�صة 
مب�رك  بلللنلللت  فللل�طلللملللة  اللل�للصلليللخللة 
الع�م  الللنلل�للصلل�ئللي  رئلليلل�للصللة الحتللللل�د 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الأ�للصللريللة 
لالأمومة والطفولة “ اأم الإم�رات 
يوم لالحتف�ل ب�ملراأة  “ تخ�صي�س 
اإ�ص�فة حيوية يف  الإم�راتية ميثل 
واحدة  تعترب  الللتللي  امللللراأة  م�صرية 
اقليمي�  اللللفلللريلللدة  اللللنلللمللل�ذج  ملللن 

والنت�ج  والللعللمللل  الللعلللللم  ملليلل�ديللن 
وك�نت ول تزال منوذج� ل�صخ�صية 
والع�مل  املنطقة  ن�ص�ئية فريدة يف 
التي  ال�صب�قة  روؤيللتللهلل�  خللالل  مللن 
م�صرق�  م�صتقبال  فيه�  ا�صت�صرفت 
الن�صف  خللالل  الإملل�راتلليللة  للمراأة 
واليوم  امل��صي  الللقللرن  مللن  الللثلل�ين 
هذه الجن�زات التي تنعم به� املراأة 
ثم�ر غر�س طيب  تعد  الإملل�راتلليللة 
ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
اأن يدمي  تللعلل�ىل  اهلل  نلل�للصلل�أل  الللتللي 
ال�صع�دة  و  ال�صحة  مللوفللور  عليه� 
واأن يحفظه� ذخرا للوطن ولالأمة 
والع�مل  والإ�لللصلللالمللليلللة  الللعللربلليللة 

ت�صري  نهج  وهللو  والإبللللداع  والعمل 
يف  ممثلة  الر�صيدة  قي�دتن�  عليه 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
زايلللد اآل نللهلليلل�ن رئلليلل�للس الللدولللة “ 
ال�صمو  و�لللصللل�حلللب   “ اهلل  حللفللظلله 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي و�ص�حب ال�صمو 
نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  حممد  ال�صيخ 
الق�ئد  نلل�ئللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
اأ�صح�ب ال�صمو حك�م الإم�رات هذا 
النهج الذي دفع ب�ملراأة الإم�راتية 
اآفللل�ق مللن التميز والللريلل�دة يف  اإىل 

والنهو�س  املللراأة  متكني  يف  ودولي� 
به� على اأ�ص��س ال�صراكة املجتمعية 

وامل�ص�واة .
وق�لت ال�صيخة موزة بهذه املن��صبة 
“ طيب  اإن املغفور له ال�صيخ زايد 
الإم�راتية  للمراأة  “ هي�أ  اهلل ثراه 
الللبلليللئللة املللنلل��للصللبللة الللتللي تللعللزز من 
التعليم  يف  الللللوطللللنللللي  علللطللل�ئلللهللل� 
مدى  وعلى  الأ�صرة  وبن�ء  والعمل 
اآمن زايد اخلري ب�أن  عقود طويلة 
واأنه� ل تقل  املجتمع  املللراأة ن�صف 
�صقيقه�  عن  ومتيزه�  كف�ءته�  يف 
اأم�مه�  فلللتلللح  هلللنللل�  وملللللن  الللللرجللللل 
التعليم  اآفلللللل�ق  امللللوؤ�لللصللل�لللس  اللللقللل�ئلللد 

ال�صيخة موزة بنت  . و ق�لت  ك�فة 
مب�رك : “اإنن� يف موؤ�ص�صة املب�ركة 
نويل املراأة وتعزيز مك�نته� حملي� 
اهتم�من�  جلللل  ودولللليللل�  واقللللليللملليلل� 
ا�صراتيجية  جللعلللللت  هلللنللل�  وملللللن 
امللللبللل�ركلللة املللللللراأة ركلللنللل� اأ�للصلل��للصلليلل� يف 
التدريبية  وبللراجمللهلل�  مللبلل�دراتللهلل� 
فئ�ت  ت�صتهدف  الللتللي  والللتللوعللويللة 
عمرية خمتلفة من الن�ص�ء بهدف 
واك�ص�بهن  لديهن  الللوعللي  تعزيز 
العمل  للل�للصللوق  اللللالزملللة  امللللهللل�رات 
تد�صني  مللللن  متللكلليللنللهللن  وكللللذلللللك 
الأعللملل�ل مب� يرفع  ريلل�دة  م�ص�ريع 
من معدلت الأداء وم�ص�همة املراأة 

اإط�ر منظومة �ص�ملة من التم�صك 
الإ�صالمية  اللللعلللربللليلللة  بللهللويللتللهلل� 
العلمي  الللتللقللدم  علللللى  واإنللفللتلل�حللهلل� 
الللللذي يلل�للصللهللده الللعلل�للصللر تللنللهللل من 
هذه  املللجلل�لت  خمتلف  يف  ين�بيعه 
املنجزات وغريه� جعلت من املراأة 
من  عللدد  يف  متميزة  جمتمعن�  يف 
الللوظلل�ئللف واملللنلل��للصللب الللتللي متثل 

املراأة ق��صم� م�صرك� فيه�.
و �صددت ال�صيخة موزة بنت مب�رك 
بحروف  ي�صجل  الللتلل�ريللخ  اأن  على 
من نور ومداد من ذهب هذا الدور 
الرائد ل�صمو “ اأم الإم�رات” التي 
الإم�راتية يف جميع  املللراأة  �ص�ندت 

يف الزده�ر القت�ص�دي للوطن” .
واأكللللدت اأن الحللتللفلل�ل بلليللوم امللللراأة 
فيه�  ن�صتذكر  من��صبة  الإم�راتية 
بكل فخر واعتزاز ت�صحي�ت �صهداء 
الوطن الأبرار وق�لت : “ ن�ص�أل اهلل 
تع�ىل اأن يتغمدهم بوا�صع رحمته” 

والمتن�ن  بلل�للل�للصللكللر  وتللوجللهللت   ..
موؤكدة  واأ�صرهم  ال�صهداء  لأمه�ت 
الوطن  �لللصلللهلللداء  تلل�للصللحلليلل�ت  اأن 
به  نهتدي  نربا�ص�  �صتظل  الأبلللرار 
يف م�صرية العط�ء للوطن والقي�دة 

الر�صيدة .

مبنا�صبة يوم املراأة االإماراتية 

م�صت�صفى راأ�ش اخليمة ينظم فع�لية تركز على العن�ية ب�ل�صحة 
•• را�س اخليمة – الفجر

الإم�راتية  امللللللراأة  بلليللوم  احللتللفلل�ًل 
راأ�لللس  م�صت�صفى  يللعللتللزم  الللثلل�لللث، 
اخليمة ا�صت�ص�فت فع�لية ح�صرية 
تركز على اأن�صطة اللي�قة البدنية 
بهدف  وذلللك  ب�ل�صحة،  والعن�ية 
والن�ص�ئح  الللتللوجلليللهلل�ت  تلللوفلللري 
الق�ص�ي�  اأهلللم  بلل�للصلل�أن  اللل�للصللرورّيللة 
اللل�للصللحللّيللة، وذللللك يف يلللوم الثنني 
28 اأغ�صط�س 2017 بني ال�ص�عة 
3:00 ظهراً لغ�ية 6:00 م�ص�ًء. 
و�صيت�ح لل�صيدات امل�ص�رك�ت ق�ص�ء 
الع�ئلة،  اأفلللراد  برفقة  ممتع  يلللوٍم 
ب�ص�أن  علل�م  تقييم  على  واحل�صول 

الإم�راتية على طريقتن� اخل��صة 
ح�صرية  فع�لية  ا�صت�ص�فة  عللرب 
ب�ملع�رف  الإم�راتّي�ت  الن�ص�ء  تزّود 
ت�صمن  الللتللي  املللنلل��للصللبللة  والأدوات 
لهن العتن�ء ب�صحتهن وفق اأعلى 

م�صتوي�ت الكف�ءة.
ت�صغل  �لللللصلللللّديلللللقلللللي:  واأ�للللللللصلللللللل�ف 
ن�صبة  الللليلللوم  الإملللل�راتلللليللللة  امللللللللراأة 
القي�دّية  الللوظلل�ئللف  مللن   66%
القرار،  بلل�تللخلل�ذ  املللرتللبللطللة  العلي� 
الأك�دميية  الوظ�ئف  و%15من 
ب�صورة  ارتفعت  كم�  املتخ�ص�صة؛ 
ملللطلللردة نلل�للصللبللة ملل�للصلل�هللمللة امللللللراأة 
و�صوق  القللتلل�للصلل�دي  الللنلل�للصلل�ط  يف 
الللللعللللمللللل. وتللللللللوازيلللللللل�ً ملللللع تللللزايللللد 

الف�خر  الللل�لللصلللحلللي  امللللنلللتلللجلللع  يف 
اأي�ص�ً  ب�مل�صت�صفى. و�صيتم  اخل��س 
بح�صور  خ��صة  نلللدوة  ا�صت�ص�فة 
اأخ�ص�ئّية  اأداتي�،  �صويت�  الدكتورة 

�صتقّدم  حيث  ال�صحي.  و�صعهن 
الللفللعلل�للليللة تلللدريلللبللل�ً عللملللللّيلل�ً حول 
لإدارة  املن��صبة  الأدوات  ا�صتخدام 
اللي�قة  وبللرامللج  ال�صحي  النظ�م 
توفري  �صيتخلله�  كللملل�  الللبللدنلليللة، 
ن�ص�ئح  وتللقللدمي  �صحّية،  اأكلل�للصلل�ك 
التغذية  بلللراملللج  حللللول  جملل�نلليللة 
والتم�رين  الللبللدنلليللة  والللللللليللل�قلللة 
الللريلل��للصلليللة، فلل�للصللاًل علللن اإجلللللراء 
مللنلل�قلل�للصلل�ت مللبلل��للصللرة مللع اخللللرباء 
فحو�ص�ت  واإجلللللللللراء  اللللطلللبللليلللني، 

جم�نية للعني وال�صحة الع�مة. 
�صتت�صمن  ذلللللللك،  علللللللى  عللللللللالوًة 
الفع�لية األع�ب وجوائز و�صحوب�ت، 
فلل�للصللاًل علللن تللوفللري جللللل�للصلل�ت �صب� 

م�صت�صفى  يف  الأعلل�للصلل�ب  اأمللرا�للس 
ملن�ق�صة  وذلللللللك  اخلللليلللملللة،  راأ�لللللللس 
عالم�ت  لإدارة  الفّع�لة  التقني�ت 
امل�ص�عدة  بهدف  والتعب  الإجللهلل�د 
ال�صلبية  اللللتللل�أثلللريات  تلللاليف  علللللى 

لالإجه�د يف احلي�ة اليومية  .
الدكتور  قلللل�ل  املللنلل��للصللبللة،  وبلللهلللذه 
التنفيذي  املللديللر  �للصللّديللقللي،  ر�للصلل� 
مل�صت�صفى راأ�س اخليمة: ت�صكل املراأة 
الِعم�د الأ�ص��صي لالأ�صرة؛ كم� اأنه� 
لعللب حمللوري يف بن�ء املجتمع�ت 
وتللعللزيللز ملل�للصللرية تلللقلللّدم وازدهللللل�ر 
وع�فية  �صحة  وتللعللتللرب  الللبلللللدان. 
اأولللويللة كللربى ب�لن�صبة لن�،  املللراأة 
اأردن� الحتف�ل بيوم املراأة  ولذلك 

واجل�صدية.  النف�صية  ل�صحته� 
لي�صت  احللل�للصللريللة  فع�ليتن�  واإن 
لتمكني  متوا�صعة  خللطللوة  �للصللوى 
العتن�ء  من  الإملل�راتلليلل�ت  الن�ص�ء 

�للصللغللوطلل�ت احللليلل�ة والللعللمللل، نرى 
املراأة  انتب�ه  لفت  واجبن�  مللن  اأنلله 
الوقت  اإدارة  ل�صرورة  الإملل�راتلليللة 
مللن اأجلللل اإيللللالء الهللتللملل�م الك�يف 

بلل�للصللحللتللهللن وتلللعلللزيلللز دورهلللللللن يف 
م�صرية بن�ء وتقّدم الدولة، اإ�ص�فة 
ق�ص�ي�  حلليلل�ل  الللوعللي  اإثلللللراء  اإىل 

�صحة.

موؤ�ص�ص�ت وهيئ�ت الدولة حتتفل بيوم املراأة الإم�راتية

وق�لت ملي�ء عبدالعزيز خ�ن مديرة 
الحتف�ل  ان  لل�صيدات  دبللي  نلل�دي 
ال�صنوي بيوم املراأة الإم�راتية هو 
الإم�راتية  للمراأة  تقدير وتكرمي 
منحته�  الللتللي  الثقة  يللوؤكللد  حيث 
ك�صريك  احلللكلليللمللة  قلليلل�دتللنلل�  لللهلل� 

اأ�ص��صي يف بن�ء الدولة.
واأكدت ملي�ء خ�ن حر�س حرم �صمو 
اآل نهي�ن  ال�صيخ من�صور بن زايد 
ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�صوؤون الرئ��صة �صمو ال�صيخة من�ل 
مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن  حممد  بنت 
على  لل�صيدات  دبللي  نللل�دي  رئي�صة 
املث�لية  الوجهة  الللنلل�دي  يكون  ان 
البدنية  لي�قته�  لتعزيز  للللللمللراأة 
اهتم�م�ته� يف  ومت�بعة  والذهنية 

بيئة اآمنة وحمفزة .

ت�صمن  الللتللي  املن��صبة  والأدوات 
لللهللن العلللتلللنللل�ء بلل�للصللحللتللهللن وفق 
مكتب  نظم  كم�  امل�صتوي�ت.  اأعلى 
الت�ص�ل املوؤ�ص�صي بدائرة حم�كم 
راأ�للللللس اخللليللمللة وقلل�للصللم امللللبللل�درات 
اخليمة  راأ�للس  مبنطقة  املجتمعية 
الفع�لي�ت  من  جمموعة  الطبية 
امللللتلللنلللوعلللة مبللنلل��للصللبللة يلللللوم املللللللراأة 

الإم�راتية .
�للصللهللد الحلللتلللفللل�ل �للصللملليللة حلللل�رب 
راأ�س  منطقة  مللديللرة  اللل�للصللويللدي 
اخلللليلللملللة الللتللعللللليللملليللة وقلللليلللل�دات 
الإملللل�رة  يف  ن�ص�ئية  و�للصللخلل�للصلليلل�ت 
والهيئ�ت  اللللللللوزارات  ومللوظللفلل�ت 
املحلية  والللللللدوائللللللر  الحتللللل�ديلللللة 
حيث  والأعم�ل  املجتمع  و�صيدات 

مت تخ�صي�س احلفل للن�ص�ء .

من هيئة دبي لل�صحة حول ع�دات 
كم�  ال�صن  لكب�ر  ال�صحية  الأكلللل 
ح�صلن على جل�ص�ت عالجية من 

منتجع الأ�ص�لة ال�صحي.
وتللللوالللللت فللعلل�للليلل�ت هللللذا احللللدث 
اخلللل��لللس حلليللث اأطلللللللق نلللل�دي دبي 
الع�صوية  بلللرنللل�ملللج«  لللللل�للصلليللدات 
ع�م�   60 فللوق  للن�ص�ء  الذهبية« 
ملللللن جلللمللليلللع اجللللنللل�لللصللليللل�ت حيث 
ميكنهن احل�صول على خ�صم 50 
ب�مل�ئة على جميع ب�ق�ت الع�صوية 
اإ�ص�فة  متلللت  كللملل�   .. اللللنللل�دي  يف 
لكبريات  بللدنلليللة  للليلل�قللة  حلل�للصلل�للس 
البدنية  اللي�قة  برامج  اإىل  ال�صن 
وبلللللل�ت بللل�إملللكللل�نلللهلللن املللل�لللصللل�ركلللة يف 
درور�س جنتل يوغ� وجولد زومب� 

مرتني يف الأ�صبوع.

املللنلل��للصللبللة يعتزم  بللهللذه  احللتللفلل�ء  و 
م�صت�صفى راأ�س اخليمة ا�صت�ص�فة 
فع�لية ح�صرية تركز على اأن�صطة 
اللي�قة البدنية والعن�ية ب�ل�صحة 
التوجيه�ت  تللوفللري  بللهللدف  وذللللك 
اأهم  ب�ص�أن  ال�صرورية  والن�ص�ئح 

الق�ص�ي� ال�صحّية وذلك غدا.
و�صيت�ح لل�صيدات امل�ص�رك�ت ق�ص�ء 
اأفللللراد الع�ئلة  يلللوم ممللتللع بللرفللقللة 
ب�ص�أن  علل�م  تقييم  على  واحل�صول 
اللل�للصللحللي حلليللث �صتقدم  و�للصللعللهللن 
الللفللعلل�للليللة تلللدريلللبللل� عللمللللليلل� حول 
لإدارة  املن��صبة  الأدوات  ا�صتخدام 
اللي�قة  وبللرامللج  ال�صحي  النظ�م 
توفري  �صيتخلله�  كللملل�  الللبللدنلليللة 
ن�ص�ئح  وتللقللدمي  �صحية  اأكلل�للصلل�ك 
التغذية  بلللراملللج  حللللول  جملل�نلليللة 

بداأ الحتف�ل الذي اأقيم يف �ص�لة 
وبرع�ية  لللالأفللراح  اخليمة  راأ�لللس 
ال�صرياوي  فللهللد  الأعللللملللل�ل  رجللللل 
للدولة  الللوطللنللي  اللل�للصللالم  بللعللزف 
يحكي  قللل�لللصلللري  فللليلللللللم  وعلللللر�لللللس 
تقدمي  ..ومت  املللللللللراأة  اإجنللللللللل�زات 
املتنوعة  الللفللقللرات  مللن  جمموعة 
مبلللل�للللصلللل�ركللللة علللللللدد ملللللن اجلللللهلللل�ت 
واملحلية  الحتلللل�ديللللة  احلللكللوملليللة 
و�لللصلللبللله احللللكلللومللليلللة واخلللل��لللصلللة 
امل�ص�ريع  اأ�للصللحلل�ب  فللئللة  والللنلل�للصلل�ء 

ال�صغرية وذلك من ب�ب دعمهن.
علي  �صيف  الللدكللتللور  �صع�دة  واأكلللد 
ع�م  مدير  ال�صويدي  بوخط�مني 
دائرة حم�كم راأ�س اخليمة اأن هذه 
ب�ملراأة  احللتللفلل�ء  تلل�أتللي  الحتف�لية 
املتميزة  واإجنلل�زاتللهلل�  الإملل�راتلليللة 

والتم�رين  الللبللدنلليللة  والللللللليللل�قلللة 
اللللريللل��لللصللليلللة فلل�للصللال عللللن اإجللللللراء 
مللنلل�قلل�للصلل�ت مللبلل��للصللرة مللع اخلرباء 
فحو�ص�ت  واإجللللللللللراء  اللللطلللبللليلللني 

جم�نية للعني وال�صحة الع�مة.
�صديقي  ر�لللصللل�  اللللدكلللتلللور  ذكللللر  و 
راأ�س  مل�صت�صفى  التنفيذي  املللديللر 
العم�د  ت�صكل  امللللللراأة  ان  اخللليللمللة 
لعب  اأنه�  كم�  لالأ�صرة  الأ�ص��صي 
املجتمع�ت  بللللنلللل�ء  يف  حمللللللللوري 
وتللعللزيللز ملل�للصللرية تللقللدم وازدهللللل�ر 
�للصللحللة وع�فية  وتللعللتللرب  الللبلللللدان 
ب�لن�صبة لن�  اأولللويللة كللربى  امللللراأة 
ولذلك اأردن� الحتف�ل بيوم املراأة 
الإم�راتية على طريقتن� اخل��صة 
ح�صرية  فع�لية  ا�صت�ص�فة  عللرب 
تزود الن�ص�ء الإم�راتي�ت ب�ملع�رف 

•• اأبوظبي-وام:

هيئ�ت  و  ملللوؤ�لللصللل�لللصللل�ت  احلللتلللفلللللللت 
امللللراأة  بللل«يللوم  الللدولللة  خمتلفة يف 
الإمللل�راتللليلللة« اللللذي يلل�للصلل�دف 28 
علللل�م تقديرا  كلللل  ملللن  اأغلل�للصللطلل�للس 
الإم�راتية  للمراأة  الف�عل  للدور 
يف تعزيز م�صرية التنمية ال�ص�ملة 
وتثمين�  اللللدوللللة  تلل�للصللهللدهلل�  الللتللي 
لالإجن�زات الكبرية امل�صهودة التي 
ك�فة  على  الإمللل�رات  ابنة  حققته� 

ال�صعد و امل�صتوي�ت.
دبي  نللل�دي  نظم  املن��صبة  بللهللذه  و 
لل�صيدات - الع�صو يف موؤ�ص�صة دبي 
جم�ني�  مفتوح�  يللوملل�   - للللللمللراأة 
للن�ص�ء الإم�راتي�ت ..و�صهد اليوم 
املفتوح الذي ي�أتي تقديراً للمراأة 
الأن�صطة  من  العديد  الإملل�راتلليللة 
امللللخللل�لللصللل�لللصلللة لللل�لللصلللحلللة ولللليللل�قلللة 
جمموعة  تلل�للصللمللنللت  الللللللزائللللللرات 
الري��صية  التم�رين  مللن  وا�صعة 
ل  تللكللرمي  ..وتخلله  والرفيهية 
من  م�صنة  اإملل�راتلليللة  �صيدة   20
نللل�دي » ذخلللر« الجللتللملل�عللي لكب�ر 
بن�ء  للللللدورهلللللن  تلللقلللديلللرا  الللل�لللصلللن 
املجتمع ومتكني الأجي�ل الق�دمة 
ملللن الللنلل�للصلل�ء الإملللل�راتلللليلللل�ت. كم� 
ت�صمن احلدث جمموعة متنوعة 
ملللن اللللرباملللج والأنللل�لللصلللطلللة حيث 
�ص�ركن يف در�س للي�قة البدنية مت 
يتن��صب  مب�  خ�صي�ص�  ت�صميمه� 
وح�صرن  امل�صن�ت  احتي�ج�ت  مللع 
األقته� اأخ�ص�ئية تغذية  حم��صرة 

الع�ملية وكل  اإىل  به�  التي و�صلت 
احلكيمة  القي�دة  من  بدعم  ذلللك 
يف الدولة والهتم�م الكبري الذي 
بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  توليه 
الن�ص�ئي  الحتللل�د  رئي�صة  مللبلل�رك 
ملوؤ�ص�صة  الأعلللللى  الللرئلليلل�للصللة  الللعلل�م 
املجل�س  رئي�صة  الأ�صرية  التنمية 
الأعلللللللى للللالأملللوملللة والللطللفللولللة » 
�صموه�  تللوجلليلله  و  المللللللل�رات«  اأم 
الإم�راتية  املللراأة  بيوم  ب�لحتف�ل 
احتف�ء  و  لللدورهلل�  تقديرا  �صنوي� 

ب�إجن�زاته�.
وملللللن جللل�نلللبلللهللل� اأو�للللصللللحللللت مللللوزة 
�للصلليللبلل�ن احلللبلل�للصللي ملللديلللرة مكتب 
فريق  ورئي�صة  املوؤ�ص�صي  الت�ص�ل 
�صواعد اخلري التطوعي ب�ملح�كم 
احتف�ل  اأكلللللرب  تللنللظلليللم  فلللكلللرة  ان 
راأ�للس اخليمة  اإملل�رة  على م�صتوى 
قلوب  على  الغ�لية  املن��صبة  بهذه 
الإمللل�راتللليللل�ت بلل�لللتللعلل�ون مللع ق�صم 
املب�درات املجتمعية مبنطقة راأ�س 
لالحتف�ء  جلل�ءت  الطبية  اخليمة 
الإم�راتية  املللراأة  اإليه  و�صلت  مب� 
ملللن اإجنلللللل�زات اأبلللهلللرت الأو�لللصللل�ط 

املحلية والدولية.
ذكللرت مهرة حممد  ومللن جهته� 
بنت �صراي رئي�صة ق�صم املب�درات 
اخليمة  راأ�للس  مبنطقة  املجتمعية 
التي  الحلللتلللفللل�لللليلللة  اأن  الللطللبلليللة 
اأمللتللعللت احللل�للصللور بتنوع  اأقلليللمللت 
اأنه�  حلللتلللى  ومتللليلللزهللل�  فلللقلللراتلللهللل� 
ال�صع�دة  واأدخلت  اأمتعت احل�صور 

اإىل قلوبهم .

الإم�رات ملتالزمة داون ت�صيد مب�صرية العمل الإن�ص�ين والتطوعي يف الدولة
•• دبي -وام:

اإدارة جمعية الإم�رات  اأكد �صع�دة عيد حممد ث�ين رئي�س جمل�س 
ملتالزمة داون ري�دة املجتمع املدين وجمعي�ت النفع الع�م والفرق 

التطوعية للعمل التطوعي املحرف يف دولة الإم�رات .
وقلل�ل ثلل�ين يف ت�صريح له ام�س ان احتف�ل دولللة الإمللل�رات ب�ليوم 
ب�صكل مملليللز وخمتلف  الللعلل�م جللل�ء  هلللذا  الإنلل�للصلل�ين  للعمل  الللعلل�ملللي 
وتزامن مع اإعالن �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
ومن   .. للخري  ع�م�   2017 علل�م  اهلل«  حفظه   « الللدولللة  رئي�س 
تر�صيخ  بهدف  الوطني  التطوع  من�صة  اإطللالق  ي�أتي  املنطلق  هللذا 
ثق�فة العمل التطوعي والعط�ء الإن�ص�ين يف املجتمع من خمتلف 

يف  الن��صئة  والأجلليلل�ل  ال�صب�ب  ا�صتهداف  اأن  واأو�للصللح   . اجلن�صي�ت 
العمل التطوعي يعك�س اإمي�ن القي�دة الر�صيدة لدولة الإم�رات ب�أن 
ال�صب�ب هم املحرك الأ�ص��صي للتنمية وهم اأ�صح�ب اجلهد والأمل 
ا�صتثم�ر  ال�صروري  فمن  ولللذا  املبتكرة  الأفك�ر  واأ�صح�ب  والعمل 
اإر�ص�ء  الللوطللن  وخللدمللة  التطوع  جملل�لت  يف  ومواهبهم  ط�ق�تهم 
لتلك القيم يف نفو�صهم ومعتقداتهم ومت��صي� مع الن�صيج الثق�يف 

والجتم�عي للدولة الذي تعد ثق�فة التطوع جزءا منه .
من ج�نبه� ق�لت الدكتورة من�ل جعرور ن�ئب رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية اإن مب�درات العمل الإن�ص�ين املتوا�صلة يف الدولة ب�إ�صراف 
وزارة تنمية املجتمع تعك�س منو دور املوؤ�ص�ص�ت غري الربحية وتعزيز 

م�ص�ركته� يف جت�صيد ا�صراتيجية اخلري التي تنتهجه� الدولة .
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اأخبـار الإمـارات

لبني الق��صمي ل� » وام « : املراأة الإم�راتية �صربت اأروع الأمثلة من اأجل رفعة الوطن وعزته
•• اأبوظبي-وام: 

بنت  لبنى  ال�صيخة  مللعلل�يل  اأكلللدت 
خلللل�لللللد اللللقللل��لللصلللملللي وزيللللللللرة دولللللة 
اأن  زايللد  ج�معة  رئي�صة  للت�ص�مح 
ب�هتم�م  حتظي  الإملل�راتلليللة  امللللراأة 
دائم�ً  و  الر�صيدة  القي�دة  ب�لغ من 
اأنللهلل� عن�صر رئلليلل�للصللي يف  ملل� تللوؤكللد 
امل�صرية التنموية للدولة و �صريك 
مع  جنب  اإىل  جنب�  تقف  اأ�ص��صي 

الرجل يف بن�ء الوطن.
وق�لت مع�ليه� يف حوار مع وك�لة 
“ مبن��صبة  “ وام  اأنللبلل�ء الإملللل�رات 
يوافق  الللذي  الإم�راتية  املللراأة  يوم 
والذي  ع�م  كل  من  اأغ�صط�س   28
الع�م حتت  الدولة هذا  به  حتتفل 
“ املللللللراأة �للصللريللك يف اخلري  �للصللعلل�ر 
 “ �صمو  اأطلقته  اللللذي  والعط�ء” 
الإم�راتية  املللراأة  الإم�رات” اإن  اأم 
�صتى  يف  علللللدة  اإجنللللللللل�زات  حللقللقللت 
القط�ع�ت  وخملللتلللللللف  املللللجلللل�لت 
امللللللجللللل�لت احلللليلللويلللة ذات  �للصلليللملل� 
والهتم�م�ت  الوطنية  الأوللللويلللة 
امللللراأة  اأن  اإىل  ملل�للصللرية   .. الللعلل�مللليللة 
الأمثلة  اأروع  �صربت  الإملل�راتلليللة 
لعزة  كبده�  فلذات  تقدمي  يف  كلل�أم 

وكرامة الوطن.
و اأ�ص�فت اإن متكني املراأة الإم�راتية 
للليلل�للس ولللليلللد اللللللللحلللظلللة بللللل ظهر 
جللللليلل� مللنللذ قلليلل�م الحتللللل�د ولذلك 
اآل  �صلط�ن  بللن  زايلللد  ال�صيخ  اهللتللم 
بتعليم  ثراه”  اهلل  “طيب  نهي�ن 
ال�صبل والإمك�ن�ت  املللراأة ووفر كل 

ل�صم�ن ا�صتمراره� يف التعليم.
والتقدير  اللل�للصللكللر  علللن  اأعلللربلللت  و 
“اأم  �لللصلللملللو  للللعلللطللل�ء  والملللللتلللللنللللل�ن 
وحلللر�لللس  املللللتللللجللللدد  الإم�رات” 
الدائم وامل�صتمر على دعم  �صموه� 
املراأة الإم�راتية ومتكينه� يف �صتى 

القط�ع�ت ..

للدور  اأي�ص�  حقيقي  تكرمي  اليوم 
اللللذي ت�صهم به  الللرائللد والللفلل�عللل 
لللدعللم م�صرية  امللللللراأة الإمللل�راتللليلللة 

الدولة حملي�ً واإقليمي�ً وع�ملي�ً.
واقع  اإىل  ننظر  حينم�  واأ�للصلل�فللت: 
امللللللراأة الإمللل�راتللليلللة جنللدهلل� حتظى 
بللدعللم كللبللري مللن قلليلل�دة وحكومة 
يدفع  اللللللللذي  الأمللللللللر  الإملللللللللللل�رات 
للقي�م  ب��صتمرار  ويحفزه�  امللللراأة 
خدمة  يف  الللطللبلليللعلليللة  بللللل�أدوارهللللل� 
والتنمية  البن�ء  وعملية  املجتمع 

ال�ص�ملة .
ن�ص�ء  اإحللللللدى  بلل�للصللفللتللي  وقلللل�لللللت: 
امللللللللراأة  يلللللوم  اأن  اأرى  الإملللللللللللل�رات 
و�صرف  فخر  و�ص�م  هو  الإم�راتية 
لن� وهو يوم تقدير وتكرمي للمراأة 
الإم�راتية التي �ص�همت ب�إيج�ب يف 

بن�ء املجتمع ويف �صتى القط�ع�ت.
وحللللول روؤيللتللهلل� مللللدى جنللل�ح املللللراأة 
داعمة  تلللكلللون  اأن  يف  الإملللل�راتلللليللللة 
الأ�صرية  امل�صتوي�ت  على  لالبتك�ر 
والتعليمية والوظيفية واملجتمعية 
الإمللل�رات  دوللللة  اإن  مع�ليه�  قلل�لللت 
الل  املرتبة  حتتل  املتحدة  العربية 
البتك�ر  موؤ�صر  يف  ع�ملي�ً   ”35“
التن�ف�صية  تللقللريللر  ويف  اللللعللل�مللللي 
مو�صوع  فيه  يلل�أتللي  اللللذي  الع�ملية 
البلللتلللكللل�ر كللمللوؤ�للصللر فلللرعلللي؛ حتتل 

الإم�رات املرتبة “16” ع�ملي� .
الإجنلللل�زات  هلللذه  اأن  اإىل  واأ�لللصللل�رت 
العلي�  لل�صي��صة  نت�ج  هللي  الع�ملية 
لدولة الإملل�رات يف جم�ل البتك�ر 
ملواجهة  اأ�ص��صية  ركيزة  تعد  والتي 
حتلللللديللللل�ت اللللتلللنلللمللليلللة واأبلللللعللللل�دهللللل� 
امللللراأة  اأن  واأو�للصللحللت  امل�صتقبلية. 
اأهللل للثقة  الإملل�راتلليللة ب�صكل علل�م 
القي�دة  ظللللن  حلل�للصللن  علللنلللد  وهلللللي 
الر�صيدة .. كم� اأنه� متميزة اأ�صري�ً 
وجمتمعي�  ووظلليللفلليلل�ً  وتللعللللليللملليلل�ً 
وملللبلللدعلللة ومللبللتللكللرة فلليللملل� اأُوكلللللل 

تلك  بللللني  مللللن  اأن  اإىل  لللفللتللت  و 
الإجنلللللللل�زات وجللللود 8 وزيللللللرات يف 
املجل�س  اأن  كم�  الإملللل�رات  حكومة 
الللوطللنللي الحتلللل�دي تللراأ�للصلله امراأة 
تراأ�س  �للصلليللدة  اأول  بللذلللك  وهللللي 
العربية  الللللللللللدول  يف  الللللللربمللللللل�ن 
فلل�للصللاًل عللن وجلللود علللدد كللبللري من 
ال�صن�عة  قط�ع�ت  يف  الإم�راتي�ت 
والط�قة  والللللطللللريان  واللللفللل�لللصللل�ء 
وال�صحة  والللتللعللللليللم  واللللقللل�لللصللل�ء 
احليوية،  القط�ع�ت  من  وغريه� 
واملوؤ�ص�ص�ت  الهيئ�ت  خمتلف  ويف 

احلكومية واخل��صة.
ح�صب  مللللعلللل�للللليللللهلللل�  واأ�لللللللللللصللللللللللل�رت 
الهيئة  من  ال�ص�درة  الإح�ص�ئي�ت 
الب�صرية  للللللللللمللللوارد  الحتللللل�ديلللللة 
احلكومية ويف اإط�ر اهتم�م الدولة 
اأن  اإىل  بلللني اجلللنلل�للصللني  بللل�للللتلللوازن 
ن�صبة الإن�ث يف الوظ�ئف القي�دية 
والإ�صرافية تبلغ %47، وي�صغلن 
الللللوظلللل�ئللللف  ملللللن   61% نللل�لللصلللبلللة 
 72% ن�صبتهن  وتبلغ  الإداريلللللة، 
يف القط�ع ال�صحي، ون�صبة 69% 
و13%  الللتللعللللليللمللي،  اللللقلللطللل�ع  يف 
يف  و29%  الق�ص�ئي،  ال�صلك  يف 
يف  و23%  الدبلوم��صي،  ال�صلك 

الوظ�ئف املهنية التخ�ص�صية.
لروؤيتي  بلل�لللنلل�للصللبللة  اإنلللللله  وقلللل�لللللت 
اأوكد  امل�صتقبلية للمراأة الإم�راتية 
اأن القي�دة الر�صيدة تويل اهتم�م�ً 
بلل�ملللراأة الإملل�راتلليللة، وتوفر  كللبللرياً 
وت�صخري  لتمكينه�  م�صتمراً  دعم�ً 
طلل�قلل�تللهلل� وتلللوظللليلللف قلللدراتلللهللل� يف 
خدمة الوطن وم�صريته التنموية 
والتخ�ص�ص�ت،  القط�ع�ت  كللل  يف 
الدعم  هلللللذا  اأن  للللللدي  �لللصلللك  ول 
مزيٌد  �صي�ص�حبهم�  والهلللتلللمللل�م 
من الإجنلل�زات لي�س على ال�صعيد 
املحلي فح�صب، بل على امل�صتويني 

الإقليمي والع�ملي كذلك.

حتلللظلللى بلللله نللل�لللصللل�ء الإملللللللللل�رات من 
بنت  فلللل�طللللمللللة  الللل�لللصللليلللخلللة  �لللصلللملللو 
مللبلل�رك واأعللربللت عللن وافللر ال�صكر 
�صمو  لعط�ء  والمتن�ن  والتقدير 
وحر�س  املتجدد  الإم�رات”  “اأم 
الدائم وامل�صتمر على دعم  �صموه� 
املراأة الإم�راتية ومتكينه� يف �صتى 

القط�ع�ت.
ال�صيخة  �صمو  حر�س  اإىل  ولفتت 
فلل�طللمللة بللنللت مللبلل�رك علللللى توفري 
كل ال�صبل والإمك�ن�ت لري�دة املراأة 
القط�عني  يف  ومتيزه�  الإم�راتية 
وامل�ص�همة  واخلللل��لللس،  احلللكللومللي 
التنمية  مللل�لللصلللرية  يف  اللللفللل�علللللللة 
حملي�ً  والقت�ص�دية  الجتم�عية 

واإقليمي�ً وع�ملي�ً.
“ اأم  اأن اهتم�م �صمو  اإىل  واأ�للصلل�رت 
الإم�رات “ بتمكني املراأة الإم�راتية 
�صخ�صي�ً  �للصللمللوهلل�  تللتلل�بللع  اإذ  كللبللري 
والداعمة  احل��صنة  البيئة  توفري 
وتطوير  الإمللللل�راتللللليلللللة،  للللللللللمللللراأة 
قدراته� ومع�رفه� وخرباته�.. كم� 
حتللر�للس �للصللمللوهلل� علللللى دعلللم امللللراأة 
الإم�راتية لت�ص�هم بفع�لية يف دفع 
ملل�للصللرية الللعللمللل الللوطللنللي وحتقيق 

التنمية ال�ص�ملة وامل�صتدامة.
“اأم  �للصللمللو  دعلللللم  اأن  واأو�للللصللللحللللت 
ون�ص�ء  الإملل�رات  الإم�رات” لن�ص�ء 
م�صهوداً  بللللل�ت  والللللعلللل�مل  الللللعللللرب 
ومعروف�ً للق��صي والداين، ف�ملراأة 
عللنللد �للصللمللو اللل�للصلليللخللة فلل�طللمللة بنت 
لتفعيل  ف�ئقة  عن�ية  له�  مللبلل�رك 
النه�صة احل�ص�رية  دوره� م�صرية 
وخدمة املجتمع. وحول م� تقدمه 
املراأة الإم�راتية من من�ذج م�صرفة 
وكلمته�  اجللللمللليلللع  بلللهللل�  يللفللتللخللر 
املن��صبة  هلللللذه  يف  اللل�للصللهلليللد  لأم 
لتفخر   : مع�ليه�  ق�لت  الوطنية 
الإم�راتية  امللللراأة  بيوم  ال�صهيد  اأم 
الأمثلة  اأروع  كللل�أم  �صربت  اأن  بعد 

املللللراأة  ملللنللجللزات  تقييمه�  حلللول  و 
الإم�راتية خالل ال�صنوات امل��صية 
ظل  يف  لللهلل�  امل�صتقبلية  وروؤيلللتلللهللل� 
اللللدعلللم الللكللبللري اللللتلللي تلللللقلل�ه من 
الللقلليلل�دة مللنللذ قلليلل�م الحتللللل�د على 
اأيلللدي املللغللفللور للله ال�صيخ زايلللد بن 
اهلل  “ طلليللب  نللهلليلل�ن  اآل  �للصلللللطلل�ن 
يوا�صله  اللللللذي  واللللنلللهلللج   “ ثلللللراه 
خليفة  اللل�للصلليللخ  اللل�للصللمللو  �للصلل�حللب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بللن 
“حفظه اهلل” واإ�صراكه� يف م�صرية 
املراأة  اإن  .. ق�لت  ال�ص�ملة  التنمية 
ب�لغ  ب�هتم�م  حظيت  الإملل�راتلليللة 
من موؤ�ص�س دولللة الإملل�رات وب�ين 
نللهلل�للصللتللهلل� احلللديللثللة اللل�للصلليللخ زايد 
اهلل  “طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بللن 
اهلل”  “رحمه  دائللملل�ً  فك�ن  ثراه”، 
يف  رئي�صي  عن�صر  امللللراأة  اأن  يللوؤكللد 
واأنه�  للللللدولللة  الللتللنللمللويللة  امللل�للصللرية 
�للصللريللك اأ�للصلل��للصللي تللقللف جللنللبلل� اإىل 
الوطن..  بن�ء  الرجل يف  جنب مع 
الللرا�للصللخ حتظى  وعلللللى هللذا النهج 
بللعللنلل�يللة ف�ئقة  الإمللل�راتللليلللة  امللللللراأة 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  من 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بللن 
�ص�حب  اأخيه  و   “ اهلل  حفظه   “
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة، رئي�س 
جمل�س الللوزراء، ح�كم دبي “رع�ه 
ال�صيخ  اللل�للصللمللو  و�لللصللل�حلللب  اهلل” 
نللهلليلل�ن ويل  اآل  بلللن زايلللللد  حمللمللد 
عهد اأبوظبي، ن�ئب الق�ئد الأعلى 

للقوات امل�صلحة.
كللللل هذا  اإنلللللله يف ظللللل  واأ�للللصلللل�فللللت 
الهللتللملل�م واللللدعلللم حللقللقللت املللللراأة 
الإملل�راتلليللة اإجنللل�زات عللدة يف �صتى 
القط�ع�ت،  وخمللتلللللف  املللللجلللل�لت 
امللللللجللللل�لت احلللليلللويلللة ذات  �للصلليللملل� 
والهتم�م�ت  الوطنية  الأوللللويلللة 

الع�ملية.

�صواًء  ومه�م  م�صوؤولي�ت  من  اإليه� 
يف  اأو  الللعللمللل  يف  اأو  الللبلليللت  داخللللل 
يف  كللبللري  ب�صكل  وجنللحللت  املجتمع 
جم�لت البتك�ر، ولدين� عدد من 
خمتلف  يف  الإملل�راتلليلل�ت  املبتكرات 

التخ�ص�ص�ت.
وق�لت اإنه ب�صفتي الرئي�صة الأعلى 
يللوجللد يف اجل�معة  جللل�مللعللة زايلللد 
تعمل  التي  التقني  البللتللكلل�ر  كلية 
الهتم�م  وتلللقلللويلللة  تللطللويللر  علللللى 
احلديثة  الللتللطللبلليللقلليللة  بلل�لللبللحللوث 
التقني�ت  جمللللل�ل  يف  وامللللبلللتلللكلللرة 
لتلبية  اللللللالزملللللة  امللللعلللللللومللل�تللليلللة 

احتي�ج�ت الدولة ودول املنطقة.
تللدريلل�للس م�ص�ق  اإنللله يتم  واأ�للصلل�فللت 
البللتللكلل�ر واللللريللل�دة لإعللللداد اأجي�ل 
اإم�راتية �ص�بة تعتمد على التفكري 
واللللريللل�دي، ف�صاًل عن  البللتللكلل�ري 
للت�صنيع  روبللوتللي  وجلللود خمللتللرب 
م�صتدامة  حلللللللوًل  يلللوفلللر  اللللذكلللي 
للت�صميم ويلبي مع�يري ال�صن�عة 
الدقيقة.. وعلى �صبيل املث�ل لدين� 
20 ط�لبة  مللن  اأكللر  يف اجل�معة 
اهتم�م�ت  وتللللركللللز  ملللبلللتلللكلللرة.. 
الط�قة  جملللللل�لت  يف  امللللبلللتلللكلللرات 
والتكنولوجي�  والربية  وال�صحة 
امللليلل�ه واجلللفلل�ف والت�صحر  ونلللدرة 

وغريه�.
ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  دعم  وب�ص�أن 
بلللن ملللبللل�رك للللللللملللراأة الإمللل�راتللليلللة 
يوم  مبن��صبة  اإنللله  مع�ليه�  قلل�لللت 
اأ�صمى  اأرفللللللع  الإملللل�راتلللليللللة  امللللللللراأة 
واملحبة  الللتللهلل�ين  وعلللبللل�رات  اآيللللل�ت 
ف�طمة  ال�صيخة  ل�صمو  والعرف�ن 
رئي�صة  الإملللللل�رات  اأم  مللبلل�رك  بللنللت 
الرئي�صة  الللعلل�م،  الن�ص�ئي  الحتللل�د 
الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى 
لالأمومة  الأعلللللى  املجل�س  رئي�صة 

والطفولة.
واأ�للللصلللل�دت بللل�للللدعلللم الللكللبللري اللللذي 

التمكني  ومللبلل�درات  جهود  وب�ص�أن 
تعليمي�ً  الإمللللل�راتللللليلللللة  للللللللللمللللراأة 
لالرتق�ء  ومللهللنلليلل�ً  واقلللتللل�لللصللل�ديللل�ً 
وتقييمه�  وملل�للصللتللقللبلللللهلل�  بللواقللعللهلل� 
اإن  مع�ليه�  قلل�لللت  اللل�للصلل�أن  هلللذا  يف 
الإملللل�راتلللليللللة لي�س  امللللللللراأة  متللكللني 
منذ  جلي�ً  ظهر  بل  اللحظة  وليد 
ال�صيخ  اهتم  ولذلك  الحتلل�د  قي�م 
“طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زايد 
ووفر  املللللللراأة،  بتعليم  ثراه”  اهلل 
ل�صم�ن  والإملللكللل�نللل�ت  اللل�للصللبللل  كلللل 

ا�صتمراره� يف التعليم.
كلل�ن ب�صكل  الللركلليللز  اإن  واأ�للصلل�فللت 
البداية  منذ  تعليمه�  على  كبري 
لأن اأ�ص��س اأي تقدم مهني واقت�ص�د 
قوي وازده�ر وتنمية جمتمعية هو 
الحتي�ج�ت  يلبي  من��صب  تعليم 
ك�ن  ولللذلللك  التطلع�ت..  ويحقق 
احلر�س يف البداي�ت على اأن تتعلم 
وب�صكل  ب�إيج�بية  وت�ص�هم  املللللراأة 
م�  وهللو  املجتمع،  خدمة  يف  ف�عل 
تبواأت  حتى  التمكني  عملية  �صهل 
املراتب  اأعلللللللى  الإمللل�راتللليلللة  املللللللراأة 

وتقلدت اأرفع املن��صب.
وعن تقييمه� لحتف�ل الدولة بيوم 
املراأة الإم�راتية ومب�ذا ي�صكل هذا 
التي  ب�لن�صبة للمراأة نف�صه�  اليوم 
ب�تت حمط اأنظ�ر الع�مل بقدراته� 
وكف�ءته� وغدت حتقق الإجن�ز تلو 
الآخللر يف خمتلف املج�لت بف�صل 
الللر�للصلليللدة بدوره�  الللقلليلل�دة  اإميلللل�ن 
مع�يل  ق�لت  املجتمع  يف  الأ�ص��صي 
بيوم  الحللتللفلل�ل  اإن  لبنى  ال�صيخة 
امللللللراأة الإمللل�راتللليلللة تللرجللمللة فعلية 
التي  الف�ئقة  والعن�ية  لالهتم�م 
لن�ص�ء  الللر�للصلليللدة  الللقلليلل�دة  توليه� 
م�ص�همة  لإبلللراز  وجت�صيد  الوطن 
ن�ص�ء الإم�رات يف التنمية والزده�ر 

والرف�هية والرخ�ء.
بهذا  الحللتللفلل�ل  اأن  اإىل  واأ�لللصللل�رت 

لعزة  كلللبلللدهللل�  فلللللللللذات  تلللقلللدمي  يف 
اأجنبت  اللللوطلللن.. حلليللث  وكلللراملللة 
العهد  �صدقوا  اأبللطلل�ًل  ال�صهيد  اأم 
لللتللبللقللى راية  بللل�أرواحلللهلللم  وجلللللل�دوا 
اأم  لتعتز  �قة ع�لية..  الإملل�رات خفَّ
الإم�راتية لأن  املراأة  بيوم  ال�صهيد 
ابنه� “�صهيد الوطن” �صطر بدمه 
جمداً يف �ص�ح�ت البطولة ومي�دين 
العز والكرامة ولأنه� هي من ربته 
على الت�صحية وال�صرب والأخالق 
وال�صه�مة..  والللنللخللوة  الللفلل��للصلللللة 
وهللللي ملللن ر�للصللخللت يف ابللنللهلل� حب 
والذود  ترابه  والدف�ع عن  الوطن 

عن جمده وعزة.
تريدين  الللللتللللي  اللللر�لللصللل�للللة  وعلللللن 
امللللراأة الإملل�راتلليللة يف  اإىل  توجيهه� 
الللوطللنلليللة بو�صف  املللنلل��للصللبللة  هللللذه 
مع�ليه� امراأة اإم�راتية رائدة ق�لت 
الإم�راتية  امللللللراأة  اإىل  ر�للصلل�لللتللي   :
اليوم  بللهللذا  وتفتخر  تعتز  اأن  هللي 
الإملللل�راتللللي الللوطللنللي اخللل�لللد واأن 
الللدوام عند ح�صن ظن  تكون على 
الإمللل�رات،  و�صعب  وحكومة  قلليلل�دة 
ملللللن خلللللللالل تللل�لللصلللخلللري قللللدراتللللهلللل� 
ومع�رفه�  وخللرباتللهلل�  وطلل�قلل�تللهلل� 
اللللوطلللن  ومللللهلللل�راتللللهلللل� يف خللللدمللللة 
وري�دته اإقليمي�ً وع�ملي�ً، واأن تدرك 
م�ص�عفة  من�  يحت�ج  امل�صتقبل  اأن 
الدوؤوب  العمل  وموا�صلة  اجلهود 
والإن�ص�نية،  الإنللل�لللصللل�ن  خللللدملللة 
م�صتلهمني يف كل ذلك فكر وروؤية 

قي�دتن� الر�صيدة.

حم�كم راأ�ش اخليمة حتتفل بيوم املراأة الإم�راتية
••  راأ�س اخليمة - الفجر

يف يللللوم امللللللللراأة الإملللل�راتلللليللللة اللللذي 
يلل�للصلل�دف الللثلل�مللن والللعلل�للصللريللن من 
نللظللم مكتب  اأغلل�للصللطلل�للس اجللللللل�ري 
حم�كم  بدائرة  املوؤ�ص�صي  الت�ص�ل 
راأ�لللللللس اخلللليلللملللة وقللل�لللصلللم املللللبلللل�درات 
اخليمة  راأ�لللس  مبنطقة  املجتمعية 
الفع�لي�ت  من  جمموعة  الطبية، 
نلل�للصلل�ئللي يقدر  بللحلل�للصللور جللمللهللور 
200 امراأة، �صم امل�صوؤولت  بنحو 
الن�ص�ئية  وال�صخ�صي�ت  والقي�دات 
يف الإملللللل�رة ومللوظللفلل�ت الللللللوزارات 
واللللهللليلللئللل�ت الحتلللل�ديللللة والللللدوائللللر 
ون�ص�ء  املجتمع  و�للصلليللدات  املحلية، 

الأعم�ل.
اأقيم يف �ص�لة  الذي  بداأ الحتف�ل 
للللالأفلللراح، وبرع�ية  راأ�للللس اخللليللمللة 
ال�صرياوي،  فللهللد  الأعللللملللل�ل  رجللللل 
بعزف ال�صالم الوطني للدولة، ثم 
الللذكللر احلكيم، وعر�س  مللن  اآيللل�ت 
فللليلللللللم قللل�لللصلللري يلللحلللكلللي اإجنللللللللل�زات 
املللراأة، ثم مت تقدمي جمموعة من 
عدد  مب�ص�ركة  املتنوعة  الللفللقللرات 
الحت�دية  احلكومية  اجله�ت  من 
واملللللحللللللللليللللة و�للللصللللبلللله احللللكلللومللليلللة 
اأ�صح�ب  فئة  والن�ص�ء  واخللل��للصللة، 
ب�ب  من  وذلللك  ال�صغرية  امل�ص�ريع 

دعمهن.
واأكد الدكتور �صيف علي بوخط�مني 
ال�صويدي مدير ع�م دائرة حم�كم 
الحتف�لية  هللذه  اأن  اخليمة  راأ�لللس 
الإم�راتية  بللل�مللللراأة  احللتللفلل�ء  تللل�أتلللي 

اخليمة  راأ�لللس  مبنطقة  املجتمعية 
موظف�ت  كلل�فللة  للللدعلللوة  الللطللبلليللة، 
اجلللللهلللل�ت احللللكلللومللليلللة الحتلللل�ديللللة 
املجتمع  و�لللللصللللليلللللدات  واملللللحللللللللليللللة 
املراأة  اإللليلله  و�صلت  مبلل�  لالحتف�ء 
اأبهرت  اإجنلللللل�زات  ملللن  الإمللل�راتللليلللة 

الأو�ص�ط املحلية والدولية.
تخلل احلفل 10 فع�لي�ت وفقرات 
م�ص�بق�ت  اأبلللرزهللل�،  وملللن  متنوعة 
خولة  الللللدكللللتللللورة  مللللن  وجلللللوائلللللز 
الرق�بة  مللكللتللب  مللديللر  اللل�للصللرهلل�ن 
والتفتي�س بوزارة ال�صحة، م�ص�بقة 
اإم�راتي، وفقرة العن�ية  اأف�صل زي 
التي  الللراثللي  والللعللر�للس  ب�ل�صعر، 
قلللدملللتللله �لللصلللفلللرية الللللللللراث مللللوزة 
الإم�راتية  ال�صيف  وفقرة  ال�صحي، 
دانة،  اأم  وامل�كرية  املن�صوري،  �صع�د 

واأخريا فقرة لل�صرطة املجتمعية.
�صراي  بنت  مللهللرة حممد  وذكلللرت 

و�صلت  الللتللي  املتميزة  واإجنلل�زاتللهلل� 
بدعم  ذلللك  وكللل  الع�ملية،  اإىل  به� 
الدولة،  يف  احلكيمة  الللقلليلل�دة  مللن 
اأم  توليه  الللذي  الكبري  والهللتللملل�م 
الإم�رات �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 
الن�ص�ئي  الحتلللل�د  رئلليلل�للصللة  مللبلل�رك 
ملوؤ�ص�صة  الأعلللللللى  الللرئلليلل�للصللة  اللللعللل�م 
املجل�س  رئي�صة  الأ�للصللريللة  التنمية 
والطفولة،  للللالأملللوملللة  الأعلللللللللى 
خ��ص�  يللوملل�  بللذلللك  وتخ�صي�صه� 

للمراأة الإم�راتية لالفتخ�ر به�.
اأو�صحت موزة �صيب�ن  ومن جهته� 
الت�ص�ل  مكتب  مللديللرة  احلب�صي 
فللريللق �صواعد  املللوؤ�للصلل�للصللي ورئلليلل�للصللة 
اأنه  بلل�ملللحلل�كللم،  الللتللطللوعللي  اخلللللري 
احتف�ل  اأكلللرب  تنظيم  فللكللرة  جللل�ءت 
اخليمة  راأ�لللس  اإمللل�رة  م�صتوى  على 
قلوب  على  الغ�لية  املن��صبة  بهذه 
املب�درات  قلل�للصللم  مللع  الإمللل�راتللليللل�ت، 

املجتمعية  امللللبللل�درات  ق�صم  رئي�صة 
اأن  الطبية  اخليمة  راأ�للس  مبنطقة 
اأده�صت  اأقلليللمللت  الللتللي  الحتف�لية 
ومتيزه�  فقراته�  بتنوع  احل�صور 
حتى اأنه� اأمتعت احل�صور واأدخلت 
وا�صتمرت  قلللللوبللهللم  اإىل  اللل�للصللعلل�دة 
الحتف�لية ملدة 5 �ص�ع�ت مب�ص�ركة 
26 جهة حكومية وخ��صة قدموا 
ومع�ر�س  امللللللللراأة،  اإجنللللللل�زات  اآخلللللر 
ب�ملراأة  اخللل��للصللة  امللل�للصلل�ريللع  لعر�س 
امل�ص�ركة  اجله�ت  ومن  الإم�راتية، 
والبيئة،  امللللنللل�خلللي  الللتللغللري  وزارة 
وم�صرف الإم�رات العربية املتحدة 
لالإق�مة  الع�مة  والإدارة  املركزي، 
و�للصللوؤون الأجلل�نللب بللراأ�للس اخليمة، 
وال�صرطة املجتمعية براأ�س اخليمة، 
وامل�ء  للكهرب�ء  الحت�دية  والهيئة 
بلللراأ�لللس اخللليللمللة، ومللوؤ�للصلل�للصللة �صقر 
لالأعم�ل  الللقلل��للصللمللي  حمللمللد  بلللن 
جلف�ر،  تللنللملليللة  ملللركلللز  اخلللللرييللللة، 
م�صت�صفى �صقر، جمموعة عي�دات 
دبل  فندق  الإملللل�رات،  م�صت�صفي�ت 
تري ب�ي هيلتون بجزيرة املرج�ن، 
�صب�ي�،  �للصلل�لللون  تلللدللللل،  �للصلل�لللون 
عي�دة ب�رجيل، املرحب�نية خلدم�ت 
كوزم�صريج  مللللركللللز  الللل�لللصللليللل�فلللة، 
الللنللخلليللل للفن  اللللطلللبلللي، جللمللعلليللة 
والراث ال�صعبي، هديتي للعطور، 
ان�صب�ير  واللللغلللرب،  اللل�للصللرق  عللريللن 
ويلكري  مركز  الفع�لي�ت،  لتنظيم 
العب�ي�ت،  لت�صميم  مل�ص�ت  الطبي، 
عب�ية امللكة، ملك ال�صوكول، ح�ص�ب 

جت�ربي، اإلفن اإلفن للورود.

اأمل العفيفي :م�صرية املراأة الإم�راتية تقدم منوذجً� 
من الإبداع الوطني حمليً� واإقليميً� ودوليً�

مرمي املهريي :ابنة الإم�رات حتظى بجميع الفر�ش ل�صعود �صلم النج�ح ب�قتدار
•• اأبوظبي -وام:

املهريي  �صع�دة مرمي عيد  اأكللدت 
الرئي�س التنفيذي لهيئة املنطقة 
الإعالمية اأبوظبي و”توفور 54 
“ ان يوم املراأة الإم�راتية من��صبة 
وطللنلليللة لللالحللتللفلل�ء بلللل�لإجنلللل�زات 
التي  العديدة  واملك��صب  املتميزة 
حللقللقللتللهلل� املللللللللراأة املللللواطللللنللللة كم� 
ال�صوء  لت�صليط  فللر�للصللة  ي�صكل 
تلعبه يف  الللذي  املهم  اللللدور  على 

يف  امل�صتدامة  التنمية  عجلة  دفع 
دولتن�.

وق�لت يف ت�صريح مبن��صبة “يوم 
لفخر  اإنللللله  الم�راتية”  املللللللراة 
اأعي�س يف بلد يقدر  اأن  عظيم يل 
وقدراتهن  بن�ته  طموح�ت  ع�لي�ً 
ومللواهللبللهللن ويلل�للصللخللر لللهللن ك�فة 
املمكنة  واللللدعلللم  الللتللمللكللني  �للصللبللل 
الفر�س  بللجللملليللع  يللحللظللني  لللكللي 
الطريق  اأمللل�ملللهلللن  متللهللد  اللللتلللي 
بكف�ءة  اللللنلللجللل�ح  �للصلللللم  للل�للصللعللود 

واقلللللتلللللدار يف خمللتلللللف امللللجللل�لت 
والقط�ع�ت احليوية.

54 تلتزم  اأن توفور  واأ�ص�رت اىل 
الللفللر�للس املمكنة  اأفلل�للصللل  بلل�إتلل�حللة 
اأم�م املراأة لكي ت�صتثمر موهبته� 
وقدراته� الك�منة وحتقق النج�ح 

والإجن�زات بجدارة.
وعللربت املهريي عن الفخر كون 
الللعللنلل�للصللر الللنلل�للصلل�ئللي ميلللثلللل 61 
املوظفني  اإجللللملللل�يل  ملللن  بللل�ملللل�ئلللة 
الإملل�راتلليللني يف تللوفللور 54 مم� 

يدل على كرة املواهب الن�ص�ئية 
العمل  علللللى  الللللقلللل�درة  املُلللواطلللنلللة 
الإبداعية  القط�ع�ت  يف  والتميز 
اللللتلللي تللتللطلللللب قللللللدراً علل�للليلل�ً من 
امللللهللل�رة والللتللفللوق ..وعللللللربت عن 
التطلع قدم�ً اإىل روؤية جن�ح�تهن 
التي  واللللللطلللللرق  واإجنللللل�زاتلللللهلللللن 
اإمك�ن�تهن  لت�صخري  �صي�صلكنه� 
دفللللع عجلة  �للصللبلليللل  يف  اللللكلللبلللرية 
الجتم�عية  والتنمية  الزدهلللل�ر 

والقت�ص�دية يف دولتن� احلبيبة.

املجل�س الوطني الحت�دي مع�يل 
الدكتورة اأمل القبي�صي . 

م�صرية  اأن  اإىل  العفيفي  وا�للصلل�رت 
دائم�  تللفللخللر  الإملللل�راتلللليللللة  املللللللراأة 
بللل�للللدور الللتلل�ريللخللي للللللمللغللفللور له 
بللللل�إذن اهلل تللعلل�ىل اللل�للصلليللخ زايللللد » 
نه�س  اللللللذي   « ثلللللراه  اهلل  طلليللب 
اأ�ص��صي�ً  ب�ملراأة وجعل منه� �صريك�ً 
كم�  الوطنية،  التنمية  م�صرية  يف 
الرائدة  بلل�جلللهللود  ونللفللخللر  نللعللتللز 

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

اأمني  العفيفي  اأمللل  �صع�دة  اأكللدت 
على  الربوية  خليفة  ج�ئزة  ع�م 
اأن الإحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية 
يللللرجللللم مللللل� حتللللظللللى بللللله املللللللللراأة 
واهتم�م  رعلل�يللة  مللن  الإمللل�راتللليلللة 
وذلك  الر�صيدة  القي�دة  قبل  من 
اأ�ص��صي يف  اإدراك�ً لدوره� ك�صريك 
ي�صهده�  التي  التنموية  النه�صة 

املجتمع يف جميع املج�لت . 
 وقلللللللد جلللعلللللللت هلللللللذه الللللرعلللل�يللللة 
اأ�للصلل��للصلليلل�ً يف بن�ء  مللن امللللللراأة ركللنلل�ً 
امللللجلللتلللملللع، وفلللتلللحلللت اأمللل�ملللهللل� كل 
والبتك�ر،  والإبلللداع  املعرفة  اآفلل�ق 
العمل،  اأو  الللتللعللللليللم  يف  �للللصللللواء 
جتربة  الغ�لية  دولتن�  يف  ولدين� 
فهن�ك  اللل�للصللدد،  هلللذا  يف  متميزة 
الللوزيللرة، واملللللراأة ال�صفرية،  امللللراأة 
وغريهن  الللتللنللفلليللذيللة،  واملللللديللللرة 
نفخر يف  بللل  املللجلل�لت،  يف جميع 
رئ��صة  تتوىل  ب�أن  احلبيبة  دولتن� 

ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
الع�م  الللنلل�للصلل�ئللي  رئلليلل�للصللة الإحتللللل�د 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�س 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الأ�للصللريللة 
لالأمومة والطفولة » اأم الإم�رات 
الإم�راتية  للللللمللراأة  هلليلل�أت  الللتللي   «
مم�  والتمكني  النج�ح  اأ�صب�ب  كل 
جعلن� اأم�م منوذج�ً فريداً مل�صرية 

املراأة يف املنطقة والع�مل .
م�صرية  اأن  الللعللفلليللفللي  واأو�للصللحللت 
ب�ملنجزات  الإم�راتية ح�فلة  املراأة 
اللللللتلللللي حتلللقلللقلللت والللللللتللللللي عللللللززت 
مللكلل�نللتللهلل�، فللقللد جنللحللت املللللللراأة يف 
وال�صعوب�ت  بل  التحدي�ت  جت�وز 
التي تواجهه� املللراأة يف جمتمع�ت 
اأخرى،  وهن�ك مك��صب كثرية من 
م�صرية  يف  نح�صيه�  اأن  ال�صعب 
امللللللللراأة، فلللللم تللعللد امللللللللراأة كللملل� هو 
احل�ل يف بع�س املجتمع�ت عن�صراً 
التجربة  يف  هللللي  بللللل  مللللهللللمللللاًل، 
م�صريته�  يف  رائلللللدة  الإمللل�راتللليلللة 
الر�صيدة،  الللقلليلل�دة  رعلل�يللة  بف�صل 

هلللذه الللرعلل�يللة الللتللي مكنت امللللراأة 
املن��صب، واأن  اأرفللع  اأن تتوىل  من 
جمتمع  يف  فلل�عللاًل  �صريك�ً  ت�صبح 
عط�ئه�  ويللقللدر  بقيمته�  ي�صعر 
الرقي  اأ�لللصلللبللل�ب  كلللل  لللهلل�  ويلللوفلللر 

والزده�ر. 
اأهمية  علللللللى  الللعللفلليللفللي  واأكللللللللدت 
مللنلل��للصللبللة الحلللتلللفللل�ل بللليلللوم امللللللراأة 
فيه�  ن�صتذكر  والللتللي  الإملل�راتلليللة 
ت�صحي�ت  واعلللللتلللللزاز  فلللخلللر  بلللكلللل 
اللل�للصللهللداء الأبلللللرار الللذيللن قدموا 
فلللداء للوطن،  الللذكلليللة  ارواحلللهلللم 
نربا�ص�ً  �صيظلوا  ال�صهداء  هلللوؤلء 
من  وت�صتلهم  حي�تن�،  يف  نهتدي 
الن��صئة  �صريهم العطرة الأجي�ل 
ويف هذا اليوم ف�إنن� جندد التحية 
والتقدير لإمه�ت ال�صهداء الذين 
نكن لهم كل حمبة واإعتزاز، رحم 
واأ�صكنهم  اللللوطلللن  �لللصلللهلللداء  اهلل 

ف�صيح جن�ته . 
ونللوؤكللد بلل�أن يللوم امللللراأة الإم�راتية 

يج�صد منجزات وطن ...

�صعيد ومن�صور بن طحنون يح�صران 
م�أدبة �ص�ملني الع�مري يف الهري

•• العني-وام:

بن  الطي�ر من�صور  الدكتور  وال�صيخ  نهي�ن  اآل  �صعيد بن طحنون  ال�صيخ  ح�صر مع�يل 
طحنون اآل نهي�ن م�أدبة الع�ص�ء التي اأق�مه� املواطن �ص�ملني بن قروان الع�مري وذلك يف 
منزله ب�لهري مبنطقة العني.  رافق مع�يل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهي�ن، وال�صيخ 
الدكتور الطي�ر من�صور بن طحنون اآل نهي�ن ، خالل ح�صورهم� امل�أدبة ال�صيخ خليفة 
بن من�صور بن طحنون اآل نهي�ن.  واأعرب بن قروان واأفراد اأ�صرته عن �صع�دتهم حل�صور 
وت�صريف مع�يل ال�صيخ �صعيد بن طحنون وال�صيخ الدكتور الطي�ر من�صور بن طحنون 

وال�صيخ خليفة بن من�صور م�أدبة الع�ص�ء التي اأقيمت على �صرف ح�صورهم الكرمي. 
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�صفريات الدولة ل� »وام«: املراأة الإم�راتية اأ�صهمت يف تعزيز مك�نة الدولة الدبلوم��صية
•• اأبوظبي-وام:

حر�صت �صفريات الدولة يف اخل�رج 
- ويف اإطلللل�ر الحللتللفلل�ل بلليللوم امللللراأة 
الإملللل�راتلللليللللة اللللللذي يللل�لللصللل�دف 28 
اأغ�صط�س من كل ع�م - على توجيه 
ال�صيخة  �صمو  اإىل  خ��صة  ر�للصلل�ئللل 
ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة الحت�د 
الأعلى  الللرئلليلل�للصللة  الللعلل�م  الللنلل�للصلل�ئللي 
رئي�صة  الأ�للصللريللة  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
“ اأم الإم�رات “ ك�ن عنوانه� الأبرز 
والتف�ين  والإخلللال�لللس  الللوفلل�ء  هللو 
وطنن�  لللرفللعللة  الللللللللدوؤوب  واللللعلللملللل 

املعط�ء.
ت�صريح�ت  يف  اللل�للصللفللريات  واأكللللدت 
خلل��للصللة للللوكللل�للللة اأنللللبلللل�ء الإمللللللل�رات 
“وام” اأن دور �صمو ال�صيخة ف�طمة 
يللزال حموري�  بنت مب�رك كلل�ن ول 
ومتكينه�  الإم�راتية  املللراأة  دعللم  يف 
فقد �صعت �صموه� منذ قي�م الحت�د 
ومب�ص�ندة الوالد املوؤ�ص�س املغفور له 
ب�إذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل 
اأن يكون  نهي�ن - طيب اهلل ثراه - 

للمراأة دور فع�ل يف املجتمع.
واأ�للللصلللل�فللللت �لللصلللفلللريات الللللدولللللة اأن 
الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية هو 
و�للصلل�م �للصللرف لللكللل اإملل�راتلليللة وفخر 
وتكرمي له� وي�أتي كدليل وترجمة 
الر�صيدة  الدولة  قي�دة  اإميلل�ن  على 
بللنلل�ت الوطن  بلل�أهللملليللة ملل�للصلل�هللملل�ت 
التنمية ونه�صة  ودورهللن يف جهود 

البالد.
ن�صيبة  زكللللي  �للصللعلل�دة لنلللل�  واأكللللللدت 
الإمللل�رات  لللدولللة  الدائمة  املندوبة 
امللللللللراأة  اأن  امللللتلللحلللدة  الأمم  للللللدى 
الإمللللل�راتللللليلللللة حللل��لللصلللرة وبللللقللللوة يف 
جميع  ويف  الإملللللل�راتللللللي  املللجللتللمللع 
املللللجلللل�لت وتلل�للصللغللل اأعلللللللللى امللللراكلللز 
واأ�صبحت  والللتللنللفلليللذيللة  الللقلليلل�ديللة 
اليوم  فهي  القرار  �صنع  يف  ت�ص�رك 
والتعليم  واللل�للصللعلل�دة  ال�صب�ب  تللقللود 
والت�ص�مح وتتقلد من��صب رفيعة يف 
ك�لعلوم  التقليدية  غري  القط�ع�ت 

والتكنولوجي� والأمن وال�صالم.

وق�لت اإن املراأة الإم�راتية اأ�صبحت 
فلل�عللل على  ب�صكل  حلل��للصللرة  كللذلللك 
مللن خالل  �للصللواء  اللللدويل  امل�صتوى 
متثيله� للدولة اأو ع�صويته� يف اأهم 
يف  جنحت  كم�  الللدوللليللة  املنظم�ت 
اإبراز ال�صورة امل�صرفة لكف�ءة وقدرة 
جدارته�  واأثبتت  الإملل�راتلليللة  امللللراأة 
امل�صوؤولية  حتللمللل  علللللى  وقلللدرتلللهللل� 
لي�س فقط يف قط�ع�ت العمل واإمن� 

اأي�ص� ك�أم و�ص�نعة اأجي�ل.
اإليه الإم�رات  اأن م� و�صلت  واأكدت 
اليوم من تطور يف زمن قي��صي خري 
ال�صي��صية  املكت�صب�ت  اأن  على  دليل 
اله�ئلة  والجتم�عية  والقت�ص�دية 
مب�ص�ركة  كلل�نللت  حتقيقه�  مت  الللتللي 
مع  اإىل جنب  الإمللل�رات جنب�  بن�ت 
الم�رات  اأ�صبحت  اإن  اإىل  اأبن�ئه� 

اليوم منوذج� فريدا يف التنمية.
كثرية  عوامل  هن�ك  اأن  واأو�صحت 
املراأة  تتبواأ  اأن  �ص�همت بال �صك يف 
الوظيفية  املراتب  اأعلى  الم�راتية 
احلكيمة  اللللقللليللل�دة  اإميلللللل�ن  ظلللل  يف 
لدولة الإم�رات بدور املراأة الأ�ص��صي 
يف عملية التنمية الوطنية وبف�صل 
ال�صيخة  للل�للصللمللو  اجلللللليلللللة  اجللللهلللود 
دفللع عجلة  مللبلل�رك يف  بنت  ف�طمة 
تقدم املراأة وتقدمي كل م� من �ص�أنه 

اأن ي�صهم يف ذلك.
املراأة  اأن طموح  اإىل  واأ�ص�رت ن�صيبة 
ذاته  الوقت  يف  واإمي�نه�  الإم�راتية 
دوره�  تلل�أخللذ  اأن  عليه�  يجب  بلل�أنلله 
العمل  ملليلل�ديللن  كلل�فللة  يف  الطبيعي 
الف�علة  امل�ص�ركة  ب�لدولة مب� فيه� 
وال�صي��صي  الدبلوم��صي  العمل  يف 
ك�ن له الدور الأ�ص��صي يف ان�صم�مه� 
 “ اأنه  الدبلوم��صي م�صيف�  لل�صلك 
اأن  اإغف�ل  ال�صدد  ل ميكنن� يف هذا 
دور الرجل ك�ن له الأثر يف حتقيق 
مللللن خللللللالل دعمه  الللللنللللجلللل�ح  هللللللذا 
و�للصللراكللتلله للللللمللراأة فلللللم تللكللن امللللراأة 
يوم� من�ف�ص� للرجل على اأدواره بل 
اأثبتت اأنه� �صريك مكمل له وع�صو 

م�صوؤول عن تقدم املجتمع«.
القي�دة  دعللللم  بلللللدون  اأنللللله  واأكلللللللدت 
وخلللللللق بلليللئللة ملل�للصللجللعللة مللللل� متكنت 

الللللدبلللللللللوملللل��للللصلللليلللل�ت مللللللن اللللقللليللل�م 
بللواجللبلل�تللهللن علللللى اأكلللملللل وجللله ومل� 
ا�صتطعن متثيل الم�رات ب�لطريقة 
الدولية  املح�فل  ت�صتحقه� يف  التي 

والإقليمية.
واأ�ص�فت �صع�دته� “بحكم ع�صويتي 
يف جمل�س اأمن�ء اأك�دميية الإم�رات 
اإىل  اأ�لللصلللري  اأن  اأود  الللدبلللللوملل��للصلليللة 
اهتم�م وروؤية �صمو ال�صيخ عبد اهلل 
اآل نهي�ن وزيللر اخل�رجية  زايللد  بن 
قدرات  بتعزيز  الللللدويل  والللتللعلل�ون 
ال�صلك الدبلوم��صي لر�صيخ مك�نة 
الإقليمي  امل�صتويني  على  الللدولللة 
الروؤية  هلللذه  ولللتللحللقلليللق  واللللللدويل 
حر�س �صموه من خالل الأك�دميية 
على اإمداد الدبلوم��صيني ب�لأدوات 
اللللللللالزملللللللة لللللتللللطللللويللللر قللللدراتللللهللللم 
يتمتعون  ق�دة  الدبلوم��صية و�صنع 

بقدر كبري من العلم واملعرفة«.
واأكدت �صع�دة لن� زكي ن�صيبة اأن دور 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
ت�أكيد  بكل  يلللزال حمللوريلل�  كلل�ن ول 
ومتكينه�  الإم�راتية  املللراأة  دعللم  يف 
فقد �صعت �صموه� منذ قي�م الحت�د 
اأن  اإىل  املوؤ�ص�س  الللوالللد  ومب�ص�ندة 
املجتمع  يف  فع�ل  دور  للمراأة  يكون 
وعللملللللت نللحللو اإدمللل�جلللهللل� يف خطط 
تقدمي  واإىل  الللوطللنلليللة  الللتللنللملليللة 
والجتم�عية  الق�نونية  احلللملل�يللة 
اأن  الللالزمللة له� �صد كللل ملل� ميكن 

يعر�صه� لأي عنف اأو متييز.
ملللن خالل  �للصللمللوهلل�  اأن  واأ�لللصللل�فلللت 
الللنلل�للصلل�ئللي الع�م  قلليلل�دتللهلل� لللالحتلل�د 
مكر�صة  وطنية  موؤ�ص�صة  كلل�أكللرب   -
تعليم  على  ركللزت   - امللللراأة  لتمكني 
اأ�ص��صية  ركللليلللزة  بلل�عللتللبلل�ره  امللللللللراأة 
توعيته�  على  وحللر�للصللت  لتنميته� 
املعوق�ت  كل  واإزاللللة  قدراته�  وبن�ء 
اللللقللليللل�م  دون  حتلللللللول  قللللللد  اللللللتلللللي 
اإ�صه�م�ت  اأدت  كللملل�  مب�صوؤولي�ته� 
�للصللمللوهلل� وقلليلل�دتللهلل� احلللكلليللمللة مللف 
اأن ت�صبح دولللة الإم�رات  اإىل  املللراأة 
املراأة  متكني  جملل�ل  يف  قوي�  لعب� 

دولي�.
حر�صت  الللدولللة  اأن  ن�صيبة  واأكلللدت 

على بن�ء �صراك�ت ا�صراتيجية مع 
وعلى  املعنية  املتحدة  الأمم  هيئ�ت 
للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  راأ�صه� 
اجلللل�د  اللللتلللزاملللهللل�  اإىل  بللل�لإ�لللصللل�فلللة 
الدولية  وامللللواثللليلللق  بلل�لتللفلل�قلليلل�ت 
املللتللعلللللقللة بلللل�ملللللراأة وحللر�للصللهلل� على 
املح�فل  يف  فلل�عللل  ب�صكل  امللل�للصلل�ركللة 
دور  وللللعلللب  اللل�للصلللللة  ذات  اللللدولللليلللة 
دولية  اأعلللمللل�ل  جلللللداول  قللليللل�دي يف 
ه�مة تتعلق ب�ملراأة فلم تكن �صموه� 
�صريك� ملوؤ�ص�س هذه الدولة فح�صب 
وقلل�ئللدة ومنوذج�  اأملل�  اأي�ص�  واإمنللل� 

حتتذي به كل الإم�راتي�ت.
لدولة  الدائمة  املندوبة  وتوجهت 
الإم�رات لدى الأمم املتحدة ب�ل�صكر 
والمتن�ن ل�صمو ال�صيخة ف�طمة اأم 
الإملل�رات ق�ئدة جهود متكني املراأة 
وعط�ئه�  جهوده�  على  الإم�راتية 
اللللللالحملللللدود يف �للصللبلليللل الرتللللقلللل�ء 
التقدير  فب�لغ  الإملل�راتلليللة  بلل�ملللراأة 
ل�صموه� مل� كر�صته من وقت وجهد 
يف خللدمللة كللل نلل�للصلل�ء الإملللللل�رات ويف 
وم�ص�ندته� على  املللراأة  دعم ق�ص�ي� 

امل�صتويني الإقليمي والدويل.
واأ�للصلل�فللت اأن كللل ملل� زرعللتلله �صموه� 
امللللللراأة وتقدير  ملللن قلليللم لحلللللرام 
اأتللى ثم�ره وواجللب على كل  دورهلل� 
كللل هذه  اأن حت�فظ على  املل�راتلليللة 
تلللرد اجلللملليللل من  واأن  الإجنلللللل�زات 
خالل اإثب�ت جن�حه� وعدم التخلي 
ونه�صة  بن�ء  دورهلل� يف م�صرية  عن 

وطنن� الغ�يل.
الدكتورة  �صع�دة  ق�لت  ج�نبه�  من 
�صفرية  الللعللتلليللبللة  علللبلللداهلل  حلل�للصللة 
اإن  ال�صب�نية  اململكة  لللدى  الللدولللة 
من  بف�صل  اليوم  الم�راتية  امللللراأة 
الر�صيدة  الللقلليلل�دة  ملللن  ودعللللم  اهلل 
ا�صتط�عت اأن ت�أخذ مك�نته� الب�رزة 
وطنه�  اجل خدمة  املجتمع من  يف 
على  احلكيمة  قي�دتن�  عملت  حيث 
رفع مك�نته� والت�أكيد على حقوقه� 
ب�صن  الجللتللملل�علليللة والقللتلل�للصلل�ديللة 
العديدة  والللتلل�للصللريللعلل�ت  الللقللوانللني 
التي تكفل له� حقوقه� الد�صتورية 
وتدعم دوره� يف املجتمع اىل ج�نب 

التي  املوؤ�ص�ص�ت  من  العديد  اإن�ص�ء 
الن�ص�ئي  الحتلل�د  مثل  ب�ملراأة  تعنى 
الأ�صرية  التنمية  وموؤ�ص�صة  الللعلل�م 

وموؤ�ص�صة الأمومة والطفولة.
املراأة  لنج�ح  ع�مل  اأهللم  اأن  واأكلللدت 
الم�راتية هو دعم قي�دتن� احلكيمة 
له� والللثللقللة به� ومتللكللني دورهللل� يف 
يف  الفع�ل  بللدورهلل�  لتقوم  املجتمع 
متثيل بالده� مثله� مثل نظرياته� 
دعمه�  جللللل�نلللللب  اىل  الللللللعلللللل�مل  يف 
العلمي  التح�صيل  على  وت�صجيعه� 
الللدائللم على اهم  الع�يل والطلللالع 
والفكرية  الللعلللللملليللة  امللل�للصللتللجللدات 
وربط اهميته� بتقدم ورقي الدولة 
من خالل م�ص�ركته� يف العديد من 

املوؤمترات والندوات الع�ملية.
وبينت اأن دور �صمو ال�صيخة ف�طمة 
بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي 
ملوؤ�ص�صة  الأعلللللللى  الللرئلليلل�للصللة  اللللعللل�م 
املجل�س  رئي�صة  الأ�للصللريللة  التنمية 
الأعلللللى لللالأمللومللة والللطللفللولللة ك�ن 
العمل  يف  ا�للصلل��للصلليلل�  دورا  ومللللللل�زال 
علللللللى متلللكلللني امللللللللللراأة الملللل�راتلللليللللة 
ام�مه�  الللطللريللق  وانلللللل�رة  ودعللمللهلل� 
مللنللذ تلل�أ�للصلليلل�للس اللللدوللللة ملللن خالل 
ت�أ�صي�صه� “الحت�د الن�ص�ئي الع�م” 
اجلمعي�ت  مللن  العديد  جلل�نللب  اىل 
املراأة  برع�ية  تقوم  التي  واملج�ل�س 
اجلهد  كللل  بذلت  حيث  والطفولة 
من اأجل اأن تتمتع املللراأة اليوم بكل 
جميع�  لن�  مث�ل  ك�نت  كم�  الدعم 
والتف�ين  اجللل�د  املخل�س  العمل  يف 
والت�صحية من اجل رفعة و�صالمة 
الم احلنون  فللهللي  الللغلل�يل  الللوطللن 
املنري  النهج  وهي  الم�راتي�ت  لكل 
الذي ن�صتهدي به جميع� كم� رفعت 
�صموه� مك�نة املراأة الم�راتية ام�م 
الدولية  واملح�فل  اجلمعي�ت  ك�فة 
التي اعرفت له� ع�ملي� ب��صتحق�قه� 
به  مل� ق�مت  الو�صمة بجدارة  ارفللع 
من جهد لرع�ية املللراأة والطفل يف 

الم�رات ويف ك�فة انح�ء الع�مل.
العميق  ب�ل�صكر  �صع�دته�  وتوجهت 
والمتن�ن والفخر اإىل �صمو ال�صيخة 
ان  اإىل  بنت مب�رك م�صرية  ف�طمة 

�صموه� قدوة ومث�ل رفيع� يحتذى 
ب�لبذل والعط�ء وال�صف�فية ونكران 
اللللذات والللتللوا�للصللع واحللللرام الغري 
هذه  اجل  من  والتف�ين  والت�ص�مح 

البالد التي حب�ن� اهلل به�.
امللللل� �لللصلللعللل�دة حلللنللل�ن خلللللللفللل�ن عبيد 
الللعللللليلللللي �لللصلللفلللرية اللللللدوللللللة للللدى 
جللللمللللهللللوريللللة لتللللفلللليلللل� فلللللل�أكللللللدت ان 
الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية هو 
وتكرمي  وفخر  للمراأة  �صرف  و�ص�م 
لللهلل� ويللل�أتلللي كللدللليللل وتللرجللمللة على 
الر�صيدة  الللللدولللللة  قلللليلللل�دة  اإميللللللل�ن 
بللنلل�ت الوطن  بلل�أهللملليللة ملل�للصلل�هللملل�ت 
التنمية ونه�صة  ودورهللن يف جهود 
مل� قدمنه  البالد وتقديرا وتكرمي� 
لدعم م�صرية الدولة داخل الوطن 

وخ�رجه.
اأنه منذ اإعالن قي�م دولة  واأ�ص�فت 
تلو  مك��صب  وهللي حتقق  الإملللل�رات 
الأخلللللللرى يف جملللل�ل املللل�لللصللل�واة بني 
العتب�ر  بللعللني  اآخللللللذة  اجلللنلل�للصللني 
ال�صي��صية  والتطورات  امل�صتجدات 
والقللتلل�للصلل�ديللة والجللتللملل�علليللة على 
والدولية  الإقللللليللملليللة  اللل�للصلل�حللتللني 
املللراأة وتقوم  وت�أثريهم� على و�صع 
�ص�ملة  مللراجللعللة  بللل�إجلللراء  اللللدوللللة 
دائلللملللة للللواقلللع امللللللللراأة الإمللل�راتللليلللة 
بلللل�ملللللقلللل�رنللللة ملللللع ملللل�للللصلللل�رات دولللليلللة 

خمتلفة.
الإمللل�راتللليلللة  املللللللراأة  اأن  واأو�لللصلللحلللت 
اثللبللتللت ومللل�زاللللت تللثللبللت يللوملل� بعد 
اآخللللر كللفلل�ءتللهلل� ومتلليللزهلل� يف كللل م� 
تولته مللن مللهلل�م واأوكللللل اإللليللهلل� من 
م�صوؤولي�ت واأكدت ح�صوره� القوي 
وعط�ءه� الف�عل واملتميز يف خدمة 

وطنه� يف خمتلف جم�لت العمل.
الفتية  دوللللتلللنللل�  اأن  اإىل  واأ�لللللصللللل�رت 
الزمن  تللخللتلل�للصللر  اأن  ا�للصللتللطلل�عللت 
التي  اللللتلللطلللور  علللقلللبللل�ت  وتلللتلللجللل�وز 
هذا  رافلللللق  حلليللث  الأمم  �للصللهللدتللهلل� 
م�صرية  يف  نوعية  حتللولت  التطور 
املراأة الإم�راتية مكنه� من الت�صرف 
التنمية  م�صرية  دعللم  يف  ب�مل�ص�ركة 
ال�ص��صية  اخلللللللليلللة  بللل�علللتلللبللل�رهللل� 
اأ�للصلل��للصللهلل� املجتمع  نلل�للصلل�أ علللللى  الللتللي 

الإم�راتي. ولفتت اإىل اأن �صع�ر يوم 
يف  �صريك  “املراأة  الإم�راتية  املللراأة 
امل�صوؤولية  ير�صخ  والعط�ء”  اخلري 
لتكون املراأة ال�صريك ال�صراتيجي 
واملجتمع  اللللوطلللن  خلللدملللة  وعلللمللل�د 
التنمية  مللل�لللصلللرية  يف  واملللل�لللصللل�هلللملللة 
ال�ص�ملة يف املجتمع الإم�راتي ومن 
والعط�ء  اخلللري  ثق�فة  تعزيز  اأجللل 
اأهللللم عن�وين  اأ�للصللبللحللت ملللن  الللتللي 
ال�صخ�صية الإم�راتية والرتق�ء به� 

نحو التقدم والزده�ر.
واأ�ص�فت “اأتوجه ب�ل�صكر اإىل �صمو 
نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  عللبللداهلل  ال�صيخ 
الدويل  والللتللعلل�ون  اخل�رجية  وزيللر 
علللللى اللللدعلللم الللكللبللري الللللذي يوليه 
الدكتور  مع�يل  وكذلك  لن�  �صموه 
اأنلللللللور بللللن حملللملللد قلللرقللل��لللس وزيللللر 
الدولة لل�صوؤون اخل�رجية واللذان 
ال�صبل  كلل�فللة  بللحللث  علللن  يللكللفلل�ن  ل 

لالرتق�ء بن� وبعط�ئن�.
بللدورهلل� اأكلللدت �للصللعلل�دة نلللورا حممد 
الدولة  �صفرية  جمعة  عبداحلميد 
للللدى جللمللهللوريللة فللنلللللنللدا اأن املللللراأة 
الإم�راتية و�صلت ح�لي� اإىل مك�نة 
حت�صده� عليه� كثري من املجتمع�ت 

العربية والع�ملية.
املراأة  جن�ح  عوامل  اأن  اإىل  واأ�ص�رت 
وم�ص�همته� يف ال�صلك الدبلوم��صي 
الفر�س  له�  اأتيحت  عندم�  جلل�ءت 
مع دعم واإمي�ن احلكومة الر�صيدة 
تلعبه  اأن  ميلللكلللن  الللللللذي  بللللل�للللللدور 
اأ�صف  املللجلل�ل  هللذا  يف  فيه  وت�ص�هم 
اإىل ذلك النت�ئج التي حتققت على 
يللد اللل�للصلليللدات اللللرائلللدات يف جم�ل 
العمل الدبلوم��صي مم� �صجع على 
ل�صتيع�ب  اأو�صع  ب�صكل  املج�ل  فتح 
للم�ص�همة  اللل�للصلليللدات  ملللن  امللللزيلللد 

والعمل يف ال�صلك الدبلوم��صي.
اإىل  ب�لتهنئة  �للصللعلل�دتللهلل�  وتللقللدمللت 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
والداعم  الللكللبللري  بلللدورهللل�  ملل�للصلليللدة 
ب�صكل  الإملللل�راتلللليللللة  للللللللملللراأة  دومللللل� 
خ��س واملراأة يف �صتى انح�ء الع�مل.
بدور  �صموه�  اإميلللل�ن  اأن  واأ�للصلل�فللت 
دومللل� جمللل�لت عديدة  ينتج  املللللراأة 
وتنجح  لت�ص�هم  للللللمللراأة  وجللديللدة 
وتللبللدع وتللخلللللق مللزيللدا مللن الفرح 
ولأ�صرته�  له�  واللل�للصللعلل�دة  والللتلل�ألللق 
ع�ك�صة  دوملللل�  فللل�مللللراأة  وجمللتللمللعللهلل� 

لثق�فة جمتمعه�.
خمي�س  فللل�طلللملللة  �لللصلللعللل�دة  وقلللل�لللللت 
�صفرية  امللللللزروعلللللي  خلللللللفللل�ن  �لللصللل�مل 
الللدولللة لللدى مملكة الللدمنلل�رك اإن 
امللللللراأة الإمللل�راتللليلللة و�للصلللللت بف�صل 
املراكز  لأعلى  القي�دة  وبحكمة  اهلل 
والجتم�عية  والعلمية  ال�صي��صية 

على امل�صتوى املحلي والع�ملي.
واأ�ص�رت اإىل اأن تعيني دولة الإم�رات 
ل�صفريات عربي�ت - افتخر اأن اأكون 
لط�مل�  اأجنبية  دول  يف   - احللداهللن 
بني  وامللل�للصلل�واة  املللللراأة  بحرية  تغنت 
اجلللنلل�للصللني اأكلللللرب دلللليلللل علللللى متيز 

املراأة الإم�راتية.
الأ�ص��صي  الع�مل  اأن  على  و�للصللددت 
لللنللجلل�ح ومتللليلللز املللللللراأة الإمللل�راتللليلللة 
احلكيمة  القي�دة  قللرار  من  ينطلق 
التي كلفت املراأة مب�صوؤولي�ت ل تقل 
اأهمية وت�أثريا عن الرجل ف�ملجتمع 

الن�جح ل يرقى بن�صفه فقط.
وق�لت �صع�دته� اإن دور �صمو ال�صيخة 
رفللع مك�نة  مللبلل�رك يف  بنت  ف�طمة 
املراأة الإم�راتية ل ميكن اأن تن�صفه 
الللروحلليللة لكل  الأم  فللهللي  الللكلللللملل�ت 

الإجن�زات الن�ص�ئية يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:
يون�س  �صلوى غدار  الدكتورة  اأكللدت 
منظمة  �صفرية  الأمملليللة  ال�صفرية 
دولة  تخ�صي�س  اأن  العربية  الأ�صرة 
الإملل�رات يوم 28 اأغ�صط�س من كل 
ع�م لالحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية 
الإم�رات  قي�دة  تقدير  للع�مل  يوؤكد 
لدور املراأة وم� حققته من اإجن�زات 

يف املج�لت ك�فة.
وق�لت يون�س يف ت�صريح لل “ وك�لة 
اأنب�ء الإمللل�رات “ “ وام “ مبن��صبة 
ابنة  اإن  الإمللللل�راتللللليلللللة  امللللللللللراأة  يلللللوم 
وكف�ءته�  جدارته�  اأثبتت  الإملل�رات 
كللل ملل� تولت مللن مه�م  ومتيزه� يف 

واأكدت  اإليه� من م�صوؤولي�ت  واأوكللل 
علل�مللليلل� وعط�ءه�  الللقللوي  حلل�للصللورهلل� 

املتميز يف خدمة وطنه� الإم�رات .
املللللراأة  حققته  ملل�  اأن  اإىل  واأ�لللصللل�رت 
الإم�راتية م� ك�ن اأن يتحقق اإل من 
خلللالل الللدعللم وامللل�للصلل�نللدة مللن �صمو 
رئي�صة  بنت مب�رك  ال�صيخة ف�طمة 
الرئي�صة  اللللعللل�م  الللنلل�للصلل�ئللي  الحتللللل�د 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلللللى 
لالأمومة  الأعلللللللى  املللجللللل�للس  رئلليلل�للصللة 
ابنة الإم�رات  اأولت  التي  والطفولة 
املتوا�صل  والدعم  امل�صتمرة  الرع�ية 
حللتللي اأ�للصللبللحللت مللثلل�ل حلل�للصلل�ريلل� يف 
وب�تت  ومتللكلليللنللهلل�  املللللللللراأة  احلللللللرام 

احلف�ظ  يف  ع�ملي�ً  منوذج�ً  جتربته� 
على كرامته� وتعزيز مك�نته� .

ولفتت اإىل اأن توىل املراأة الإم�راتية 
اأرفع املن��صب ال�صي��صية يوؤكد وعي 
القي�دة يف دولة الإم�رات بدور املراأة 

يف م�صرية التنمية امل�صتدامة .
الدكتورة  مع�يل  تللويل  اإىل  م�صرية 
اأمل القبي�صي من�صب رئي�صة املجل�س 
الوطني الحت�دي والذي يعد قفزة 
ور�ص�لة  الللربمللل�ين  العمل  يف  نوعية 
وفع�لية  اأهلللمللليلللة  حلللللول  وا�لللصلللحلللة 
�ص�حة  الإم�راتية على  املراأة  ح�صور 
الإمللل�رات  واإميللل�ن  ال�صي��صي  العمل 

الك�مل بدوره�.

القي�دة  وملل�للصلل�نللدة  بللدعللم  واأ�لللصللل�دت 
الإمللللل�رات للمراأة  لللدولللة  الللر�للصلليللدة 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  راأ�صه�  وعلى 
رئي�س  نللهلليلل�ن  اآل  زايللللد  بلللن  خللللليللفللة 
“ و�ص�حب  اهلل  “ حللفللظلله  اللللدوللللة 
اآل  را�للصللد  بللن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نلل�ئللب  مكتوم 
“ رع�ه  دبللي  اللللوزراء ح�كم  جمل�س 
اهلل “ و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة 
حللتللي اأ�للصللبللحللت املللللللراأة الإمللل�راتللليلللة 
اأعلى املن��صب يف جميع  اليوم تتبواأ 
قي�دة  يف  بفع�لية  وت�صهم  املللجلل�لت 

م�صرية التنمية والتطوير.
دولللللة  انلللتلللخللل�ب  اأن  اإىل  واأ�للللللصلللللل�رت 
الإم�رات لع�صوية املجل�س التنفيذي 
بني  للم�ص�واة  املتحدة  الأمم  لهيئة 
اجلللنلل�للصللني ومتلللكلللني املللللللللراأة خالل 
2013 وحتى ع�م  ع�م  الفرة من 
لثقة  ع�ملي�  تللقللديللرا  جلل�ء   2015
التي  بللل�لإجنللل�زات  اللللدويل  املجتمع 

حققته� املراأة يف الإم�رات.
جمل�س  اإنلللل�للللصلللل�ء  اأن  اإىل  وللللفلللتلللت 
اجلن�صني  بلللني  للللللتللوازن  الإمللللللل�رات 
املللراأة الإم�راتية يف جميع  يعزز دور 
ملليلل�ديللن الللعللمللل ويلل�للصلل�هللم اأيلل�للصلل� يف 
الإمللللل�رات يف تق�رير  مللكلل�نللة  تللعللزيللز 

التن�ف�صية الع�ملية يف جم�ل الفجوة 
اعتب�ر  اإىل  اإ�للصلل�فللة  اجلللنلل�للصللني  بللني 
الإمللللللللللل�رات ملللرجلللعللل� للللللللللتللللوازن بني 

اجلن�صني يف العمل .

وق�لت يف خت�م ت�صريحه� اإن اأهم م� 
مييز جتربة متكني املراأة الإم�راتية 
توؤدي  مللوؤ�للصلل�للصلل�ت،  اإىل  ت�صتند  اأنللهلل� 
الللعللديللد مللن املللهلل�م اخللل��للصللة بهدف 

واإمك�ني�ته�،  املراأة  بقدرات  الرتق�ء 
اأجل تفعيل دوره� يف جمتمعه�  من 

.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�صحي  م�لك  ال  حللمللدان  بللن  احمد  ال�صيخ  اكللد 
للثق�فة  اللل�للصللحللوح  الللفللخللري جلللمللعلليللة  الللرئلليلل�للس 
والراث براأ�س اخليمة اأن الإجنلل�زات احل�ص�رية 
حققته�  التي  املتميزة  النوعية  والنقلة  ال�ص�ملة، 
املللراأة يف دولللة الإمللل�رات يف ظل القي�دة الر�صيدة 
ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهي�ن 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ومبت�بعة ودعم واهتم�م 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  الإملللل�رات  اأم 
رئي�صة  ال�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�س 
احلكيمة  الروؤية  ، جت�ّصد  الع�م  الن�ص�ئي  الحتلل�د 
اآل  �صلط�ن  بن  زايللد  ال�صيخ  له  للمغفور  الث�قبة 
نللهلليلل�ن، طللّيللب اهلل ثلللراه، للللدور املللللراأة احللليللوي يف 
بن�ء الوطن، والتي متّثلت يف من��صرته لق�ص�ي�ه� 

وحقوقه� وت�صجيعه ودعمه الالحمدود له�، وهي 
الروؤية التي تعّمقت يف فكر ونهج �ص�حب ال�صمو 
الدولة،  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�صيخ 
برامج وخطط�ً طموحة  اأجنز  الذي  اهلل،  حفظه 
لتمكني املراأة وفتح الآف�ق الوا�صعة اأم�مه� لتتبواأ 
اأعلى املن��صب يف جميع املج�لت ال�صي�دية الثالثة 
التنفيذية والني�بية والق�ص�ئية، وخمتلف املواقع 
ح�صوره�  اإىل  اإ�ص�فة  القرار،  اتخ�ذ  يف  القي�دية 
العربي  الللنلل�للصللوي  الللعللمللل  �لللصللل�حللل�ت  يف  اللللفللل�علللل 

والإقليمي والدويل . 
اإىل ذلك، عرب عن فخره ب�لإجن�زات التي حققته� 
دوللللة الإملللل�رات يف متكني املللللراأة يف فللرة وجيزة 
مللتللقللدمللة يف موؤ�صر  علل�مللليللة  مللرتللبللة  و�للصللعللتللهلل� يف 
احمد  ال�صيخ  �صع�دة  واأ�للصلل�ف   ، الب�صرية  التنمية 
الفخري  الرئي�س  ال�صحي  م�لك  ال  حمدان  بن 

جلمعية ال�صحوح للثق�فة والراث برا�س اخليمة 
اأن : اإن املراأة ُت�صكل اليوم مكون�ً مهم�ً يف خريطة 
احلكومي،  القط�ع  يف  الع�ملة  الب�صرية  الللقللوى 
احلكومية،  الللوظلل�ئللف  مللن  كللربى  ن�صبة  وت�صغل 
املرتبطة  العلي�  الللقلليلل�ديللة  الللوظلل�ئللف  بينه�  مللن 
الللتللي ت�صمل  الفنية  والللوظلل�ئللف  الللقللرار،  بلل�تللخلل�ذ 
الطب والتدري�س وال�صيدلة والتمري�س، اإ�ص�فة 
الأعم�ل  ميدان  واقللتللدار،  بكف�ءة  اقتح�مه�،  اإىل 
بعد ت�أ�صي�س جمل�س �صيدات الأعم�ل الذي ي�صم 

اآلف.
اأي املللراأة تذهب  46 علل�ملل�ً مل تكن  وقلل�ل : قبل 
اأكر  ح�لي�ً  الن�ص�ء  ُت�صكل  حني  يف  املدر�صة،  اإىل 
املئة من جمموع خريجي اجل�مع�ت  70 يف  من 
الإملللل�رات ك�نت  دولللة  اأن  الللدولللة، م�صريا اىل  يف 
والتوقيع  النلل�للصللملل�م  اإىل  قي�مه�،  منذ  �للصللّبلل�قللة، 

على كل التف�قي�ت واملع�هدات الدولية واملواثيق 
وت�صون  امللللللللراأة  اللللتلللي حتللمللي  والللللربوتللللوكللللولت 
كللرامللتللهلل�، وعللملللللت بللحللر�للس علللللى اللللللتللللزام به� 

وتطبيقه�.
م�لك  ال  حمدان  بن  احمد  ال�صيخ  �صع�دة  وعللرب 
ال�صحوح  الللفللخللري جلللمللعلليللة  الللرئلليلل�للس  اللل�للصللحللي 
فرحه  عللن  اأن  اخليمة  بللرا�للس  والللللراث  للثق�فة 
بللل�لإجنللل�زات الللتللي حققته� امللللراأة الملل�راتلليللة من 
خللالل الللدعللم الللالحمللدود اللللذي قللدملله �ص�حب 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
الطموح  م�صروعه  ب�إطالقه  اهلل،  حفظه  الدولة، 
لتمكني املراأة، م� مّكن دولة الإم�رات من اأن تتبواأ 
اللل�للصللدارة كللنللمللوذج علل�ملللي يف حلل�للصللول املللللراأة على 

حقوقه� الد�صتورية ك�ملة.
واأ�ص�د بجهود  الحت�د الن�ص�ئي منذ تل�أ�صي�صه ع�م 

و�صع  الذي  الأ�صرية  التنمية  وموؤ�ص�صة    1975
بنت  فلل�طللمللة  ال�صيخة  �صمو  روؤيللللة  عينيه  ن�صب 
املجتمع،  دورهلل� يف  وتعزيز  املللراأة  لتمكني  مب�رك 
من  التي  واملللو�للصللوعلل�ت  الق�ص�ي�  بطرح  قلل�م  كم� 
وابللراز دورهلل� حملي�  املللراأة  �ص�أنه� حت�صني مك�نة 

وعربي� ودولي� يف املج�لت ك�فة.
م�صريا اىل اهم الجن�زات التي حققه�  يف الن�حية 
بع�س  واقلللللراح  مللراجللعللة  تت�صمن  الللتلل�للصللريللعلليللة 
الأحوال  ق�نون  م�صروع  م�صودة  على  التعديالت 
املوؤ�ص�ص�ت  دعللوة  يف  واملللبلل�درة  ب�للدولة  ال�صخ�صية 
ذات العالقة من اجل توفري دور ح�ص�نة لأطف�ل 
امللللللراأة الللعلل�ملللللة، ا�للصلل�فللة اىل الللتللعلل�ون مللع وزارة 
اإىل  املرفوعة  الدولة  تق�رير  اإعللداد  اخل�رجية يف 
املراأة  حقوق  ب�ص�أن  والإقليمية  الدولية  املنظم�ت 
املراأة  لتوعية  ا�صراتيجية  والطفل وو�صع خطة 

الت�صريع�ت  ت�صمنته�  التي  وواجب�ته�  بحقوقه� 
م�صروع  خللالل  من  املختلفة  واملحلية  الحتلل�ديللة 

»اعريف حقوقك«.
ال م�لك  ال�صيخ احمد بن حمدان  �صع�دة  وبلل�رك 
ال�صحوح  الللفللخللري جلللمللعلليللة  الللرئلليلل�للس  اللل�للصللحللي 
حققته  ملل�  اأن  اخليمة  بللرا�للس  والللللراث  للثق�فة 
ال�صيخة  �صمو  دور  اإىل  لفتة   ، الإملل�راتلليللة  امللللراأة 
ف�طمة بنت مب�رك والربامج واملب�درات احلكومية 
حتقيق  على  وم�ص�عدته�  امللللراأة  دعللم  يف  ودورهللل� 
جمتمع  اإىل  الللبللداوة  حلليلل�ة  مللن  النوعية  النقلة 
�للصلليللدات الأعلللمللل�ل، كللملل� زخلللر الللتللقللريللر ب�صه�دات 
للل�للصلليللدات ملللن خمللتلللللف اأرجلللللل�ء اللللدوللللة ومنلللل�ذج 
الت�أقلم مللع احلي�ة  املللواطللنللة يف  امللللراأة  عللن جنلل�ح 
الع�صرية وحر�صه� يف الوقت نف�صه على التم�صك 

بجذوره� الجتم�عية وتق�ليد جمتمعه�.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكللد مع�يل علي �ص�مل الكعبي مدير مكتب وزيللر �صوؤون 
الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  اأمن�ء  جمل�س  رئي�س  الرئ��صة 
دعم  مللن  عليه  ح�صلت  ملل�  ت�صتحق  الإملللللل�رات  ابللنللة  اأن 
به�  علل�م لالحتف�ء  كللل  يللوم مللن  اأهللملله تخ�صي�س  ولللعللل 
وبلل�إجنلل�زاتللهلل� وجللهللودهلل� مللن قللبللل وطلللن وقلليلل�دة و�صعب 
يكن له� كل التقدير والحرام كونه� �صريك� اأ�ص��صي� يف 

م�صرية التنمية امل�صتدامة وبن�ء الوطن الغ�يل.
ورفع مع�ليه يف كلمة له مبن��صبة الحتف�ل بل “ يوم املراأة 
بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  اأطلقته  “ الللذي  الإملل�راتلليللة 
مب�رك “ اأم الإم�رات “ وي�ص�دف الث�من والع�صرين من 

اأغ�صط�س من كل ع�م وي�أتي هذا الع�م حتت �صع�ر “ املراأة 
�صريك يف اخلري والعط�ء خ�ل�س التقدير والعرف�ن اإىل 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
الدولة حفظه اهلل و اأخيه �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الللدولللة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  و  اهلل  رعللل�ه  دبللي  حلل�كللم  الللللوزراء 
حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
الأعلى للقوات امل�صلحة و اإخوانهم� اأ�صح�ب ال�صمو حك�م 
الملللل�رات مللل� قللدمللوه مللن جللهللود جللبلل�رة لللدعللم وت�صجيع 
قي�م  بقدراته� ومتكينه� منذ  والرتق�ء  الم�راتية  املراأة 

الحت�د.
رائدة  اإىل  والعرف�ن  التقدير  وخ�ل�س  ب�لمتن�ن  وتقدم 

ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  العط�ء  ورمللز  الن�ص�ئية  النه�صة 
الع�م  الن�ص�ئي  الحتلل�د  رئي�صة  المللل�رات  اأم  مب�رك  بنت 
الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية رئي�صة املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة مل� قدمته من دعم واهتم�م 
وم� بذلته من جهود عظيمة يف جم�ل متكني املراأة حيث 
تبواأت ابنة الم�رات بف�صل تلك اجلهود من��صب قي�دية 
جعلته� اأكر ثقة واأبعد طموح� واأر�صخ فكرا ل تقبل اإل 
لت�صبح  املختلفة  العمل  جملل�لت  يف  وال�صدارة  ب�لتميز 
يف  جنلل�ح  ب�صم�ت  و�صجلت  وع�ملي�  اإقليمي�  تقدير  حمط 
واإرادته�  واإخال�صه�  بتف�نيه�  واأ�صهمت  متعددة  جم�لت 
وب�إجن�زاته�  وتنميته  ونه�صته  الوطن  جمد  �صن�عة  يف 
و�صغفه�  اللللللدوؤوب  وعمله�  كلل�فللة  ال�صعد  علللللى  امللل�للصللرفللة 

واأ�صبحت  الللتللوقللعلل�ت  كللل  المللللل�رات  ابللنللة  فلل�قللت  للعمل 
منوذج� يفتخر به قي�دة الم�رات و�صعبه� وكل من يقيم 

على اأر�صه�.
التي  الإملللل�رات  ب�بنة  اإن دولللة الملللل�رات تفخر  واأ�للصلل�ف 
كلل�فللحللت ملللن اأجللللل اإثلللبللل�ت متلليللزهلل� وتللكللريلل�للس جهوده� 
املج�لت جنب�  والعط�ء يف جميع  العمل  على  ومقدرته� 
اأخيه� الرجل لت�صجل ب�صم�ت جن�ح ن�لت  اإىل جنب مع 
دولة  متثل  اأن  وا�صتط�عت  الللر�للصلليللدة  قي�دتن�  ثقة  به� 
واملن�بر  الع�ملية  املللحلل�فللل  يف  املللتللحللدة  العربية  الملللل�رات 
اأرفع  وتللقلللللدت  والجللتللملل�علليللة  والقللتلل�للصلل�ديللة  ال�صي��صية 

املن��صب.
الإملل�رات �صطورا ذهبية متفردة يف  ابنة  اأ�ص�فت   : وق�ل 

واأثبتت  والن�جح  املنظم  اللللدوؤوب  والعمل  التميز  �صجل 
اليوم اأنه� ملهمة الأجي�ل و�ص�نعة الرج�ل الذين يفخر 
بهم الوطن واأم لأبط�ل اأوفي�ء ذادوا ب�أرواحهم دف�ع� عن 
الأر�س واحلق والعدالة . واأكد اأنه يف يوم املراأة الإم�راتية 
�صلط�ن  بن  زايد  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  الق�ئد  مقولة  ن�صتذكر 
ربة  وهلللي  املجتمع  ن�صف  هللي  “ املللللراأة  ثلللراه  اهلل  طلليللب 
البيت ول ينبغي لدولة تبني نف�صه� اأن تبقي املراأة ن�صف 
القهر  اأ�صرية لأغللالل  جمتمعه� غ�رقة يف ظالم اجلهل 
مقيدة م�صلولة احلركة “ .. و ه� قد اأينع ثم�ر الغر�س 
بكل  و�ص�ركت  جدارته�  الإم�راتية  املللراأة  واأثبتت  الطيب 
والنه�صة  والللبللنلل�ء  والللتللقللدم  التنمية  ملحمة  يف  اقللتللدار 

واجتهدت ف�نطلقت اإىل اآف�ق التميز والتفوق.

على �ص�مل الكعبي : املراأة الإم�راتية ملهمة الأجي�ل و�ص�نعة الرج�ل

�صفرية اأممية ل� » وام « : املراأة الإم�راتية اأكدت 
ح�صوره� وعط�ءه� ع�ملي� 
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»الوطني الحت�دي« يحتفل بيوم املراأة الإم�راتية وي�صجل ري�دة حملية وع�ملية
•• اأبوظبي -وام: 

الحت�دي  الوطني  املجل�س  ي�ص�رك 
يف احتف�ل دولة الإم�رات بيوم املراأة 
الث�من  يلللوافلللق  الللللذي  الإمللل�راتللليلللة 
اأغ�صط�س من  �صهر  والع�صرين من 
والللذي يعد موؤ�صرا يعك�س  علل�م  كل 
اإليه الإملل�رات من تقدم  م� و�صلت 
�صيم�  املللجلل�لت ل  �صتى  وتللطللور يف 
وتعزيز  املللللراأة  متللكللني  �صعيد  علللللى 
�صنع  عملية  يف  املواطنني  م�ص�ركة 
ال�ص�ملة  التنمية  وم�صرية  الللقللرار 
وذلللك من خالل من�ق�صة  املتوازنة 
الللقلل�للصلل�يلل� اللللوطلللنللليلللة وتللبللنلليللهلل� يف 
وطرح  الربمل�نية  املح�فل  خمتلف 
املللبلل�درات الللهلل�دفللة اإىل دعللم العمل 
الللللربمللللل�ين اللللعلللربلللي والإ�لللصلللالملللي 
واللللللللدويل وتلللعلللزيلللز اللللتلللوا�لللصلللل مع 

برمل�ن�ت و�صعوب الع�مل.
ويج�صد م� و�صلت له ابنة الإم�رات 
م�صرية  يف  فللعللللليللة  ملل�للصلل�هللمللة  ملللن 
روؤية  املللتللوازنللة،  ال�ص�ملة  التنمية 
ال�صيخ  للله  املغفور  املوؤ�ص�س  الق�ئد 
طيب  نللهلليلل�ن  اآل  �صلط�ن  بللن  زايلللد 
اهلل ثراه، الذي حر�س على ت�صجيع 
مم�ر�صة  مللللن  ومتلللكللليلللنلللهللل�  املللللللللللراأة 
مع  جنب  اإىل  جنب�  كلل�فللة  حقوقه� 
النهج  هللذا  ويوا�صل  الرجل  اأخيه� 
خليفة  اللل�للصلليللخ  اللل�للصللمللو  �لللصللل�حلللب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايلللد  بللن 
“حفظه اهلل”، وذلك جت�صيدا لنهج 
ب�أهمية  لقن�عته  وبلللللورة  اللل�للصللورى 
العمل  قي�دة  يف  املواطنني  م�ص�ركة 
م�صوؤولي�تهم  وحتلللملللل  اللللوطلللنلللي 
النه�صة  ملل�للصللري  يف  للللللملل�للصلل�هللمللة 
ال�ص�ملة، حيث يقود �صموه م�صرية 
املن��صب  اأعلى  لتتبواأ  املللراأة  متكني 

يف املج�لت ك�فة.
الربمل�نية  احلي�ة  م�صرية  و�صهدت 
�ص�حب  عللهللد  يف  مللهللمللة  حملللطللل�ت 
“حفظه  الللللدولللللة  رئلليلل�للس  اللل�للصللمللو 
اهلل” فقد حظيت برع�ية واهتم�م 
وتللوجلليلله ملللن قللبللل �للصللمللوه ترجمة 
اأعلنه  اللللذي  ال�صي��صي  للللللربنلل�مللج 
املجل�س  يللعللد  اللللللذي   2005 علللل�م 
مرتكزاته  اأحللد  الحتللل�دي  الوطني 
تنظيم  ت�صمنه من  وم�  الأ�ص��صية، 
املجل�س  اأعلل�للصلل�ء  لن�صف  انتخ�ب�ت 
و2011   2006 الأعلللللوام  خلللالل 
زي�دة  خالله�  مت  والتي  و2015، 
اأعللللللداد الللهلليللئلل�ت النللتللخلل�بلليللة من 
اأول  يف   2006 عللل�م  اآلف  �للصللبللعللة 
جتربة انتخ�بية اإىل م� يق�رب من 
224 األف ن�خب ع�م 2015، كم� 
مت اجلللراء تعديل د�للصللتللوري رقللم “ 
املراأة  2009، وم�ص�ركة  1” ل�صنة 

ن�خبة وع�صوة.
موقع  ملللللن  عللللللللززت  خللللطللللوة  يف  و 
الإم�رات يف م�ص�ف الدول املتقدمة 
امللللللراأة يف احلي�ة  ملل�للصلل�ركللة  دعلللم  يف 
اللل�للصلليلل��للصلليللة واللللعلللملللل الللللربمللللل�ين، 
ال�صمو  �للصلل�حللب  مللر�للصللوم  تلل�للصللمللن 
“6” ل�صنة  رقللللم  اللللدوللللة  رئلليلل�للس 
الوطني  املجل�س  بت�صكيل   2007
الت�صريعي  الللفلل�للصللل  يف  الحتللللل�دي 
انتخ�ب  ن�ص�ء مت  ت�صع  ع�صر  الرابع 
مر�صحة واحدة منهن يف انتخ�ب�ت 
يف  املجل�س  لع�صوية   2006 عللل�م 
التي  الأوىل  النتخ�بية  التجربة 
ن�صبة  لللتلل�للصللكللل  الللللدولللللة  �للصللهللدتللهلل� 
 22.2 الوطني  املجل�س  يف  الن�ص�ء 

ب�مل�ئة.

املجل�س يف ف�صله  ت�صكيل  و ت�صمن 
الللتلل�للصللريللعللي اخللل�ملل�للس علل�للصللر الذي 
2011م،  نللوفللمللرب   15 يلللوم  بللللداأ 
ف�زت  منهن  واحلللدة  ع�صوات  �صبع 
على  امللللراأة  وح�صلت  ب�لنتخ�ب�ت، 
لرئي�س  الأول  اللللنللل�ئلللب  مللنلل�للصللب 
مر�صوم  تلل�للصللمللن  كلللمللل�  امللللجللللللل�لللس، 
الحت�دي  الوطني  املجل�س  ت�صكيل 
ال�ص�د�س ع�صر  الت�صريعي  يف ف�صله 
 2015 الذي بداأ يف �صهر نوفمرب 
ت�صع �صيدات .. واحللدة منهن ف�زت 
الع�صوات  عللدد  واأ�صبح  ب�لنتخ�ب 
ثلللمللل�ين بلللعلللد تللعلليللني وزيلللللللرة دولللللة 
الحت�دي  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون 

من ع�صوات املجل�س.
وق�ل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايلللد  بللن 
الدور  افتت�ح  حفظه اهلل يف خط�ب 
الأول من الف�صل الت�صريعي الرابع 
 “ 2007م  فللربايللر   12 يف  ع�صر 
اإن مللل� ميلليللز جمللللل�للصللكللم الللليلللوم هو 
اللللتلللواجلللد اللللقلللوي للللللللملللراأة، الأمللللر 
الالحمدودة  الللثللقللة  يعك�س  اللللذي 
وم�ص�هم�ته�  ودورهللللل�  بللقللدراتللهلل�، 
العمل  ملل�للصللرية  دفللللع  يف  الللفلل�علللللة 
الوطني نحو اآف�ق اأرحب، ومم�ر�صة 
بكل  والت�صريعي  التنفيذي  العمل 

اقتدار«.
الحت�دي  الوطني  املجل�س  و�صجل 
بللللل�درة مللهللمللة لقلللت كلللل الرحيب 
والتقدير على ال�صعيدين الداخلي 
مع�يل  بلللل�نللللتللللخلللل�ب  واخلللللللل�رجلللللللي، 
القبي�صي  عللبللداهلل  اأملللل  الللدكللتللورة 
رئي�ص� للمجل�س للف�صل الت�صريعي 
الأوىل  اجلل�صة  يف  ع�صر  اللل�للصلل�د�للس 
الأول  الللللعلللل�دي  انلللعلللقللل�ده  دور  ملللن 
بت�ريخ  الأربللعلل�ء  يللوم  الللتللي عقده� 
امراأة  ك�أول   ،2015 نوفمرب   18
تللللراأ�للللس مللوؤ�للصلل�للصللة بللرمللل�نلليللة على 
ال�صرق  ومنطقة  العربي  امل�صتوى 
الأو�للصللط الأمللر الللذي يعك�س جن�ح 
املراأة الإم�راتية وم�ص�ركته� الف�علة 
اإطللل�ر حر�س  الللقللرار يف  يف �صن�عة 
املراأة  على متكني  احلكيمة  القي�دة 
وت�صخري جميع الإمك�ني�ت لتعزيز 
من�حي  خملللتلللللللف  يف  مللل�لللصللل�ركلللتلللهللل� 

احلي�ة.
وتلل�للصللطلللللع املللللللراأة الإمللل�راتللليلللة من 
املجل�س  يف  عللل�لللصلللويلللتلللهللل�  خلللللللالل 
بللللدور متميز  الللوطللنللي الحتلللللل�دي 
مب�ص�ركته�  الداخلي  ال�صعيد  على 
يف جميع من�ق�ص�ت املجل�س وبطرح 
احلكومة،  ممللثلللللي  علللللى  الأ�للصللئلللللة 
الع�مة،  امللللو�لللصلللوعللل�ت  ومللنلل�قلل�للصللة 
وحلللللللللل�زت علللللللللى ملللنللل�لللصلللب اللللنللل�ئلللب 
الف�صل  يف  املجل�س  لرئي�س  الأول 
الت�صريعي اخل�م�س ع�صر، وتراأ�صت 
عددا من اللج�ن الدائمة واملوؤقتة، 

ملللن خالل  فللل�علللل  دور  لللهلل�  وكللللل�ن 
اخل�رجية  املللوؤمتللرات  يف  م�ص�ركته� 
على ال�صعيدين العربي والإقليمي 

والإ�صالمي والدويل.
وا�للصللتللطلل�عللت دوللللللة الإملللللللل�رات مب� 
وجمتمع  الر�صيدة  الللقلليلل�دة  هي�أته 
الإم�رات من موا�صلة رع�ية م�صرية 
املللللراأة الإمللل�راتللليلللة، تر�صيخ  متللكللني 
وع�ملي�  اإقليمي�  وقلليلل�دتللهلل�  ريلل�دتللهلل� 
وال�صب�ب  املللراأة  متكني  �صعيد  على 
وقد  اللللربملللل�ين،  الللعللمللل  يف  ل�صيم� 
الع�ملية  الللقللمللة  ا�للصللتلل�للصلل�فللة  جلللل�ءت 
نظمه�  الللتللي  الللربمللل�نلل�ت  لرئي�ص�ت 
املجل�س الوطني الحت�دي ب�لتع�ون 
مللللع الحتلللللللل�د اللللللربملللللل�ين الللللللدويل 
“ مللتللحللدون ل�صي�غة  �للصللعلل�ر  حتللت 
من  كللرميللة  بللرعلل�يللة   ، امل�صتقبل” 
�للصللمللللللللللللللو اللل�للصلليللخلللللة فلل�طللمللللللللة بنت 
الن�صل�ئي  الحتللل�د  رئي�صلة  مللبللللل�رك، 
ملوؤ�ص�صة  الأعلللللى  الرئيلل�صة  الللعللللل�م، 
املجل�س  رئي�صة  الأ�صرية،  التنميلللللة 
الأعلللللللى للللالأملللوملللة والللطللفللولللة اأم 
اأبوظبي  الللتللي عللقللدت يف  الإمللللل�رات 
دي�صمرب   13-12 الللفللرة  خلللالل 
الري�دة  لللهللذه  تللعللزيللزا   ،2016
كللونللهلل� قللمللة غلللري ملل�للصللبللوقللة ع�ملي�ً 
وتعد الأوىل من نوعه� على �صعيد 
ب�لنظر  الللللدويل  اللللربملللل�ين  الللعللمللل 
ق�دة  مللن  فيه�  امل�ص�ركني  عللدد  اإىل 
حكوميني  وملل�للصللوؤولللني  �صي��صيني 
وروؤ�لللصللل�ء منظم�ت  خلل��للس  وقللطلل�ع 
و�صب�ب،  دولية وعلم�ء وخمرعني 
حللليلللث �للللصلللل�رك فللليلللهللل� نلللحلللو 100 
�صخ�صية ع�ملية ب�رزة، و”1000” 
اأنح�ء  ك�فة  من  وم�ص�ركة  م�ص�رك 
ميثلون  بلللرملللل�ين  و400  اللللعللل�مل، 
عربي،  برمل�ين  و100  دولللة،   50
حوار  اأول  يف  ال�صب�ب  مللن  و200 
و�صب�ب  اللللربملللل�نللل�ت  رئلليلل�للصلل�ت  بلللني 
الع�مل، لتكون القمة منوذج� رائدا 
يف الطرح والنت�ئج ومن�صة للحوار 
�صعوب  تللطلللللعلل�ت  مللع  يتم��صى  مبلل� 

ودول الع�مل.
الوطني  املللجللللل�للس  جنلللل�ح  ويللجلل�للصللد 
اللللللللذي حللللر�للللس خالل  الحتللللللللل�دي 
ع�صر  ال�ص�د�س  الت�صريعي  الف�صل 
الدبلوم��صية  تفعيل  على  احللل�يل 
اللللربملللل�نللليلللة وتلللعلللزيلللز تللوا�للصللللله مع 
�للللصللللعللللوب وبلللللرملللللل�نللللل�ت الللللللعلللللل�مل، يف 
الع�ملية  القمة  وتنظيم  ا�صت�ص�فة 
لرئي�ص�ت الربمل�ن�ت، املك�نة املرموقة 
به�  حتظى  التي  الطيبة  وال�صمعة 
دولة الإم�رات وم�صداقيته� ودوره� 
اللل�للصلللللمللي وحكمة  ونللهللجللهلل�  امللللوؤثلللر 
قي�دته� وجن�ح �صي��صته� اخل�رجية 
تربطه�  التي  ال�صداقة  وعللالقلل�ت 
مع خمتلف دول و�صعوب وبرمل�ن�ت 
ا�صت�صراف  يف  وريللل�دتلللهللل�  اللللعللل�مل 

امل�صتقبل.
ب�صدور  اللللقلللملللة  اأعللللملللل�ل  وتللللوجللللت 
حمل  الللللذي  اأبوظبي”،  “اإعالن 
عنوان “متحدون ل�صي�غة امل�صتقبل 
من اأجل ع�مل اأف�صل” واأكد اأهمية 
اللللركللليلللز علللللللى تلل�للصللجلليللع الحتللللل�د 
اللللربملللل�ين الللللدويل علللللى الللنللظللر يف 
امل�صتقبل  اإن�ص�ء هيكلية ل�صت�صراف 
امل�صتقبلية  اللللتلللغللليلللريات  وتللقلليلليللم 
وتلل�أثللريهلل� يف  الع�ملية  والجتلل�هلل�ت 
حلليلل�ة الللبلل�للصللر، و�للصللدد علللللى �صرورة 
التوازن  اأجللللل حتللقلليللق  مللن  الللعللمللل 
العمل  مملل�ر�للصللة  يف  اجلن�صني  بللني 
ع�م  بللحلللللول  واللللربملللل�ين  ال�صي��صي 
الإعالن اإىل متكني  ودع�   ،2030
والآلي�ت  اللوائح  وتطوير  ال�صب�ب 
لزي�دة متثيل ال�صب�ب يف الربمل�ن�ت، 
لهم  القت�ص�دي  التمكني  وتعزيز 
وال�صي��ص�ت  الت�صريع�ت  خالل  من 
تعزيز  عللن  ف�صاًل  العمل،  وخطط 
التمكني الثق�يف لل�صب�ب، من خالل 
وا�صراتيجي�ت  �صي��ص�ت  تللطللويللر 
الللتللعللللليللم، كلللحللل�ئلللط �لللصلللد قلللللوي يف 
وغري  والتطرف  الإرهلل�ب  مواجهة 

ذلك.
و اأكد “اإعالن اأبو ظبي” دور الن�ص�ء 
اللللقللل�ئلللدات وعللل�لللصلللوات املللجللتللمللع يف 
التغلب على التحدي�ت الكبرية التي 
امل�صتقبل،  ويف  ع�صرن�  يف  تواجهن� 
اجلن�صني  بلللني  املللل�لللصللل�واة  وتلللعلللزيلللز 
وتلل�للصللريللع م�ص�ركة  امللللللراأة،  ومتللكللني 
املللراأة يف ك�فة جوانب احلي�ة وعلى 
ك�فة م�صتوي�ت امل�ص�ركة ال�صي��صية، 
والق�ص�ء على التمييز والعنف �صد 
امل�ص�واة  علللدم  تللتللنلل�ول  كللملل�  املللللللراأة، 
وتنتهي  القللتلل�للصلل�ديللة  الللفللر�للس  يف 
بدعوة مهمة لإق�مة �صراكة وثيقة 
امللللراأة والللرجلل�ل لتحقيق تلك  بللني 

الأهداف.
ولتحقيق  فللل�إنللله  للللللبلليلل�ن  طللبللقلل�  و 
يللجللب على  �للصللمللوًل،  اأكلللر  جمتمع 
فللعلل�ًل يف  دوراً  تلعب  اأن  الللربمللل�نلل�ت 
على  والق�ص�ء  للتمييز،  الت�صدي 
والفتي�ت،  الللنلل�للصلل�ء  �للصللد  الللعللنللف 
امراأة  كللل  اأن  مللن  نت�أكد  اأن  ويجب 
اأنح�ء  جللملليللع  وملللراهلللق يف  وطللفللل 
يح�صلون  احلي�ة  قيد  على  الع�مل 
على  ويجب  ك�ملة،  حقوقهم  على 
الربمل�ن�ت اأي�ص� اأن تعمل على دعم 
القت�ص�دية،  والللعللدالللة  الت�ص�مح، 
وامل�ص�واة يف احل�صول على التعليم، 
القت�ص�دي  والللتللمللكللني  واللللعلللملللل 
للمراأة، وامل�ص�ركة على قدم امل�ص�واة 
ذلك  يف  مب�  ال�صي��صية،  العملية  يف 

موؤ�ص�ص�ت �صنع القرار.
ب�مل�ص�واة  “النهو�س  عنوان  وحتللت 
البي�ن  طللل�للللب  اجلن�صني”  بللللني 
اأدوار  كللل  امللللراأة يف  بللزيلل�دة م�ص�ركة 

والرق�بية  الللتلل�للصللريللعلليللة  اللللربملللل�ن 
مللللن اأجللللللل حتللقلليللق اللللللتلللللوازن بني 
العمل  مملللل�ر�للللصللللة  يف  اجللللنللل�لللصلللني 
ع�م  بللحلللللول  واللللربملللل�ين  ال�صي��صي 
ا�صتخدام  ذللللك  يف  مبلل�   ،2030
هذا  لتحقيق  النتخ�بية  احل�ص�س 
ومبراجعة  ال�صرورة،  عند  التوازن 
ل�صم�ن  اللللربملللل�نللل�ت  اخللتلل�للصلل��للصلل�ت 
عللدم وجلللود فلللوارق بللني اجلن�صني، 
اإجلللللراءات حلل�زمللة للق�ص�ء  واتللخلل�ذ 
اأ�صك�ل التمييز والعنف  على جميع 
وتعزيز  واللللفلللتللليللل�ت،  الللنلل�للصلل�ء  �للصللد 
من  للللللمللراأة  القللتلل�للصلل�دي  التمكني 
خالل مع�جلة الفجوات يف الأجور، 
وعللللدم املللل�لللصللل�واة يف احللل�للصللول على 
يف  والتحر�س  القت�ص�دية  الفر�س 
مك�ن العمل، و�صم�ن ح�صول جميع 
علللللى اخلدم�ت  والللفللتلليلل�ت  الللنلل�للصلل�ء 
اللل�للصللحلليللة والللتللعللللليللملليللة، خلل��للصللة يف 
والنزاع�ت، والعمل  اأوق�ت احلروب 
علللللى ملل�للصلل�ركللة الللنلل�للصلل�ء واللللرجللل�ل 

لتحقيق كل هذه الغ�ي�ت.
الع�مل  بللرمللل�نلل�ت  رئي�ص�ت  وجهت  و 
الع�ملية  الللقللمللة  اأعللللملللل�ل  خلللتللل�م  يف 
ر�لللصللل�للللة �للصللكللر وتلللقلللديلللر وعلللرفللل�ن 
بنت  فلل�طللمللة  اللل�للصلليللخللة  �للصللمللو  اإىل 
الن�صل�ئي  الحتللل�د  رئي�صلة  مللبلل�رك، 
ملوؤ�ص�صة  الأعلللللى  الرئيلل�صة  الللعللللل�م، 
املجل�س  رئي�صة  الأ�صرية،  التنميلللللة 
الأعلللللى لللالأمللومللة والللطللفللولللة “اأم 
الكرمية  رع�يته�  على  الإم�رات”، 
الربمل�ن�ت  لرئي�ص�ت  الع�ملية  للقمة 
املراأة  مل�صرية  الللالحمللدود  ودعمه� 
والعمل الربمل�ين ودعمه� للمراأة يف 

خمتلف من�طق الع�مل.
و وافق امل�ص�ركون يف موؤمتر منظمه 
والثق�فة  للربية  املللتللحللدة  الأمم 
الللللذي  اليوني�صكو”   “ واللللعلللللللوم 
وروؤ�ص�ء  دول  روؤ�ص�ء  مب�ص�ركة  عقد 
من   450 مللللن  واأكللللللللر  وزارات 
اأنح�ء  ك�فة  من  الن�ص�ئية  القي�دات 
الن�عمة:  “ الللقللوة  بللعللنللوان  الللعلل�مل 
يف  املراأة”  وقللللليللللل�دة  متلللكلللني  دعلللللم 
الع��صمة الفرن�صية ب�ري�س يف �صهر 
جميع  اإدراج  على  2017م،  يوليو 
امللللقلللرحللل�ت اللللتلللي تلللقلللدم بللهلل� وفد 
املجل�س الوطني الحت�دي يف البي�ن 
اخلللتلل�مللي للللللمللوؤمتللر، والللتللي ت�صهم 
اله�ئلة  الللنلل�عللمللة  الللقللوة  تللعللزيللز  يف 
للم�ص�عدة  املللللللراأة  متللتلللللكللهلل�  اللللتلللي 
يف مللواجللهللة اأكلللرب الللتللحللديلل�ت التي 

تواجه الع�مل.
اخلت�مي  الللبلليلل�ن  ت�صمني  مت  كللملل� 
“ اللللذي �صدر  اأبللوظللبللي  “ اإعلللالن 
لرئي�ص�ت  الع�ملية  “القمة  خت�م  يف 
الن�ص�ء  دور  واأكلللللللد  الربمل�ن�ت” 
اللللقللل�ئلللدات وعللل�لللصلللوات املللجللتللمللع يف 
التغلب على التحدي�ت الكبرية التي 

تواجهن� يف ع�صرن� ويف امل�صتقبل.
و دعلللللت املللللقللللرحلللل�ت الإملللل�راتلللليللللة 
اإطلللللل�ر  اإنلللل�للللصلللل�ء  علللللللى  اللللعلللملللل  اإىل 
عللل�مللللي جلللديلللد قللل�ئلللم علللللى اأهلللللداف 
وجه  علللللى  ويللركللز  للقي��س،  قلل�بلللللة 
اأكر  و�ص�ئل  التحديد على تطوير 
من  املللللراأة  متكني  لت�صريع  فع�لية 
ع�ملن�، حيث  اللل�للصللراع يف  منع  اأجلللل 
على  متزايد  ب�صكل  النق�ص�م  يعمل 
الجتم�عية  الللنلل�للصلل�طلل�ت  تللوجلليلله 
والقت�ص�دية وال�صي��صية التي تقود 
يف اأغلب اإىل العنف والتطرف، مع 
املبتكرة  الطريقة  اأن  على  الت�أكيد 
اجليدة ملع�جلة هذا الأمر تكمن يف 
الن�عمة”  القوة  “جمل�س  ت�أ�صي�س 
كم� فعلن� يف دولة الإم�رات العربية 

املتحدة.
الحت�دي  الوطني  املجل�س  و�ص�رك 
للن�ص�ء  اللللللعللللل�مللللللي  امللللللنلللللتلللللدى  يف 
الربمل�ني�ت الذي ا�صت�ص�فه جمل�س 
م�يو  �للصللهللر  يف  الأردين  الللللنللللواب 
الأردين  الللنللواب  جمل�س   2016
وعقد حتت عنوان “ املراأة يف احلي�ة 
ال�صي��صية: التقدم بخطى حثيثة “، 
الن�ص�ء  م�ص�ركة  تعزيز  اإىل  وهللدف 
�صوء  يف  وال�صي��صة  الللربمللل�نلل�ت  يف 
التقدم الللذي اأحللرزتلله امللللراأة خالل 
منطقة  يف  �صواء  امل��صية  ال�صنوات 
ال�صرق الأو�صط اأو يف خمتلف اأرج�ء 
علللر�لللس م�صرية  حلليللث مت  اللللعللل�مل، 
متللكللني املللللراأة الإمللل�راتللليلللة، وجهود 
احلكيمة  وقي�دته�  الإملللل�رات  دولللة 
احلللثلليللثللة يف متللكللني املللجللتللمللع عن 
اأمرا ح��صم�  ب�عتب�ره  املراأة،  طريق 
ال�صي��صية  املللل�لللصللل�ركلللة  تللفللعلليللل  يف 
التغيري  �للصللنلل�عللة  ويف  اللللدوللللة،  يف 

الإيج�بي يف املجتمع.
للن�ص�ء  اللللعللل�مللللي  امللللنلللتلللدى  وكللللللرم 
العربية  الإملل�رات  دولة  الربمل�ني�ت 
تقدير  �لللصلللهللل�دة  امللللتلللحلللدة مبللنللحللهلل� 
املللنللتللدى علللن فللئللة “دعم امللللللراأة يف 
لري�دته�   “ الللربمللل�نلليللة  املللنلل��للصللب 
ب�نتخ�ب اأول امراأة تراأ�س موؤ�ص�صة 
العربي  امللل�للصللتللوى  علللللى  بللرمللل�نلليللة 

ومنطقة ال�صرق الأو�صط.
ومتكينه�  بللل�مللللراأة  الهللتللملل�م  وكلللل�ن 
املجتمع  يف  الطبيعي  دورهللل�  لأخللذ 
ح��صرا يف معظم تو�صي�ت املجل�س 
تن�ولت خمتلف  والتي  تبن�ه�  التي 
املع��ص�ت  مللثللل:  املللهللمللة  الللقللطلل�علل�ت 
وال�صحة  واللللتلللوطلللني  والإ�للللصللللكلللل�ن 
واملي�ه  والللزراعللة  والعمل  والتعليم 
ال�صيد  مللهللنللتللي  يف  واللللعللل�ملللللللني 
اجتم�عية  وقللل�لللصللل�يللل�  والللللللزراعللللللة، 
واإعالمية  وبلليللئلليللة  واقلللتللل�لللصللل�ديلللة 
والللل�لللصلللوؤون الإ�للصللالملليللة والأوقللللل�ف 
وهيئة  املللل�لللليلللة،  الأوراق  و�للللصللللوق 
واملق�يي�س  للموا�صف�ت  الإمللللل�رات 

تعزز  والللللتللللي  خلللدمللليلللة،  وقللل�لللصللل�يللل� 
اجلللهللود الللراملليللة اإىل دعللم م�صرية 
ويف  اللللدوللللة،  يف  ال�ص�ملة  التنمية 
�صتى  يف  التنموية  اأهدافه�  حتقيق 

املج�لت.
وح�ز مو�صوع ال�صم�ن الجتم�عي 
املجل�س  اهللتللملل�م  علللللى  للللللمللواطللنللني 
مللنلل�قلل�للصللة مو�صوع  خلللالل  وطللل�للللب 
للمع��ص�ت  الع�مة  الهيئة  “�صي��صة 
الجتم�عية” ب�صرورة  والت�أمين�ت 
توفري الت�أمني ال�صحي للمتق�عدين 
املع��ص�ت  ق�نون  وتعديل  ولأ�صرهم 
 ”7“ رقم  الجتم�عية  والت�أمين�ت 
واأكلللد  وتللعللديللالتلله   1999 للل�للصللنللة 
الأثر  درا�صة  عمل  �صرورة  املجل�س 
لللربللط ملللدة اخلدمة  الجللتللملل�عللي 
للمراأة، و�صرورة  التق�عدي  ب�ل�صن 
التق�عدي  ب�ملع��س  الت�صخم  ربللط 
املع��س  �لللصللل�حلللب  يلللتللل�أثلللر  ل  حلللتلللى 
ادخ�ري  برن�مج  واإنلل�للصلل�ء  واأ�للصللرتلله، 
ن�صبة  ا�للصللتللقللطلل�ع  يلللتلللم  للللللمللوظللف 

معينه من راتبه اختي�ري�.
مللنلل�قلل�للصللة مو�صوع  خلللالل  وطللل�للللب 
الجتم�عية  ال�صوؤون  وزارة  �صي��صة 
الجتم�عي،  الللل�لللصلللمللل�ن  �للللصلللل�أن  يف 
بللتللعللديللل اللللقللل�نلللون الحتلللللل�دي رقم 
ال�صم�ن  �ص�أن  2001 يف  2  ل�صنة 
وعللللللدم الأخلللللللذ مبلللعللليللل�ر الأولللللويللللة 
الت�أجيل  اأو  املللنللح  قلللرار  اإ�لللصلللدار  يف 
للطلب�ت املرفوعة للجنة امل�ص�عدات 
الجتم�عية ،واإمن� يتم ال�صتن�د على 
للح�لة،  الجتم�عي  البحث  معي�ر 
وربللللط امللل�للصلل�عللدة الجللتللملل�علليللة مع 
التطورات  و  القت�ص�دية  التغريات 

الجتم�عية يف الدولة .
من�ق�صة  خللالل  املجل�س  ط�لب  كم� 
الأ�صغ�ل  وزارة  �صي��صة   “ مو�صوع 
الع�مة يف �ص�أن بن�ء امل�ص�كن ال�صعبية 
و�صي�نته�  الحتلل�ديللة  الطرق  و�صق 
وحت�صينه� “بو�صع مع�يري وخطط 
�صي�نة  لللللربامللللج  حمللللللددة  زملللنللليلللة 
مل�ص�كن  الأولللويللة  واإعللطلل�ء  امل�ص�كن 
واملطلق�ت  والأراملللللللل  اللل�للصللن  كللبلل�ر 
ع�صوات  وتلللل�للللصلللل�رك  واملللللعلللل�قللللني،. 
املللجللللل�للس اللللوطلللنلللي الحتللللللل�دي من 
خالل ال�صعبة الربمل�نية الإم�راتية 
الربمل�نية  الللفللعلل�للليلل�ت  خمللتلللللف  يف 
والإ�صالمية  والعربية  اخلليجية 
الزائرة  الللوفللود  و�صمن  والللدوللليللة 
ويلللقلللملللن بلللللللدور رائلللللللد مللللن خلللالل 
اللج�ن  خمللتلللللف  يف  علل�للصللويللتللهللن 
الرئي�صية  الأجللهللزة  اأحللد  تعد  التي 
العربية  الللربمللل�نلليللة  الحتللللل�دات  يف 

والإ�صالمية والدولية.
ويحر�س املجل�س الوطني الحت�دي 
دبلوم��صيته  تللفللعلليللل  خللللالل  ملللن 
مللواكللبللة توجه�ت  علللللى  الللربمللل�نلليللة 
وجهة  وتو�صيح  واهتم�مه�  الدولة 

الق�ص�ي�  خمللتلللللف  حللليللل�ل  نللظللرهلل� 
والتي من اأبرزه� مواجهة الإره�ب 
والعنف  التطرف  ونبذ  ومك�فحته 
بلل�أ�للصللكلل�للله و�لللصلللوره كلل�فللة واأيللللل�ً ك�ن 
والللذي يف خمتلق جوانبه  م�صدره 
يط�ل املراأة ، وتعزيز اأهداف الأمم 
املتحدة الإمن�ئية واجلهود الدولية 
بك�فة  الدولة  التزام  عن  والتعبري 
احلقوق الأ�ص��صية اخل��صة بحقوق 
الإن�ص�ن والق�ص�ء على جميع اأ�صك�ل 
التمييز �صد املراأة، وحم�ولة اإيج�د 
يت�ص�رك  بللرمللل�نلليللة  وروؤيلللللة  �للصلليلل�غللة 
احت�د  مظلة  حتت  الربمل�نيني  فيه 
جم�ل�س الدول الأع�ص�ء يف منظمة 
التع�ون الإ�صالمي ب�لراأي والت�أثري 
تواجه  التي  التحدي�ت  مواجهة  يف 

ال�صعوب الإ�صالمية.
ومتللللكللللنللللت الللل�لللصلللعلللبلللة اللللربملللل�نللليلللة 
الإملل�راتلليللة مللن اأن تللوؤثللر يف اأعم�ل 
الحتللللللل�د اللللللربملللللل�ين اللللعلللربلللي من 
وحققت  املتميزة،  اأن�صطته�  خللالل 
ال�صعبة  نت�ئج متميزة حيث قدمت 
والللللدورة  الللثلل�لللث ع�صر  املللوؤمتللر  يف 
اخلم�صني ملجل�س الحت�د الربمل�ين 
بللرمللل�نلليلل�ً مف�صاًل  تللقللريللراً  الللعللربللي 
حول اأن�صطة دعم املراأة يف الإم�رات 

العربية املتحدة.
ب�نتخ�ب  جن�ح�  ال�صعبة  حققت  و 
ال�صره�ن  عللبللداهلل  نلل�عللمللة  �للصللعلل�دة 
لرئ��صة جلنة �صوؤون املراأة والطفولة 
العربي  الربمل�ين  لالحت�د  الت�بعة 
والع�صرين  اللللللرابلللللع  امللللللوؤمتلللللر  يف 
لللالحتلل�د اللللربملللل�ين الللعللربللي الذي 
ب�ململكة  اللللربللل�ط  مللديللنللة  يف  عللقللد 
20 و21  يللومللي  املللغللربلليللة خلللالل 

م�ر�س 2017.
ع�ئ�صة  �لللصلللعللل�دة  اخلللتللليللل�ر  مت  كلللمللل� 
�للصلل�مل بلللن �للصللمللنللوه بللرئلل��للصللة جلنة 
مو�صوع  بللدرا�للصللة  خمت�صة  فرعية 
اللللللنللللل�زحلللللني واللللللالجلللللئلللللني جللللللراء 
املراأة  خ��صة  وال�صراع�ت  احلللروب 
لزي�رتهم  خللطللة  وو�للصللع  والللطللفللل 
وحتديد  و�صعهم،  على  والللوقللوف 
وتوفري  ودعمهم  م�ص�عدتهم  اآلية 
احتي�ج�تهم وذلك خالل اجتم�ع�ت 
اللللربملللل�ن الللعللربللي الللتللي عللقللدت يف 

الق�هرة خالل الع�م اجل�ري.
من  الربمل�نية  ال�صعبة  وا�صتط�عت 
خالل امل�ص�ركة يف الجتم�ع ال 25 
اإط�ر  يف  الربمل�ني�ت  الن�ص�ء  ملنتدى 
لالحت�د   136 اجلللمللعلليللة  اأعلللمللل�ل 
الللربمللل�ين الللدويل تقدمي عللدد من 
املللقللرحلل�ت والأفللكلل�ر ونللقللل جتربة 
دوللللة الإمللللل�رات يف جمللل�لت تعزيز 
املللل�لللصللل�واة بلللني اجلللنلل�للصللني، ومتكني 
للم�ص�ركة  املج�لت  املللراأة يف جميع 
التنمية  وبرامج  خطط  يف  الك�ملة 
جمل�س  وتللل�لللصلللكللليلللل  امللللل�للللصللللتللللدامللللة، 
بللني اجلن�صني  للللللتللوازن  الإملللللل�رات 
ك�صريك  املللللراأة  دور  تفعيل  بللهللدف 

اأ�ص��صي يف �صنع امل�صتقبل.
لع�صوات  مللل�لللصللل�ركلللة  اأول  وكلللل�نللللت 
املللجللللل�للس اللللوطلللنلللي الحتللللللل�دي من 
خالل ال�صعبة الربمل�نية الإم�راتية 
ع�ملية  ن�ص�ئية  برمل�نية  فع�لي�ت  يف 
يف �صهر اأبريل 2007 بعد اأقل من 
املجل�س،  اأعللملل�ل  بلللدء  مللن  �صهرين 
وذلك يف اجتم�ع الن�ص�ء الربمل�ني�ت 
فع�لي�ت  �للصللمللن  بلللل�يل  جلللزيلللرة  يف 
الل180  الل116 والدورة  اجلمعية 
للمجل�س احل�كم لالحت�د الربمل�ين 

الدويل.

•• القاهرة -وام:

اأ�ص�دت موؤ�ص�صة املراأة العربية ب�إجن�زات املراأة الإم�راتية 
واملك��صب التي حققته� مثمنة الدعم والت�صجيع الذي 

حتظ به ابنة الإم�رات من فبل القي�دة الر�صيدة.
و تقدمت موؤ�ص�صة املراأة العربية يف بي�ن اأ�صدرته ام�س 
 28 الإم�راتية” الذي ي�ص�دف  املللراأة  “يوم  مبن��صبة 
الإم�راتية  املللراأة  اىل  ب�لتهنئة  علل�م  كل  من  اأغ�صط�س 
ب�ملك��صب  م�صيدة  والعط�ء  العمل  �ص�ح�ت  جميع  يف 
حممد  وا�ص�ر  امل��صية.  ال�صنوات  خالل  حتققت  التي 
ان  اإىل  العربية  املللراأة  ملوؤ�ص�صة  الع�م  الأمللني  الدليمي 
الحتف�ل بيوم املراأة الإم�راتية لهذا الع�م ي�أتي و قد 

متلليللزت امللللراأة يف جمللل�لت عللديللدة مللن خللالل متتعه� 
بحقوقه� القت�ص�دية يف العمل املت�ص�وي مع الرجل .

م�صيدا بنج�ح�ت املراأة املبهرة ومثمن� اهتم�م الدولة 
والت�صريع�ت  ال�صي��ص�ت  بلل�إقللرار  ال�صي��صية  وقي�دته� 

التي تعزز املك�نة الرفيعة للمراأة الإم�راتية.
وعرب الأمني الع�م ملوؤ�ص�صة املراأة العربية عن التقدير 
الع�يل والعتزاز الكبريين مل� قدمته “ اأم الإم�رات” 
الحت�د  رئي�صة  مللبلل�رك  بللنللت  فلل�طللمللة  ال�صيخة  �صمو 
الللنلل�للصلل�ئللي الللعلل�م الللرئلليلل�للصللة الأعلللللللى ملللوؤ�للصلل�للصللة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الأ�صرية 
من مب�درات لتمكني املراأة و تعزيز دوره� ومك�نته� ..

مللنللوهلل� انللله يللحللق لمللتللنلل� الللعللربلليللة ان تللفللخللر ب�صمو 

ت�صريع  يف  ا�صهمت  التي  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 
منوه�  للللللمللراأة..  الفع�لة  وامل�ص�ركة  التمكني  عملية 
اأعلى  الإملل�رات  التوايل حتتل  الث�لثة على  لل�صنة  انه 
العمل  وقلللوة  الللقللرار  �صنع  هيئ�ت  يف  م�ص�ركة  ن�صبة 
عن  اللل�للصلل�در  ال�صنوي  التقرير  بح�صب  القللتلل�للصلل�دي 
مركز درا�ص�ت م�ص�ركة املراأة العربية الت�بع للموؤ�ص�صة 
مم� يعطي دولللة المللل�رات ريلل�دة وتن�ف�صية كبرية يف 

هذا امل�صم�ر .
واأ�ص�د الدليمي بجهود الدولة املوجهة مل�صلحة املراأة 
املح�فل  يف  وامللل�للصلل�ركللة  وال�صحة  التعليم  جللوانللب  يف 
الللدوللليللة والإقللللليللملليللة ..منوه�  واملللنلل�بللر واملللنللتللديلل�ت 

ب�ملن��صب الرفيعة التي تبواأته� املراأة الإم�راتية.

موؤ�ص�صة املراأة العربية ت�صيد ب�إجن�زات ومك��صب املراأة الإم�راتية

•• مكة املكرمة -وام: 

اأعلنت الهيئة الع�مة لالإح�ص�ء ال�صعودية اأن عدد القوى الع�ملة 
يف  الرحمن  ل�صيوف  والإ�صع�فية  ال�صحية  اخلللدملل�ت  تقدمي  يف 
مو�صم حج هذا الع�م بلغ نحو 31 األف� منهم 6916 من من�صوبي 
وزارة ال�صحة وهيئة الهالل الأحمر ال�صعودي من ال�صيدات ف�صال 
من�صوبي  من  ال�صحية  اخلدم�ت  تقدم  التي  الع�ملة  القوى  عن 
القط�ع�ت الأمنية والع�صكرية يف حني بلغ اإجم�يل الفرق الطبي 

املوجودة يف امل�ص�عر خالل فرة احلج 194 فريق� طبي� يعملون 
عدد  اأن  واأو�للصللحللت  اإ�صع�في�.  فريق�   550 ج�نب  اإىل  امللليللدان  يف 
امل�صت�صفي�ت الع�ملة بلغ 17 م�صت�صفى داخل مكة املكرمة وامل�ص�عر 
ب�لإمك�ني�ت  جمللهللزا  �صحي�  مللركللزا   135 جلل�نللب  اإىل  املللقللد�للصللة 
داخل  ميدانية  فرقة  و59  ك�فة  والإ�صع�فية  والطبية  ال�صحية 
عن�ية  كللوحللدات  تعمل  �صغرية  اإ�للصللعلل�ف  �للصلليلل�رة   100 و  امل�ص�عر 
الللطلل�رئللة يف  الإ�للصللعلل�فلليللة  مللع احلللل�لت  للتع�مل  مللركللزة متحركة 

امليدان بج�نب 80 �صي�رة اإ�صع�ف كبرية ع�لية التجهيز.

ال�صحية  اخلدم�ت  يقدمون  األف�   30
والإ�صع�فية للحج�ج هذا الع�م
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•• اأبوظبي-وام:

الرميثي  حممد  مللرمي  �صع�دة  اأكلللدت 
الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  علل�م  مدير 
ب�لرع�ية  حللظلليللت  الإملللللل�رات  ابللنللة  اأن 
املوؤ�ص�س  عهد  منذ  والهتم�م  والدعم 
الراحل والدن� ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 

طيب اهلل ثراه.
يوم  كلللللللملللة مبللنلل��للصللبللة  يف  وا�للللصلللل�فللللت 
الر�صيدة  القي�دة  ان  الإم�راتية  املللراأة 

ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
الللدولللة حفظه اهلل  رئلليلل�للس  نللهلليلل�ن  اآل 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  واأخلليلله 
بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه 
اهلل و�للصلل�حللب اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ حممد 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زايللد  بن 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
ال�صيوخ  اللل�للصللمللو  اأ�للصللحلل�ب  واإخللوانللهللم 
اأع�ص�ء املجل�س الأعلى حك�م الم�رات 

اأخذ بيد  الذي  النهج  ا�صتمرت يف ذات 
اآفللل�ق �ص��صعة  امللللراأة يف الملللل�رات نحو 
من العمل اجل�د وامللهم واملتميز الذي 
املحلي والإقليمي  التقدير  ن�لت عليه 
والدويل وتبواأت اأرفع املن��صب وتّولت 
الللكللربى يف كلل�فللة املواقع  امللل�للصللوؤوللليلل�ت 
اإللليللهلل� علل�ملللللة مبدعة  الللتللي انللتلل�للصللبللت 
الوطنية  بهويته�  ومللعللتللزة  وملتزمة 

والإ�صالمية.
املن��صبة  هلللذه  يف  الللرملليللثللي:  قلل�لللت  و 

العزيزة على قلب كل امللراأة يف وطني 
اأتقدم  اأن  وي�صعدين  ي�صرين  الللغلل�يل 
ال�صكر  وعلللظللليلللم  الللتللهللنللئللة  بللخلل�للل�للس 
والللتللقللديللر ملللن جعلت لبللنللة الإملللل�رات 
وهو  الع�ملية  الأيلل�م  بني  مييزه�  يوم�ً 
يوم املراأة الإم�راتية الذي ي�أتي تقديراً 
ال�صيخة  �صمو  الإم�رات”  اأم   “ مللن 
فلل�طللمللة بللنللت مللبلل�رك رئلليلل�للصللة الحت�د 
الن�ص�ئي الع�م الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
املجل�س  رئلليلل�للصللة  الأ�لللصلللريلللة  الللتللنللملليللة 

الأعلللللللى لللالأمللومللة والللطللفللولللة لبنة 
الإمللل�رات وم� حققته من اإجنلل�زات يف 

ك�فة املي�دين.
املراة  بيوم  الحتف�ل  ان  اىل  وا�للصلل�رت 
هلللذا اللللعللل�م يللتللملليللز بلللل�أن �للصللعلل�ره ي�أتي 
الذي   2017 �صع�ر ع�م  انطالق�ً من 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب  اأعلنه 
ارت�أت  حيث  للخري  علل�ملل�ً  اهلل  حفظه 
الع�م  �صع�ر هللذا  اأن يكون  اأم المللل�رات 
والعط�ء”  اخلري  يف  �صريك  املللراأة   “

تقدمه  �صموه� مب�  من  اإميلل�نلل�ً  وذلللك 
وم�ص�ريع  مب�درات  من  الإمللل�رات  ابنة 
حتمل �ِصمَة اخلري وتعّزز قيمة العط�ء 
اإن  �صموه�  اكلللدت  حيث  املللجللتللمللع..  يف 
املراأة الإم�راتية ج�هزة لكل فعِل خري 
وقدرات  مواهب  من  اهلل  اأعط�ه�  مب� 
فقد �ص�همت ابنة الإملل�رات يف الكثري 
الإنلل�للصلل�نلليللة واخلريية  امللل�للصلل�ريللع  ملللن 
الأفع�ل  مللن  تعترب  التي  والتطوعية 
واملراأة  الإمللل�رات  اأبللنلل�ء  لللدى  الأ�صيلة 

خ��صًة منذ الأزل.
كلمته�  الللرملليللثللي  مللللرمي  واخللتللتللمللت 
م�صرية اىل ان الإعالن عن ع�م اخلري 
ب�عتب�ره� �صريك يف  املللراأة  و�صع�ر يوم 
اخلللري والللعللطلل�ء جلل�ء لللري�للّصللخ مفهوم 
يف  امللللراأة  ودور  الجتم�عية  امل�صوؤولية 
يف  رئي�س  �صريُك  ب�عتب�ره�  تعزيزه� 
مهم  وداعللم  ال�ص�ملة  التنمية  م�صرية 
دولة  حكومة  تطلقه�  التي  للمب�درات 

الم�رات حفظه� اهلل.

مرمي الرميثي: املراأة الإم�راتية �صريك ف�عل يف اخلري والعط�ء وم�صرية التنمية ال�ص�ملة

ي��وم امل��راأة الإم�راتي��ة يج�ص���د منج���زات وط���ن
•• اأبوظبي-وام:

حتت �صع�ر “ املراأة �صريك يف اخلري 
الم�رات  دولللة  حتتفل  والعط�ء” 
املتحدة غدا الثنني بيوم  العربية 
املللللللراأة الإمللل�راتللليلللة بللرعلل�يللة �صمو 
ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة 
الرئي�صة  الللعلل�م  الن�ص�ئي  الحتللل�د 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلللللى 
لالأمومة  الأعلللللى  املجل�س  رئي�صة 

والطفولة “اأم الإم�رات«.
وكلللل�نللللت �للصللمللوهلل� قللللد اعلللللللنلللت عن 
يف  �للصللريللك  “املراأة  �للصللعلل�ر  اخللتلليلل�ر 
الع�م  لللللهللللذا  والعط�ء”  اخللللللري 
تللعللبللرياً عللن الحللتللفلل�ل بلليللوم املراأة 
الإملللل�راتلللليللللة اللللللذي يللل�لللصللل�دف 28 
اأغ�صط�س من كل ع�م وذلك اإمي�ن�ً 
بلل�أهللملليللة ملل�للصلل�هللملل�ت بللنلل�ت الوطن 
ودورهن يف جهود التنمية ورف�هية 
البالد وتقديراً وتكرمي�ً مل� قدمنه 
لدعم م�صرية الدولة داخل الوطن 

وخ�رجه.
تلل�للصللريللح له�  �للصللمللوهلل� يف  وقللل�للللت 
ذلك  اإن  ال�صع�ر  لالإعالن عن هذا 
املراأة  دور  عن  �ص�دق�ً  تعبرياً  يعد 
وقدرته� على التف�عل مع املب�درات 
املللتللعللددة يف الللدولللة وبلللذل العط�ء 
مع  وم�ص�ركته�  يحت�جه  مللن  لكل 
املجتمع رجلل�ًل ون�ص�ء  جميع فئ�ت 
لإجنلللل�ح عللل�م اخللللري اللللذي اأطلقه 
خليفة  اللل�للصلليللخ  اللل�للصللمللو  �للصلل�حللب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايلللد  بللن 

حفظه اهلل.
وكلللل�نللللت �لللصلللملللوهللل� خلل�للصلل�للصللت 28 
يوم�  علللللل�م  كلللللل  ملللللن  اأغللل�لللصلللطللل�لللس 
للمراأة الإم�راتية ومن��صبة وطنية 
التي  واملك��صب  الإجنلللل�زات  لر�صد 
ت�ريخ  مللع  تللزامللنلل�  امللللللراأة  حققته� 
تلل�أ�للصلليلل�للس الحتلللللل�د الللنلل�للصلل�ئللي ع�م 
الر�صمي  املللمللثللل  للليللكللون   1975
للللللمللراأة الإملل�راتلليللة وذللللك اعتزاز 
مبلل� اأجنللزتلله خللالل فللرة ق�صرية 
على جميع ال�صعد خ��صة ال�صعيد 

العلمي.
امللللراأة  “يوم  بللل  الحللتللفلل�ل  وي�صلط 
احل�لية  بللللدورتلللله  الإم�راتية” 
الم�راتية  امللللراأة  دور  على  ال�صوء 
وقلللدراتلللهللل� وحلل�للصللورهلل� املللملليللز يف 
ي�صلط  انلللله  اىل  ا�للصلل�فللة  املللجللتللمللع 
احل�فلة  ملل�للصللريتللهلل�  علللللى  اللل�للصللوء 
علللقلللود طويلة  مللنللذ  بللللل�لإجنللللل�زات 
امل�صرية منجزات  فقد �صهدت هذه 
نور  مللن  بلل�أحللرف  الت�ريخ  �صطره� 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  اأوىل  حيث 
اهلل  “طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بللن 

ف�ئقة  رع�ية  امللللراأة  ثراه” م�صرية 
من  متكنه�  التي  البيئة  له�  وهي�أ 
الإبداع والتميز يف جميع املج�لت 
املوؤ�ص�س  روؤيلللللة  زالللللت  ول  وكللل�نلللت 
“رحمه اهلل” �صب�قة للع�صر الذي 
ك�ن فيه فقد اآمن ب�أن املراأة ن�صف 
املجتمع واأن املجتمع الذي ل ت�أخذ 
عن  بعيدا  يظل  دورهللل�  املللللراأة  فيه 

التقدم والزده�ر.
وق�لت �صع�دة اأمل العفيفي الأمني 
يف  الربوية  خليفة  جل�ئزة  الع�م 
تلل�للصللريللح لللوكلل�لللة اأنلللبللل�ء المللللل�رات 
“وام” حتظى املراأة الإم�راتية بكل 
رعلل�يللة واهللتللملل�م مللن قللبللل القي�دة 
لدوره�  اإدراكللللللل�ً  وذلللللك  الللر�للصلليللدة 
النه�صة  يف  اأ�لللصللل��لللصلللي  كللل�لللصلللريلللك 
املجتمع  ي�صهده�  الللتللي  التنموية 
يف جميع املج�لت وقد جعلت هذه 
اأ�ص��صي�ً يف  ركن�ً  املللراأة  الرع�ية من 

بن�ء املجتمع.
احلبيبة  دولتن�  فخر  عن  واعربت 
الوطني  املجل�س  ب�أن تتوىل رئ��صة 
الحتللللللللللللل�دي ملللللعللللل�يل اللللللدكلللللتلللللورة 
امللللراأة  ان  م�صيفة  القبي�صي  اأملللل 
اآف�ق  اأم�مه� كل  الم�راتية مفتوح 
املللعللرفللة والإبللللداع والبللتللكلل�ر �صواء 
الللعللمللل ولللديللنلل� يف  اأو  الللتللعللللليللم  يف 
يف  متميزة  جتربة  الغ�لية  دولتن� 
الوزيرة  املللراأة  فهن�ك  ال�صدد  هللذا 
واملراأة ال�صفرية واملديرة التنفيذية 

وغريهن يف جميع املج�لت .
اأم الإمللللللل�رات  �للصللمللو  وللللقلللد هللليللل�أت 
اأ�صب�ب  كلللل  الإملللل�راتلللليللللة  للللللللملللراأة 
جعلن�  مملللل�  واللللتلللملللكلللني  اللللنلللجللل�ح 
اأملل�م منللوذج فريد مل�صرية املللراأة يف 
املنطقة والع�مل واإن مب�درات �صمو 
ت�صت�صرف من  والللتللي  الإملللل�رات  اأم 
للمراأة  م�صرق�ً  م�صتقباًل  خالله� 
رمزاً  �صموه�  متثل  اإذ  الإملل�راتلليللة 

اأ�صياًل يف م�صرية الوطن ونه�صته 
وازده�ره .

عن  هن�  نتحدث  “عندم�  وقلل�لللت 
متلللكلللني املللللللللراأة الإملللل�راتلللليللللة وعن 
التحدي�ت ف�إنه تربز اأم�من� ق�عدة 
عري�صة من املنجزات التي حتققت 
والللتللي علللززت مللكلل�نللة املللللراأة والتي 
جت�وزت التحدي�ت بل وال�صعوب�ت 
جمتمع�ت  يف  املللراأة  تواجهه�  التي 
اأخللللللرى ونلللحلللن وهلل احللللملللد فللل�إن 
قي�دتن� الر�صيدة قد جنحت ومنذ 
عقود طويلة على يد والدن� الق�ئد 
املوؤ�ص�س املغفور له ب�إذن اهلل تع�يل 
ال�صيخ زايد “ طيب اهلل ثراه “ يف 
الرك�ئز  اأحلللد  امللللراأة  مللن  اأن جتعل 
الأ�ص��صية يف بن�ء املجتمع وب�لت�يل 
فللل�إنلللنللل� نلللللرى نلللتللل�ج هلللللذه الللللروؤيللللة 
املوؤ�ص�س  للللللقلل�ئللد  ال�للصللتلل�للصللرافلليللة 
ري�دته�  وتللعللزيللز  املللللراأة،  متكني  يف 

حملي�ً واإقليمي�ً ودولي�ً« .
مك��صب  هلللنللل�ك  اأن  اىل  واأ�للللصلللل�رت 
نح�صيه�  اأن  اللل�للصللعللب  مللن  كللثللرية 
مب�درات  وهللنلل�ك  امللللراأة  م�صرية  يف 
كلللللثلللللرية تللللوجللللهللللت بللللهلللل� الللللقلللليلللل�دة 
الر�صيدة نحو املراأة وقد مرت هذه 
طويلة  ت�ريخية  ملللراحللل  املللبلل�درات 
املراأة  نه�صة  جميعة  ت�أ�صي�س  منذ 
الللظللبلليلل�نلليللة ثلللم تلل�أ�للصلليلل�للس الحتلللل�د 
ت�صهده  مللل�  و�للصللوًل  الللعلل�م  الن�ص�ئي 
م�صرية املراأة اليوم من متيز وري�دة 
وم�ص�ندة  الر�صيدة  القي�دة  بدعم 
�صمو “ اأم الإم�رات “ التي ن��صرت 
العمل  ملليلل�ديللن  جللملليللع  يف  املللللللراأة 
وتعزيز  املللللراأة  والللعللطلل�ء يف متكني 
انخراط  يف  املوؤ�ص�س  الق�ئد  روؤيلللة 
املراأة الإم�راتية يف التعليم والعمل 
وبن�ء الأ�صرة وخدمة املجتمع ...... 
املراأة  التي جعلت من  الروؤية  هذه 
ل  وطنية  تنمية  يف  ف�عاًل  �صريك�ً 

الرجل.  �صقيقه�  وبني  بينه�  متيز 
احتف�لن�  مللنلل��للصللبللة  “يف  وقلللل�لللللت 
ن�صتذكر  الإمللل�راتللليلللة  امللللللراأة  بلليللوم 
ت�صحي�ت  واعلللللتلللللزاز  فلللخلللر  بلللكلللل 
اللللذيلللن قدموا  اللل�للصللهللداء الأبللللللرار 
للوطن،  فللللداء  الللذكلليللة  ارواحلللهلللم 
نربا�ص�ً  �صيظلوا  ال�صهداء  هلللوؤلء 
نهتدي به يف حي�تن� وت�صتلهم من 
الن��صئة  الأجي�ل  العطرة  �صريهم 
ويف هذا اليوم ف�إنن� جندد التحية 
الذين  ال�صهداء  لأمه�ت  والتقدير 
نكن لهم كل حمبة واإعتزاز .. رحم 
اهلل �صهداء الوطن واأ�صكنهم ف�صيح 

جن�ته.
بتقدير  الإملل�راتلليللة  امللللراأة  وحتظى 
القي�دة الر�صيدة ودعمه� املتوا�صل 
بدءا من قي�م احت�د دولة الإم�رات 
الللعللربلليللة املللتللحللدة يف عللل�م 1971 
فقد ك�ن الق�ئد املوؤ�ص�س املغفور له 
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زايللد  ال�صيخ 
نه�صة  بللل�ين  ثراه”  اهلل  “طيب 
املراأة  دعللم  على  الإمللل�رات حري�ص� 
املعوق�ت  جميع  واإزالللللة  ومتكينه� 
اأمللللل�م تقدمه�  تللقللف حلل�ئللال  الللتللي 
اأن  يف  بلللحلللقلللوقلللهلللن  والعلللللللللللراف 
يتن��صب  مب�  املللراكللز  اأعلى  يتبواأن 

مع قدراتهن وموؤهالتهن.
كللملل� ظلللللت هلللذه اللللروؤيلللة احلكيمة 
ونهج  فللكللر  يف  ومللتللجللذرة  متعمقة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
اللللدوللللة،  نللهلليلل�ن رئلليلل�للس  اآل  زايلللللد 
امللللراأة  دعلللم  فللعللزز  اهلل”  “حفظه 
اإطللالق برامج طموحة  من خالل 
لتكون  وا�صعة  اآفلل�قلل�  اأم�مه�  وفتح 
الرجل  اأخيه�  مللع  اأ�ص��صي�  �صريك� 
يف خمتلف جم�لت العمل الوطني 
ال�صي��صية  املن��صب  اأرفلللع  وتللبللواأت 
وخمتلف  والت�صريعية  والتنفيذية 
من��صب القي�دة العلي� التي تت�صل 

واتخ�ذ  ال�للصللراتلليللجلليلل�ت  بللو�للصللع 
66 يف املئة  املللراأة  الللقللرار. وت�صغل 
احلكومي  اللللقلللطللل�ع  وظللل�ئلللف  ملللن 
اأعلى  ذلللللك واحللللللدة ملللن  ويللعللتللرب 
الع�مل  اأنلللحللل�ء  جللملليللع  الللنلل�للصللب يف 
ومللللن تلللللك الللنلل�للصللبللة تلل�للصللغللل املللللراأة 
الوظ�ئف القي�دية  ب�مل�ئة من   30
العلي� املرتبطة ب�تخ�ذ القرار كم� 
اأدوار  يف  الإملل�راتلليللة  امللللراأة  ت�ص�رك 
مب�  اخللل��للس  الللقللطلل�ع  يف  خمتلفة 
يف ذلك من��صب املديرات ورائدات 
للم�ص�ريع فهن�ك 21،000 امراأة 
�للصلل�حللبللة عللمللل يف دولللللة الإمللللل�رات 

العربية املتحدة.
وبلغ متثيل املراأة يف جمل�س الوزراء 
27.5 يف املئة  بت�صكيلته اجلديدة 
وزيلللللرات جديدات   5 دخللللول  بللعللد 
8 وزراء يدخلون املجل�س  من بني 
الوزيرات يف  ليبلغ عدد  لأول مرة 

احلكومة 8 وزيرات.
كلللمللل� تلل�للصللغللل امللللللللللراأة الإملللل�راتلللليللللة 
وزارة  يف  دبلللللوملل��للصلليللة  مللنلل��للصللب 
وبلغ  الللدويل  والتع�ون  اخل�رجية 
عدد الن�ص�ء الإم�راتي�ت يف ال�صلك 
مقر  يف  والقن�صلي  الدبلوم��صي 
عدد  اإىل  ب�لإ�ص�فة   175 الللوزارة 
ال�صلك  يف  الللعلل�مللالت  الن�ص�ء  مللن 
الدبلوم��صي يف البعث�ت اخل�رجية 

لدولة الإم�رات.
زايد  ال�صيخ  للله  املغفور  ا�للصلل�د  وقللد 
بن �صلط�ن رحمه اهلل بنج�ح �صمو 
املراأة  نه�صة  فللى  ف�طمة  ال�صيخة 
ال�صيخة  اإن   “ بللقللوللله  الملل�رتلليللة 
ف�طمة جنحت يف ا�صتيع�ب اأهدايف 
اإىل  الأفك�ر  وحّولت هذه  واأفك�ري 

جت�رب ن�جحة يف كل املي�دين.
وق�ل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  نلل�ئللب  مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 

والقي�دة  “رع�ه اهلل” “ اإنني  دبي 
وكل قط�ع�ت  واحلكومة  احلكيمة 
امللللجلللتلللملللع يلللللوللللللون كلللللل اللللرعللل�يلللة 
للمراأة  والللتلل�للصللجلليللع  والهلللتلللمللل�م 
توفري  خالل  من  عموم�ً  والأ�صرة 
والإبللللداع  والللعللمللل  التعليم  فللر�للس 
املي�دين،  خمتلف  يف  له�  والتميز 
القي�دية  امللللراكلللز  اإىل  والللو�للصللول 
التي تطمح له� يف دولتن� احلبيبة 
م�صرية  مبللتلل�بللعللة  َنلللِعلللد  واإنلللنللل�   ...
العط�ء وتنمية املراأة والأ�صرة التي 
ال�صيخة ف�طمة بنت  �صمو  تقوده� 
مللبلل�رك، مللوؤكللديللن حللر�للس وقدرة 
مواجهة  علللللى  الملللللل�رات  اأم  �للصللمللو 
و�صوًل  عليه�،  والتغلب  التحدي�ت 
اإىل حتقيق الأهللداف والطموح�ت 
العلي� لالأ�صرة يف بالدن�،  الوطنية 

وتفعيل دور املراأة«.
ال�صيوخ ومع�يل  �صمو  من ج�نبهم 
ال�صيخة  جلللهلللود  ثللمللنللوا  الللللللللوزراء 
فلل�طللمللة بللنللت ملللبللل�رك فلللى تطوير 
املللللراأة الملل�راتلليللة فللى كللل املي�دين 
ه�ئلة  اإجنلللللل�زات  مللن  حققته  ومللل� 
التعليمية،  امللللجللل�لت  خمللتلللللف  يف 
امل�صتمرة  �صموه�  جللهللود  فللل�إن  لللذا 
املراأة  دور  ت�أكيد  والللالحمللدودة يف 

ت�صتحق الثن�ء والتقدير.
بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  قلل�ل  فقد 
نلل�ئللب حلل�كللم دبي  اآل مكتوم  را�للصللد 
اجلللهللود احلثيثة  اإن  امللل�للليللة  وزيلللر 
لأّم الإم�رات �صمو ال�صيخة ف�طمة 
بنت مب�رك تتجلى يف �صي�ق التميز 
والإبلللداع التي قلل�دت به� بكل همة 
ومث�برة العمل الن�ص�ئي يف الدولة، 
ملللبلل�دراتللهلل� يف جمللل�ل تعليم  وكلللل�ن 
اأكلللرب الأثلللر يف متكينه� من  امللللراأة 
بواجب�ته�  اللللوفللل�ء  اإىل  الرتلللقللل�ء 
الوطنية وتك�مله� مع الرجل، مم� 
التي  ال�ص�ملة  النه�صة  يف  �ص�هم 

ن�صهد مالحمه� ونت�ئجه�.
بن  نهي�ن  ال�صيخ  مع�يل  قلل�ل  كم� 
الثق�فة  وزيللللر  نللهلليلل�ن  اآل  ملللبللل�رك 
بف�صل  انللللللله  املللللعللللرفللللة  وتلللنلللمللليلللة 
التوجه�ت احلكيمة ل�صمو ال�صيخة 
حت�صنت  ملللللبللللل�رك  بلللنلللت  فللل�طلللملللة 
للمراأة  املللخللتلللللفللة  اخلللل�لللصللل�ئللل�لللس 
واقت�ص�دي�ً  �للصللحلليلل�ً  الإملللل�راتلللليللللة 
وثللقلل�فلليلل�ً، كم� حققت  واجللتللملل�علليلل�ً 
اإجن�زات ه�ئلة يف خمتلف املج�لت 
�صموه�  جهود  فلل�إن  لذا  التعليمية، 
ت�أكيد  يف  والللالحمللدودة  امل�صتمرة 
دور املراأة ت�صتحق الثن�ء والتقدير. 
ال�صيخة  مع�يل  ق�لت  ج�نبه�  من 
وزيرة  الق��صمي  خلل�لللد  بنت  لبنى 
ال�صيخة  �صمو  ان  للت�ص�مح  دوللللة 
اأ�ص��ص�ً  بنت مب�رك غر�صت  ف�طمة 
نللراه من نه�صة  للمراأة وم�  متين�ً 
ووجوده�  الللليلللوم  للللللمللراأة  �للصلل�ملللللة 
اإل ثمرة  املللجلل�لت ملل� هللو  يف �صتى 
جللهللودهلل� للل�للصللنللوات عللديللدة، ف�بنة 
ودعمه�  لف�صله�  مدينة  الإمللل�رات 
دور  حللول  املف�هيم  بتغري  امل�صتمر 
الع�مة. وج�ء يوم  املللراأة يف احلي�ة 
العظيمة  الإنلل�للصلل�نللة  لللهللذه  الللوفلل�ء 
يف  الن�ص�ئية  احلللركللة  قللل�دت  الللتللي 
الللدولللة بكل ثللبلل�ت واقللتللدار، حيث 
بعيد  الحللتللفلل�ل  الأملللة يف  منحته� 
الأم ع�م 2005 لقب اأم الإم�رات، 
واخل�ص�ل  الأخلللللالق  مللنللبللع  لأنللهلل� 
احلميدة الذي ارتوت ابنة الإم�رات 
منه، كم� ك�نت له� م�صدراً ومعين�ً 

للعلم واملعرفة.
كم� اكدت جاللة امللكة �صوفي� دي 
بوريون ملكة ا�صب�ني� اإن الدور الذي 
تقوم به �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 
رع�ية  و  املللراأة  دور  لتنمية  مب�رك 
الطفل يف دولللة الإمللل�رات العربية 
ال�صدى على  اأف�صل  يلقى  املتحدة 

منتدي�ت  يف  و  الللعلل�ملللي  امللل�للصللتللوى 
و  امللللللللراأة  للللرعللل�يلللة  امللللتلللحلللدة  الأمم 
الطفولة فيم� ق�لت ال�صيخة نعيمة 
ال�صب�ح : نحن جميع�ً حمظوظ�ت 
الإملل�رات للمراأة، ونعترب  اأم  بدعم 
ونفخر  جميع�ً،  لن�  قللدوة  �صموه� 
الللتللي تتحقق  بلللل�لإجنلللل�زات  دائلللمللل�ً 
اآخر  الللواقللع علل�ملل�ً بعد  اأر�لللس  على 
واملراأة  للفت�ة  �صموه�  دعللم  بف�صل 
الري��صية على  واملللراأة  علل�م،  ب�صكل 
وجه التحديد، ولي�س بجديد على 
اختي�ره�  يتم  اأن  الإم�رات”  “اأم 
الللعللريللقللة، مثلم�  اجلللل�ئلللزة  للللهلللذه 
ف�زت �صموه� الع�م امل��صي بج�ئزة 

اللجنة الأوملبية الدولية.
امللكة  اجلللللاللللللة  “�ص�حبة  امللللل� 
قلللريلللنلللة جاللة  اللللعلللبلللداهلل  رانلللليلللل� 
اله��صمية”  الأردنلليللة  اململكة  ملك 
ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  اإن  فق�لت 
بللنللت مللبلل�رك تللقللوم بللجللهللود كبرية 
الأم�م  اإىل  الن�ص�ئي  العمل  لدفع 
الالزمة  الإملللكللل�نللل�ت  كلللل  وتلللوفلللري 
النهو�س  اأجل  العربية من  للمراأة 
بلل�لأعللبلل�ء املللطلللللوبللة مللنللهلل� خلدمة 
اأ�صرته� وجمتمعه� ول تّدخر �صمو 
ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك جهداً 
العربية  املللللراأة  ق�ص�ي�  مت�بعة  يف 
املراأة  دور  لتعزيز  جهوده�  وتركز 
وم�ص�هم�ته� يف جمتمع�ته� واإبراز 
ال�ص�حة  على  احلقيقية  �صورته� 
الع�ملية، واإنن� نرى ب�صم�ت �صموه� 
يف جميع اأنح�ء الوطن العربي مب� 
حتمله من ر�ص�ئل اإن�ص�نية وجهود 
رع�ية  واإن  امللللللراأة،  ودعلللم  لتمكني 

�صموه� ملنتدى املراأة والإعالم.
من ج�نبه� ق�لت “امللكة اإليزابيث 
اإن  املتحدة  اململكة  ملكة  الث�نية” 
بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  جهود 
رع�ية  خلل��للصللة يف جملللل�ل  ملللبللل�رك 
والطفولة  والأملللللوملللللة  الأ�لللللصلللللرة 
وحمللللو الأمللليلللة تللبللعللث دومللللل�ً على 
ننظر  واإنللنلل�   . والتقدير  الإعللجلل�ب 
اإليه  و�لللصلللللللت  ملللل�  اإىل  بلللل�إعللللجلللل�ب 
العربية  الإمللللل�رات  دوللللة  املللللراأة يف 
يف  وجديته�  واإ�صراره�  ال�صديقة 
العمل والعط�ء للو�صول اإىل اأعلى 
املي�دين  خمتلف  يف  العمل  مواقع 
وجن�ح  تقدم  مللن  ن�ص�هده  ملل�  واإن 
ح�صيلة  هلللو  الإمللل�راتللليلللة  للللللللملللراأة 
ال�صيخة  للل�للصللمللو  مللتلل�للصللل  جلللهلللد 
ف�طمة على مدى اأكر من ثالثة 
ق�در  جيل  ت�أهيل  ا�صتهدف  عقود، 
علللللى الللنللهللو�للس بلللدوللللة الإملللللل�رات 
التعليمية  امللللجللل�لت  خمللتلللللف  يف 

والثق�فية والعلمية واحل�ص�رية.

•• اأبوظبي-وام: 

للرق�بة  اأبللللوظللللبللللي  جللللهلللل�ز  اأوىل 
الغذائية اهتم�م� كبريا بدعم املراأة 
اعتالء  مللن  ومتكينه�  الإمللل�راتللليلللة 

املن��صب القي�دية .
% من   100 امللللواطلللنللل�ت  وتلل�للصللغللل 
املن��صب القي�دية الن�ص�ئية ب�جله�ز 
موظفة   400 نللحللو  يلل�للصللم  اللللللذي 
�صمن فريق عمله اأكر من 96 % 
منهن مواطن�ت بينهن 27 موظفة 

يحملن درج�ت علمية علي�.
الإملللل�رات  اأنللبلل�ء  وكلل�لللة  وت�صتعر�س 
ر�ص�ئل  الللتللقللريللر  هللللذا  يف  “وام” 
املللواطللنللة يف  الن�ص�ئية  الللكللوادر  مللن 
الغذائية  للللللرقلل�بللة  اأبللوظللبللي  جللهلل�ز 
ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  اإىل  موجهة 
بنت مب�رك رئي�صة الحت�د الن�ص�ئي 
ملوؤ�ص�صة  الأعلللللللى  الللرئلليلل�للصللة  اللللعللل�م 
املجل�س  رئي�صة  الأ�للصللريللة  التنمية 
الأعلللللى لللالأمللومللة والللطللفللولللة “ اأم 
الإم�رات” مبن��صبة الحتف�ل بيوم 
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اأغ�صط�س من كل ع�م.
اأكلللللدت مللللوزة �صهيل  فللمللن جلل�نللبللهلل� 
التنفيذي  املللديللر  املللهللريي  حمللمللد 

لقط�ع ال�صي��ص�ت والأنظمة يف جه�ز 
يوم  اأن  الغذائية  للرق�بة  اأبوظبي 
ا�صتثن�ئية  مب�درة  الإم�راتية  املللراأة 
التي عودتن�  الللرائللدة  املللبلل�درات  من 
بنت  فلل�طللمللة  ال�صيخة  �صمو  عليه� 
مب�رك “ اأم الإم�رات” والتي عكفت 
دائلللمللل� علللللى رعللل�يلللة ملل�للصلل�لللح املللللراأة 
املراتب  اأعلللللى  لللتللتللبللواأ  وت�صجيعه� 

وبجدارة.
بلل�أم الإم�رات  “ اإنللنلل� نعتز  وقلل�لللت : 
الإم�راتية  للللللمللراأة  قلللدوة  ف�صموه� 
ورائلللللللللدة تلل�للصللهللم يف دعلللللم ورعللل�يلللة 
الللهلل�دفللة اخللل��للصللة ب�ملراأة  امللللبللل�درات 
يف املج�لت ك�فة ك�لتعليم وال�صحة 
والعمل  امللللجلللتلللملللعللليلللة  واللللتلللنلللمللليلللة 
التطوعي وت�صجيع الإبداع والبتك�ر 

والإجن�ز يف خمتلف املي�دين.
واأو�للصللحللت الللدكللتللورة مللرمي ح�رب 
لقط�ع  التنفيذي  املدير  ال�صويدي 
للرق�بة  اأبوظبي  جه�ز  يف  الرق�بة 
النه�صة  مللل�لللصلللرية  اأن  اللللغلللذائللليلللة 
ال�ص�ملة التي تعي�صه� الإم�رات هي 
والهتم�م  العظيمة  اجلللهللود  نللتلل�ج 
الكبري للقي�دة الر�صيدة يف جم�لت 
اأن  اإىل  لفتة   .. الإن�ص�نية  التنمية 
اأثللبللتللت قدرته�  الإمللللل�رات  املللللراأة يف 

العمل  والإبلللللللداع يف  الإجنلللللل�ز  علللللى 
بجوار اأخيه� الرجل.

واعتزاز  بللر�للصلل�لللة حمللبللة  وتللقللدمللت 
�صمو  الإم�رات”  اأم   “ اإىل  وتقدير 
الللل�لللصللليلللخلللة فللل�طلللملللة بلللنلللت ملللبللل�رك 
مبللنلل��للصللبللة الحلللتلللفللل�ل بللليلللوم امللللللراأة 
�صموه�  تقدمه  م�  على  الإملل�راتلليللة 
الإم�راتية  ب�ملراأة  واهتم�م  دعم  من 
والطفل  وللللللللملللراأة  خلل��للصللة  بلل�للصللفللة 

حول الع�مل ب�صفة ع�مة.
و ق�لت ع�ئ�صة علي ال�ص�م�صي مدير 
قط�ع  يف  والتحليل  الإح�ص�ء  اإدارة 
للرق�بة  اأبللوظللبللي  بجه�ز  التطوير 
الغذائية اإن يوم املراأة الإم�راتية هو 
العزم  النج�ح ويوم  الثقة ويوم  يوم 

وبلوغ القمم .
م�صرية اإىل اأن �صمو ال�صيخة ف�طمة 
وقلب  قلوبن�  تعي�س يف  بنت مب�رك 

كل امراأة ب�لع�مل.
“احتوتني  �للصللمللوهلل�  اإن  اأ�للصلل�فللت  و 
اأزري  مللللن  و�للللصللللدت  تلللخلللرجلللي  يلللللوم 
وال�صالم  مب�ص�فحته�  وكللرمللتللنللي 
المتي�ز  على  ح�صويل  عند  عليه� 
ملللع مللرتللبللة الللل�لللصلللرف الللثلل�نلليللة عن 
امللل�جلل�للصللتللري والللبللكلل�لللوريللو�للس وظل 
هذا ال�صعور ب�لمتن�ن له� يرافقني 
املهنية  حلليلل�تللي  ملللراحلللل  جللملليللع  يف 

وال�صخ�صية«.
�صعب�ن  رول  الللللدكللللتللللورة  وقلللل�لللللت 
اإبلللراهللليلللم حلل�للصللن - الللتللي تللعللد اأول 

ح��صلة  اإملل�راتلليللة  بيطرية  طبيبة 
التنفيذي  امللل�جلل�للصللتللري  درجللللة  علللللى 
من  اللل�للصللحلليللة  اللللرعللل�يلللة  اإدارة  يف 
املراأة  اإن   - اأبوظبي  زايللد يف  ج�معة 
الإم�راتية جت�وزت مرحلة امل�ص�ركة 
اللللللريللللل�دة  ملللرحلللللللة  اإىل  اللللفللل�علللللللة 
تللقللدم من  ال�صفوف مبلل�  وتللقللدمللت 

روؤى مبتكرة مبدعة.
املللللراأة  حققته  ملل�  اأن  اإىل  واأ�لللصللل�رت 
الإم�راتية منذ �صنوات الت�أ�صي�س اإىل 
�صنوات الن�صج واكتم�ل احللم يبدو 
بلل�للصللرعللتلله وكللملل�للله وعمقه  مللتللفللردا 
ب�ملق�رنة بتج�رب  ودرجللة جتذره ل 
قريبة فقط بل على م�صتوى الع�مل 

اأي�ص�.

وق�لت �صالمة �صهيل املهريي مدير 
الت�بعة  البيطرية  املختربات  اإدارة 
الغذائية  للرق�بة  اأبللوظللبللي  جلللهلل�ز 
املللراأة الإم�راتية فخر لبنة  اإن يوم 
الإمللللل�رات الللتللي حظيت مبللكلل�نللة مل 
حتظ به� املللراأة يف كل اأنح�ء الع�مل 
رع�ية  بف�صل  كله  وهلللذا  املتح�صر 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 
للمراأة  الللدائللم  وحثه�  وت�صجيعه� 
ونه�صة  حللل�لللصللل�رة  بلللللل�أن  واإميلللل�نللللهلللل� 
والن�ص�ء  بلل�لللرجلل�ل  تبنى  الأوطللللل�ن 

على حد �صواء.
واأ�ص�فت اإن املراأة يف الإم�رات تفخر 
وتللعللتللز وتللثللمللن كلللل اجللللهلللود التي 
الإم�رات” للو�صول  “اأم  به�  ق�مت 

كل  علللللللى  املللللرمللللوقللللة  امللللكللل�نلللة  اإىل 
امل�صتوي�ت فلول وقوفه� الدائم مع 
املراأة وحثه� مل� و�صلت ابنة الإم�رات 

اليوم لهذه املك�نة.
وق�لت خلود ن��صر الكيومي - اإحدى 
الب�حث�ت يف جه�ز اأبوظبي للرق�بة 
ومتيزه�  جنلل�حللهلل�  اإن   - الللغللذائلليللة 
ك�ن  والعلمية  املعملية  حي�ته�  يف 
بف�صل اهلل عز وجل والدعم الكبري 
الللذي حتظى به ابنة الإمللل�رات من 
القي�دة الر�صيدة التي ك�ن له� الدور 
الإم�رتية  املللللراأة  متكني  يف  الكبري 
واحتالله� اأعلى املن��صب يف املي�دين 
ك�فة اإمي�ن� منه� بدور املراأة يف بن�ء 

ونه�صة هذا الوطن.
والمتن�ن  ال�صكر  بجزيل  وتقدمت 
بنت  فلل�طللمللة  اللل�للصلليللخللة  �للصللمللو  اإىل 
مللبلل�رك لإتلل�حللتللهلل� الللفللر�للصللة لإبلللراز 
املللراأة يف خمتلف املي�دين وهذا  دور 
الدائم  و�صعيه�  مت�بعته�  على  يدل 
لالرتق�ء ب�ملراأة الإم�راتية ومتكينه� 

يف م�صرية التنمية.
وتوجهت العنود عبد اهلل الرا�صدي 
امل�ص�تل  بلل�حللث مللتللدرب يف وحلللدة   -
جه�ز  يف  الأبللحلل�ث  حمللطلل�ت  بق�صم 
اأبوظبي للرق�بة الغذائية - ب�ل�صكر 

اجلزيل ل�صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 
لدعمه�  الم�رات”  “اأم  ملللبللل�رك 
وخ��صة  للمراأة  امل�صتمر  وت�صجيعه� 
اأنه�  اإىل  م�صرية  الإملل�راتلليللة  املللللراأة 
تفخر ب�أن تكون اأم الإم�رات القدوة 

واملثل.
وق�لت نورة �صعيد النعيمي - ب�حث 
الغذائية  للرق�بة  اأبوظبي  جه�ز  يف 
اأنلله ل  “ اأم الم�رات” علمتن�  اإن   -
فرق بني قدرات املللراأة والرجل واأن 
ن�صف  تكون  اأن  بحق  جديرة  امللللراأة 
املجتمع واأن ت�صغل بثقة ع�لية �صتى 

واأعلى املن��صب.
امللللهلللنلللد�لللصلللة �لللصلللبللل�ح حمد  وقلللل�لللللت 
املك�فحة  يف  بللل�حلللث   - اللل�للصلل�ملل�للصللي 
البيولوجية يف جم�ل وق�ية النب�ت 
مبللحللطلل�ت اأبللللحلللل�ث اجللللهللل�ز - اإنللله 
الر�صيدة  القي�دة  توجيه�ت  بف�صل 
التميز  على  ق�درين  اليوم  اأ�صبحن� 
والإبداع واإعط�ء م� هو اأف�صل دائم� 
لأن ق�دتن� غر�صوا فين� حب التقدم 
“اأم  تلل�للصللجلليللع  والإجنللللللللل�ز ل�للصلليللملل� 
ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  الم�رات” 
بنت مب�رك للمراأة وتعزيز مك�نته� 
يف جم�لت العمل ك�فة واإبراز دوره� 

يف املجتمع.

املواطن�ت ت�صغلن 100 % من املن��صب القي�دية الن�ص�ئية ب� »اأبوظبي للرق�بة الغذائية«
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•• اأبوظبي -وام:

اأكلللللد ملللعللل�يل اللللدكلللتلللور �للصلللللطلل�ن بلللن اأحلللملللد اجلللل�بلللر وزيلللر 
اأن  لللالإعللالم  الللوطللنللي  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئلليلل�للس  دوللللة 
الأهداف  الإعالمي” يدعم  للتدريب  الإم�راتي  “الربن�مج 
التي  القي�دة  توجه�ت  مع  ويتم��صى  للدولة  ال�صراتيجية 
ت�صت�صرف امل�صتقبل ويعزز دور الإعالم الإم�راتي من خالل 
متكني ال�صب�ب الإم�راتي وي�صهم يف الوقت نف�صه يف �صن�عة 
اأن الإعللالم ي�صكل ركيزة مهمة للبن�ء والتنمية  جيل يدرك 

اإطالق  مبن��صبة  للله  ت�صريح  يف  مع�ليه  وقللل�ل  امل�صتدامة. 
لأن  نتطلع  اإنن�   : الإعللالمللي  للتدريب  الإملل�راتللي  الربن�مج 
وقيمن�  الوطنية  ثوابتن�  تر�صيخ  يف  الللربنلل�مللج  هللذا  ي�صهم 
الإم�راتية الأ�صيلة واأن يوؤهل كف�ءات وطنية تنقل ر�ص�لتن� 
املبنية على العتدال والو�صطية والت�ص�مح والو�صول به� اإىل 
الع�ملية . و�صدد مع�ليه على اأن الربن�مج يعد مبث�بة خريطة 
طريق علمية متخ�ص�صة يف تنمية قط�ع الإعالم يف الدولة 
املوؤهلة  الوطنية  ب�لكف�ءات  الإعللالم  و�صي�صهم يف رفد قط�ع 
اليج�بية  الللدولللة  �للصللورة  تعك�س  الللتللي  املللللراآة  �صتكون  الللتللي 

مبلللللهلللللنللللليلللللة عللللل�لللللليلللللة 
التدريب  علللللى  تلللقلللوم 
مع�يل  ودع�  امل�صتدام. 
تعزيز  اإىل  اجللللل�بللللر 

اللل�للصللراكللة بلللني الللقللطلل�عللني احلللكللومللي واخلللل��لللس ملللن اأجل 
تو�صيع دائرة ن�ص�ط التدريب الإعالمي لل�صب�ب الإم�راتي، 
والركيز على اجلوانب التطبيقية، بهدف اإعداد جيل ب�رز 
ملم�ر�صة  الالزمة  واخلربة  املعرفة  الإعالميني ميلكون  من 

الأن�صطة الإعالمية مبهنية واحرافية ع�لية.

املجل�ش الوطني لالإعالم : الربن�مج الإم�راتي للتدريب 
الإعالمي يدعم الأهداف ال�صرتاتيجية للدولة 

»هيئة تنمية املجتمع« تختتم م�ص�ركته� يف فع�لي�ت الربن�مج ال�صيفي لن�دي دبي لأ�صح�ب الهمم

اأبوظبي للتعليم ي�صتقطب 302 مواطن للعمل يف مهنة التدري�ش

يف ختام ور�صة عمل حول مهارات تقييم االأعمال ال�صينمائية

»فن« تخت�ر جمموعة من الأطف�ل وال�صب�ب لتحكيم اإحدى فئ�ت »مهرج�ن ال�ص�رقة ال�صينم�ئي الدويل للطفل«

•• دبي-الفجر:

املجتمعية  التوعية  برن�مج  �صمن 
يف جم�ل اأ�صح�ب الهمم، اختتمت 
من  دبلللي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة 
والرع�ية  الللتللنللملليللة  قللطلل�ع  خلللالل 
الجتم�عية يف الهيئة، يف فع�لي�ت 
ينظمه  اللللذي  ال�صيفي  الللربنلل�مللج 
لأ�صح�ب  دبللي  نللل�دي  وي�صت�صيفه 
ي�  القمم  »اإىل  �صع�ر  حتللت  الهمم 

اأ�صح�ب الهمم«.
الفع�لي�ت -التي �صهدت  وت�صمنت 
من   200 وملللل�للللصلللل�ركللللة  حللل�لللصلللور 
اأمورهم-  واأوللليلل�ء  الهمم  اأ�صح�ب 
توعوية  عمل  وور�لللس  حملل��للصللرات 
تثقيفية،  حلللللواريلللللة  جللللللل�لللصللل�ت  و 
فنية  عللمللل  ور�للللس  اإىل  بلل�لإ�للصلل�فللة 
ويللللدويللللة لأ�لللصلللحللل�ب اللللهلللملللم، اإىل 
وتراثية،  ترفيهية  فللقللرات  جلل�نللب 
م�ص�بق�ت  الفع�لي�ت  تخللت  كم� 
توعوية  بيئة  يف  ري��صية  ومت�رين 

الربامج  اأقلليللمللت  كم�  ترفيهية،  و 
ين��صب  عللمللريللة مبللل�  فلللئللل�ت  وفللللق 
اإمللكلل�نلل�ت وقلللدرات وملليللول كللل فرد 

من امل�ص�ركني.
وا�لللصلللتلللهلللدفلللت الللهلليللئللة مللللن خالل 

ثلللقللل�فلللة حقوق  نلل�للصللر  ملل�للصلل�ركللتللهلل� 
اأ�للصللحلل�ب الللهللمللم، واإحلللللداث تغيري 
من  جت�ههم  النمطية  النظرة  يف 
اأفلللراد  كلل�فللة  تبني  ت�صجيع  خلللالل 
ت�صب  التي  امل�ص�واة  لقيم  املجتمع 

يف تقوية التالحم املجتمعي ورفع 
ملل�للصللتللوى الللللوعللللي، وبلللنللل�ء قللللدرات  
املللعللنلليللني، وتللفللعلليللل اللل�للصللراكلل�ت مع 
املوؤ�ص�ص�ت الأهلية، وتعزيز التن�صيق 
الللتللعلل�ون مللع خمتلف  ومللد ج�صور 

اجله�ت امل�ص�ركة.  و بهذه املن��صبة 
اإدارة  مدير  احلم�دي  مرمي  ق�لت 
التنمية  قط�ع  ومدير  ال�صن  كب�ر 
ب�لإن�بة:  الإجللتللملل�علليللة  والللرعلل�يللة 
ت�أتي امل�ص�ركة يف فع�لي�ت الربن�مج 
تفعيل اخلطط  اإطلل�ر  ال�صيفي، يف 
ال�صراتيجية للهيئة و التي تهدف 
اإىل تعزيز الوعي الجتم�عي جت�ه 
مه�راتهم  وتنمية  الهمم  اأ�صح�ب 
واملهنية  وال�صخ�صية  الجتم�عية 
 ، اليج�بي  التفكري  على  حثهم  و 
املجتمع  تنمية  هيئة  تتبنى  حيث 
مللنللظللومللة مللتللكلل�ملللللة بللفللكللر حديث 
من  م�صتمدة  جللديللدة،  ومنهجية 
اأ�صح�ب  به�  يحظى  التي  الرع�ية 
ال�صيخ  ال�صمّو  �ص�حب  من  الهمم، 
ن�ئب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئللليللل�لللس جمل�س  اللللللدوللللللة  رئللليللل�لللس 
الوزراء ح�كم دبي، رع�ه اهلل و التي 
تك�تف جميع موؤ�ص�ص�ت  تقوم على 
ال�صراتيجي�ت  تنفيذ  يف  الدولة 

اخل��صة بهذه الفئة الجتم�عية.
واإ�صع�د  رعللل�يلللة  اإن   : اأ�لللصللل�فلللت  و 
اأ�للصللحلل�ب الهمم  الأ�للصللخلل��للس ملللن 
هلللي مللهللمللة وطللنلليللة وحتلللتللل�ج اإىل 
يف  اجلهود  جميع  وت�ص�فر  تع�ون 
يتوّجب  حيث  الإملل�راتللي،  املجتمع 
علين� �صم�ن توافر ك�فة اخلدم�ت 

لأف�صل  وفللللقلللل�ً  للللهلللم  املللجللتللمللعلليللة 
املم�ر�ص�ت الع�ملية، وتوفري الفر�س 
لهم  املن��صبة  الإيللجلل�بلليللة  والبيئة 
الفع�لة  امللل�للصلل�ركللة  مللن  ومتكينهم 
ك�أفراد  املللجللتللمللع  يف  الإيللجلل�بلليللة  و 

ق�درين على التميز والإبداع. 
املجتمع  تللنللملليللة  هلليللئللة  اأن  يلللذكلللر 

الأن�صطة  من  عدد  تنظيم  توا�صل 
والللفللعلل�للليلل�ت بلل�لللتللعلل�ون ملللع عدة 
كبلدية  وخلل��للصللة  حكومية  جللهلل�ت 
الو�صل  نللللل�دي  واأكلللل�دميلللليللللة  دبلللللي، 
الللريلل��للصللي، ومللركللز تللقلل�رب لدعم 
وعللدد من  القدرات اخل��صة،  ذوي 

املتطوعني.

•• اأبوظبي-وام:

 302 للتعليم  اأبللوظللبللي  جمللللل�للس  ا�للصللتللقللطللب   
الربية  كلي�ت  خريجي  من  ومواطنة  مواطن 
يف  معلمني  للعمل  ال�صلة  ذات  والتخ�ص�ص�ت 

مدار�س اأبوظبي احلكومية.
املواطنني  املعلمني  ن�صبة  ارتللفلل�ع  املجل�س  واأكللد 
% من   52 اإىل  لت�صل  املللدار�للس احلكومية  يف 

اإجم�يل عدد املعلمني الع�ملني يف الإم�رة.
الللذي نظمه  جلل�ء ذلللك خللالل اللق�ء التعريفي 
لإعط�ئهم  اجلدد  املواطنني  للمعلمني  املجل�س 
بهم  املللنللوط  اللللدور  بلل�للصلل�أن  تف�صيلية  معلوم�ت 
لتقدمي اأف�صل املن�هج للطلبة عالوة على اآلي�ت 
ب�لعملية  الدقيقة واملتطلب�ت اخل��صة  التقييم 

التعليمية.
واأكد مع�يل الدكتور علي را�صد النعيمي مدير 
ع�م جمل�س اأبوظبي للتعليم اأن التعليم يف ظل 

الرع�ية الكبرية لقي�دة الدولة الر�صيدة ي�صري 
نحو الجت�ه ال�صحيح خ��صة يف ظل التحدي�ت 
اإىل  م�صرياً   .. املنطقة  ت�صهده�  التي  الكبرية 
حر�س القي�دة الر�صيدة على دعم املعلم املواطن 
من ك�فة الأوجه ليكون م�صتقراً ق�دراً على اأداء 
ر�ص�لته ب�ل�صكل املن��صب لإمي�نه� ب�أن ال�صتثم�ر 
من  للم�صتقبل  ا�صتثم�ر  هو  واملعرفة  العلم  يف 
قلل�درة على مواجهة  واعللدة  اأجي�ل  تن�صئة  اأجللل 
التنمية  الللعلل�للصللر ومللوا�للصلللللة ملل�للصللرية  حتللديلل�ت 

ورفعة الوطن وازده�ره.
وق�ل اإن التوطني يت�صدر ا�صراتيجية املجل�س 
يف  �للصللواًء  اأبللوظللبللي  اإملللل�رة  يف  التعليم  لتطوير 
الإدارات املدر�صية اأو اأع�ص�ء الهيئ�ت التدري�صية 
حتقيق  اأن  اإىل  ملل�للصللرياً  امللللعللل�ونلللة  واللللوظللل�ئلللف 
امللتحقني  املللواطللنللني  اأعللللداد  يف  زيلللل�دة  املجل�س 
لتوجيه�ت  تللرجللمللة  يلل�أتللي  اللللربلللوي  بلل�لللقللطلل�ع 
�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن 

للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  ويل عهد 
امل�صلحة رئي�س جمل�س اأبوظبي للتعليم وانته�ج 
امله�رات  ل�صتقط�ب  متك�ماًل  برن�جم�ً  املجل�س 

املواطنة ملهنة التعليم.
كل  دور  ب�صدة  يللقللدر  املجل�س  اأن  مع�ليه  واأكلللد 
العلم واأم�نة بن�ء الأجي�ل  من يحملون ر�ص�لة 
من  التعليم  حللقللل  يف  الللعلل�ملللللون  يتحمله  ومللل� 
اأعللللبلللل�ء يف واحللللللدة ملللن اعلللظلللم واأ�لللصلللعلللب املهن 
املجل�س ل يدخر  فللل�إن  ولللذلللك  الإطللللالق  علللللى 
وا�صف�ً  لهم  ال�صتقرار  عن��صر  توفري  يف  و�صع�ً 
املعلمني املواطنني اجلدد ب�أنهم جيل جديد من 
�صيلعبون  مهني�ً ممن  املوؤهلني  الللرواد  املعلمني 
امل�صتقبلية وفق�ً  اأ�ص��صي�ً يف تعليم الأجي�ل  دوراً 

للمع�يري الع�ملية.
البلد  تقود هذا  اأجي�ل  نريد  اإنن�  وق�ل مع�ليه 
تتميز ب�لعزة وحب الوطن حري�صة على املب�درة 
املعلمني اجلدد  على  ونعّول  والعط�ء  والإجنلل�ز 

العملية  اإجنلللل�زات جللديللدة يف  كللثللرياً يف حتقيق 
لالرتق�ء  احلقيقة  الأداة  لكونكم  التعليمية 
ب�ملجتمع وعلى اأيديكم �صيتحقق لإم�رة اأبوظبي 

خمرج�ت تعليمية اأف�صل.
املواطن  العن�صر  اأن وجود  النعيمي على  و�صدد 
للثق�فة  تللر�للصلليللخلل�ً  يللعللد  املللللدار�للللس  �للصللفللوف  يف 
والدين واللغة والإنتم�ء وميثل �صري�ن احلي�ة 
منوذج  مللن  يللقللدملله  مللل�  التعليمية  العملية  يف 
وطني يح�فظ على الهوية، والع�دات والتق�ليد 
كم� يعك�س وجود املعلمني املواطنني يف املدار�س 
القيم  مللنلله  يكت�صبون  الللطلللللبللة  اأملللل�م  منلللوذجللل�ً 
الوطنية وي�صهم يف احلف�ظ على ع�دات وتق�ليد 

املجتمع الإم�راتي.
الظ�هري  �ص�مل  حممد  �صع�دة  اأكللد  ج�نبه  من 
املدر�صية  العملي�ت  لللقللطلل�ع  التنفيذي  املللديللر 
املجل�س  للللللتللعللللليللم حلللر�لللس  اأبلللوظلللبلللي  مبللجللللل�للس 
بعملية  لال�صطالع  املعلمني  اأكف�أ  اختي�ر  على 

من��صب�ً  ت�أهياًل  منهم  اجلدد  وت�أهيل  التدري�س 
الإمللل�رة  يف  التعليم  دفللة  اإدارة  على  ي�ص�عدهم 
اأن  اإىل  ملل�للصللرياً   .. الع�ملية  املللعلل�يللري  اأرقلللى  وفللق 
التي  وامللل�للصللروعلل�ت  واخلللطللط  ال�صراتيجي�ت 
اأبوظبي للتعليم ت�صع  يتم اإطالقه� يف جمل�س 
يف  وا�صتقراره  وراحللتلله  املللواطللن  املعلم  م�صلحة 

مقدمة اأهدافه�.
و�صدد �صع�دته على اأهمية دور املعلم املواطن يف 
تعليمية  خمللرجلل�ت  نحو  املجل�س  روؤيلللة  حتقيق 
تلللواكلللب اأرقلللللى املللعلل�يللري الللعلل�مللليللة وغلللر�لللس قيم 
الهوية  وتر�صيخ  احلميدة  واأخالقهم  الأجلللداد 
اأن  اإىل  الللطللالب ملل�للصللريا  نللفللو�للس  الللوطللنلليللة يف 
على  دائللملل�ً  يحر�س  للتعليم  اأبللوظللبللي  جمل�س 
لتلبية  الإمك�ني�ت  كل  وت�صخري  املعلمني  دعللم 

احتي�ج�تهم.
واأ�ص�ر اإىل اأهمية تعزيز التك�مل وثق�فة التع�ون 
واحلوار بني املعلمني اجلدد والقي�دات املدر�صية 

والتعليمية وتر�صيخ روح الفريق الواحد والعمل 
اجلم�عي مب� ي�صمن تطوير العملية التعليمية 
عملي�ت  يف  الوطنية  اخلللربات  من  وال�صتف�دة 
مبتكرة  اأجلليلل�ل  لتخريج  والتقومي  التخطيط 

متمكنة من اأدوات القرن الل 21.
�صع�دتهم  املعلمون اجلدد عن  من جهتهم عرب 
اأبوظبي  جمل�س  لأ�للصللرة  وان�صم�مهم  ب�للق�ء 
واملعرفة  العلم  اأن  اإدراكللهللم  مللوؤكللديللن  للتعليم 
هم� اجل�صر الآمن للعبور نحو جمتمع املعرفة 
امل�ص�ركة  مللن  متكنهم  الللتللي  الأ�ص��صية  والأداة 
الذي  امل�صتقبل  جمتمع  تلل�أ�للصلليلل�للس  يف  الللفلل�علللللة 
وتوظيفه�  وتداوله�  املعرفة  اإنت�ج  على  ينه�س 

يف خمتلف جوانب احلي�ة.
واأ�ص�روا اإىل حر�صهم على اأن يكونوا قدوة ح�صنة 
�صي��صة  لتنفيذ  يبذلوا كل اجلهود  واأن  للطلبة 
لإعداد  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  وا�صراتيجية 

جيل من املواطنني متعلم ومبدع ومبتكر.

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت موؤ�ص�صة فن - للفن الإعالمي لالأطف�ل 
ل�صوؤون  الأعلللللى  املجل�س  مللقللر  يف   - والللنلل��للصللئللة 
الأ�لللصلللرة بلل�للل�للصلل�رقللة ملللوؤخلللراً، ور�للصللة عللمللل حول 
مب�ص�ركة  ال�صينم�ئية،  الأعم�ل  تقييم  مه�رات 
-10 بني  اأعم�رهم  تراوح  و�ص�ب�ً  طفاًل   37
على كيفية حتليل اأعم�ل  لتعريفهم  ع�م�ً،   19
�ص�نعي الأفالم وتقييمه�، واختي�ر الفيلم الف�ئز 
للطفل  الدويل  ال�صينم�ئي  ال�ص�رقة  مبهرج�ن 

يف فئة “اأف�صل فيلم من �صنع الأطف�ل«.
ملدة  ا�صتمرت  التي  الور�صة  هللذه  تنظيم  وجلل�ء 
ثللالثللة اأيللللل�م، �للصللمللن ا�للصللتللعللدادات مللوؤ�للصلل�للصللة فن 
لللتللنللظلليللم الللللللدورة اخللل�ملل�للصللة ملللن املللهللرجلل�ن يف 

الفرة من 8 اإىل 13 اأكتوبر 2017، والذي 
بعرو�س  غللنلليلل�ً  بللرنلل�جملل�ً  الللعلل�م  هلللذا  يت�صمن 
ب�صن�عته�،  املللتللعلللللقللة  الللعللمللل  وور�للللس  الأفللللللالم، 
التي  الإعالمية،  الفنون  اأن�صطة  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
املنطقة  و�صب�ب  اأطف�ل  تف�عل  لزي�دة  ّممت  �صُ
اإنت�ج�ً،  جوانبه�،  بجميع  ال�صينم�  �صن�عة  مع 

واإخراج�ً، وتقييم�ً. 
و�ص�رك يف الور�صة اأطف�ل وي�فعون و�صب�ب من 
املنت�صبني اإىل جمموعة من اأبرز املوؤ�ص�ص�ت التي 
فتي�ت  �صج�ي�  والي�فعني، منه�  ب�لأطف�ل  ُتعنى 
ال�ص�رقة، ومفو�صية مر�صدات ال�ص�رقة، ومراكز 
�صب�ب ال�ص�رقة، ومراكز اأطف�ل ال�ص�رقة، ومركز 
العمل  ور�صة  وعّرفت  الطفل.  لثق�فة  اجلليلة 
امل�ص�ركني على موؤ�ص�صة فن ومب�دراته� املختلفة، 

الدويل  ال�صينم�ئي  ال�ص�رقة  وم�صرية مهرج�ن 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  امل��صية،  الأعلللوام  خللالل  للطفل 
تقييم  وكيفية  ال�صينم�ئية،  الأفلللالم  نللّقلل�د  دور 
عن��صر الفيلم، ودورهم الب�رز يف جن�ح اإنت�جه.

امللل�للصلل�ركللون ثالثة  يللوم حلل�فللل �ص�هد فيه  وبللعللد 
النق�د  ن�ق�س  قلل�للصللرية،  متحركة  ر�للصللوم  اأفلللالم 
ال�صغ�ر وال�صب�ب تلك الأفالم، واخت�روا فيلمهم 
املف�صل من بينه�، ثم قدموا عرو�ص�ً تقدمييًة 
التي  امل�ص�هد  على  ال�صوء  فيه�  �صلطوا  فرديًة، 
ينبغي حت�صينه�، ووظفوا املع�رف اجلديدة التي 
لتقييم  التحكيم  جلنة  دور  لعب  يف  تعلموه�، 
ال�ص�رقة  مللهللرجلل�ن  يف  الللفلل�ئللز  الفيلم  واخللتلليلل�ر 
ال�صينم�ئي الدويل للطفل” �صمن فئة “اأف�صل 

فيلم من �صنع الأطف�ل.

وق�لت ال�صيخة جواهر بنت عبد اهلل الق��صمي، 
مهرج�ن  وملللديلللرة  “فن”،  مللوؤ�للصلل�للصللة  ملللديلللرة 
مثل  يف  للطفل:  اللللدويل  ال�صينم�ئي  ال�ص�رقة 
هذه ال�صن�عة التي تتطلب الإبداع وابتك�ر اأفك�ر 
التحليل  مللهلل�رات  ا�صتخدام  بد من  ل  جللديللدة، 
اإىل  الن��صئة  الأجلليلل�ل  توجيه  ل�صم�ن  النقدي 
ال�صينم�،  ال�صحيحة لتطوير �صن�عة  الطريقة 
فال يتوقف النقد على اإعج�ب الن�قد بفيلم دون 
والأمن�ط  لالإمك�ني�ت  اكت�ص�فه  على  بل  اآخللر، 
من  ينقل  الللتللي  املبتكرة  والطريقة  اجلللديللدة، 
اجلمهور،  اإىل  الق�صة  الفيلم  �ص�نع  خالله� 
�صمن العديد من العوامل الأخرى التي يجب 

تن�وله� وحتليله�.
النقد  يكون  اأن  ال�صروري  من  لي�س  واأ�ص�فت: 

حي�تن�،  يف  الأ�صي�ء  من  كغريه  بل  �صلبي�ً،  اأمللراأ 
التطور  يف  اإيللجلل�بلليلل�ً  دوراً  يلللللعللب  اأن  للله  ميللكللن 
املهني، وب�صكل خ��س يف جم�ل الفن، ومن املهم 
الأخللرى ب�صدر  الآراء  وتقبل  املالحظ�ت  اإبللداء 
رحللللب، و�للصللعلليللنلل� ملللن خلللالل هلللذه الللور�للصللة اإىل 
تطوير قدرة امل�ص�ركني على تن�ول اإنت�ج الفيلم 
من الن�حية الفنية، ب�لإ�ص�فة اإىل تعزيز ثقتهم 
القرار  البن�ء، واتخ�ذ  النقد  ب�أنف�صهم، وتوجيه 
الفوز  ي�صتحق  الللذي  الفيلم  لختي�ر  ال�صحيح 

ب�جل�ئزة.
وتلل�للصللم قلل�ئللمللة جلللوائلللز امللللهلللرجللل�ن �للصللبللع فئ�ت 
الأطف�ل،  �صنع  من  فيلم  اأف�صل  هي  رئي�صية، 
واأف�صل فيلم طالبي، واأف�صل فيلم ق�صري من 
واأف�صل  ق�صري،  علل�ملللي  فيلم  واأفلل�للصللل  اخلللللليللج، 

وث�ئقي،  فيلم  واأفلل�للصللل  متحركة،  ر�للصللوم  فيلم 
واأف�صل فيلم روائي طويل.

جيل  واإعلللداد  تن�صئة  اإىل  فللن  موؤ�ص�صة  وتللهللدف 
املبدعني،  وال�صينم�ئيني  الفن�نني  مللن  واعلللد 
اجلديدة  والأفللالم  الفنية  لالأعم�ل  والرويج 
التي ينتجه� الأطف�ل والن��صئة يف دولة الإم�رات 
وعر�صه� يف املهرج�ن�ت ال�صينم�ئية واملوؤمترات 
الدولية يف جميع اأنح�ء الع�مل. وت�صعى كذلك 
اإىل حتقيق هدفه� الأ�صمى الذي يتمثل يف دعم 
املهرج�ن�ت  هللذه  خللالل  مللن  املللواهللب  وت�صجيع 
ال�صعيدين  علللللى  الللعللمللل  وور�لللللس  واملللللوؤمتللللرات 
�صبكة من  ت�صكيل  اإىل  اإ�ص�فة  والللدويل،  املحلي 
ميكنهم  الذين  والواعدين  املوهوبني  ال�صب�ب 

تب�دل التج�رب واخلربات على نط�ق ع�ملي.

•• �صان �صلفادور-وام:

اأوراق  املك�صيك  يف  الللدولللة  �صفري  املنه�يل  حلل�مت  اأحمد  �صع�دة  قللدم 
اعتم�ده �صفريا غري مقيم للدولة لدى جمهورية ال�صلف�دور لفخ�مة 
الرئي�س �صلف�دور �ص�ن�صيز �صريين رئي�س ال�صلف�دور بح�صور مع�يل 
ونقل  ال�صلف�دوري.  اخل�رجية  العالق�ت  وزيللر  م�رتيني�س  هوجو 
�صع�دته خالل اللق�ء حتي�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 

دبي “رع�ه اهلل “ و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن 
ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة و�صعب دولة 
و�صعب� ومتني�تهم مبزيد من  رئي�ص� وحكومة  لل�صلف�دور  الإملل�رات 
التقدم والزده�ر. من ج�نبه حمل رئي�س ال�صلف�دور �صع�دة ال�صفري 
حتي�ته ل�ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة و�ص�حب ال�صمو ن�ئب رئي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  و  دبي  الللوزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  الدولة 
حممد بن زايد اآل نهي�ن و�صعب الإملل�رات ومتني�ته للدولة مزيدا 
من التقدم والرخ�ء.. ورحب ب�لتع�ون مع دولة الإم�رات ومتني�ته 

للعالق�ت الثن�ئية مزيدا من التطور والزده�ر.

�صفري الدولة غري املقيم يقدم اأوراق 
اعتم�ده لرئي�ش ال�صلف�دور
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عربي ودويل

فيليبو  الالجئني  للل�للصللوؤون  ال�ص�مي  املتحدة  الأمم  مفو�س  قلل�ل 
اإن على الولي�ت املتحدة والللدول الغنية الأخللرى فعل  جراندي  
املزيد لإعلل�دة توطني امله�جرين و الالجئني الذين اأجللربوا على 
مغ�درة اأوط�نهم.وق�ل جراندي يف مق�بلة مع رويرز يف مك�صيكو 
�صيتي علين� اأن نعتمد على القي�دة الأمريكية فيم� يتعلق بحم�ية 
ولي�س  ب�لفقراء  تتعلق  م�صكلة  هو  الق�صري  النزوح  الالجئني... 
اجلهد  من  املزيد  يبذلوا  اأن  الأغني�ء  من  نريد  ولكنن�  الأغني�ء 
يف حتمل ذلك العبء مع الفقراء.ويف زي�رته الأوىل اإىل املنطقة 
املك�صيك  على  اإن  جراندي  ق�ل  امل��صي  الع�م  من�صبه  توليه  منذ 
�صيم�  ل  اللجوء  وط�لبي  الالجئني  حم�ية  جم�ل  يف  املزيد  بذل 
اآلف الأ�صخ��س من  على حدوده� اجلنوبية. ويف كل �صنة يتجه 
ال�صلف�دور وجواتيم�ل وهندورا�س، وهي من بني اأفقر دول الع�مل 

واأكره� تعر�ص� للعنف، اإىل ال�صم�ل يف �صعيه� نحو حي�ة اأف�صل.
اأ�صبحت اأخطر من ال�ص�بق واأكر تكلفة خ�صو�ص�  ولكن الرحلة 
امله�جرين  على  بلل�لعللتللداء  يقومون  الللذيللن  املجرمني  وجللود  مللع 
وابللتللزازهللم واخللتللطلل�فللهللم واإجللبلل�رهللم علللللى الللبللقلل�ء خللل�رج احلدود 

الأمريكية اأثن�ء حم�ولتهم العبور عرب الأرا�صي املك�صيكية.

اإثر  حتفهم  لقللوا  اأ�صخ��س  ثم�نية  اإن  الربيط�نية  ال�صرطة  ق�لت   
ال�صريعة  الطرق  من  واحللد  على  �صغرية  وح�فلة  �ص�حنتني  ت�ص�دم 
التي  البنوك  بداية عطلة  ال�صبت يف  ام�س  الرئي�صية يف وقت مبكر 

ت�صهد زح�م� يف مطلع الأ�صبوع.
واأ�ص�فت اأن اأربعة اآخرين اأ�صيبوا يف احل�دث الذي وقع قبيل ال�ص�عة 
3.15 �صب�ح� ب�لتوقيت املحلي  يف احل�رة املتجهة جنوب� من طريق 
والواقعة على  ب�جنيل يف اجنلرا  نيوبورت  بلدة  ال�صريع قرب  اإم1 

بعد 80 كيلومرا �صم�ل غربي لندن.
“جميع ال�صح�ي� ك�نوا ي�صتقلون  وق�لت �صرطة تيمز ف�يل يف بي�ن 
اأي�ص�  ي�صتقلون  ك�نوا  امل�صت�صفى  اإىل  نقلوا  الذين  الأربعة  احل�فلة. 

احل�فلة وبينهم طفل«.
واأ�ص�فت اأنه يعتقد اأن املركبة ك�نت ق�دمة من منطقة نوتنجه�م.

واألقت ال�صرطة القب�س على رجلني هم� �ص�ئقي ال�ص�حنتني لال�صتب�ه 
يف ت�صببهم� يف احل�دث نتيجة رعونة القي�دة.

حتدت امل�صت�ص�رة الأمل�نية اأجنيال مريكل حمتجني م�ص�ك�صني ح�ولوا 
الت�صوي�س على كلمة األقته� و�صط ح�صد انتخ�بي ب�إطالق ال�ص�فرات 
وترديد هت�ف�ت ع�لية لل�صخرية منه� يف مدينة كويدلينبورج ام�س 

ال�صبت وق�لت لهم اإن ال�صيح�ت الغ��صبة لن حتل م�ص�كل اأمل�ني�.
ب�ص�أن  امل�صت�ص�رة  ل�صي��ص�ت  ب�صدة  الراف�صون  املتظ�هرون  ووا�للصللل 
الهجرة ترديد هت�ف�ت مثل ارحلي ي� مريكل وك�ذبة.. ك�ذبة طوال 
كلمته�  ن�س  وحلل�دت مريكل عن  دقيقة.   30 ا�صتمرت  التي  الكلمة 
وتعد  رابعة  بولية  للفوز  ت�صعى  التي  مريكل  مللرات.وقلل�لللت  ثللالث 
الأوفر حظ� للفوز يف النتخ�ب�ت املقررة يف 24 �صبتمرب اأيلول اأمتنى 

اأن تكونوا قد ا�صتطعتم فهم بع�س هذا رغم موا�صلتكم ال�صي�ح.
واأ�ص�فت بوجه ع�ب�س اأم�م 1500 �صخ�س البع�س يعتقد اأن م�ص�كل 
اأمل�ني� ميكن اأن حتل ب�ل�صراخ لكنني ل اأعتقد هذا واأغلب الن��س هن� 
وال�صي�ح  ال�صراخ  �صوى  ميكنه  ل  اأي�ص�.البع�س  ذلللك  يعتقدون  ل 
تقدم  من  الرغم  الطريق.وعلى  ن�صل  يجعلونن�  ندعهم  لن  لكنن� 
حزب الحت�د الدميقراطي امل�صيحي الذي تنتمي اإليه مريكل بف�رق 
ال�صراكي  الدميقراطي  احلللزب  على  الللراأي  ا�صتطالع�ت  يف  كبري 
الن�خبني املح�فظني غ��صبون لأن مريكل فتحت حدود  ف�إن بع�س 
2015.وعززت هذه  اأواخللر  اأكر من مليون لجئ منذ  اأم�م  اأمل�ني� 
امل�ص�عر املن�ه�صة ملريكل وزي�دة عدد الالجئني من �صوري� والعراق 
اأجل  البديل من  امل�صطربة من �صعود حزب  املن�طق  وغريهم� من 
اأمل�ني� الذي ينتمي لليمني املتطرف وت�صري ا�صتطالع�ت الراأي اإىل 
اأنه قد يح�صل على م� ي�صل اإىل ع�صرة ب�ملئة يف النتخ�ب�ت.ورفعت 
بع�س الالفت�ت املن�ه�صة ملريكل و�صط احل�صد وكتبت عليه� عب�رات 
واأنقذوا  مريكل  ي�  وجوهن�  عن  واغربي  امل�صلمني  اإىل  اذهبي  مثل 

الد�صتور من مريكل كم� حملت �صع�ر حزب البديل من اأجل اأمل�ني�.
ويف كلمته� ام�س اأو�صحت مريكل اأن اأمل�ني� ترحب ب�لالجئني لكنه� 
التنوع  يتكرر.وق�لت  لللن  تدفق لالجئني  مللن  حللدث  ملل�  بلل�أن  اأقلللرت 

يجعلن� اأقوي�ء يف اأمل�ني� وهذا هو م� نود ال�صتمرار فيه.

عوا�صم

مك�سيكو �سيتي

لندن

برلني

الن�تو يعلن ت�أجيل
 نقل مقره اجلديد 

•• وار�صو-وكاالت:

ت�أجل نقل املقر الرئي�صي اجلديد حللف �صم�ل الأطل�صي الن�تو، الذي يبلغ 
تكلفته ملي�ر يورو يف بروك�صل، والذي ك�ن من املقرر يف ب�دئ الأمر اأن يكون 

قبل نه�ية ع�م 2017، مرة اأخرى ب�صبب خط�أ فني.
وق�ل الن�تو يف بي�ن، �ص�در ام�س ال�صبت اإن عملية النتق�ل اإىل مقر الن�تو 

اجلديد بداأت ونتوقع ا�صتكم�ل ذلك يف الن�صف الول من ع�م 2018.
واأ�ص�ف الن�تو: عملي�ت البن�ء يف املبنى مكتملة ب�صكل كبري، مع ا�صتمرار 

العمل يف اأنظمة تكنولوجي� املعلوم�ت.
وت�بع اإن هذه حم�ولة ملحة واأ�ص��صية، حيث يط�لب الن�تو ب�أحدث اأنظمة 
الكرونية  حتللديلل�ت  �صي�ق  يف  ك�مل  ب�صكل  الأمللنللة  املعلوم�ت  تكنولوجي� 

متزايدة.
1.12 ملي�ر دولر وهو احلد  اأكر من  التك�ليف  اأن ترتفع  املتوقع  ومن 
الذي مت حتديده يف ب�دئ الأمر من قبل الدول الأع�ص�ء يف احللف، والتكلفة 

احل�لية للمبنى اجلديد هي 1.17 ملي�ر دولر، طبق�ً لبي�ن الن�تو.

توا�صل املع�رك بني القوات البورمية والروهينغ� 

البيت الأبي�ش: جورك� مل يعد م�صت�ص�را للرئي�ش الأمريكي  ال�صني حتظر امل�ص�ريع امل�صرتكة مع كوري� ال�صم�لية 

•• مونغداو-اأ ف ب:

ال�صبت يف  املل�للس  املللعلل�رك  تللوا�للصلللللت 
احلكومية  القوات  بني  بورم�  غرب 
وملل�للصلللللحللني مللن الللروهلليللنللغلل�، غداة 
اعم�ل عنف اوقعت 89 قتيال على 

القل، وفق م� علم من ال�صرطة.
املحلية  ال�صرطة  يف  ملل�للصللوؤول  وقلل�ل 
ان املع�رك م�صتمرة يف ميو تو غوي 
ب�لقرب من مونغداو املدينة الكبرية 

يف �صم�ل ولية راخني.
من   12 بينهم  �صخ�ص�   89 وقللتللل 
عن��صر القوات احلكومية اثر هجوم 
من  اكللر  على  الروهينغ�  مل�صلحي 
اعم�ل عنف  20 مركزا حدودي� يف 

مل ت�صهده� املنطقة منذ ا�صهر.
وا�لللصللل�ف ملل�للصللوؤول اللل�للصللرطللة هن�ك 
هجم�ت متقطعة والو�صع غ�م�س. 
مللونللغللداو اىل  ادارة  مللقللر  وتللعللر�للس 
اطالق ن�ر.وق�ل �صك�ن انهم �صمعوا 

اطللالق نلل�ر واقللفللرت �للصللوارع املدينة 
ال�صبت واقفلت ا�صواقه� ومت�جره�.

وحتلللدث امللل�للصللوؤول يف اللل�للصللرطللة عن 
العديد  الللروهلليللنللغلل�  عللنلل��للصللر  زرع 
على  ال�صنع  التقليدية  اللغ�م  من 
بي�ن  يف  احلكومة  الطرق�ت.واكدت 

و�صعوا  البنغ�ليني  الإرهلل�بلليللني  ان 
الغ�م� لإع�قة حركة قوات المن.

وا�ص�ف م�صوؤول ال�صرطة ان ثالثة 
مللن ملل�للصللوؤويل قللرى قللرب مونغداو 
يف  ل�صتب�ههم  املتمردين  بيد  قتلوا 

انهم خمربون لدى احلكومة.

وقلللل�ل كللللواو ملللني تلللون املللل�لللصلللوؤول يف 
قرية بوثيدونغ ان البع�س متلكهم 
اخللللوف وفلللروا مللن قللراهللم وجل�أوا 

اىل اديرة بوذية.
ليلي يف هذه  وفللر�للس حظر جتللول 

القرية كم� يف مونغداو.

•• وا�صنطن-رويرتز:

م�صت�ص�ره  اإن  الأبلليلل�للس  البيت  قلل�ل 
يعمل  يعد  مل  جللوركلل�  �صيب��صتي�ن 
دون�لد  الأمللريللكللي  الللرئلليلل�للس  للللدى 
تللرامللب، وكللل�ن جللوركلل� مللقللربلل� جدا 
مللن الجتللل�ه الللقللومللي بللقلليلل�دة كبري 
امللللقللل�ل �صتيف  تلللراملللب  ملل�للصللتلل�للصلل�ري 
البيت  يف  مللل�لللصلللوؤول  بلللل�نللللون.وقلللل�ل 
الأبي�س يف بي�ن �صيب��صتي�ن جورك� 
اأنه  اأوؤكللد  ا�صتق�لته ولكني  مل يقدم 

مل يعد يعمل يف البيت الأبي�س.
لكن  بتف��صيل،  امللل�للصللوؤول  يللدل  ومل 
اأن جللوركلل� متت  اإىل  يلللللمللح  الللبلليلل�ن 
جورك�  اإن  تللقلل�ريللر  اإقلل�لللتلله.وذكللرت 
الأمن  م�صت�ص�ر  مع  �صراع  يف  دخللل 
القومي اجلرنال اإت�س اآر مكم��صر 
الذي  ب�لقرار  �صعيدا  يكن  مل  واإنلله 
مكم��صر  ودعلللمللله  تلللراملللب  اأعلللللنلله 
واجللليلل�للس الأملللريلللكلللي فلليللملل� يخ�س 

ال�صراتيجية  تلللوجللليللله  اإعلللللللللل�دة 
الأمريكية يف اأفغ�ن�صت�ن.

ويللعللتللرب جللللوركلللل�، اللللللذي كلللثلللريا م� 
كلللل�ن يللظللهللر يف حملللطللل�ت الأخلللبللل�ر 
للرويج  ال�صراك  ذات  الأمريكية 
�صخ�صية  تللللللرامللللللب،  لللل�لللصللليللل��لللصللل�ت 
الإدارة  داخللل  النق�ص�م  على  تبعث 
دبلوم��صيون  يللللراه  اإذ  الأمللريللكلليللة 
�ص�بقون  ا�للصللتللخللبلل�راتلليللون  وخللللرباء 

علللللللى اأنلللللله �للصللخلل�للس قللللليللل اخلللللربة 
يف احلللليللل�ة الللواقللعلليللة.وجللوركلل� هو 
الذين  القوميني  امل�صت�ص�رين  اآخللر 
الأمن  جمل�س  يف  تغيريهم  يجري 
البيت  اأخلللرى مللن  واأقلل�للصلل�م  القومي 
مم�  الأخلللرية  الأ�ص�بيع  يف  الأبي�س 
لهذا  املن�ه�صة  الأ�للصللوات  اأن  يظهر 
ووزير  مكم��صر  اأمللثلل�ل  من  التي�ر 
الللللدفلللل�ع جلليللملل�للس ملل�تلليلل�للس ووزيلللللر 
اخل�رجية ريك�س تيلر�صون يف البيت 
الأبي�س هي التي تنت�صر يف املعركة 
لل�صي��صة  تللرامللب  م�صت�ص�ري  بللني 

اخل�رجية.
�صحيفة  نللقلللللت  �لللصللل�بلللق  وقلللللت  ويف 
فلليللدراللليلل�للصللت عللن ملل�للصلل�در مطلعة 
القومي  الأمللللللن  خللبللري  اإن  قللولللهلل� 
ومللكلل�فللحللة الإرهلللللللل�ب جلللوركللل� قدم 
خط�ب  يف  عللللرب  واإنللللللله  ا�للصللتللقلل�لللتلله 
ا�صتق�لته عن عدم ر�ص�ه عن الو�صع 

احل�يل لإدارة ترامب.

•• بكني-اأ ف ب:

اأعلللللنللت بللكللني انللهلل� حللظللرت علللللى اللل�للصللركلل�ت والرع�ي� 
جللديللدة يف  مللوؤ�للصلل�للصلل�ت  اقلل�مللة  ال�صم�ليني  الللكللوريللني 
ال�صني، تطبيق� لعقوب�ت دولية حديثة اقرته� المم 

املتحدة �صد نظ�م كيم جونغ-اون.
ي�نغ  بيونغ  اطلقت  فيم�  اجلديد  الت�صدد  هذا  وي�أتي 
ثالثة �صواريخ ق�صرية املدى يف بحر الي�ب�ن، وجترى 
من�ورات مهمة للجي�صني الأمريكي والكوري اجلنوبي 

يف �صبه اجلزيرة.
وك�نت ال�صني، احلليف الأ�ص��صي والداعم القت�ص�دي 
وارداته�  تعليق  امل��صي  الأ�صبوع  اعلنت  ي�نغ،  لبيونغ 
الآتية من  البحر  والر�ص��س ومنتج�ت  من احلديد 
كوري� ال�صم�لية، بعد وقف م�صري�ته� من الفحم يف 

منت�صف فرباير 2017.
متعهدون  او  م�صتثمرون  ف�ص�عدا  الن  من  و�صيمنع 
كلللوريلللون �للصللملل�للليللون ايلل�للصلل�، مللن تلل�أ�للصلليلل�للس اي �صركة 
مع  م�صركة  �صركة  اأك�نت  �صواء  ال�صني،  يف  جديدة 

�صريك �صيني، اأم �صركة بروؤو�س اأموال اجنبية، 
التج�رة  وزارة  ا�صدرته�  التي  املللذكللرة  او�صحت  كم� 

ال�صينية يف وقت مت�أخر من م�ص�ء اجلمعة.
اي  التطبيق،  فللورا حيز  الللذي يدخل  الن�س  ويحظر 
واخريا  املللوجللودة.  امل�صركة  لل�صرك�ت  اي�ص�  تو�صع 
تراخي�س  على  احل�صول  طلب�ت  ان  اللللوزارة،  ا�ص�فت 
ال�صم�لية،  كللوريلل�  يف  جللديللدة  �صينية  ل�للصللتللثللملل�رات 

�صرف�س.
وت�صكل املوؤ�ص�ص�ت التي اق�مته� بيونغ ي�نغ يف اخل�رج 
-�صرك�ت جت�رية او مط�عم، على �صبيل املث�ل-، واحدا 
العمالت  علللللى  للح�صول  ال�للصلل��للصلليللة  ملل�للصلل�درهلل�  مللن 

ال�صعبة.
اط�ر  يف  ال�صينية  الللتللدابللري  هلللذه  خمتلف  ويللنللدرج   
املجموعة اجلديدة من العقوب�ت القت�ص�دية الدولية 
على بيونغ ي�نغ، والتي اقره� مطلع اغ�صط�س جمل�س 
الأمن الدويل ووافقت عليه� بكني الع�صو الدائم يف 

املجل�س.
ردا  اتخذت  التي  العقوب�ت  هللذه  تللوؤدي  ان  ويفر�س 
علللللى اطللللالق بلليللونللغ يلل�نللع �للصللواريللخ علل�بللرة للق�رات 
الللبللالد مللن ملي�ر دولر من  يللوللليللو، اىل حللرملل�ن  يف 
برن�جمه�  متويل  وقف  وب�لت�يل  ال�صنوية،  الع�ئدات 

النووي والب�لي�صتي.

ثالثة قتلى يف هجوم
 بك�صمري الهندية

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

قتل �ص�بط وعن�صران من قوة �صبه ع�صكرية اأم�س يف هجوم �صنه متمردون 
على مركز لل�صرطة يف الق�صم اخل��صع للهند من ك�صمري، بح�صب م� اعلنت 

ال�صرطة. وه�جم م�صلحون املبنى ب�ل�صالح الآيل والقن�بل اليدوية.
امله�جمني  مالحقتهم  لللدى  ع�صكرية  �صبه  قللوة  من  واثن�ن  �ص�بط  وقتل   
وا�صيب ثالثة اآخرون بجروح، بح�صب مدير �صرطة اإقليم بولوام� ا�س بي 

ف�يد.
ال�صك�ن  ينظم  ان  لتف�دي  القليم  يف  النللرنللت  �صبكة  ال�صلط�ت  وقطعت 
احتج�ج�ت �صد ال�صلط�ت الهندية للتغطية على فرار مدبري الهجوم يف 

تكتيك ي�صتخدم كثريا يف مثل هذه احل�لت.
ومنطقة ك�صمري مق�صمة واقعي� منذ 1947 بني الهند وب�ك�صت�ن اللتني 
تتن�زع�ن ال�صيطرة على القليم. ونتج عن النزاع مترد انف�ص�يل يف اجلزء 

الذي ت�صيطر عليه الهند من ك�صمري.
 وتق�تل جمموع�ت م�صلحة بينه� ع�صكر طيبة منذ عقود القوات الهندية 
ام�  التمرد  حرك�ت  وتط�لب  للهند،  اخل��صعة  ك�صمري  ارا�صي  يف  املنت�صرة 
ب�ل�صتقالل او الن�صم�م اىل دولة ب�ك�صت�ن. وقتل ع�صرات اآلف ال�صخ��س 

معظمهم من املدنيني يف املع�رك.

م�صتوطن يده�ش طفلة فل�صطينية يف االأغوار

زحف اإ�صرائيلي م�صتمر.. و3 م�صتوطن�ت جديدة يف القد�ش
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأكلللللد املللكللتللب الللوطللنللي للللللدفلل�ع عن 
الأر�لللللس ومللقلل�ومللة ال�للصللتلليللطلل�ن اأن 
الإ�صرائيلي  الحللللتللللالل  �للصلللللطلل�ت 
اأبع�داً غري م�صبوقة يف  ت�أخذ  بللداأت 
ملل�للصلل�ريللع ال�للصللتلليللطلل�ن، وذلللللك منذ 

بداية الع�م اجل�ري.
تقريره  يف  الللوطللنللي  املللكللتللب  وقلللل�ل 
اللل�للصلل�در املل�للس بح�صب  الأ�للصللبللوعللي 
وك�لة �صف�، اإن ال�صركة الإ�صتيط�نية 
“ال�صركة  ا�للصللم  عليه�  يطلق  الللتللي 
جنوبي  يهودا”،  جلللبللل�ل  لللتللطللويللر 
وب�لتع�ون  تعمل  الغربية،  ال�صفة 
الإ�صتيط�ين  الإقليمي  املجل�س  مع 
ثالث  اإقلل�مللة  على  عت�صيون  غللو�للس 
الكتلة  يف  جللللديللللدة  ملل�للصللتللوطللنلل�ت 
يللطلللللق عليه�  الللتللي  الإ�للصللتلليللطلل�نلليللة 

غو�س عت�صيون.
ال�صركة  مدير  اأن  التقرير  يف  وورد 
�صبق  اللللذي  مو�صكوفيت�س  مللو�للصللي 
اأفرات،  م�صتوطنتي  لإق�مة  ب�در  اأن 
اإق�مة هذه  اأن  ادعللى  واألللون �صفوت، 
والتي يجري  امل�صتوطن�ت اجلديدة 
العمل عليه� �صوية مع الوزارات ذات 
يف  ال�صكن  م�صكلة  �صتحل  اللل�للصلللللة، 

القد�س وحميطه�.
ويللللللجللللللري احلللللللديللللللث عللللللن ثللللالث 
ملل�للصللتللوطللنلل�ت قللللرب اللللقلللد�لللس، قرب 
وغف�عوت  �صفوت،  األللون  م�صتوطنة 
مل�صتوطنة  اللللقلللدمي  امللللوقلللع  وقلللللرب 

م�صوؤوت يت�صح�ك.
وتعترب الأرا�صي التي �صتقوم عليه� 
امل�صتوطن�ت ذات ت�صنيف�ت خمتلفة 
ملللن قللبللل دوللللللة الحللللتللللالل، حيث 
�صيطرة  حتللت  يقع  منه�  ق�صم�ً  اأن 
اجلي�س الإ�للصللرائلليلللللي، وكللل�ن قللد مت 

ال�ص�بق  اجلي�س  وزيلللر  مللع  الإتللفلل�ق 
اإخالئه�،  علللللى  يلللعللل�للللون،  مللو�للصللي 
لإق�مة  امل�ص�حة  تكفي  اأن  ويللتللوقللع 
وحللللدة   1000 اإىل   500 نلللحلللو 
�للصللكللنلليللة.ويلل�أتللي هلللذا بلل�لللتللزامللن مع 
الإ�صرائيلي،  اجللليلل�للس  وزيللللر  قللللرار 
اأرا�س  اأفلليللغللدور للليللربملل�ن، حتللويللل 
ل�صمه�  اجللليلل�للس  عللللليللهلل�  يلل�للصلليللطللر 
اآلف  لللبللنلل�ء  اللللعللل�د  ملل�للصللتللوطللنللة  اىل 
اللللوحلللدات الإ�للصللتلليللطلل�نلليللة يف اإطللل�ر 
خمللطللطلل�ت دوللللللة الحللللتللللالل ملحو 
اخلط الأخ�صر عرب اإق�مة وتكثيف 
اليهودية  الإ�صتيط�نية  التجمع�ت 
علللللللى جللل�نلللبللليللله، وتلللعلللزيلللز اللللوجلللود 
تلك  يف  اللللليللللهللللودي  ال�لللصلللتللليلللطللل�ين 
ك�أمر  �صمه�  طللريللق  علللللى  املللنلل�طللق 

واقع وبقوة الحتالل. 
فل�صطينية  طفلة  لقيت  ذللللك،  اىل 
ملل�للصللرعللهلل� اللللليللللوم الللل�لللصلللبلللت، جللللراء 
دهلللل�للللس على  تلللعلللر�لللصلللهللل�، حللللللللل�دث 

90 مللقلل�بللل مفرق  الللطللريللق رقلللم 
الأغللللوار  منطقة  يف  احلللمللرا  طلللرق 
املحتلة، وفق�ً للم�ص�در الإ�صرائيلية 

التي اأوردت اخلرب. 
 8 طفلة  اأن  طبية  م�ص�در  واأفلللل�دت 
بلللللدة جللبللع مبح�فظة  اأعللللللوام، ملللن 
جنني توفيت جراء اإ�ص�بته� بجروح 
خطرية اإثر قي�م م�صتوطن بده�صه� 
بلل�للصلليلل�رتلله يف مللنللطللقللة فلللرو�لللس بيت 
اإن طواقم  امللل�للصلل�در  وقلل�لللت  دجللللن. 
ت�بعة لنجمة داوود احلمراء و�صلت 
انع��س  اإىل مك�ن احللل�دث وحلل�ولللت 
احلي�ة  فللل�رقلللت  اأنلللهللل�  اإل  الللطللفلللللة، 

مت�أثرة بجروحه� اخلطرية جداً. 
�صحيفة  ك�صفت  اأخللللرى،  جللهللة  مللن 
اأن وزير التعليم،  “اإ�صرائيل اليوم”، 
نللفللتلل�يل بلليللنلليللت، قلللل�م بللفلل�للصللل 12 
العربي  الو�صط  يف  ومللديللراً  معلم�ً 
ال�صحيفة  وزعللللمللللت  بللل�إ�لللصلللرائللليلللل، 
اإىل  يلللعلللود  ذلللللك  وراء  اللل�للصللبللب  اأن 

“اإ�صرائيل”  �لللصلللد  حتلللريللل�لللصلللهلللم 
وع�صكرييه� ب�صورة ا�صتفزازية.

ي�صمى  ملل�  اأن  ال�صحيفة  وكلل�للصللفللت 
بق�صم املت�بعة يف اإدارة ترخي�س املهن 
والتفتي�س وتطبيق الق�نون يف وزارة 
الربية والتعليم، يتعقب املواد التي 
�صرقي  املدار�س يف  يف  تدري�صه�  يتم 

القد�س ويف اأم�كن اأخرى. 
ويف الأ�صهر الأخللرية مت ف�صل عدد 
من املدر�صني بتهمة التحري�س �صد 

اإ�صرائيل وجنود جي�س الحتالل.
 وانتهت عللدة حلل�لت بف�صل ووقف 
التعليم،  جه�ز  يف  ومعلمني  ملللدراء 
وهذه هي املرة الأوىل التي يتم فيه� 
للمعليمن  معني  عللدد  عللن  الك�صف 
العرب ممن ف�صلتهم وزارة التعليم، 
الأمر الذي يزيد من ح�ص��صية هذه 
التعليم  وزيللر  واأن  خ��صة  الق�صية 
الإ�صرائيلي يوا�صل التهديد بف�صل 

املزيد منهم. 

ترامب يعفو عن ق�ئد �ص�بق يف ال�صرطة 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ترامب عفوا عن  دون�لد  الأمريكي  الرئي�س  اأ�صدر 
للجدل  واملثري  ال�ص�بق  اأريللزونلل�  وليللة  �صرطة  ق�ئد 
جو اأرب�يو، والذي اأدين ال�صهر امل��صي بتهمة انته�ك 
يف  ال�صرعي  غري  ا�صتمراره  ب�صبب  املحكمة  حرمة 

مط�ردة امله�جرين ال�صريني.
امل�أمور  بحق  الأول  الرئ��صي  عفوه  ترامب  واأ�صدر 
اللل�للصللريللف اللللبللل�للللغ ملللن الللعللمللر 85 عللل�مللل� والللللذي 
خ�لف  ك�ن  بعدم�  حوله  كبري  ب�صكل  الآراء  تنق�صم 
اأملللرا �للصلل�درا عللن حمكمة فللدراللليللة بللوقللف اعتق�ل 

امله�جرين غري ال�صرعيني.واأكد الرئي�س المريكي 
احلم�ية  امللن  اربلل�يللو  ان  اجلمعة  م�ص�ء  تغريدة  يف 
لريزون�! ، وا�صف� اي�ه بل�لوطني.واأث�ر القرار ازدراء 
واملجموع�ت  اجلمهوريني  وبع�س  الدميوقراطيني 
احلقوقية حيث اتهموا الرئي�س ب�ل�صعي اإىل تعميق 
اأن  الأبي�س  للبيت  بي�ن  الللبللالد.واأفلل�د  يف  النق�ص�م 
اأرب�يو -الذي اأجرب امله�جرين املعتقلني على ارتداء 
مالب�س داخلية بلون زهري والإق�مة يف مع�صكرات 
الرائعة  50 ع�م� من اخلدمة  “بعد   - ب�ل�صحراء 
لبلدن�، ي�صتحق عفوا رئ��صي�.وك�ن امل�أمور ال�ص�بق يف 
ب�أنه  اكت�صب �صمعة  الذي  �صرطة مق�طعة م�ريكوب� 

اأكر �صريف �صرامة يف اأمريك� يواجه حكم� ق�ص�ئي� 
يف اكتوبر. واأعرب ارب�يو من خالل موقع “توير” 
ب�متن�ن  ا�صعر   : ق�ئال  لللرامللب،  �صكره  عللن  اي�ص� 
كبري للرئي�س.وا�ص�ف �صكرا دون�لد ترامب لتفهمك 
مل� ك�نت عليه ادانتي يف احلقيقة: ا�صطه�د من قبل 
موالني لإدارة الرئي�س ال�ص�بق ب�راك اوب�م� يف وزارة 
العدل.واعترب البيت الأبي�س اأن اأرب�يو حمى الن��س 

من اآف�ت اجلرمية والهجرة غري ال�صرعية.
اأرب�يو خالل  العفو عن  لإمك�نية  اأملح  ترامب  وك�ن 
جتمع يف اأريزون� مطلع الأ�صبوع اجل�ري حيث ق�ل 

اإن امل�أمور ادين لأنه ق�م بعمله.

املئ�ت ي�صيعون 28 مدني� قتلوا بهجوم يف ك�بول 
•• كابول-اأ ف ب:

�ص�رك املئ�ت ام�س ال�صبت يف ت�صييع �صح�ي� تفجري انتح�ري وهجوم م�صلح تبن�ه تنظيم داع�س الإره�بي 
على م�صجد يف ك�بول اجلمعة فيم� ارتفعت ح�صيلة العتداء اإىل 28 قتيال ونحو خم�صني جريح�.

وحمل اأق�رب ال�صح�ي� واأ�صدق�وؤهم النعو�س اإىل املقربة واحدا تلو الآخر، بعد يوم على العتداء الدامي 
اإم�م  م�صجد  نلل�ر  واإطلللالق  تفجري  بعملي�ت  قلل�مللوا  مه�جمني  اأربللعللة  .ح��صر  داعلل�للس  تنظيم  تبن�ه  الللذي 
الرج�ل  ع�صرات  احت�صد  وقت  ووقللع يف  �ص�ع�ت  اأربللع  ا�صتمر  اعتداء  ك�بول يف  الع��صمة  �صم�ل  الزم�ن يف 
الأمني  الو�صع  تدهور  على  جديد  من  ال�صوء  العتداء  اجلمعة.و�صلط  �صالة  لأداء  والأطف�ل  والن�ص�ء 
يف افغ�ن�صت�ن حيث اقتحمت قوات الأمن املبنى واأنقذت اأكر من مئة م�صل.وق�ل ح�صني علي الذي فقد 
اأ�صدق�ء ومع�رف يف الهجوم لوك�لة فران�س بر�س “كن� نح�صر من��صب�ت مثل ع��صوراء مع� يف هذا امل�صجد، 
ولكنني اليوم اأدفن جثثهم هن�«.واأ�ص�ف هذه لي�صت املرة الأوىل. ب�تت هذه العتداءات متكررة. لقد ف�صلت 

احلكومة يف توفري الأمن لن�. حتى اليوم يف هذه املن��صبة ل يزال الن��س متخوفني من وقوع اأمر م�.

اأمل�ني� حتذر من 
حرب ب�ردة جديدة 

•• برلني-رويرتز:

ق�ل وزير اخل�رجية الأمل�ين زيجم�ر ج�برييل اإن اأمل�ني� تقع على اخلطوط 
اأجنيال مريكل تقوم  الأمل�نية  امل�صت�ص�رة  واإن  ب�ردة جديدة  الأم�مية حلرب 
اإع�دة  بخط�أ ج�صيم ب�تب�عه� الرئي�س الأمريكي دون�لد ترامب على طريق 
ترامب  مع  تع�مله�  يف  اأمل�ني�  اإن  بيلد  ل�صحيفة  ج�برييل  الت�صليح.وق�ل 
ل  والللغللرب  ال�صرق  يف  جريان�  تواجه  بوتني  فالدميري  الرو�صي  والرئي�س 

يوؤمنون بقوة احلق ولكنهم يوؤمنون ب�أن احلق لالأقوى.
وبينم� مل يتبق على انطالق النتخ�ب�ت يف اأمل�ني� �صوى �صهر، ي�ص�رع احلزب 
بنف�صه عن  ين�أى  كي  اإليه ج�برييل  ينتمي  الذي  ال�صراكي  الدميقراطي 
احلزب الدميقراطي امل�صيحي الذي تنتمي له مريكل بعد اأربعة اأعوام من 
حت�لفهم� وذلك بعد اأن ف�صلت حملة �صد عدم امل�ص�واة الجتم�عية يف جذب 
الن�خبني.وتدعم ت�صريح�ت ج�برييل م� ق�له م�رتن �صولت�س، وهو مر�صح 
الأ�صبوع  انتقد  الللذي  امل�صت�ص�ر،  ملن�صب  ال�صراكي  الدميقراطي  احلللزب 
اإنه �صيط�لب  اأجل زي�دة الإنف�ق الدف�عي وق�ل  امل��صي خطط مريكل من 

الولي�ت املتحدة ب�إزالة اأ�صلحته� النووية من الأرا�صي الأمل�نية.
يف  “نحن  ال�صبت  ام�س  ن�صرت  تعليق�ت  يف  بيلد  ل�صحيفة  ج�برييل  وقلل�ل 
نواجه  اإنللنلل�  املنت�صف.  وتلل�بللع نحن متلل�ملل� يف  بللل�ردة جديدة”  حللرب  خ�صم 
م�صيف� اأن بوتني  مرحلة جديدة من الت�صليح النووي يف ال�صرق والغرب”، 
�صراع  عالق�ت  “هي  والأمم  ال�صعوب  بني  العالق�ت  بلل�أن  يوؤمن�ن  وترامب 
ب�أن احلق للطرف  يوؤمن�ن  بل  اإنهم� ل يكرث�ن لقوة احلق  بحتة.واأ�ص�ف 
ترامب  بللدعللم  �صتحظى  اأنللهلل�  تعتقد  مللريكللل  اإن  جلل�بللريلليللل  الأقللللوى.وقلللل�ل 
بزي�دته� الإنف�ق الع�صكري اإىل نحو 70 ملي�ر يورو يف ال�صنة م�صيف� اأعتقد 

اأن هذا خط�أ ج�صيم.
م�صبق�  تعهدت  اأمل�ني�  بينه�  من  الأطل�صي  �صم�ل  حلف  يف  دول  عدة  وك�نت 
الإجم�يل  املحلي  الن�جت  من  ب�ملئة  اثنني  بن�صبة  الدف�عي  اإنف�قه�  بللزيلل�دة 
وذلك حتى قبل انتخ�ب ترامب رئي�ص� للولي�ت املتحدة. وبينم� زادت العديد 
من الدول اإنف�قه� على اجلي�س و�صل 
2 ب�ملئة  القليل منه� فقط اإىل ن�صبة 
�صمنه�. من  لي�صت  واأمل�ني�  املن�صودة 
بع�س  ت�صريح�ت  ج�برييل  وهلل�جللم 
الأع�ص�ء املح�فظني من احلزب الذي 
تنتمي اإليه مريكل والتي انتقدوا فيه� 
امل�صت�ص�ر ال�ص�بق جريه�رد �صرودر من 
ال�صراكي  اللللدميلللقلللراطلللي  احللللللزب 
ب�صبب قبوله ملن��صب يف �صرك�ت ط�قة 
ك�نت  الرو�صية  ب�حلكومة  �صلة  على 

اآخره� �صركة رو�صنفت.
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•• مو�صكو-وكاالت:

�صلط رئي�س ق�صم ال�صي��صة الدولية 
“نيزافي�صيم�ي�  �للصللحلليللفللة  يف 
ال�صوء يف  ب�نييف  يللوري  غ�زيت�” 
مق�له الذي ترجمه موقع “رو�صي� 
م�ص�ركة  من  الهدف  على  اليوم” 
الإ�صرائيلية  ال�صتخب�رات  رئي�س 
الرئي�س  مف�و�ص�ت  يف  “املو�ص�د” 
ورئي�س  بوتني  فالدميري  الرو�صي 
بني�مني  الإ�لللصلللرائللليلللللللي  اللللللللللوزراء 

نت�ني�هو.
الإ�صرائيلي  الللللللوزراء  رئلليلل�للس  قللل�م 
منتجع  اإىل  قلللل�للللصللللرية  بللللللزيلللللل�رة 
�صوت�صي الرو�صي لتق��صم خم�وفه 
اإزاء  مع الرئي�س فالدميري بوتني 
لللطللهللران وتعزيز  املللتللنلل�مللي  الللللدور 
ال�صرق  وعللمللوم  �صوري�  يف  موقعه� 
نت�ني�هو  وا�للصللطللحللب  الأو�للللصللللط. 
املو�ص�د  رئلليلل�للس  اللللللللقللل�ء  هللللذا  اإىل 
اإ�ص�فة  الإ�صرائيلي يو�صي كوهني، 
اىل رئي�س جمل�س الأمللن القومي 

م�ئري بن �صب�ت.

تنامي دور اإيران
ويف اإط�ر اللق�ء، قرر رئي�س الوزراء 
ب�مل�صكلة  “الإم�ص�ك  الإ�صرائيلي 
تن�مي  اإىل  واأ�للصلل�ر  قرونه�”،  مللن 
�للصللوريلل�، ومللل� ميثله  اإيللللران يف  دور 
وال�صرق  اإ�صرائيل  على  خطر  من 
ووفق�  كللللللله.  والللللعلللل�مل  الأو�لللللصلللللط 
لقوله، مل تعد اإيران ت�صيطر على 

نفوذ  له�  اأ�للصللبللح  بللل  فللقللط،  لبن�ن 
اللللعلللراق واللليللمللن. واتفق  قلللوي يف 
نللتلل�نلليلل�هللو مللع بللوتللني علللللى اأهمية 
لالنت�ص�ر  امل�صركة  اجلهود  بللذل 
بتنظيم  مللتللمللثللاًل  الإرهللللللل�ب  علللللى 
املللنللطللقللة. لكنه  داعلل�للس وغللللريه يف 
هذا  يف  ال�صلبي  ال�صيء  اأن  اأ�للصلل�ف 
اإيلللللران تللتللقللدم اإىل  اأن  الأملللللر، هللو 
تلك املن�طق، بعد دحر داع�س عنه� 
الإرهلل�ب منه�، كم� نقلت  واختف�ء 

وك�لة ت��س عن نت�ني�هو. 
وق�ل: نحن ل ميكن اأن نن�صى ولو 
للحظة اأن اإيران توؤكد كل يوم اأنه� 
�صتدمر اإ�صرائيل، وت�صلح املنظم�ت 
الإره�ب  على  وحتر�س  الإره�بية، 

وتب�در اإليه.

هدنة  اإ�صرائيل  رف�ش  اأ�صباب 
جنوب �صوريا

 وي�ص�ر اإىل اأن لق�ءات عدة جمعت 
والإ�صرائيلي  الرو�صي  الزعيمني 
امل��صيني،  اللللعللل�ملللني  مللللدى  علللللى 
اللللتلللي تهم  الللقلل�للصلل�يلل�  للللللبللحللث يف 
اأثن�ئه�  يف  اأثللللري  وقللللد  الللبلللللديللن. 
الع�صكريني  وجللللللللود  مللللو�للللصللللوع 
الإيلللرانللليلللني ومللقلل�تلللللي حلللزب اهلل، 
الذين يق�تلون اإىل ج�نب الرئي�س 

ب�ص�ر الأ�صد.
اأم� يف هذه املرة، فح�صر نت�ني�هو 
انتب�ه  يلللللفللت  لللكللي  �للصللوتلل�للصللي  اإىل 

اأ�لللصلللبللل�ب  اإىل  بللللوتللللني  فللللالدميللللري 
لتف�قية  الق�طع  اإ�صرائيل  رف�س 
وقف اإطالق الن�ر يف منطقة وقف 
عليه�  التف�ق  مت  التي  الت�صعيد، 
بني الرئي�صني الرو�صي والأمريكي 
علللللى هلل�ملل�للس قللمللة الللعلل�للصللريللن يف 
ه�مبورغ، والتي �صملت حم�فظ�ت 
مب�  والقنيطرة،  وال�صويداء  درعلل� 
للحدود  املت�خمة  املن�طق  ذلللك  يف 
والتي  الإ�لللصلللرائللليللللللليلللة-الأردنللليلللة، 
اأ�للصللبللحللت نللل�فلللذة املللفللعللول مللنللذ 9 

يوليو امل��صي.

م�صلحة االأمن االإ�صرائيلي
اتف�ق ه�مبورغ  اأن  اأبيب  وترى تل 

مل يعك�س مب� فيه الكف�ية م�صلحة 
والع�مل  الإ�لللصلللرائللليلللللللي  الأمللللللللن 
الإيلللللراين، اأخللللذاً بلل�لعللتللبلل�ر مدى 
ب�صوري�  الو�صع  يف  طللهللران  تلل�أثللري 
بلللعلللدا انلللتلللهللل�ء احلللللللرب الأهللللللليلللة. 
واحللللديلللث الللللذي يللللدور هللنلل� لي�س 
فقط عللن �للصللرورة عللدم القت�ص�ر 
على منع وجود فيلق حر�س الثورة 
ال�صيعية  وامليلي�صي�ت  الإ�صالمية 
وحلللزب اهلل اللللللبللنلل�ين قلللرب حدود 
اإ�صرائيل، بل وعن منع بق�ء قوات 
�صوري�  اأنلللحللل�ء  جللملليللع  اإيللرانلليللة يف 
كم�  الللللوجللللود  هللللذا  لأن  علللملللومللل�ً، 
طهران  مينح  الإ�صرائيليون  يللرى 
برن�جمه�  للللتلللطلللويلللر  اللللفلللر�لللصلللة 

النووي من �صوري�.

رئي�ش املو�صاد
�صبب  ال�صحيفة عن  �صوؤال  وحللول 
الوفد  قلل�ئللمللة  يف  نللتلل�نلليلل�هللو  اإدراج 
الإ�للصللرائلليلللللي رئلليلل�للس املللو�للصلل�د، ق�ل 
بيني  الإ�صرائيلي  ال�صي��صي  املحلل 
كوهن  يو�صي  وجللود  اإن  بري�صكني 
�صوت�صي  للللقللل�ء  يف  �لللصلللروريللل�ً  كلللل�ن 
الأمن  جمللل�ل  يف  مهني  ك�صخ�س 
اأف�صل  �للصللورة  اإعللطلل�ء  وقللل�در على 
ونت�ني�هو  املللنللطللقللة.  اأحلللللداث  عللن 
فمه  ملللن  بلللوتلللني  يلل�للصللمللع  اأن  اأراد 
اإ�صرائيل. وكوهني  اأ�صب�ب خم�وف 
الللرو�للصلليللة تلك  الللقلليلل�دة  اإىل  نللقللل 
ال�صتخب�رية–ال�صرية،  املعلوم�ت 
التي ت�صري اإىل اأن اإ�صرائيل ل تقرع 

واإن بوتني،  عللبللثلل�ً.  طللبللول اخلللطللر 
بللنلل�ء علللللى هلللذه املللعلللللوملل�ت، يجب 
اإ�صرائيل  مللوقللف  اأكلللر  يتفهم  اأن 

ويتخذ قرارات �ص�ئبة.
احتم�ل  يف  بللريلل�للصللكللني  ويلل�للصللكللك 
تف��صيل  علللن  مللعلللللوملل�ت  تلل�للصللرب 
اإىل  �صوت�صي  اجتم�ع  يف  املح�دث�ت 
اإ�صرائيل  اأن  م�صيف�ً  ال�صح�فة؛ 
اأن  نف�صه  الللوقللت  يف  جلليللداً  تللفللهللم 
على  يتفق�  اأن  ميكن  ل  الطرفني 
جللملليللع الللقلل�للصلل�يلل� املللللدرجللللة على 
 ،100% بن�صبة  الأعللملل�ل  جللدول 
تن�صيق  اأن يكون هن�ك  املهم  ولكن 

م�صتمر بني الدولتني.

قناة ات�صال
اإ�صرائيل  اأن  اإىل  النللتللبلل�ه  ويلفت 
ات�ص�ل  قللنلل�ة  دور  لللعللب  ت�صتطيع 
والبيت  الللكللرملللللني  بلللني  اإ�للصلل�فلليللة 
الأبي�س، يف �صوء الأزمة ال�صديدة 
يف العالق�ت الرو�صية–الأمريكية، 
اأمريكي�ً ي�صم  “وفداً  اأن  ول �صيم� 
ترامب  الرئي�س  و�صهر  م�صت�ص�ر 
كللو�للصللرن واملللمللثللل اخل��س  جللل�ريلللد 
املف�و�ص�ت  يف  تلللراملللب  للللدونللل�للللد 
غرينبالت  جللليللل�لللصلللون  الللللدوللللليللللة 
�لللصللليلللزور اإ�لللصلللرائللليلللل خللللالل الأيللللل�م 
املقبلة، واإن التق�رب يف الوقت بني 
اإىل  الأمللريللكلليللني  املبعوثني  زيللل�رة 
يوحي  �صوت�صي  واجتم�ع  اإ�صرائيل 
الطرق  عرب  ر�ص�ئل  نقل  ب�إمك�نية 

غري املب��صرة.

•• مانيال-رويرتز:

امل��صي  الأ�صبوع  ال�صرطة  ال�صبت جن�زة مراهق فلبيني قتلته  ام�س  حتولت 
اأكرب م�صريات الحتج�ج�ت على  اأحد  اإىل  األف �صخ�س  اأكر من  وح�صره� 

احلرب ال�ص�رية التي ي�صنه� الرئي�س رودريجو دوتريتي على املخدرات.
اإىل مزاعم  كللثللريا  الأنللظلل�ر  جللذب  �ص�نتو�س  ديلو�س  لللويللد  كلليلل�ن  كلل�ن مقتل 
ارتك�ب ال�صرطة جرائم قتل ممنهج بحق من ت�صتبه اأنهم مدمنون اأو جت�ر 
ومئ�ت  وق�ص�و�صة  راهللبلل�ت  ال�صلط�ت.وهتفت  تنفيه  اته�م  وهللو  للمخدرات 
امل�صرية  اإىل  وان�صموا  للجميع”  والق�ص��س  لكي�ن  “الق�ص��س  ال�صبية 
العمر  من  الب�لغ  ال�ص�ب  �صيدفن  حيث  املق�بر  اإىل  الكني�صة  من  اجلن�ئزية 
17 ع�م�.واألقى �ص�لدي والد ديلو�س �ص�نتو�س كلمة مقت�صبة خالل القدا�س 

للدفع برباءة ابنه والتعبري عن غ�صبه من ال�صرطة.
واأ�ص�ف ب�صوت اعت�صره الأمل “األي�س لديهم قلب؟ ل�صت مت�أكدا من ذلك. 

هن�ك الكثري من الكن�ئ�س وعليهم الذه�ب اإليه�«.
اإن  يبدو  ق�لوه فيم�  املراقبة م�  اأيللدت لقط�ت عر�صته� قنوات  �صهود  وقلل�ل 
ح�رة  اإىل  �ص�نتو�س  ديلو�س  جللروا  مدنية  مالب�س  يف  ال�صرطة  مللن  اأفللللرادا 
مظلمة قذرة يف �صم�ل م�نيال قبل اأن ُيقتل بر�ص��صة يف الراأ�س وُيرك بجوار 
حظرية للخن�زير.وتقول ال�صرطة اإنه� ت�صرفت دف�ع� عن النف�س بعدم� فتح 
ديلو�س �ص�نتو�س الن�ر عليه�.وقدم والدا ديلو�س �ص�نتو�س وحم�موه �صكوى 
�صد ثالثة من رج�ل �صرطة مك�فحة املخدرات اأم�س اجلمعة.واإذا مت قبول 
�صد  امل��صي  الع�م  اأقيمت�  الأقللل  على  دعوتني  اإىل  �صتن�صم  ف�إنه�  ال�صكوى 
يف  الآلف  بحي�ة  اأودت  التي  املخدرات  على  دوتريتي  حرب  ب�صبب  ال�صرطة 

الفلبني واأث�رت حنق جم�ع�ت حقوق الإن�ص�ن وقلق احلكوم�ت الغربية.

جن�زة يف الفلبني تتحول اإىل �صرخة �صد حرب دوتريتي 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

اللل�للصللبللت والحلللللد من�ورات  يلللوملللي  فللنللزويللال  تلل�للصللهللد 
ع�صكرية �صخمة ك�ن قرره� الرئي�س نيكول�س م�دورو 
منت�صف اغ�صط�س ردا على تهديد نظريه المريكي 
دون�لد ترامب، وغداة عقوب�ت امريكية جديدة �صد 

هذا البلد النفطي.
ومن املقرر ان ي�ص�رك نحو 200 الف جندي و700 
ال�صبوع  نه�ية  واملدنيني  الحتي�ط  جنود  مللن  الللف 
تدريب� على  ت�صمل  التي  الع�صكرية  املللنلل�ورات  يف هذه 
ال�صي�دة  عليه�  واطلللللق  جللويللة  وتغطية  الللنلل�ر  اطلللالق 

. البوليف�رية 2017 
ال�صتعرا�س  بتنظيم هذا  امر  ملل�دورو  الرئي�س  وك�ن 
ت�صريح�ت  علللللى  ردا  اغلل�للصللطلل�للس  منت�صف  يف  للللللقللوة 
الللذي ك�ن حتدث عن خي�ر ع�صكري حمتمل  ترامب 

عند ال�صرورة يف فنزويال م� اث�ر غ�صب م�دورو.
الربازيل  بينه�  املللنللطللقللة  دول  مللن  الللعللديللد  ورفلل�للس 
والكلللللوادور،  واملك�صيك  وت�صيلي  وبلللريو  وكولومبي� 

بو�صوح احتم�ل اللجوء اىل القوة يف فنزويال.
وا�للصللتللبللعللد الللبلليللت البلليلل�للس اجلللمللعللة عللمللال ع�صكري� 

امريكي� �صد فنزويال يف المد الق�صري.
القومي  المللن  م�صت�ص�ر  م�كم��صر  اجللللرنال  وقلل�ل 
“نحن ل نزال ندر�س عددا كبريا من اخلي�رات وكل 
قرار �صيتخذ ب�لت�ص�ور مع �صرك�ئن� يف املنطقة ولي�س 
من الللوارد اللجوء اىل اي خي�ر ع�صكري يف امل�صتقبل 
بالده  ان  على  ت�صميمه  ولبللراز  املق�بل  القريب«.يف 
وقع  فللنللزويللال،  ازمللة  اإزاء  اليلللدي  تبقى مكتوفة  لللن 
ترامب اجلمعة مر�صوم� يحظر �صراء �صندات جديدة 
�للصللركللة النفط  او  الللفللنللزويللللليللة  ا�للصللدرتللهلل� احلللكللومللة 

الوطنية بي دي يف ا�س ايه.

•• بروك�صل-اأ ف ب:

اأعلنت الني�بة الحت�دية البلجيكية ام�س، ان الرجل الذي 
قبل  بروك�صل،  يف  ع�صكريني  اجلمعة  م�ص�ء  ب�صكني  ه�جم 
اطالق الن�ر عليه وقتله، هو بلجيكي من ا�صل �صوم�يل ول 
�صوابق له على �صلة ب�أعم�ل اره�بية.وا�ص�فت الني�بة يف بي�ن 
بورغ،  ك�ن ميتلك منزل يف   ،1987 املولود يف  امله�جم  ان 
�صم�ل غرب بلجيك�، وقد اجريت فيه عملية دهم وتفتي�س 
اإره�بية.  الليل. وفتحت حتقيق� حول حم�ولة قتل  خالل 
واف�دت التف��صيل التي قدمه� املحققون، ان امله�جم الذي 
ك�ن م�صلح� ب�صكني ه�جم من اخللف الع�صكريني الثالثة يف 
و�صط بروك�صل وطعنهم ب�صكني وهو يهتف اهلل اكرب.عندئذ 
رد احد الع�صكريني ب�إطالق الن�ر. وق�لت الني�بة ان الرجل 
مت�أثرا  امل�صت�صفى  يف  قليل  بعد  وتلللويف  مللرتللني  ا�صيب  قللد 
اىل  ب�لإ�ص�فة  يحمل  كلل�ن  امله�جم  ان  مو�صحة  بجروحه، 
ال�صكني �صالح� ن�ري� وهمي� وم�صحفني.واأ�ص�ف امل�صدر ان 

الرجل الذي ق�م بهذا الهجوم، مولود يف 1987 وهو من 
و�صل  انه  ال�صل، مو�صح�  �صوم�يل  البلجيكية،  اجلن�صية 
البلجيكية  اجلن�صية  على  وح�صل   2004 يف  بلجيك�  اىل 
ا�صتع�نت  التي  الحتلل�ديللة  الني�بة  .واو�للصللحللت   2015 يف 
الإره�ب،  ب�صوؤون  متخ�ص�س  بروك�صل  يف  حتقيق  بق��صي 
�صرب  بح�دثة  بل  اره�بية،  ب�أعم�ل  معروف�  يكن  “مل  انلله 
.وقد وقع الهجوم  يف  والت�صبب بجروح يف فرباير 2017 
ج�دة بو�صط الع��صمة البلجيكية، على مقربة من ال�ص�حة 
فيه�  يللقللوم  الللتللي  “احل�ص��صة”  املللنلل�طللق  اإحللللدى  الللكللربى، 
الره�بي  التهديد  ب�صبب  بللدوريلل�ت،  م�صلحون  ع�صكريون 
 22 اعللتللداءات  بعد  احل�صور  هللذا  تعزيز  ومت  بلجيك�.  يف 
الع��صمة  يف  قتيال   32 عن  ا�صفرت  التي   2016 م�ر�س 
على  القب�س  األللقللي  نف�صه،  اجلللمللعللة  وملل�للصلل�ء  البلجيكية. 
ال�صرطة  من  عن��صر  بجروح  ا�ص�ب  بعدم�  لندن  يف  رجللل 
انه اعتقل يف اط�ر  ال�صرطة  ام�م ق�صر ب�كينغه�م. وذكللرت 

الق�نون الربيط�ين ملك�فحة الره�ب.

•• �صنق قلعة- اأ ف ب:

افتتح زعيم املع�ر�صة الركية كم�ل كيليت�صدار 
العدالة  اأجللل  مللوؤمتللرا من  ال�صبت  اأم�س  اأوغلللللو 
م�  علللللى  اللل�للصللوء  لت�صليط  اأيلللل�م  اأربلللعلللة  ي�صتمر 
يعترب البع�س اأنه تف�صي الظلم يف عهد الرئي�س 
رجب طيب اردوغ�ن، ق�ئال اإن البالد متعط�صة 
للعدالة.وخ�طب كيليت�صدار اأوغلو، زعيم حزب 
الذين جتمعوا من  الآلف  ال�صعب اجلمهوري، 
اأجل املن��صبة يف الهواء الطلق يف حم�فظة �صنق 
قلعة يف �صم�ل غرب البالد. وق�ل اإن هن�ك 80 
مليون �صخ�س متعط�صون للعدالة، يف اإ�ص�رة اإىل 

عدد �صك�ن تركي�.
ال�صيف  مطلع  قطع  اوغلللللو  كيليت�صدار  وكللل�ن 

ا�صطنبول  اإىل  انقرة  450 كلم �صريا من  نحو 
ن�ئب  بحق  �صدر  الللذي  احلكم  على  لالحتج�ج 
والللذي ق�صى  اوغلو،  بربر  اني�س  من حزبه هو 
ب�صجنه 25 ع�م� لت�صريبه معلوم�ت �صرية اىل 

�صحيفة جمهورييت املع�ر�صة.
ورفلللع حينه� �للصللعلل�را واحلللدا هللو الللعللدالللة خالل 
امللل�للصللرية الللتللي بلللللغللت اوجلللهللل� ملللع و�للصللولللهلل� اىل 
�صكل  ملل�  الآلف،  مئ�ت  جتمع  حيث  ا�صطنبول 

اأكرب جتمع ملع�ر�صي اردوغ�ن منذ اأعوام.
ال�صبت واجبي  اأوغلو للح�صود  وق�ل كيليت�صدار 
اأقف  اأن  اإىل حتقيق العدالة. وواجبي  اأ�صعى  اأن 

اإىل ج�نب الأبري�ء يف وجه الطغ�ة.
واوقلللفلللت قلللوات الللنللظلل�م الللركللي مللنللذ حم�ولة 
يوليو  يف  اردوغللللل�ن  ا�صتهدفت  الللتللي  النللقللالب 

من  اكر  تلته�،  التي  الطوارئ  وح�لة   2016
خم�صني الف �صخ�س. وطرد او اوقف عن العمل 
بينهم مدر�صون  اآخللريللن  الللفلل�   140 مللن  اكللر 
ال�صرطة.ودان  يف  وعن��صر  وع�صكريون  وق�ص�ة 
�صهدته�  التي  القمع  حملة  اأوغلللللو  كيليت�صدار 
ت�ريخه�  يف  ملللرة  لأول  احلللديللثللة  اجلللمللهللوريللة 

وا�صف� اي�ه� بل�لنقالب على املدنية.
اآلف  اإنلللللله مت طلللللرد  امللللعللل�ر�لللصلللة  زعللليلللم  وقلللللل�ل 
مكتظة  ال�صجون  اجل�مع�ت.  من  الأكلل�دميلليللني 

ب�ل�صح�فيني والنواب يف احلب�س.
بللحللق بربر  اللللذي �للصللدر  اأن احلللكللم  اإىل  واأ�لللصللل�ر 

اوغلو ك�ن القطرة التي طفحت الكيل.
وخللل�طلللب اأنللل�لللصللل�ره قللل�ئلللال: لللديللنلل� الللكللثللري من 
املللواطللنللني الللقلل�بللعللني يف اللل�للصللجللون فللقللط لأنهم 

ينتمون اإىل املع�ر�صة الن�ص�ل من اأجل احلقوق 
هو واجب ال�صجع�ن يف هذا البلد.

من�ورات ع�صكرية �صخمة يف فنزويال 

مه�جم الع�صكريني يف بروك�صل بلجيكي �صوم�يل الأ�صل 
زعيم املع�ر�صة: تركي� "متعط�صة للعدالة "

الأردن يتحدث عن عالق�ت اإيج�بية مع النظ�م ال�صوري  
•• عمان-اأ ف ب:

ق�لت احلكومة الردنية ان العالق�ت مع الدولة والنظ�م يف �صوري� 
تتجه ب�جت�ه اإيج�بي ، وعربت عن اأمله� ب�ن ي�صهم ال�صتقرار يف 

جنوب �صوري� يف اع�دة فتح املع�بر بني البلدين.
وقللل�ل وزيلللر الللدولللة للل�للصللوؤون العللللالم والللنلل�طللق الللر�للصللمللي ب��صم 
ان  الللر�للصللمللي الردين  للللللتلللللفللزيللون  امللللوملللنلللي  احللللكلللوملللة حمللمللد 
تتجه  ال�صوري  والنظ�م  ال�صورية  الدولة  وبني  بينن�  “العالق�ت 
دقيقة”  “�صتون  لربن�مج  حديثه  يف  اإيللجلل�بللي«.واأ�للصلل�ف  بلل�جتلل�ه 
م�ص�ء ام�س الأول اجلمعة “نتحدث عن ال�صتقرار جنوب �صوري� 
ال�صورية  الدولة  وبني  بينن�  اإيج�بي  ب�جت�ه  تتجه  عالق�ت  وعن 

والنظ�م يف �صوري� وهذه ر�ص�لة ه�مة للجميع لأن يلتقطه�«.
وحم�فظ�  �ص�مدا  الن�ر لزال  اطللالق  “وقف  ان  املومني  واأو�صح 
اخلطوات  من  ملزيد  الق�دمة  املرحلة  يف  ونتطلع  ا�صتدامته  على 
م�  اذا  وت�بع  �صوري�”.  جنوب  يف  والمللن  ال�صتقرار  تر�صخ  التي 
يوؤ�ص�س  هللذا  ال�صتقرار  مبنحى  �صوري�  جنوب  يف  الو�صع  ا�صتمر 

لعودة فتح املع�بر بني الدولتني.
لأن  مر�صحة  �صوري�  يف  الأ�صق�ء  مع  “عالق�تن�  ان  املومني  واكللد 

ت�أخذ منحى ايج�بي اكر ان �ص�ء اهلل«.
وا�ص�ر اىل ان “كثريا من القي�دات ال�صي��صية والمنية والع�صكرية 
بللل�أن تتطور  الللبلللللديللن  بللني  امللل�للصللركللة  امل�صلحة  تلللدرك  �للصللوريلل�  يف 
هللي خطوطن� احلمراء  ملل�  ويللدركللون  ايج�بي  بلل�جتلل�ه  الللعللالقلل�ت 

ملراع�ة  م�صلحة  لللديللهللم  ان  متلل�ملل�  نعلم  ونللحللن  ال�للصللراتلليللجلليللة 
يعم  الذي  الوقت  اىل  تتطلع  ان عم�ن  املومني على  ذلك«.و�صدد 
كم�  طبيعية  العالق�ت  وتعود  �صوري�  يف  وال�صتقرار  المللن  فيه 

ك�نت يف ال�ص�بق وتفتح املع�بر.
�صف�رته� لدى  التي مل تغلق  القليلة  العربية  الدول  والردن من 

دم�صق او �صف�رة دم�صق يف عم�ن.
واأعلنت اململكة الأربع�ء ان مركز عم�ن ملراقبة وقف اطالق الن�ر 
يف جنوب �صوري� الذي ي�صري مبوجب اتف�ق امريكي رو�صي اردين 

منذ الت��صع من يوليو امل��صي، ب��صر عمله.
وت�صرك اململكة مع �صوري� بحدود برية يزيد طوله� على 370 

كيلومرا.

الإع�ص�ر “ه�ريف” ي�صرب �صواحل تك�ص��ش 
•• كوربو�س كري�صتي-اأ ف ب:

�صربت ري�ح ع�تية واأمط�ر غزيرة ت�صبب به� الإع�ص�ر ه�ريف ام�س ال�صبت �ص�حل ولية تك�ص��س 
الآلف من  ع�صرات  ودفع  �صقوف  وانهي�ر  ا�صج�ر  ب�قتالع  ت�صبب  م�  املك�صيك،  على خليج  املطل 
ال�صك�ن اإىل الفرار.واأ�ص�ب ه�ريف، الإع�ص�ر الأقوى الذي ي�صرب الأرا�صي الأمريكية منذ 12 
رئي�صي� ل�صن�عة  تعد مركزا  التي  القريبة من مدينة كوربو�س كري�صتي  بلدة روكبورت-  ع�م�، 
النفط المريكية- يف وقت مت�أخر اجلمعة، م�صحوب� بري�ح بلغت �صرعته� 215 كلم يف ال�ص�عة، 
ث�نية  مللرة  �للصلل�علل�ت، �صرب  درجلل�ت.وبللعللد  مللن خم�س  الللرابللعللة على مقي��س  الللدرجللة  و�صنف يف 
الأرا�صي �صم�ل روكبورت حيث بلغت حدته ثالث درج�ت مع بلوغ �صرعة الري�ح نحو 200 كلم 
يف ال�ص�عة، بح�صب م� اأف�د مركز الأع��صري الوطني.وعلى مدى ال�ص�ع�ت الت�لية، تراجعت قوة 
ه�ريف مع بلوغه املن�طق الداخلية من جنوب تك�ص��س ف�نخف�س م�صتواه اإىل اإع�ص�ر من الدرجة 

الأوىل، والتي تعد خطرية كذلك، بري�ح �صرعته� 145 كلم يف ال�ص�عة.

قللللل�درة علللللى الللنللهللو�للس بلل�لللبللالد او 
�صنع ربيع تون�س يف ظل التحدي�ت 
بتعيني  ملللطللل�للللبللل�  الراهنة”، 
بلللللروح وطنية  تللتللمللتللع  �للصللخلل�للصلليلل�ت 
الدولة  بلل�إمللكلل�نلل�ت  وملللللمللة  علل�للليللة 
امل�دية.    وا�ص�ف الطبوبي “هن�ك 

الظرفية  اللللرهللل�نللل�ت  ملل�للصللتلللللزملل�ت 
ل�صخ�صي�ت  للللللبللالد  وامللل�للصللتللقللبللللليللة 
معرفة  على  تكون  ومقتدرة،  ٌكللفلل�أة 

جيدة ب�مللف�ت التي �صتوكل اإليه�.
   واو�صحت املنظمة ان ذلك ي�صمن 
الوقت  ملللن  امللللزيلللد  ا�لللصللل�علللة  عللللدم 

ميكن  ل  احلكومة  يف  ح�لي�  وزراء 
ع�ديني  موظفني  حتى  يكونوا  ان 

يف الدولة«.
العمل  اربلللللل�ب  مللنللظللمللة  وكللل�نلللت     
يقع  اأن  بلللللدورهللللل�  اقللللرحللللت  قللللد 
اإ�للصللنلل�د احلللقلل�ئللب اللللوزاريلللة ح�صب 

يرف�ش اعتماد املحا�ص�صة احلزبية:

احت�د ال�صغل: ورقة حمراء يف وجه التحوير الوزاري..!
وهو  ال�صتقرار  من  قللدرا  وحتقيق 
ق�درة  ال�صخ�صي�ت  هللذه  يجعل  ملل� 
ومع�جلة  الإ�لللصللل�فلللة  تللقللدمي  علللللى 
امللللللفلل�ت احلللل�رقلللة علللللى قللل�علللدة م� 
احلللتلللوتللله وثللليلللقلللة اتللللفلللل�ق قلللرطللل�ج 
ملللن مب�دئ  الجللتللملل�عللي  والللعللقللد 
وتوجه�ت والتي مل يت�صن اإىل حد 
الآن جت�صيد الكثري منه� على اأر�س 
الواقع مم� ت�صبب يف خ�ص�رة الكثري 

من الوقت ويف تف�قم امل�ص�عب.
   و�للصللدد احتللل�د الأعلللللراف علللللى اأن 
مللوقللفلله يلل�أتللي دفلل�علل� عللن امل�صلحة 
الللوطللنلليللة الللعللللليلل� وبلللهلللدف جتنيب 
الللللبللللالد املللللزيللللد مللللن اللللتلللجللل�ذبللل�ت 
املح��ص�صة  ومللنللطللق  اللل�للصلليلل��للصلليللة 
الوقت  عنه� يف  غللنللى  هللي يف  الللتللي 

الراهن.
   ي�ص�ر اإىل ان يو�صف ال�ص�هد يتجه 
التحوير  الإعللالن عن  ت�أجيل  نحو 
الوزاري اىل م� بعد عيد الأ�صحى، 
ب�صبب اختالف�ت يف الت�صورات التي 
قدمته� الأحزاب واملنظم�ت املوقعة 

على وثيقة قرط�ج.
   وجدير ب�لذكر اأن حكومة الوحدة 
اأبريل  �صهر  منذ  ت�صهد  الللوطللنللّيللة 
امل��صي �صغورات يف وزارات الربية 
وال�صتثم�ر  والللتللنللملليللة  واملللل�لللليلللة 
والتع�ون الدويل بعد تقدمي ف��صل 

عبد الك�يف ا�صتق�لته.

••  الفجر - تون�س - خا�س 

للتحوير  ال�صعب  املخ��س  ي�صتمر 
وي�صتمر  تللللونلللل�للللس،  يف  اللللللللللللوزاري 
واحلواجز  املللتلل�ريلل�للس  و�لللصلللع  مللعلله 
امللل�م رئلليلل�للس احلكومة  واللل�للصللروط 
مواقف  وبلللعلللد  الللل�لللصللل�هلللد.  يللو�للصللف 
احل�كمة  اللل�للصلليلل��للصلليللة  الأحللللللللللزاب 
ب�لتب�ين،  ات�صمت  والللتللي  اأ�للصلل��للصلل�، 
اجلم�هريية  املللنللظللملل�ت  دور  جللل�ء 
الكربى والف�علة، التي �صّددت على 
من  بللد  ول  ب�لتحوير  معنّية  انللهلل� 

ا�صت�ص�رته� قبل اعتم�ده.
ال�صي�ق، دع� الأمللني الع�م  ويف هذا 
لل�صغل  الللتللونلل�للصللي  الللعلل�م  لللالحتلل�د 
�صرورة  اىل  الطبوبي،  الدين  نللور 
اإجراء حتوير وزاري عميق وع�جل، 
اأّن الحتلل�د ل يقف مكتوف  موؤكدا 
الأيللللدي وللللن يللكللون �للصلل�هللد زور يف 
ح�ل مت اعتم�د املح��ص�صة احلزبية 

يف اختي�ر الوزراء اجلدد.
ت�صريح  الللطللبللوبللي يف  واأ�لللصللل�ف     
ملراع�ة  حلللل�ن  اللللوقلللت  اأن  اذاعلللللللي، 
اللللللبلللللالد خلللل��للللصللللة بعد  مللل�لللصلللللللحلللة 
ت�صكيل  عللرب  قي��صي  رقللم  حتطيم 
علللدم  اأن  ملللعلللتلللربا  حللللكللللوملللل�ت،   7
ال�صتقرار ال�صي��صي اعطى اإ�ص�رات 

�صلبية لعالق�ت تون�س الدولية.
   وق�ل “مل نر كف�ءات يف الحزاب 

وجود يو�صي كوهن كان �صروريًا يف لقاء �صوت�صي ك�صخ�ش مهني يف جمال االأمن 

نت�ني�هو نقل اإىل بوتني معلوم�ت خطرية عن اإيران يف �صوري�

احت�د ال�صغل ي�صع نق�طه على حروف الهحوير الوزاري

- الطبوبي: وزراء ح�ليون ل ميكن اأن
 يكونوا حتى موظفني ع�ديني ب�لدولة
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•• اأنقرة-وكاالت:

تعزيزات  اللللركلللي  اجللليلل�للس  اأر�للللصللللل 
اللللوحلللدات  اإىل  اإ�للصلل�فلليللة  علل�للصللكللريللة 
ال�صورية  احللللللدود  علللللى  املللتللمللركللزة 
حلب،  بريف  عفرين  منطقة  مق�بل 
و�صط تق�رير تتحدث عن حت�صريات 
بح�صب  حلب،  �صم�ل  لعملية  تركية 

مواقع للمع�ر�صة ال�صورية.
ووفللللقلللل�ً للللوكللل�للللة اأنللللبلللل�ء الأنللل��لللصلللول 
اإىل  و�صلت  ال�صبت،  اأم�س  الركية، 
ولية كل�س جنوبي تركي�، جمموعة 
الع�صكرية،  الللنللقللل  �للصلل�حللنلل�ت  ملللن 
حملللملللللللة بللللل�للللللدبللللل�بللللل�ت واملللللللدافللللللع، 
الوحدات  اإىل  اإ�للصلل�فلليللة  كللتللعللزيللزات 

املتمركزة على احلدود ال�صورية.
وذكرت الوك�لة، اأن موكب�ً ي�صم 10 
�ص�حن�ت نقل ع�صكرية كبرية، و�صلت 
احلدود  نحو  توجهت  ثم  كل�س،  اإىل 
الت�بع  اإ�صالحية  بق�ص�ء  ال�صورية 

لولية غ�زي عنت�ب.
اإن  عللل�لللصلللكلللريلللة،  ملللل�للللصلللل�در  وقللللل�للللللت 
و�للصللط تدابري  اأر�لللصلللللللت  اللل�للصلل�حللنلل�ت 
تعزيز  على  و�صتعمل  م�صّددة،  اأمنية 

الوحدات املتمركزة على احلدود.
وت�أتي هذه اخلطوة و�صط ت�صريح�ت 
ملل�للصللوؤولللني اأتللللراك حلللول نلليللة تركي� 
التي  الفرات”  “درع  عملية  تللكللرار 
تنظيم  لطرد  امل��صي  الع�م  اأطلقته� 
داع�س من املن�طق احلدودية معه�. 

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

يلل�للصلل�رك علل�للصللرات الآلف مللن ال�للصللبلل�ن والجلل�نللب وهم 
م�صرية  يف  ال�صبت  اأملل�للس  بر�صلونة  يف  ورودا  يحملون 
كبرية ردا على العتداءين اللذين وقع� يف 17 اغ�صط�س 

واعلن تنظيم داع�س الإره�بي م�صوؤوليته عنهم�.
وملل�للصلل�ء اجلللمللعللة، �للصلل�رك وفللق ال�صرطة اأكلللر مللن 16 
ك�مربيل�س  يف  الرهلللل�ب  �للصللد  ملل�للصللرية  يف  �صخ�س  اللللف 
بللعللد ب�صع  الللثلل�ين  ا�للصللتللهللدفلله العلللتلللداء  اللللذي  املنتجع 
احلكومة  رئي�س  ودعلل�  بر�صلونة.  اعللتللداء  على  �ص�ع�ت 
امل�صرية  امل�ص�ركة يف هذه  ال�صب�ين م�ري�نو راخوي اىل 
بعد  بر�صلونة  وبلدية  ك�ت�لوني�  حكومة  تنظمه�  التي 
15 قتيال و126 جريح� ه  العتداءين اللذين اوقع� 
من اأكر من ثالثني بلدا. وم� زال �صتة من اجلرحى يف 

امل�صت�صفى يف ح�لة حرجة.
وق�ل راخوي املتهم ب�صب الزيت على الن�ر يف اخلالف�ت 
املنطقة  انف�ص�ل  تريد  التي  الك�ت�لنية  احلكومة  مع 
ا�صب�ني� �صنوجه ر�ص�لة  الك�ت�لين وكل  املجتمع  مع كل 

وحدة ورف�س لالإره�ب وحب ملدينة بر�صلونة.
التظ�هرة  هللذه  يف  اجنبي  م�صوؤول  اي  ي�ص�رك  لن  لكن 

التي �صرفع لفت�ت بعدة لغ�ت.
ا�صب�ني�.  اعتداءي  بعد  اوروبلل�  وقعت هجم�ت اخرى يف 
ففي بروك�صل ه�جم رجل ب�صكني قبل ان يتم قتله. ويف 
لندن اوقف رجل يحمل �صكين� ام�م ق�صر ب�كينغه�م. ويف 
اعتداء  احتم�ل وجود خطة  ال�صرطة يف  هولندا حتقق 

على حفلة مو�صيقية يف 23 اغ�صط�س يف روتردام.
يف حدث ن�در، �صيكون الع�هل ال�صب�ين فيليبي ال�ص�د�س 
اول ملك ين�صم اىل تظ�هرة من هذا النوع منذ اع�دة 

النظ�م امللكي يف 1975.

بور  تينك  نللو  اأخ�ف”  “ل  �صع�ر  حتللت  امللل�للصللرية  تنظم 
لن  الآخرين  وامل�صوؤولني  امللك  لكن  الك�ت�لنية،  ب�للغة 

يكونوا يف ال�صف الول يف لرامبال.
“ممثلي  ان  كولو  ادا  املدينة  بلدية  رئي�صة  ق�لت  فقد 
املنظم�ت واجلمعي�ت التي اهتمت منذ اللحظة الوىل 
الإ�صع�ف  اأجلللهلللزة  اىل  المللللن  قللللوات  ملللن  بلل�للل�للصللحلل�يلل�، 
و�صي�رات الأجرة وال�صك�ن وجت�ر لرامبال �صيكونون يف 

الطليعة.
ال�ص�عة  حلللواىل  �صغرية  �ص�حنة  قلل�مللت  احلللي  هللذا  ويف 
بده�س ح�صد  اغ�صط�س  ال�ص�بع ع�صر من  17،00 من 
ال�ص�حنة وهو �ص�ب مغربي يبلغ  �ص�ئق  امللل�رة. وق�م  من 
من العمر 22 ع�م� بعد ذلك بقتل �ص�ئق �صي�رة طعن�. 
ال�صرطة من  ايللل�م، متكنت  اأربللعللة  دامللت  وبعد مللطلل�ردة 

قتله.
على  �صيكونون  الذين  الللورود يف لرامبال  ب�ئعي  وبللني 
تعمل يف ك�صك يف  الللتللي  �للصلل�راي غوميز  امللل�للصللرية  راأ�لللس 
مك�ن جم�ور للمك�ن الذي انهت فيه ال�ص�حنة ال�صغرية 
الك�صك يف  داخللل  الحللتللملل�ء  مللن  وقللد متكنت  م�ص�ره�. 

اللحظة الخرية.
اك�ص�ك  العمل  لكن زمللالء يف  �ص�راي عللدت اىل  وق�لت 

اأخرى مل يتمكنوا من ذلك لنهم م� زالوا خ�ئفني.
وت�بعت “يجب توجيه ر�ص�لة وحدة و�صالم، ل�صن� خ�ئفني 
ال�صالم  بللني  التمييز  يجب  مللتللحللدة.  املللديللنللة  كللل  لن 

واجله�ديني لأن امل�صلمني هم اول املت�صررين«.
وهللذا ال�للصللبللوع وامللل�م الللكلل�مللريات، ع�نق والللد طفل يف 
الث�لثة من العمر قتل يف اعتداء لرامبال، اإم�م م�صجد 

مدينته روبي يف ك�ت�لوني� الذي بدا عليه الت�أثر.
-الوان  والبي�س  وال�صفر  احلمر  الللورود  اآلف  �صتوزع 

علم بر�صلونة- على امل�ص�ركني.

•• بانت�صكوال-اأ ف ب:

ال�صبت  املل�للس  اجلللنللود  مللئلل�ت  انت�صر 
الهند  �صم�ل  ب�نت�صكول  مدينة  يف 
�للصللهللدت �لللصلللدامللل�ت قللتللل فلليللهلل� 30 
تظ�هر  ان  بعد  الأقلللل  على  �صخ�ص� 
الآلف احتج�ج� على قرار حمكمة 
بلل�لغللتلل�للصلل�ب زعلليللملل� روحي�  اأدانلللللت 
مثريا  اجتم�عي�  ون��صط�  وممللثللال 

للجدل.
ب�نت�صكول  مدينة  يف  اجلي�س  ن�صر 
تظ�هرات  بلللعلللد  هلللل�ريلللل�نلللل�  بللللوليللللة 
ع�صرات  فللليلللهللل�  �لللللصللللل�رك  غللل��لللصلللبلللة 
الروحي  الزعيم  اتللبلل�ع  مللن  الآلف 
عرب�ت  فللهلل�جللمللوا  �صينغ  رحلليللم  رام 
ع�صرات  واحرقوا  التلفزيوين  البث 

ال�صي�رات اخل��صة.
وا�صتنفرت قوات المن منع� لتكرار 
اللللعلللنلللف اللللللللذي انللللدلللللع بلللعلللد ظهر 
اجلللمللعللة، بللعللد دقللل�ئلللق علللللى �صدور 
قرار ق�ص�ئي ب�إدانة الزعيم الروحي 
اتب�عه.  ملللن  امللللراأتللللني  بلل�غللتلل�للصلل�ب 
النق�ل  الللهلل�تللف  خلللدملللة  وتللعللطلللللت 
ه�ري�ن�  وليلللتلللي  اجللللللزاء  بللعلل�للس  يف 
فر�صت  حيث  املللجلل�ورة،  والبنج�ب 
اعق�ب  يف  الللتللجللول  مللنللع  ال�صلط�ت 

ال�صدام�ت.
ورغلللللللللم رفلللللللع حللللظللللر الللللتللللجللللول يف 
حظر  يلللزال  ل  اللل�للصللبللت،  ب�نت�صكول 

التجمع�ت �ص�ري�.

وق�ل ق�ئد �صرطة ه�ري�ن� بي. ا�س. 
ام�س  بر�س  فران�س  لوك�لة  �ص�ندو 
القل  على  �صخ�ص�   30 ان  ال�صبت 
يرتفع  ان  الللعللدد ميللكللن  وان  قللتلللللوا 
ال�ص�ب�ت.  بللعلل�للس  خلللطللورة  نللظللرا 
وق�ل �ص�ندو احل�صيلة داخل الولية 
 200 30 قتيال على الأقللل ونحو 
50 من عن��صر  بينهم نحو  جريح 

ال�صرطة والمن.
بع�س اجلرحى مل يذهبوا  وا�ص�ف 
قي�م  خللل�لللصللليلللة  املللل�لللصلللتللل�لللصلللفللليللل�ت  اىل 
اللل�للصللرطللة بلل�عللتللقلل�لللهللم للللدورهلللم يف 

اعم�ل العنف.

لوك�لة  ر�للصللملليللة  مللل�لللصللل�در  وذكللللللرت 
 32 فران�س بر�س يف وقت �ص�بق ان 
�صخ�ص� على القل لقوا م�صرعهم، 
بطلق�ت  اإ�لللصللل�بللل�ت  ملللن  مللعللظللمللهللم 

ن�رية.
العمر  الب�لغ من  الروحي  والزعيم 
مالب�س  بللل�رتلللداء  يتميز  علل�ملل�   50
م�صدر  ان  مللع  بلل�جلللواهللر  مر�صعة 
عدد  ان  ويقول  وا�صح.  غري  ثروته 
يتج�وز اخلم�صني  الع�مل  اتب�عه يف 
مليون�. ومت رفع ق�صية الغت�ص�ب 
امللراأة جمهولة  بعثت  ان  بعد  �صده 
رئي�س  اىل   2002 علللل�م  بللر�للصلل�لللة 

الوزراء حينه� ات�ل بيه�ري ف�جب�يي 
وعدة  ب�غت�ص�به�  �صينغ  فيه�  تتهم 

ن�ص�ء اخري�ت يف الط�ئفة.
وطلب ق��س من مكتب التحقيق�ت 
املللركللزي مت�بعة هللذا التللهلل�م، لكن 
ملل�للصللت �لللصلللنلللوات قلللبلللل تللعللقللب اثر 
امراأتني  رفللعللت  ان  اىل  اللل�للصللحلل�يلل� 

دعوى �صنة 2007.
مللن ط�ئفة  الللف   200 نحو  جتمع 
�صينغ يف ب�نت�صكول دعم� له قبل يوم 
علللللى �للصللدور احلللكللم اللللذي اغ�صب 
اتب�عه وق�ل كثريون منهم انهم يف 

ح�لة �صدمة.

م�صرية ح��صدة يف بر�صلونة 
ردًا على العتداءين 

تعزيز الأمن �صم�ل الهند بعد �صدام�ت دامية 

فرن�ص� تتعهد مبوا�صلة دعمه� ل�صتقرار العراق 
•• بغداد-رويرتز:

اإيلللف لو  قلل�ل وزيلللر اخللل�رجلليللة الفرن�صي جلل�ن 
دريلللللل�ن اأمللل�لللس بللعللد اأن اأجللللللرى حمللل�دثللل�ت مع 
�صوف  فرن�ص�  اإن  بغداد  يف  عراقيني  م�صوؤولني 
اإعلللل�دة الللبللنلل�ء وامللل�للصلل�حلللة يف  ت�ص�عد يف جللهللود 
اللللعلللراق فلليللملل� يللخللرج ملللن احلللللرب ملللع تنظيم 

داع�س الإره�بي.
بقي�دة  الللتللحلل�لللف  يف  رئي�صي  �للصللريللك  وفللرنلل�للصلل� 
قت�ل  يف  بغداد  ي�ص�عد  الللذي  املتحدة  الولي�ت 
م�ص�ح�ت  على  �صيطر  الللذي  املت�صدد  التنظيم 

كللبللرية مللن الللعللراق و�للصللوريلل� يف عللل�م 2014. 
اأ�ص��صي�  وبلللريللل�  جللويلل�  دعللملل�  الللتللحلل�لللف  وقللللدم 
للقوات العراقية يف حملة ا�صتمرت ت�صعة اأ�صهر 
الأ�ص��صي  املعقل  ب�ملو�صل  ال�صيطرة  ل�صتع�دة 

لداع�س يف العراق.
وق�ل لو دري�ن يف موؤمتر �صحفي يف بغداد مع 
وزيرة الدف�ع فلورن�س ب�ريل ووزير اخل�رجية 
العراقي اإبراهيم اجلعفري نحن موجودون يف 

احلرب و�صوف نكون موجودين يف ال�صلم.
امل�صركة  معركتن�  تنته  مل  اإذا  حتى  واأ�للصلل�ف 
ال�صتقرار..  مرحلة  تدخل  ف�إنه�  داع�س  �صد 

امل�ص�حلة.. واإع�دة البن�ء.. مرحلة ال�صالم.
الفرن�صي�ن  اللللوزيلللران  يلتقي  اأن  املللقللرر  وملللن 
اإقليم  ع��صمة  اأربيل  يف  عراقيني  اأكللراد  بق�دة 
كرد�صت�ن العراق �صبه امل�صتقل التي لعب مق�تلو 
�صد  احلللرب  يف  اأ�ص��صي�  دورا  منه�  الب�صمركة 
داع�س.وتتخوف فرن�ص� ودول غربية اأخرى من 
اأن ا�صتفت�ء تخطط حكومة كرد�صت�ن لإجرائه 
ي�صعل  اأن  املقبل ميكن  ال�صهر  ال�صتقالل  على 
�للصللراعلل� جللديللدا مللع بللغللداد ودول جلللوار ت�صم 
اأعدادا كبرية من الأكراد خ��صة اإيران وتركي�.

وق�ل دبلوم��صي مطلع على ال�صي��صة الفرن�صية 

ب�ري�س  موقف  �صينقالن  وبلل�ريل  دريلل�ن  لو  اإن 
اللللربزاين  م�صعود  الللعللراق  كللرد�للصللتلل�ن  لرئي�س 
العراق  كرد�صت�ن  اإقليم  تللوؤيللد  فرن�ص�  اأن  وهللو 
الدولة  من  جللزءا  يبقى  اأن  على  امل�صتقل  �صبه 

العراقية.
واجلعفري  الللعللراقلليلل�ن  اللللوزيلللران  يللذكللر  ومل 
ح�ربوا  فرن�صيني  مللواطللنللني  علل�ئللالت  م�صري 
املو�صل  عللللليللهللم يف  وعلللر  داعللل�لللس  �للصللفللوف  يف 
العراقية  الللقللوات  ا�صتع�دته�  اأخلللرى  ومن�طق 
الفرن�صيني  مئ�ت  اأن  ويعتقد  املت�صددين.  من 

ان�صموا للتنظيم املت�صدد.

التوقع�ت بكثري.
يقول العميد الطي�ر جب�ر م�صط�ف 
ح�صون من الفريق امل�صرك لإجالء 
لللوكلل�لللة فران�س  الللنلل�زحللني  واإغللل�ثلللة 
الذين  املللدنلليللني  “اأعداد  اإن  بللر�للس 
بدء  قبل  تلعفر  يف  موجودين  ك�نوا 
70 و90  بلللني  يلللللراوح  الللعللمللللليلل�ت 
األلللفللل�ً. قللبللل علل�للصللرة اأيلللل�م كللل�ن معدل 
اآلف  �للصللتللة  اإىل  اأربلللعلللة  بللني  اللللنلللزوح 

�صخ�س يومي�.
وي�صيف بعد بدء عملي�ت التحرير، 
اإىل مللعللدلت منخف�صة  الللنللزوح  قللل 
جداً، م� بني 150 و200 �صخ�س، 

واأحي�ن�ً خم�صني.
وكلل�نللت املللفللو�للصلليللة الللعللللليلل� لالجئني 

البي�ص�ء  اللللللحلليللة  �للصلل�حللب  ويلللقلللول 
قرية  مللللن  يلللوملللني  ملللنلللذ  “نزحت 
اأ�صلي من حي  اخل�ن ق�ص�ء تلعفر. 
اخل�ن  اإىل  انتقلت  ولللكللن  اجلللزيللرة 
قبل ع�مني. مل نكن مرت�حني، ك�ن 

الأمر اأ�صبه بح�ص�ر.
بعدم�  البلدة،  يف  وحللده  ح�صن  بقي 
نزحت زوج�ته الأربع منذ فرة اإىل 

خميم حم�م العليل جنوب املو�صل.
الأ�صرة  ورب  الأغللنلل�م  راعلللي  يو�صح 
املللكللّونللة مللن 32 فلللرداً اأنللله نللزح من 
البلدة بعدم� ب�ع اأغن�مه، م�صرياً اإىل 

كي�س بقربه و�صع فيه النقود.
نزح ح�صن م�صي�ً، ح�له كح�ل ح�صن 
علللللللللوان فللللرهلللل�د الللللللذي انلللتلللقلللل من 

اأعللربللت بللدايللة الأ�للصللبللوع احللل�يل عن 
من  املدنيني  اآلف  نللزوح  مللن  قلقه� 
تلعفر، م�صرية يف بي�ن اإىل اأن هن�ك 
 22 ل�صتقب�ل  جلل�ريللة  ا�للصللتللعللدادات 

األف �صخ�س.
ي�صري ح�صون اإىل اأن ل اأ�صب�ب معينة 
بللللداأوا  تلعفر  اأهلللل�يل  ولللكللن  لللذلللك، 
املو�صل.  غرب  مع�رك  منذ  ب�لنزوح 
هم  تلعفر  يف  املللوجللوديللن  اأن  اأعتقد 
ولللكللن كلهم من  علل�ئلللللة   160 نللحللو 
تنظيم  يف  وامللللهللل�جلللريلللن  املللقلل�تلللللني 

داع�س.
اأربعة  علللللى  مللثللبللتللة  خلليللمللة  ظللللّل  يف 
ح�صن  عبّيد  عي�صى  يحتمي  اأعللمللدة، 

من حرارة ال�صم�س احل�رقة.

القوات العراقية ت�صعى لل�صيطرة على املدينة قبل عيد االأ�صحى

حركة النزوح من تلعفر تت�ص�ءل بعد العملي�ت الع�صكرية
املو�صل،  اإىل  كللركللوك  يف  احلللويللجللة 
ثم اإىل تلعفر.يقول فره�د اأتيت اإىل 
اأجل  العلولية يف تلعفر من  منطقة 
ابنتي التي ك�نت متزوجة من راعي 
اأغن�م هن�ك، بعدم� �صجنه الدواع�س 

بتهمة تهريب ع�ئالت.
ويلل�للصلليللف الللرجللل الأربللعلليللنللي الذي 
الإ�صالمية  الللدولللة  تنظيم  �صجنه 
ب�صبب تدخني ال�صج�ئر “مل نتمكن 
من الهروب من ن�حية النهر. ك�نوا 
يقتلون كللل مللن يللحلل�ول الللفللرار من 
اأعتقد بوجود مدنيني داخل  هن�ك. 
املدينة، لكن الدواع�س يحتجزونهم 
اأخللللرى  مللنلل�طللق  اإىل  يللنللقلللللونللهللم  اأو 
ال�صتقب�ل،  خيمة  حملليللطللة«.قللرب 
يللجللللل�للس الللطللبلليللب عللمللر عللل�ملللر من 
من  امللللللدعلللللوملللللة  داري  ملللنلللظلللملللة 
ج�نب  اإىل  الع�ملية  ال�صحة  منظمة 

م�صتو�صف م�صتحدث.
يقول ع�مر لفران�س بر�س “نحن هن� 
من اأ�صبوعني، ا�صتقبلن� خالل الأي�م 
اأفراده�  اأعداد  الأوىل ع�ئالت ت�صل 
ذلك  بعد  لكن  �صخ�ص�،   150 اإىل 
الطبيب  يو�صح  الأرق�م”.  ت�ص�ءلت 
�صعبة  حللللل�لت  “و�صلتن�  الللل�لللصللل�ب 
منه�  م�صت�صفي�ت،  اإىل  حتت�ج  ك�نت 
تغذية  و�للصللوء  انللفللجلل�رات  ا�ص�ب�ت يف 
لكن  وهن�ك وفي�ت و�صلتن� اي�ص�”. 
يوؤكد  �ص�كنيه�،  فللراغ اخليم من  مع 
اأعداد  اأن احلديث يجري عن  ع�مر 
“ل نعلم  الللنلل�زحللني،  مللرتللقللبللة مللن 

�صيئ�، نحن م�صتعدون وننتظر«.

•• بادو�س-اأ ف ب:

كيلومرا   150 نلللحلللو  بلللعلللد  علللللللى 
ال�ص�حة  تخلو  تلعفر،  �صرق  جنوب 
ل�صتقب�ل  خلليللم  فيه�  ن�صبت  الللتللي 
الأملللللن  قللللللوات  مللللن  اإل  الللللنلللل�زحللللني 
الللطللبللي واأربلللعلللة مدنيني،  والللطلل�قللم 
بعد اأ�صبوع من بدء القوات العراقية 
هجومه� على تنظيم داع�س الإره�بي 

يف اأكرب اأق�صية البالد.
والللللبللللويللللر  بلللللل�دو�للللللس  ملللنلللطلللقلللتلللي  يف 
الوا�صلة  الللطللريللق  على  الللواقللعللتللني 
بلللني تلللللعللفللر ومللديللنللة املللو�للصللل التي 
ا�للصللتللعلل�دتللهلل� اللللقلللوات الللعللراقلليللة قبل 
�صم�ل  يف  ال�صهر  ون�صف  �صهر  نحو 
العراقية  ال�صلط�ت  اأن�ص�أت  الللعللراق، 
خمللليلللملللني لإيللللللللللواء الللللهلللل�ربللللني من 
داعلل�للس يف  اأكلللرب مع�قل تنظيم  اآخلللر 

حم�فظة نينوى.
وبداأت القوات العراقية فجر الأحد 
امل��صي عملي�ته� الع�صكرية ل�صتع�دة 
واملن�طق  تلللللعللفللر  علللللى  اللل�للصلليللطللرة 
اجلي�س  مبلل�للصلل�ركللة  بلللهللل�،  املللحلليللطللة 
وال�صرطة الحت�دية وقوات مك�فحة 
ف�ص�ئل  مللللن  ملللدعلللوملللة  الإرهللللللللل�ب 

احل�صد ال�صعبي يف معظم املح�ور.
وحققت تلك القوات تقدم�ً �صريع�ً يف 
الك�ملة  ب�ل�صيطرة  وت�أمل  الأحلليلل�ء، 
على املدينة قبل عيد الأ�صحى الذي 
يحتفل به يف الث�ين من �صبتمرب يف 
العراق. لكن رغم انطالق العملي�ت، 
ل تلللزال حللركللة الللنللزوح حتللت �صقف 

تركي� تر�صل تعزيزات ع�صكرية اإىل احلدود ال�صورية

اإلغ�ء تظ�هرة لليمني املتطرف يف 
�ص�ن فران�صي�صكو 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:
ال�صبت يف  املتطرف ك�نت �صتجرى  األغيت تظ�هرة لليمني 
اكدت  كم�  �صغب  اأعم�ل  ح�صول  خ�صية  فران�صي�صكو،  �ص�ن 
جمللمللوعللة بلل�تللريللوت بللرايللر، لللكللن تللظلل�هللرة اخلللرى جترى 
اليوم الحد، يف بداية عطلة نه�ية اأ�صبوع �صت�صهد جتمع�ت 
علللديلللدة و�للصللط ارتلللفللل�ع حلللدة الللتللوتللر.و�للصللتللعللقللد جمموعة 
بلل�تللريللوت بللرايللر بلللدل مللن الللتللظلل�هللرة مللوؤمتللرا �صح�في�، 
ومت�صكت بتظ�هرة اأخرى الحد يف مدينة بريكلي املج�ورة. 
وا�صتنفرت  امل�ص�دة،  التظ�هرات  من  كبري  عدد  و�صيجرى 
دون  للحوؤول  عن��صره�  جميع  فران�صي�صكو  �ص�ن  �صرطة 

ح�صول جت�وزات.

اإخالء �صبيل 3 م�صتبه بهم 
بهجوم ب�ل�صكني يف فنلندا 

•• هل�صنكي-اأ ف ب:

ملللن �صبعة  ثلللالثلللة  �للصللبلليللل  اأخلللللللي 
مللوقللوفللني يف اطللللل�ر الللتللحللقلليللق يف 
ا�للصللفللر عن  اللللذي  الللهللجللوم ب�صكني 
 18 يف  جللرحللى  وثللملل�نلليللة  قتيلني 
كم�  بفنلندا،  تللوركللو  يف  اغ�صط�س 
ام�س  الفنلندية  ال�صرطة  اعلنت 

ال�صبت.
ول يزال اربعة ا�صخ��س م�صجونني 
حتى الن، وبينهم امل�صتبه به الأول 
املغربي  انلله  ال�صرطة  قلل�لللت  اللللذي 

عبد الرحمن م�صك�ح .
واأخلي �صبيل رجلني اوقف� الأربع�ء 
اجلن�صية  ويللللحللللمللللالن  امللللل��للللصللللي 
وا�صتبعدا  اجلزائرية،  او  املغربية 

من التحقيق�ت.
الذي  الهجوم  ال�صلط�ت  وو�صفت 
و�صط  يف  اللللنلللهللل�ر  و�لللصلللح  يف  وقلللللع 
تللوركللو ، بلل�أنلله ارهلل�بللي، لكن دوافع 

الق�تل م� زالت جمهولة.
تللل�أكلللد طلل�بللعلله الإرهللل�بلللي،  واذا مللل� 
ف�صيكون �ص�بقة يف هذا البلد �صم�ل 

الق�رة الوروبية.
ومل تك�صف املحكمة التي تنظر يف 
اإل ان  الق�صية، جن�صية امل�صبه به. 
ال�صرطة ك�نت اأو�صحت انه ط�لب 
اجلن�صية  يللحللمللل  مللغللربللي  جلللللوء 
امللللغلللربللليلللة، و�لللصلللل اىل فللنلللللنللدا يف 
2016، وا�صتهدف ن�ص�ء عن �ص�بق 

ت�صور وت�صميم خالل الهجوم.

•• �صول-وا�صنطن-رويرتز:

اإن كوري�  الأملللريلللكلللي  كلللوريللل� اجلللنللوبلليللة واجللليلل�للس  قلل�لللت 
قب�لة  البحر  يف  املدى  ق�صرية  �صواريخ  اأطلقت  ال�صم�لية 
جتري  اللللذي  الللوقللت  يف  ال�صبت  املل�للس  اللل�للصللرقللي  �ص�حله� 
م�صركة  �صنوية  ع�صكرية  تدريب�ت  و�صول  وا�صنطن  فيه 
اجلي�س  قي�دة  حلرب.وق�لت  ا�صتعدادا  بيوجني�جن  تراه� 
�صواريخ  ثالثة  ر�صدت  اإنه�  اله�دي  املحيط  يف  الأمريكي 
اأن  دقيقة.واأ�ص�فت   20 على مدى  اأطلقت  املللدى  ق�صرية 
فيم�  مب��صرة  اإطالقه  بعد  تقريب�  انفجر  ال�صواريخ  اأحد 
قطع ال�ص�روخ�ن الآخران نحو 250 كيلومرا يف اجت�ه 
اإن  فيه  ق�لت  �ص�بق  لتقييم  مراجعة  يف  ال�صرقي  ال�صم�ل 
بعد  الخللتللبلل�ر  اإطللالقللهللملل�.وجلل�ء  بعد  اللل�للصلل�روخللني ف�صال 
اإ�ص�دة م�صوؤولني اأمريكيني كب�ر بكوري� ال�صم�لية  اأي�م من 
وعدم  النف�س  �صبط  لإظللهلل�ر  اأون  جلللوجن  كلليللم  وزعلليللمللهلل� 
اأواخللر يوليو متللوز.وقلل�ل مكتب  اأي �صواريخ منذ  اإطللالق 
اإن ال�صواريخ  رئ��صة الأركلل�ن امل�صركة يف كوري� اجلنوبية 
ب�جت�ه  ال�صم�لية  �صرق كوري�  اإقليم ك�جنوون  اأطلقت من 
اله�دي  املحيط  يف  الأمريكي  اجلي�س  قي�دة  البحر.وق�لت 
الرئي�صي  اللللرب  علللللى  تللهللديللدا  تلل�للصللكللل  مل  اللل�للصللواريللخ  اإن 
التي هددت  اله�دي  املحيط  اأو جزيرة جللوام يف  الأمريكي 

كوري� ال�صم�لية هذا ال�صهر ب�إح�طته� ببحر من الن�ر.
ت�صريح�ت  تب�دل  م� منذ  اإىل حد  التوترات  وهللداأت حدة 
الرئي�س  حللذر  اأن  بعد  ووا�للصللنللطللن  بيوجني�جن  بللني  حللل�دة 
ب�أنه  ال�صم�يل  الللكللوري  الزعيم  ترامب  دونلل�لللد  الأمريكي 

�صيواجه ن�ر وغ�صب اإذا هدد الولي�ت املتحدة.
وكللل�ن اآخلللر اخللتللبلل�ر �للصلل�روخللي اأجللرتلله كللوريلل� ال�صم�لية يف 
ع�برا  ب�لي�صتي�  �ص�روخ�  اأطلقت  عندم�  متللوز  يوليو   28
كيلومر  اآلف  ع�صرة  م�ص�فة  ليقطع  وم�صمم�  للق�رات 
ويعني ذلك اأنه قد ي�صل اإىل بع�س من�طق الرب الرئي�صي 
اأثلل�ر خم�وف من ن�صوب �صراع جديد على  الأمريكي مم� 
�صبه اجلزيرة الكورية.وق�ل يو�صيهيدي �صوج� كبري اأمن�ء 
جمل�س الوزراء الي�ب�ين اإن ال�صواريخ مل ت�صل اإىل الي�ب�ن 
تهديد  اأي  ت�صكل  ومل  اخل�ل�صة  القت�ص�دية  منطقته�  اأو 
والكوري  الأمريكي  اجلي�ص�ن  بالده.يجري  �صالمة  على 
اجلنوبي تدريب�ت ع�صكرية �صنوية ت�صمل حم�ك�ة للحرب 
 31 حتى  وت�صتمر  ال�صتعداد  لختب�ر  الكمبيوتر  ب�أجهزة 
الع�صكري  اخلللبللري  دوجن-يللللوب  كيم  وقللل�ل  اآب.  اأغ�صط�س 
التي  املنطقة  اإن  �صول  يف  الأق�صى  ال�صرق  درا�ص�ت  مبعهد 
اأطلقت منه� ال�صواريخ وهي كيت�يريوجن موقع اختب�رات 
ال�صم�لية  كللوريلل�  ا�صتخدمته  ملل�  كثريا  مللعللروف  ع�صكرية 

لإجراء تدريب�ت على اإطالق ال�صواريخ ق�صرية املدى.

كوري� ال�صم�لية تطلق �صواريخ ق�صرية املدى 
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الفجر الريا�ضي

ف�ران امل�ص�ب يغيب عن مب�راتي فرن�ص� 
اأعلن الفرن�صي زين الدين زيدان مدرب ن�دي ري�ل مدريد 
راف�يل  الفريق مواطنه  ان مدافع  القدم،  لكرة  ال�صب�ين 
ف�ران �صيغيب ب�صبب الإ�ص�بة عن مب�راتي فرن�ص� املقبلتني 

�صمن ت�صفي�ت موندي�ل 2018.
“اليوم، قد  ال�صبت  زيللدان يف موؤمتر �صح�يف ام�س  وقلل�ل 
وان  ا�ص�بته  تتف�قم  ان  اريلللد  ل  لكني  اللللللعللب،  ي�صتطيع 
نفتقده لفرة طويلة. الفكرة هي ان يبقى هن� يف مدريد 

بهدف الهتم�م ب�إ�ص�بته وال�صتعداد للمو�صم«.
اأ�ص�ف “مب�راة منتخب فرن�ص� مهمة ب�لن�صبة اىل منتخب 
فرن�ص�، لكن �صحة الالعب مهمة لكل املو�صم”، مو�صح� 

ان ال�ص�بة هي يف احل�لب الأمين.
اغلل�للصللطلل�للس، ومع   31 وتلللللتللقللي فللرنلل�للصلل� ملللع هلللوللللنلللدا يف 
لوك�صمبورغ يف 3 �صبتمرب يف اجلولتني ال�ص�بعة والث�منة 
تت�ص�رك  التي  الوىل  الوروبلليللة  املجموعة  من�ف�ص�ت  من 
ثالث  بللفلل�رق  نقطة   13 بر�صيد  ال�صويد  مللع  �صدارته� 

نق�ط ام�م هولندا واربع نق�ط ام�م بلغ�ري�.
بعد  فرن�ص�  اىل  ب�لن�صبة  كبرية  اأهمية  املب�رات�ن  وتكت�صي 
 24 1-2 يف يونيو، وغي�ب ف�ران  خ�ص�رته� ام�م ال�صويد 
خلطة  نك�صة  �صي�صكل  عنهم�  دوللليللة  مللبلل�راة  و37  علل�ملل� 
مركز  يف  كثريا  عليه  يعول  الللذي  دي�ص�ن  ديدييه  امللللدرب 

فللل�ران ا�صيب خالل  ان  زيلللدان اىل  وا�للصلل�ر  الللدفلل�ع.  قلب 
ري�ل  اأحللرزهلل�  الللتللي  ال�صب�نية  ال�صوبر  الللكلل�أ�للس  مللبلل�راتللي 
مدريد، بطل الدوري ال�صب�ين ودوري اأبط�ل اأوروب�، على 
وجوب  على  م�صددا  ال�صهر،  هذا  بر�صلونة  غرميه  ح�ص�ب 
ال�صبت  يللتللدرب  الللذي مل  الللالعللب  املخ�طرة ب�صحة  عللدم 
مع زمالئه. اأ�ص�ف بعد البداية القوية له يف هذا املو�صم 
ال�صوبر  الك�أ�س  يف  اثنت�ن  ك�ملة  ثللالث  مب�ري�ت  وخو�س 
... ك�لع�دة،  بللذل جهد كبري  الللدوري يتطلب  وواحللدة يف 
اليوم الحد �صد ف�لن�صي� فيه  اللعب  ان اخ�طر.  اأريللد  ل 

خم�طرة، ول اأرغب يف ذلك.

•• العني – الفجر

الدكتور  ال�صيخ  وح�صور  برع�ية 
حممد بن م�صلم بن حم الع�مري 
اإم�ص�م  ملنظمة  الع�م  المللني  ن�ئب 
بطولة  اختتمت   ، املتحدة  بلل�لأمم 
اأو  العتي�دي  لل�صطرجن  زايللد  ع�م 
الكال�صيكي ، وذلك يف ن�دي العني 
بح�صور  والللل�لللصلللطلللرجن،  لللثللقلل�فللة 
البلو�صي  �لللصلللهلللداد  حلل�للصللن  �للصللعلليللد 
العني  نللل�دي  اإدارة  جمل�س  ع�صو 
للثق�فة وال�صطرجن ، وجمع غفري 

وال�صخ�صي�ت  الأملللور  اأوللليلل�ء  مللن 
�صهداد  بن  �صعيد  واأعللرب  الع�مة. 
هللل�مللل�لللس حفل  علللللللى  اللللبلللللللو�لللصلللي 
التكرمي عن �صكره وتقدير لل�صيخ 
الدكتور حممد بن م�صلم بن حم 
الع�مري على رع�يته ودعمه لهذه 

البطولة.
العني  نللل�دي  اإن   : البلو�صي  وقللل�ل 
لللثللقلل�فللة والللل�لللصلللطلللرجن، نللظللم هذه 
�ص�حب  اإعللالن  مبن��صبة  البطولة 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهي�ن رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، 

الإم�رات  2018 يف دولللة  علل�م  اأن 
ليكون  زايلللد«  »علل�م  �صع�ر  �صيحمل 
لالحتف�ء  تللقلل�م  وطللنلليللة  مللنلل��للصللبللة 
ب�إذن  للله  املغفور  املوؤ�ص�س  ب�لق�ئد 
اآل  �صلط�ن  بللن  زايلللد  ال�صيخ  اهلل، 
وا�لللصللل�ف  اهلل«،  »رحللللملللله  نلللهللليللل�ن، 
البلو�صي اقيمت هذه البطولة على 
مدار 3 اأي�م مب�ص�لركة 20 لعب� 
على  ال�صوي�صري  ب�لنظ�م  ولعبة 
البطولة  ادارة  ولقد   ، جولت   9
 FA حتللكلليللملليلل� احللللكلللم اللللللللدويل

اأحمد ع�دل احمد عبدالغف�ر.

التكرمي  هذا  اأن  البلو�صي  واأو�صح 
موا�صلة  على  لهم  ت�صجيع�ً  جلل�ء 
ت�ألقهم، وحتفيزاً لب�قي الالعبني 
اأجل  مللن   ، والإبلللللداع  التميز  نحو 
والنت�ئج  الفني  امل�صتوى  تطوير 
املحلية  اللللبلللطلللولت  خمللتلللللف  يف 
لرفع  والللفللردي  للفرق  والللدوللليللة 
رايللة الإمللل�رات يف خمتلف املح�فل 
املركز  حلل�للصللد  وقللللد  الإقللللللليلللمللليلللة. 
الأول يف البطولة ال�صيخ �صعيد بن 
الللعلل�مللري بر�صيد  بللن حللم  حممد 
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بطل  فيتل،  �صيب��صتي�ن  الأمللل�ين  ح�صم 
الللعلل�مل للللللفللورمللول واحلللد اأربلللع مرات، 
م�صتقبله مع فريق فرياري اليط�يل، 
ال�صبت متديد  ام�س  الأخلللري   بلل�إعللالن 
الع�م  للرتيب  احلللل�يل  املت�صدر  عقد 

ثالثة موا�صم حتى نه�ية 2020.
وكلللل�ن فلليللتللل انلل�للصللم اىل فلللللرياري ع�م 
2015 بعد ثم�نية اأعوام على خو�صه 
اأول �صب�ق يف الفئة الأوىل، اثر م�صرية 
فريق  مللع  ا�صتثن�ئية  اأعللللوام  تخللته� 
“ريد بول”، اأ�صبح خالله� يف 2010 
واأحرز  الت�ريخ،  يف  للع�مل  بطل  اأ�صغر 
 2010 توالي� بني  مللرات  اأربللع  اللقب 

و2013.
وعلل�للصلليللة املللرحلللللة الللثلل�نلليللة علل�للصللرة من 
بطولة 2017 التي ت�صت�صيفه� الأحد 
البلجيكية،  فللرانللكللور�للصلل�ن  �صب�  حلبة 
اأعلن فرياري يف بي�ن انه “جدد اتف�قه 
... مع ال�ص�ئق �صيب��صتي�ن فيتل ملوا�صم 
�صمن  و2020   ،2019  ،2018
الفورمول  للل�للصللبلل�قلل�ت  الللعلل�مل  بللطللولللة 
واحد«. وك�ن من املقرر ان ينتهي عقد 
فلليللتللل بللنللهلل�يللة املللو�للصللم احلللللل�يل، و�صط 
تللقلل�ريللر �للصللحلل�فلليللة علللن اهللتللملل�م فريق 
للموا�صم  اللللعللل�مل  بللطللل  مللر�للصلليللد�للس، 
الثالثة امل��صية، ب�صم ال�ص�ئق الأمل�ين.

مع  ملل�للصللتللقللبللللله  ربلللللط  الأخلللللللري  ان  اإل 
فلللللللرياري يف خلل�للصللم ملللو�لللصلللم يلللعلللد من 
الأفلل�للصللل للله يف �للصللفللوفلله، اذ فللل�ز هذه 
ج�ئزة  اآخللرهلل�  �صب�ق�ت  بلل�أربللعللة  ال�صنة 
هنغ�رورينغ  حلبة  على  الكربى  املجر 
يف 30 يللوللليللو، وهلللو اللل�للصللبلل�ق الأخلللري 
العطلة  قبل  ال�ص�ئقون  خ��صه  اللللذي 

ال�صيفية.
بطولة  ترتيب  ح�لي�  فيتل  ويت�صدر 
عن  نلللقلللطلللة   14 بللللفلللل�رق  الللل�لللصللل�ئلللقلللني 

�ص�ئق  ه�ميلتون،  لوي�س  الللربيللطلل�ين 
مر�صيد�س وبطل الع�مل ثالث مرات.

وخالل م�صريته مع الفريق اليط�يل، 
 28 الللتللتللويللج  من�صة  اىل  فيتل  �صعد 

مرة، بينه� �صبع مرات كف�ئز ب�ل�صب�ق.
الأول  �للصللبلل�قلله  خللل��لللس   ،2007 ويف 
كبديل  حللل  عللنللدملل�  الأوىل،  الللفللئللة  يف 
ملللن الللبللولللنللدي روبلللللرت كللوبلليللتلل�للصلل� مع 
�ص�وبر” يف ج�ئزة  دبليو  اأم  “بي  فريق 
الولي�ت املتحدة الكربى، وك�ن ال�صب�ق 

الوحيد له يف ذاك املو�صم.
ك�ن ع�م 2008 اأول مو�صم ك�مل له يف 
الفورمول واحد مع فريق تورو رو�صو، 
واأ�صبح خالله اأ�صغر �ص�ئق يحرز لقب 
بطولة  يف  اللللكلللربى  اجللللوائلللز  اإحلللللدى 
الأوىل، وذلك على حلبة  للفئة  الع�مل 

مونزا اليط�لية.
بللول حيث  ريللد  اىل  انتقل   ،2009 يف 
ب�ت اأبرز �ص�ئق على احللبة دون من�زع، 

فلللل�أحللللرز بللطللولللة اللللعللل�مل اأربللللللع ملللرات 
انه  علم�   ،2013  -  2010 متت�لية 
اأ�صغر �ص�ئق  اأول بطولة له،  اأ�صبح مع 

يتوج ب�للقب.
�ص�ئق  اأ�للصللغللر  اأيلل�للصلل�  بلل�ت   ،2011 ويف 
الللعلل�مل مللرتللني توالي�،  بللطللولللة  يللحللرز 
 11 بل  املو�صم  ذاك  ف�ز خالل  انه  علم� 
خط  علللللى  الأول  املللركللز  وحللقللق  �صب�ق� 
النطالق 15 مرة. بعد ع�م على ذلك، 
بداأ مو�صمه ب�صكل بطيء وانتظر حتى 
انه  ال  الأول،  فلللوزه  لتحقيق  ال�صب�ق 
املو�صم،  مللن  الللثلل�ين  الق�صم  يف  عللو�للس 
بينه�  انت�ص�رات  خم�صة  خالله  وحقق 

اأربعة متت�لية.
2013 الأفللل�لللصلللل لللله يف  كلللل�ن مللو�للصللم 
الرقم  خلللاللللله  علللللل�دل  اذ  مللل�لللصلللريتللله، 
�صوم�خر  ميك�يل  لالأ�صطورة  القي��صي 
مع 13 انت�ص�را، منه� ت�صعة انت�ص�رات 

يف اآخر ت�صع �صب�ق�ت من البطولة.

ريللد بول  اأخللري خميب مع  بعد مو�صم 
انتقل  الع�م،  الرتيب  اأنه�ه خ�م�ص� يف 
ليحرز  فلللرياري،  اىل   2015 يف  فيتل 
مل  الأوىل،  ال�صنة  يف  �للصللبلل�قلل�ت  ثللالثللة 
اأف�صل  يف  البطولة  لينهي  ك�فية  تكن 
من املركز الث�لث. يف الع�م الت�يل، كرر 
اخف�قه وف�صل يف الفوز ب�أي �صب�ق، قبل 
ب�صكل  فللرياري  واأداء  اأداوؤه  يتح�صن  ان 

ملحوظ هذا املو�صم.
ال�ص�بق  النم�صوي  ال�ص�ئق  يخف  ومل 
غري  من�صب�  ي�صغل  اللللذي  لودا  نيكي 
تنفيذي يف مر�صيد�س، توا�صل الأخري 

مع فيتل ب�ص�أن احتم�ل �صمه.
تن�ق�صن�  اللل�للصللبللت  امللل�لللس  لودا  وقللللل�ل 
لكن  مللعلله،  مقت�صب  ب�صكل  بلل�ملللو�للصللوع 
كلم�  فللللللرياري،  تللنلل�فلل�للصلليللة  زادت  كلللللملل� 
اللللتلللي قلللد تدفعه  تللراجللعللت ال�لللصلللبللل�ب 

للرحيل .
�صك�ي  لللقللنلل�ة  تلل�للصللريللحلل�ت  يف  اأ�لللصللل�ف 

التوا�صل  هللذا  اأوقفن�  “لذا  �صبورت�س، 
ب�صكل فوري قبل اأ�صهر ... اعتقد ان كل 
اأكر  يتوا�صل مع  ذكي�،  ك�ن  اذا  �ص�ئق، 
من فريق. لحق� يف مرحلة املف�و�ص�ت 

يكون يف موقع اأقوى. هذا م� ق�م به«.
وي�أتي متديد عقد فيتل بعد اأربعة اأي�م 
الفنلندي  لزميله  مم�ثلة  خطوة  مللن 
كلليللمللي رايللكللونللن الللللذي اأعلللللن فرياري 

متديد عقده للمو�صم املقبل.
توالي�  املقبل اخل�م�س  املو�صم  و�صيكون 
علم�  اليط�يل،  ال�ص�نع  مع  لرايكونن 
انلللله كلللل�ن �للصلل�ئللقلله اأيلل�للصلل� بلللني 2007 
الللللذي  رايلللكلللونلللن  واأحللللللللرز  و2009. 
العمر  مللن  والللثللالثللني  الث�منة  �صيبلغ 
ح�لي�،  �ص�ئق  اأكللرب  وي�صبح  اأكتوبر  يف 
لللقللبلله الللوحلليللد يف بللطللولللة اللللعللل�مل مع 
2007. وبتمديد عقدي  فرياري ع�م 
للتق�رير  حللدا  فللرياري  ي�صع  �ص�ئقيه، 
�ص�ئقي  اآخرين مثل  عن احتم�ل �صمه 
فري�صت�بن  م�ك�س  الهولندي  بول  ريد 
وال�لللللصلللللرايل دانلللليلللل�ل ريللللكلللليلللل�ردو، اأو 
فور�س  مللن  برييز  �صريجيو  املك�صيكي 
رايكونن  عللقللد  متللديللد  ان  ال  انلللديللل�. 
املج�ل  يلللللرك  فلللقلللط،  واحللللللد  مللللو�لللصلللم 
ال�صنة  فلللللرياري  �للصللعللي  اأمللللل�م  مللفللتللوحلل� 
ال�ص�ئق  فري�صت�بن،  ل�صتقط�ب  املقبلة 
19 ع�م�  الللعللمللر  الللبلل�لللغ ملللن  اللل�للصلل�ب 
نللتلل�ئللج مقبولة  يللحللقللق  فللقللط، واللللللذي 
يع�نده� حظ ع�ثر. ويف ظل بق�ء فيتل 
مع فرياري، يتوقع ان يقوم مر�صيد�س 
بتمديد عقد �ص�ئقه الفنلندي ف�لتريي 
علم�  الأقللل،  اإ�ص�يف على  ملو�صم  بوت��س 
الفريق  الأول مع  انه يخو�س مو�صمه 
بلللدل مللن حلل�مللل لللقللب بللطللولللة الع�مل 
المللل�ين نيكو روزبللرغ الذي اعتزل بعد 

نه�ية املو�صم امل��صي.

�صعيد بن حم يح�صل املركز الأول يف بطولة 
ع�م زايد لل�صطرجن

في�ت���ل يح�ص���م م�صتقبل����ه م���ع في����راري بتمدي����د عق����ده 

�صيكون �ص�ئق مر�صيد�س الربيط�ين لوي�س ه�ميلتون 
اأول املنطلقني يف �صب�ق ج�ئزة بلجيك� الكربى، املرحلة 
واحد  للفورمول  الللعلل�مل  بطولة  مللن  ع�صرة  الث�نية 
الأحد، بعد حتقيقه ام�س ال�صبت املركز الأول للمرة 
لالمل�ين  القي��صي  الللرقللم  مللعلل�دل  م�صريته،  يف   68

ميك�يل �صوم�خر.
الر�صمية على مت�صدر  التج�رب  وتقدم ه�ميلتون يف 
فيتل  �صيب��صتي�ن  الأملللل�ين  للبطولة  الللعلل�م  الرتيب 
�للصلل�ئللق فلللللللرياري، بلليللنللملل� حلللل زمللليلللل اللللربيلللطللل�ين يف 
واىل  ثلل�لللثلل�،  بللوتلل��للس  فلل�لللتللريي  الفنلندي  مر�صيد�س 
مواطنه  النللطللالق،  خلللط  الللثلل�ين  ال�صف  يف  ج�نبه 

�ص�ئق فرياري كيمي رايكونن.
وحقق ه�ميلتون توقيت 1:42،553 دقيقة ليحطم 
0،242 ث�نية  بذلك الرقم القي��صي للحلبة، بف�رق 
بف�رق  الع�مل  ترتيب بطولة  يت�صدر  الذي  فيتل  عن 

الربيط�ين. عن  نقطة   14

الع�مل  بطولة  يف  له�ميلتون   200 الللل  ال�صب�ق  وهللو 
للفئة الأوىل، علم� ان ال�ص�ئق الربيط�ين الب�لغ من 
مرات  ثللالث  البطولة  لقب  اأحلللرز  علل�ملل�،   32 العمر 

اآخره� ع�م 2015.
اىل ذلك، حل �ص�ئق� فريق ريد بول الهولندي م�ك�س 
املركزين  يف  ريكي�ردو  داني�ل  وال�صرايل  فري�صت�بن 
ا�صتيب�ن  الفرن�صيني  ام�م  توالي�،  وال�ص�د�س  اخل�م�س 

اأوكون فور�س اندي� وروم�ن غروج�ن ه��س.
وتلللللقللى خللملل�للصللة �للصلل�ئللقللني عللقللوبلل�ت اإرجللللل�ع علللللى خط 
والكرونية  مك�نيكية  تللعللديللالت  ب�صبب  النللطللالق 
اأجرته� الفرق على �صي�راتهم، وهم: البلجيكي �صتوفل 
ف�ندورن م�كالرين هوندا 65 مركزا، الرو�صي دانييل 
الللربازيلللللي فيليبي  مللركللزا،   20 رو�للصللو  تلللورو  كفي�ت 
م�ركو�س  ال�صويدي  مللراكللز،  خم�صة  ولي�م�س  م��ص� 
اإري�صكون �ص�وبر خم�صة مراكز وزميله المل�ين ب��صك�ل 

فيهرلين العقوبة نف�صه�.

ه�ميلت��ون يع���دل 
رق��م �ص���وم���خ���ر 
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املحرفني  دوري  جلللنللة  كلل�للصللفللت 
امل�ص�ريع  مللللن  علللللدد  عللللن  اللللنلللقللل�ب 
التطويرية  واملللبلل�درات  الت�صويقية 
تنفيذه�  تلللعلللتلللزم  الللللتللللي  اللللفلللنللليلللة 
اللللريللل��لللصلللي اجللللديلللد  املللللو�للللصللللم  يف 
2017-2018، ج�ء ذلك خالل 
املو�صم  بللدايللة  عمل  ور�للصللة  جل�ص�ت 
قبل  �صنوي�ً  اللجنة  تنظمه�  الللتللي 
ري��صي،  ملللو�لللصلللم  كللللل  انلللطلللالقلللة 
بلللحللل�لللصلللور ملللل�للللصللللوؤويل املللللبلللل�ريلللل�ت 
وممثلي الأندية. ومت خالل جل�صة 
قدمته�  التي  الت�صويق  م�صتجدات 
الت�صويق  مللديللر  اأوزلتللل�لللس،  كلللالرا 
عن  الإعللللالن  ب�للجنة،  والللرعلل�يللة 
وامل�ص�ريع  املللبلل�درات  مللن  جمموعة 
اللللتلللي تلل�للصللتللهللدف زيلللللل�دة الأ�لللصلللول 
�صتعود  والللتللي  للجنة،  الت�صويقية 
الأندية مبنحه�  اأكللرب على  بف�ئدة 
فلللر�لللس اإ�لللصللل�فللليلللة لللال�للصللتللثللملل�ر يف 
الأ�صول  تطوير  بج�نب  مالعبه�، 
املوجودة ح�لي�ً وال�صعي ل�صتثم�ره� 
اأكرب  فلل�ئللدة  يحقق  اأفلل�للصللل  ب�صكل 

لالأندية املحرفة. 
و�صي�صهد املو�صم املقبل نقلة نوعية 

اعلللتلللمللل�د نظ�م  تللتللمللثللل يف  جلللديلللدة 
الللتللذاكللر الإلللكللرونلليللة، حلليللث يتم 
بيعه� عرب النرنت، وراأت اللجنة 
التحول من نظ�م التذاكر املطبوعة 
اإىل الإلكرونية مت��صي�ً مع اخلطة 
 ،2020-2017 ال�صراتيجية 
ت�صهيل  اإىل  اخلطوة  هللذه  وتهدف 
على  احل�صول  يف  اجلمهور  مهمة 
يف  م�ص�همته�  عن  ف�صاًل  التذاكر، 
عملية ر�صد احل�صور اجلم�هريي 
وتللللوفللللري قلللل�عللللدة اللللبللليللل�نللل�ت، كم� 
�صيكون امل�صروع ع�ماًل مهم�ً لزي�دة 
ب��صتخدامه�  الأنللللديللللة،  اإيلللللللرادات 
الأ�صول  و�صملت  ت�صويقية.  كللل�أداة 
اأعلنته�  التي  اجلديدة  الت�صويقية 
اللجنة للمو�صم اجلديد، ال�صج�دة 
الثالثية،  الأبللعلل�د  ذات  الإعللالنلليللة 
حلليللث تلللوفلللر يف كلللل مللللبلللل�راة اأربللللع 
فر�س اإعالنية اإ�ص�فية على ج�نبي 
التقنية  هللللذه  وتللتللملليللز  امللللرمللليلللني، 
ن�صبة  الع�لية،  الإعالنية  بقيمته� 
لللطللول فلللرة عللر�للصللهلل� �للصللواء على 
اإعللللللل�دة بث  اأو ملللن خللللالل  الللللهللللواء 
وميكن  املب�راة،  يف  املهمة  اللقط�ت 

اأن ت�صكل مورداً اإ�ص�في�ً مهم�ً.
الت�صويقية  اخلللللطللللة  وتللل�لللصلللملللل 

اجلديدة للجنة تنفيذ 25 فع�لية 
الأندية، يف  جم�هريية يف خمتلف 
اإط�ر م�ص�عي اللجنة لتهيئة اأجواء 
ال�صت�د،  داخلللل  للجمهور  اأفلل�للصللل 
وجللعللل املللبلل�ريلل�ت مللهللرجلل�نلل�ت ذات 

طلللل�بللللع احللللتللللفلللل�يل، وتللل�لللصلللهلللم هلللذه 
اأهداف  عللدة  حتقيق  يف  الفع�لي�ت 
مللللن بلليللنللهلل� ادمللللللل�ج امللل�للصللجللعللني يف 
اأكرب  اأعللداد  املب�راة، جذب  فع�لي�ت 
املب�ري�ت،  حللل�للصللور  اجلللمللهللور  مللن 

امل�صتثمرين  الفع�لي�ت  متكن  كم� 
من التوا�صل املب��صر مع اجلمهور، 
ا�صتثم�رية  فر�صة  لكونه�  اإ�ص�فة 

ميكن اأن ت�صتفيد منه� الأندية.
املعلنة  الت�صويقية  املب�درات  وركزت 

على �صرورة تف�عل وتع�ون الأندية 
امل�ص�ريع  تللنللفلليللذ  يف  اللللللجللنللة  ملللع 
ا�صراتيجية  واتللللبلللل�ع  اجلللللديللللدة، 
وا�صحة ت�صتهدف تطوير اجلمهور 
من خللالل اجللراء درا�للصلل�ت وبحوث 

تتعلق بن�صب ح�صوره للمب�ري�ت.
مللن جلل�نللبلله قلللدم طلله علللزت، مدير 
بلجنة  والعملي�ت  امل�ص�بق�ت  اإدارة 
الفنية  املب�درات  املحرفني،  دوري 
بينه�  ملللللن  اجللللللديلللللد،  للللللللملللو�لللصلللم 
الفعلي  اللعب  زمللن  زيللل�دة  مللبلل�درة 
يف املب�ري�ت، حيث ت�صتهدف اللجنة 
يف  لعب  دقيقة   55 اإىل  الللو�للصللول 
تنفيذ  البدء يف  و�صيتم  كل مب�راة، 
مب�ري�ت  انلللطلللالقلللة  ملللع  املللللبلللل�درة 
املو�صم اجلديد، و�صيحمل عدد من 
الأطف�ل علم زمن اللعب الفعلي يف 

كل مب�راة ت�صجيع�ً للمب�درة.
-2017 ملللو�لللصلللم  �للصلليلل�للصللهللد  كلللمللل� 

امل�ص�ركني  بط�ق�ت  اعتم�د   2018
بلللللدًل عن  يف املللللبلللل�راة اللللكلللرونللليللل�ً 
النظ�م ال�ص�بق الذي ك�نت تتم فيه 
عملية العتم�د ب�لبط�ق�ت الورقية 
ب�لن�صبة لالعبني والأجهزة الفنية 
وتلل�أتللي اخلطوة مت��صي�ً  والإداريللللة، 
مع اخلطة ال�صراتيجية اجلديدة 
اإىل تطوير العمل  للجنة واله�دفة 
التطبيق�ت  ا�للصللتللخللدام  خلللالل  مللن 
التقنية  علللللى  والعللتللملل�د  الللذكلليللة، 

احلديثة يف اإدارة املب�ري�ت.
اإىل  املللل�لللصللل�بلللقللل�ت  اإدارة  وللللفلللتلللت 

التي  اللللتلللعلللديلللالت  جمللمللوعللة ملللن 
اخل��صة  اللوائح  على  اجللراوؤهلل�  مت 
مبختلف امل�ص�بق�ت، حيث مت تغيري 
اإىل  �صنة   21 حتت  بطولة  م�صمى 
للرديف،  الللعللربللي  اخلللللليللج  دوري 
من  لعللبللني  ت�صجيل  اعللتللملل�د  ومت 
الأجللل�نلللب �للصللمللن ق�ئمة  املللقلليللمللني 
نللل�ٍد، ومتكن  الللرديللف لكل  الللفللريللق 
املح�فظة  من  الأندية  املب�درة  هذه 
يف  ا�صتثمرت  الللذيللن  لعبيه�  على 
كم�  ال�صنية،  املراحل  من  تدريبهم 
الجنبية  اجل�لي�ت  دمللج  يف  ت�صهم 
يف جمتمع كرة القدم وزيلل�دة ن�صبة 
احللل�للصللور اجللللمللل�هلللريي. وبلللللدوره، 
امل�ص�بق�ت  مدير  ب��صل  حممد  قدم 
الللللتللللي طلللللللللراأت على  الللللتللللعللللديللللالت 
لئللحللة ال�للصللتلل�دات واملللعللدات والتي 
اجلديد،  للللللمللو�للصللم  اعللتللملل�دهلل�  مت 
ب�لإ�ص�فة اإىل عر�س عن دليل الأمن 
وا�للصللتللعللر�للس حممود  واللل�للصللالمللة، 
العملي�ت  اأول  ملل�للصللوؤول  عللزالللديللن 
وقدم  العللتللملل�د،  لئحة  الري��صية 
العتم�د  نظ�م  عن  مف�صاًل  �صرح�ً 
واأبللرز التحديث�ت التي طللراأت على 
النظ�م يف املو�صم الري��صي اجلديد 

.2018-2017

اأحلللرز اأ�للصللتلل�ذ الحتللل�د اللللدويل �صعيد 
اإ�للصللحلل�ق لعللب نللل�دي دبللي لل�صطرجن 
ك�أ�س  الللوطللنللي  ومنتخبن�  والللثللقلل�فللة 
لل�صطرجن  الفردية  الإمللل�رات  بطولة 
اخلللللل�طلللللف واللللللتلللللي اأقلللليللللمللللت اأملللل�للللس 
الثق�يف  ال�ص�رقة  نللل�دي  بق�عة  الأول 
اإ�صح�ق  اأحلللللللرز  بلللعلللدمللل�  لللللل�للصللطللرجن 
العالمة الك�ملة م�صجال 9 نق�ط يف 
9 جولت، ب�لفوز يف جميع مب�ري�ته، 
ويلللعلللتلللرب اإ�للللصللللحلللل�ق ملللللن اللللالعلللبلللني 
لقب  من  يقربون  والذين  املميزين 
اأ�للصللتلل�ذ دويل، ويللدعللملله الحتللل�د بقوة 
زي�دة  اأجلللل  مللن  هللدفلله  اإىل  للو�صول 
عدد الالعبني احل��صلني على األق�ب 
دولية. وج�ء يف املركز الث�ين الن��صئ 
الواعد عمران احلو�صني لعب ن�دي 
اأبوظبي لل�صطرجن والثق�فة، بر�صيد 
عبدالكرمي  ح�صل  بينم�  نللقلل�ط،   7
اللل�للصلل�رقللة الثق�يف  نلللل�دي  علللللي لعلللب 
لل�صطرجن على املركز الث�لث بر�صيد 
حلل�للصللر اجلولة  اأيللل�لللصللل�.   نلللقللل�ط   7
الأخلللللللللرية وحللللفللللل اخلللللتلللل�م وتللللوزيللللع 
الع�م  الأمللني  الط�هر  ه�ص�م  اجلوائز 
وع�صو  لل�صطرجن  الآ�صيوي  لالحت�د 
اإدارة الحتلل�د، ووهيب جعفر  جمل�س 
ن�دي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الللزرعللوين 
و�صعود  لل�صطرجن  الثق�يف  ال�ص�رقة 

لن�دي  الللتللنللفلليللذي  امللللديلللر  املللللرزوقللللي 
ال�ص�رقة الثق�يف لل�صطرجن كم� ح�صر 

مللرا�للصللم الللتللتللويللج الأ�لللصلللتللل�ذ الللللدويل 
مل  الللذي  عبدالرحمن  �ص�مل  الكبري 

ي�ص�رك يف البطولة ومعه زميله عمر 
نعم�ن.  اأدار مب�ري�ت البطولة، ط�قم 

الدويل  حتكيم برئ��صة حكم الحتلل�د 
احلكم  وع�ونه  امل�زمي  مللراد  عبداهلل 

ق��صم وحكم  املخ�صرم جم�ل  الدويل 
اآل علي  الللدويل ع�مر ح�صن  الحتلل�د 

وخ�لد ح�صن م�ل اهلل.
اأمني  من ج�نبه، وجه ه�ص�م الط�هر 

لل�صطرجن  الآ�لللصللليلللوي  الحتلللللل�د  علللل�م 
التهنئة  الحت�د  اإدارة  وع�صو جمل�س 
وجميع  اإ�للصللحلل�ق  �للصللعلليللد  الللبللطللل  اإىل 
املراكز  علللللى  احللل��للصلللللني  الللالعللبللني 
الأوىل، معرب� عن �صع�دته للم�صتوى 
الللللذي ظللهللرت بللله الللبللطللولللة، وقلللل�ل: 
الللبللطللولت الللفللرديللة يللكللون له� ط�بع 
واملن�ف�صة تكون كبرية  والندية  مميز 
بني الالعبني، بج�نب تنوع البطولت 
بني الفرق والفردي يك�صب الالعبني 
امل�ص�رك�ت  يف  ت�ص�عدهم  كبرية  خربة 
اخل�رجية التي متثل الهدف الأ�صمى 
ملللللن تلللنلللظللليلللم كلللللل الللللبللللطللللولت على 

امل�صتوى املحلي. 
ن�دي  اإدارة  اإىل  ال�صكر  الط�هر  ووجه 
اللل�للصلل�رقللة اللللثلللقللل�يف لللللل�للصللطللرجن على 
ا�صت�ص�فة احلدث، وق�ل: الأندية له� 
دور كبري يف تطوير اللعبة واحلف�ظ 
اإليه�  يلل�للصللعللى  الللتللي  املللكللتلل�للصللبلل�ت  علللللى 
الحت�د كم� اأن الأندية له� دور كبري يف 
رفع م�صتوى اللعبة من خالل تطوير 
اأن  واحلللقلليللقللة  الللالعللبللني،  م�صتوي�ت 
والأندية مث�يل  الحت�د  التع�ون بني 
الدورة،  هللذه  يف  كبري  تف�هم  وهن�ك 
وهو م� ي�صب يف م�صلحة اللعبة التي 
متثل الهدف للجميع �صواء الحت�د اأو 

الأندية. 

»املحرتفني« تك�صف النق�ب عن امل�ص�ريع الت�صويقية واملب�درات التطويرية للمو�صم اجلديد

احلو�صني و�صيفًا وعبدالكرمي ثالثًا

�صعي��د اإ�صح����ق يح���رز لق��ب بط��ول��ة الإم����رات لل�صط���رن���ج اخل�ط��ف

اأردا ت��وران يع���ود ال��ى ت�صكيل���ة تركي����� 
الروم�ين  القدم  ملنتخب تركي� يف كرة  املللدرب اجلديد  ا�صتدعى 
توران  اأردا  ال�صب�ين  بر�صلونة  و�صط  لعللب  لو�صي�صكو  مري�صي� 
ت�صفي�ت  �صمن  واوكراني�  كرواتي�  �صتواجه  التي  الت�صكيلة  اىل 
موندي�ل 2018 يف رو�صي�، وذلك بعد اأقل من ثالثة اأ�صهر على 

اإعالنه اعتزال اللعب دولي�.
اأثلل�ر تعديه  الللدويل بعدم�  اعتزاله  اأعلن يف يونيو  تللوران  وكلل�ن 
على �صح�يف خم�صرم على منت ط�ئرة ك�نت تقل املنتخب، جدل 
وا�صع� وانتق�دات يف بالده، و�صل اىل حد مع�قبته من قبل املدرب 

ال�ص�بق للمنتخب ف�حت تريمي وطرده من مع�صكر للمنتخب.
ا�صتعداده  ال�صهر احللل�يل  اأبللدى يف وقت �ص�بق من  تللوران  اإل ان 

للللللعللودة اىل املللنللتللخللب، ويللبللدو ان رحلليللل تلللريمي فللتللح بللل�ب هذه 
العودة.

ويعترب توران الذي ل يخفي مواقفه ال�صي��صية املوؤيدة للرئي�س 
اأبللرز الالعبني الأتللراك الذين برزوا  رجب طيب اردوغلل�ن، من 
الع�م  �صيف  يف  بر�صلونة  نللل�دي  �صفوف  اىل  اأو�للصللللله  ملل�  دوللليلل�، 

مدريد. اأتلتيكو  �صفوف  يف  ت�ألقه  بعد   2015
اإل ان م�صتقبل توران يف الن�دي الك�ت�لوين ل يزال يلفه الغمو�س، 

اذ انه يالقي �صعوبة يف حجز مك�نه يف الت�صكيلة الأ�ص��صية.
ب��صتدع�ء  متثلت  اأخلللرى  مللفلل�جلل�أة  لو�صي�صكو  ت�صكيلة  وحملت 
�ص�بق�  النكليزي  ونيوك��صل  اليط�يل  انر ميالن  و�صط  لعب 

اأوغلو الذي و�صع حدا مل�صريته الدولية  اإميري بيلوز  املخ�صرم 
2014 لتلفظه  بعد �صدور حكم ب�صجنه مع وقف التنفيذ ع�م 

بعب�رات عن�صرية يف اإحدى مب�ري�ت الدوري املحلي.
�صبتمرب  مللن  الللثلل�ين  يف  واوكللرانلليلل�  كللرواتلليلل�  �صد  تركي�  وتلعب 
واخل�م�س منه على التوايل، وهي حتتل املركز الث�لث يف ترتيب 
11 نقطة بف�رق نقطتني  املجموعة الوروبية الت��صعة بر�صيد 

خلف كرواتي� واي�صلندا وبف�رق الهداف ام�م اوكراني�.
املوندي�ل،  نه�ئي�ت  اىل  الت�صع  املجموع�ت  من  كل  بطل  ويت�أهل 
فلليللملل� تلللللعللب افلل�للصللل ثللملل�نلليللة مللنللتللخللبلل�ت ملللللحللقلل� اوروبلللللل� حلجز 

البط�ق�ت الربع الخرية من ح�صة الق�رة العجوز.
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الفجر الريا�ضي

 2017 �صهدت ال�صوق ال�صيفية يف �صهر اغ�صط�س من ع�م 
لل�صب�ق  انعك��س  يف  وذلللك  الت�ريخ،  يف  انتق�ل  �صفقتي  اكرب 
املحموم بني الأغني�ء اجلدد يف كرة القدم الع�ملية والندية 

الت�ريخية.
الربازيلي  ب�نتق�ل  الوىل  القي��صية  ال�صفقة  ومتثلت 

نلليللملل�ر مللن و�للصلليللف بللطللل ا�للصللبلل�نلليلل� بللر�للصلللللونللة اىل 
و�صيف بطل فرن�ص� ب�ري�س �ص�ن جرم�ن الفرن�صي 
مق�بل 222 مليون يورو مطلع ال�صهر احل�يل، 
انللتللقلل�ل اللل�للصلل�ب الللفللرنلل�للصللي عثم�ن  والللثلل�نلليللة يف 
دميبيلي مللن بللورو�للصلليلل� دورمتللونللد الأمللللل�ين اىل 

الللعللمللالق اللللكللل�تللل�للللوين اللللللذي اعلللللللن عللنلله اليوم 
اجلمعة.

ويلللللللرى اخلللللبللللري القللللتلللل�للللصلللل�دي يف 
وايف�صتون  �صركة  مللن  الري��صة 

الإدارة  جمللل�ل  يف  املتخ�ص�صة 
ان  �صوديل  ف�ن�ص�ن  والإعلللالم، 
قبل  يف�صر  الأ�للصللعلل�ر  انللفللجلل�ر 
العر�س  بلللللقلل�نللون  �لللصللليء  كلللل 
نحو  ان  مللعللتللربا  واللللطلللللللب، 
تتن�ف�س  اوروبية  اندية   10
على لعبني م�هرين بعدد 

ا�ص�بع اليد الواحدة.
اي�ص�  الت�صخم  ويللرتللبللط 
تفر�صه  الللللذي  بللل�لإيلللقللل�ع 
النلللللديلللللة الكلللللللر ثلللللراء 
ملللللثلللللل بلللللل�ريلللللل�للللللس �للللصلللل�ن 
وم�ن�ص�صر  جلللللرمللللل�ن 
�للللصلللليللللتللللي النللللكللللللللليللللزي 
القطريني  وملللالكلللهللل� 
على  والمللللللل�راتللللللليلللللللني 
الندية  وجتد  التوايل. 

الللللتللللي تللللو�للللصللللف بللل�أنلللهللل� 
مرغمة  نف�صه�  ت�ريخية، 

هللللذا  النلللللللخلللللللراط يف  علللللللللى 
للللو تذمر  الللتللنلل�فلل�للس حللتللى 

رئي�س  غللرار  على  البع�س 
ن�دي ب�يرن ميونيخ بطل 
امل�ني� اويل هوني�س الذي 
ندد مب� اعتربه جنون� يف 

�صفقة انتق�ل نيم�ر.
ويلللللعلللللتلللللرب اخلللللللبللللللري يف 
اللللتللل�لللصلللويلللق وامللللل�للللصللللوؤول 
الفرن�صي  الحتلللللل�د  يف 

الري��صية  لللللل�للصللنلل�علل�ت 
فريجيل  واللللرفللليلللهللليلللة 

جرم�ن  �للصلل�ن  ان  ك�ييه 
�صيتي  ومللل�نللل�لللصللل�لللصلللر 

زعلللللللزعللللللل� الللللنللللظلللل�م 
وي�صيف  الق�ئم. 

تلللللقللللل��لللللصلللللملللللت 
اندية عللدة يف 

ال�صنوات امل��صية اف�صل الالعبني دون توجيه انتق�د للنظ�م 
ال�ص�ئد، ووجدت نف�صه� الآن يف مواجهة من�ف�صني جدد ويف 

مزاد مل ت�صتعد له م�صبق�«.
وك�ن على بر�صلونة الذي فقد نيم�ر وا�صبح �صريع العطب 
داخلي�، ان يقوم برد فعل �صريع. وب�ت ميلك الو�ص�ئل 
يللورو من  222 مليون  بعد ح�صوله على مبلغ 
�صفقة الربازيلي ف��صرى دميبيلي الب�لغ من 
105 ماليني  ع�م�، مق�بل   20 العمر فقط 
ال�صفقة  قيمة  ترفع  قد  مك�ف�آت  اىل  ا�ص�فة 

اىل 147 مليون�.
التي  القي��صي  الرقللل�م  ت�ص�قطت  علل�م،  خللالل 
�صجلت يف 2016 او متت مع�دلته�. وك�ن 
اغلى  �ص�حب  بوغب�  بول  الفرن�صي 
امل��صي  ال�صيف  ب�نتق�له  �صفقة 
ايط�لي�  بللطللل  يللوفللنللتللو�للس  مللن 
يف امللللوا�لللصلللم اللل�للصللتللة الخللللرية، 
اىل م�ن�ص�صر يون�يتد، مببلغ 
 5 يللورو مللع  ماليني   105
ماليني على �صكل مك�ف�آت.

واملبلغ الللذي دفللع من 
اجلللللللل احلللل�لللصلللول 

علللللللللى خللللدملللل�ت 
نللللليلللللمللللل�ر، فللللل�ق 

لكن  الت�صور، 
جنلللللللللللللللللللم 

بر�صلونة ال�ص�بق يبقى براأي فريجيل ك�ييه ح�لة منفردة.
وق�ل اخلبري الفرن�صي انه نيم�ر احد اف�صل ثالثة لعبني يف 
الع�مل ومل يتج�وز اخل�م�صة والع�صرين من العمر، يف حني 
والرجنتيني  رونلل�لللدو  كري�صتي�نو  الربتغ�يل  الخللريللن  ان 

ليونيل مي�صي ا�صبح� يف �صن الثالثني.
لكن ح�لتي دميبيلي والواعد الفرن�صي الخر كيلي�ن مب�بي 
جللرملل�ن، خمتلفت�ن  �ص�ن  اىل  مللن مون�كو  ينتقل  قللد  الللذي 
امك�نية  مللع  م�صتقبليني  جنللوم  يف  ا�صتثم�ر  “انه�  متلل�ملل�. 
قوية ب�إع�دة بيعهم. يجب األ نن�صى ان الأندية هي عب�رة عن 

�صرك�ت جت�رية ب��صتثم�رات منطقية«.
راأ�صه�  وعلى  الأنللديللة  �صرفته�  التي  الط�ئلة  املب�لغ  ورغللم 
يورو  مللللليللون   240 حلللوايل  انللفللق  اللللذي  �صيتي  م�ن�ص�صر 
للح�صول على خدم�ت لعبني مثل ك�يل ووكر والربتغ�يل 
برن�ردو �صيلف� والفرن�صي بنج�م�ن مندي، يبقى للعقالنية 

وجود.
ارتف�ع ع�ئدات  ب�لطبع، لكن ذلك ن�جم عن  ال�صوق تنفجر 
خ��س  وب�صكل  التلفزيوين  النقل  حقوق  وت�صخم  النللديللة 
يف الدوري النكليزي حيث يح�صل �ص�حب املركز الع�صرين 
الخري يف البطولة والذي �صيهبط اىل الدرجة الوىل، على 
هذه  بف�صل  يلللورو  مليون   100 مبلغ 

احلقوق.
�ص�ن  بللل�ريللل�لللس  ان  كللل�يلللني  ويلللعلللتلللرب 
جلللرمللل�ن ملللع انلل�للصللملل�م نلليللملل�ر اىل 
نللفلل�للصلله يف ع�مل  �للصلليللجللد  �للصللفللوفلله، 
وميكنه  العللملل�ل  �صعيد  على  اآخلللر 
على  ال�صتثم�ر  اىل  بعودة  ي�أمل  ان 
النجم  �صي�ص�عد  اذ  املتو�صط،  املدى 
الب�ري�صي  اللللنللل�دي  اللللربازيلللللللي 
ا�صواق جديدة”  “غزو  على 
الالتينية  امللللريكلللل�  يف 

واآ�صي�.
اع�دة  يف  �صي�ص�هم  كم� 
حقوق  بللتللقلليلليللم  اللللنلللظلللر 
ال�صراكة،  وعلللقلللود  الللنللقللل 
ل�صيم� اأن قيمة عقود ب�ري�س 
�ص�ن جرم�ن الراهنة اأقل من قيمة عقود 
اندية اخرى مثل م�ن�ص�صر يون�يتد النكليزي 

وبر�صلونة.
لللكللن علللللى بلل�ريلل�للس �للصلل�ن جللرملل�ن ان يح�ذر 
املفرو�صة  امللل�يل  النظيف  اللعب  �صروط 
من قبل الحتلل�د الأوروبلللي للعبة 
تتج�وز  ال  علللللى  تللنلل�للس  واللللتلللي 
نفق�ت الن�دي ايراداته حتى ولو 
ك�ن امل�ص�هم امل�لك يتمتع بو�ص�ئل غري 
تكون  قد  ك�ييه  فريجيل  ويت�ص�ءل  حملللدودة. 
الواقعية”،  اىل مبداأ  او عودة  هن�ك حدود 
ارتف�ع�  الفرن�صي  اخلللبللري  لحلللظ  وقلللد 
ان  ث�بت� يف مب�لغ النتق�لت مع خطر 
تتعمق الفجوة اكر ف�أكر بني الندية 
املرغمة  وتلللللك  الو�ص�ئل  متلك  الللتللي 

على الره�ن على اأك�دميي�ته�.

مل تللرحللم قللرعللة بللطللولللة اللللوليللل�ت املللتللحللدة املللفللتللوحللة لكرة 
مللالعللب فال�صينغ  الإثللنللني على  غلللداً  تنطلق  الللتللي  امللل�للصللرب 
ميدوز، الرو�صية م�ري� �ص�رابوف� التي ت�ص�رك يف بطولة كربى 
ح�ملة  طريق  �صيكون  بينم�  �صهرا،   20 منذ  الأوىل  للمرة 

اللقب المل�نية اأجنيليك كريبر مليئ� ب�ملطب�ت.
وخ��صت الرو�صية اآخر بطولة كربى له� على مالعب مدينة 
ملبورن ال�صرالية يف ين�ير 2016، قبل مع�قبته� ب�ليق�ف 
على خلفية تن�وله� م�دة حمظورة. وع�دت الرو�صية امل�صنفة 
فال�صينغ  و�صتكون  اأبللريللل،  يف  املالعب  اىل  �ص�بق�  ع�ملي�  اأوىل 
اأول بطولة كربى له�، وت�ص�رك فيه� مبوجب بط�قة  ميدوز 
الثنني،  غللدا  تنطلق  الللتللي  البطولة  مت�بعو  وتلقى  دعلللوة. 
�للصلل�رابللوفلل� بطلة فال�صينغ  الللقللرعللة  اأوقلللعلللت  عللنللدملل�  �للصللدمللة 
ميدوز 2006 والف�ئزة بخم�صة األق�ب يف البطولت الكربى، 
الللللدور الأول  ثلل�نلليللة علل�مللليلل�، مللنللذ  امل�صنفة  مبللواجللهللة هلل�للليللب 

للبطولة التي ت�صتمر حتى 10 �صبتمرب.
�صت  ب�للقب  الف�ئزة  ولي�م�س  �صريين�  المريكية  غي�ب  ويف 
ه�ليب  ت�صع  الأول،  مللولللودهلل�  لو�صع  ت�صتعد  والللتللي  ملللرات 
امل��صي  ال�صبوع  المريكية  �صين�صين�تي  دورة  يف  فوتت  التي 
الالعب�ت  ت�صنيف  �صدارة  لعتالء  ال�صنة  هذه  فر�صة  ث�لث 
هدف�  عينيه�  ن�صب  م�صريته�،  يف  الأوىل  للمرة  املحرف�ت 

مزدوج� هو الفوز ب�أول لقب كبري وانتزاع املركز الول.
الأوىل  للمرة  ميدوز  فال�صينغ  مالعب  اىل  �ص�رابوف�  وتعود 
واليق�ف.  ال�ص�ب�ت  ب�صبب  بعدم� غ�بت عنه�   ،2014 منذ 
ومنذ عودته� اىل املالعب بعد ايق�فه� 15 �صهرا، مل ت�ص�رك 

رف�س  بعدم�  الفرن�صية  غ�رو�س  رولن  بطولة  يف  �ص�رابوف� 
املنظمون منحه� بط�قة دعوة، بينم� ان�صحبت من ت�صفي�ت 

بطولة وميبلدون النكليزية ب�صبب ال�ص�بة.
يتعلق  “عندم�  موؤخرا  ت�صريح�ت  يف  �ص�رابوف�  وق�لت 

اأعرفه ب�لت�أكيد:  اأمللر واحللد  الأمللر بكرة امل�صرب ثمة 
لقد ا�صتقت اليه�«.

اأق�صى،  ك�ن�  امل��صيني  الع�مني  ان  رغم  على  اأ�ص�فت 
اأق�صى بكثري مم� كنت اأتوقعه، ال ان �صغفي ب�للعبة 

مل يراجع. لقد اأ�صبح اأكرب.
املفتوحة  ا�صرالي�  بلقب  �ص�رابوف�  وتوجت 

ع�مي  املللفللتللوحللة  وفللرنلل�للصلل�   ،2008 عللل�م 
2012 و2014، ووميبلدون 2004، 

وفال�صينغ ميدوز 2006.
ومل حترز الالعبة لقب اأي دورة منذ 

عودته�، وك�نت اأف�صل نتيجة 
له� بلوغ ن�صف نه�ئي 

�صتوتغ�رت  دورة 
المل�نية، علم� 
ت�صنيفه�  ان 
احللللللللللللللللللللللللللل�يل 
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جعل  علللل�مللللليلللل�( 
ملللل�للللصلللل�ركلللل�تللللهلللل� يف 

الللللللللللللللدورات الللللللبلللللل�رزة 
بط�ق�ت  علللللى  تللقللتلل�للصللر 
م�  وهللللللللللو  الللللللللللدعللللللللللوة، 

اأثللللللل�ر حللفلليللظللة عدد 
مللللللن الللللالعللللبللللني 

والللللالعللللبلللل�ت. 
وقلللللللللللل�لللللللللللللت 

اأقللللراين عني  “اطلعت على ملل� قلل�للله الللعللديللد مللن  �للصلل�رابللوفلل� 
ذا  ان�ص�ن�  كنت  اذا  انتق�دي�  منهم  البع�س  كلل�ن  حللد  اأي  واىل 
قلب ن�ب�س، ل اعتقد انه ميكنك جت�هل ذلك كلي�”، يف ا�ص�رة 
المريكية  البطولة  منظمو  وبللرر  ط�لته�.  التي  لالنتق�دات 
قراراهم بتوجيه الدعوة اىل �ص�راب�وف� ب�أن “ايق�فه� مبوجب 
هذا  يكن  مل  ولللذا  اأجنللز،  املن�صط�ت  مك�فحة  برن�مج  قواعد 
الأمر �صمن العوامل التي در�صن�ه� يف عملية اختي�ر الالعب�ت 
اللواتي توجه لهن بط�ق�ت الدعوة«. و�صدد املنظمون على انه 
“مت��صي� مع خطوات �ص�بقة مم�ثلة، مت منح بط�قة دعوة اىل 

ح�ملة لقب �ص�بقة للم�ص�ركة يف القرعة الرئي�صية«.
الروم�نية  مللواجللهللة  يف  و�صعه�  الرو�صية  طلل�لللع  �للصللوء  ان  ال 
اقربت  بللعللدملل�  م�صريته�،  يف  كللبللري  لللقللب  اأول  عللن  الللبلل�حللثللة 
غ�رو�س  رولن  يف  اأكللل�ن  امل��صية،  الأعلللوام  خللالل  مرتني  منه 
البطولة  ويف  نف�صه�،  �ص�رابوف�  اأملل�م   2014 علل�م  الفرن�صية 

نف�صه� هذه ال�صنة اأم�م الالتفية يلين� اأو�صت�بنكو.
اإل ان الح�ص�ءات تقف اىل ج�نب �ص�رابوف� يف هذه املواجهة، 
اذ انه� تغلبت على الروم�نية يف املواجه�ت ال�صت التي جمعت 

بينهم�.
الأ�صهر  الع�ملي خالل  الت�صنيف  يف  تراجعت  التي  اأم� كريبر 
عدة  مطب�ت  فتواجه  ال�ص�د�س،  اىل  الأول  املركز  من  امل��صية 
�صفيتولين�  ايلين�  والوكرانية  اأو�صت�بنكو،  ب�لالتفية  تتمثل 

اي�ص� امللللل�للللصللللنللللفللللة  الللقللرعللة  تللوفللر  اللللعللل�مل. ومل  رابللعللة يف 
ال�صب�نية غ�ربيني موغوروت�ص� التي 
ع�ملي�  الث�لث  املللركللز  اىل  تقدمت 
بعد تتويجه� هذه ال�صنة ببطولة 
�صين�صين�تي  ودورة  وميللبلللللدون 
على  ويلللللتلللللعلللللني  الملللللللريكللللللليلللللللة  
غ�رو�س  رولن  بطلة  ال�صب�نية 
وبعيدا  تللللواجلللله  ان   ،2016
النه�ئي  ثمن  يف  املللفلل�جلل�آت،  عللن 
التي  كللفلليللتللوفلل�  بلللرا  الت�صيكية 
تعر�صت الع�م امل��صي ل�ص�بة يف 
به�،  تلعب  الللتللي  اللليلل�للصللرى  يللدهلل� 
ل�س  ملللحلل�ولللة  ت�صديه�  اأثللنلل�ء 

�صرقة منزله�.
تلللخلللطللليلللهللل�  حللللللللللل�ل  ويف 
يللللتللللوقللللع ان  كللللفلللليللللتللللوفلللل�، 
تواجه موغوروت�ص� يف ربع 
اأوىل  ملل�للصللنللفللة  الللنللهلل�ئللي، 
ك�لأمريكية  �ص�بق�،  ع�ملي� 
املللللخلللل�للللصللللرمللللة فللليلللنلللو�لللس 
فال�صينغ  بطلة  وللليلل�ملل�للس 
اأو  و2001،   2000 ميدوز 
فوزني�كي،  ك�رولني  الدمن�ركية 
الع�صر  نلل�دي  يف  ح�لي�  وكالهم� 

الأولي�ت.
الت�صيكية  اللللقلللرعلللة  وو�لللصلللعلللت 
بلي�صكوف�،  كللل�رولللليلللنللل� 
امل��صي،  الع�م  و�صيفة 
اأف�صلية، اذ  يف موقع 
�صد  م�صواره�  تللبللداأ 
م�غدالين�  البولندية 

لينيت.

طريق �صعب لكريبر من نيم�ر اإىل دميبيلي.. الأ�صع�ر حتلق 

ه�ليب عقبة البداية ل�ص�رابوف� بفال�صينغ ميدوز  

تنطلق اليوم اجلولة اخل�م�صة من �صل�صلة �صب�ق�ت الن�صخة الل 24 لك�أ�س رئي�س الدولة 
للخيول العربية الأ�صيلة التي تق�م حتت رع�ية �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل وبتوجيه�ت �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهي�ن 
ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئ��صة دعم�ً لإعالء اخليل العربي الأ�صيل 
وتعزيز مك�نته يف امل�ص�مري الع�ملية مب� يتم��صى مع نهج املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه. ي�ص�رك يف ال�صب�ق الذي يق�م يف م�صم�ر دوندخت 
7 من نخبة اخليول العربية ال�صيلة يف هولندا  الع�صبي يف ذاه�ج مبملكة هولندا 
واوروب� ب�صفة ع�مة .. وميتد مل�ص�فة 2150 مرا ومبجموع جوائز يبلغ 30 الف 
يورو. وتق�م �صل�صلة ال�صب�ق�ت حتت مظلة جمل�س اأبوظبي الري��صي وبتنظيم اللجنة 
امل�صرفة برئ��صة �صع�دة مطر �صهيل اليبهوين ع�صو املجل�س الوطني الحت�دي ع�صو 

جمل�س اإدارة جمل�س اأبوطبي الري��صي وب�إ�صراف ع�م من في�صل الرحم�ين م�صت�ص�ر 
جمل�س اأبوظبي الري��صي.

اإدارة  جمل�س  ع�صو  الحتللل�دي  الوطني  املجل�س  ع�صو  اليبهوين  مطر  �صع�دة  واأكللد 
جمل�س اأبوظبي الري��صي على اأهمية موا�صلة اأجندة �صب�ق�ت ك�أ�س �ص�حب ال�صمو 
دعم�  والع�ملية  الأوروبللليلللة  امل�ص�مري  يف  الأ�صيلة  العربية  للخيول  الللدولللة  رئي�س 
لر�صيخ روؤيته� ودوره� الب�رز يف دعم واأعالء مك�نة اخليل العربي الأ�صيل يف ك�فة 

دول الع�مل.
رئي�س  نهي�ن  اآل  زايللد  بللن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�ص�حب  ال�ص�مية  الرع�ية  وثمن 
ن�ئب  نهي�ن  اآل  زايللد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وتوجيه�ت  ودعللم  اهلل  حفظه  الدولة 
 .. الللوزراء وزير �صوؤون الرئ��صة مل�صرية اخليل العربي الأ�صيل ع�ملي�ً  رئي�س جمل�س 

نقلة  واحللدث  كبرية  ترجمة منجزات  كبري يف  وب�صكل  �ص�هم  الدعم  هذا  اأن  موؤكدا 
نوعية ب�صب�ق�ت اخليول العربية الأ�صيلة يف امل�ص�مري الأوروبية.

واأ�ص�ر اليبهوين اإىل اأن ا�صتمرارية احلدث بك�فة جولته الع�ملية يعك�س ري�دة الك�أ�س 
الغ�لية واهميته� بني ال�صب�ق�ت الع�ملية ودوره� الكبري يف دعم الأهداف التي تنطلق 
ب�خليل  لالهتم�م  اخليل  ومللالك  الفر�ص�ن  ت�صجيع  مقدمته�  يف  يقف  والتي  منه� 
العربي واحلف�ظ على هذه ال�صاللة الأ�صيلة. واأ�ص�د ب�لنج�ح�ت التي �صجلته� ك�فة 
تلك  اأن  مو�صح�  وبلجيك�  وايط�لي�  وفرن�ص�  مب�صر  اقيمت  التي  امل��صية  املحط�ت 
اق�صى  وتقدمي  العط�ءات  رحلة  موا�صلة  على  احل�فز  اجلميع  منحت  النج�ح�ت 
وامل�ص�ركة  التنظيم  �صور  ب�بهى  املقبلة  ال�صب�ق�ت مبحط�ته  لإظه�ر  املمكنة  اجلهود 
جمل�س  م�صت�ص�ر  الرحم�ين  في�صل  ذكر  ج�نبه  من  الكبري.  اجلم�هريي  والتف�عل 

ل�صل�صلة  الو�صول للمحطة اخل�م�صة  ان  لل�صب�ق�ت  الع�م  امل�صرف  الري��صي  اأبوظبي 
�صب�ق�ت ك�أ�س �ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة ميثل ترجمة 
حقيقية للدعم ال�صخي من قي�دة الدولة الر�صيدة. وتوجه الرحم�ين ب�ل�صكر ل�صف�رة 
الدولة يف مملكة هولندا ودوره� البن�ء يف التن�صيق والتع�ون مع اللجنة املنظمة يف 
تهيئة متطلب�ت النج�ح لل�صب�ق .. مبين�ً اأن ال�صب�ق �صي�صهد ح�صور جم�هريي كبري 
بج�نب ح�صور اأع�ص�ء ال�صلك الدبلوم��صي العربي املعتمد يف هولندا وو�ص�ئل العالم 
النج�ح  اأهمية كبرية لتحقيق عالم�ت  املنظمة تويل  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ص�ر  الع�ملية. 
والتميز يف كل حمطة والعمل على تنفيذ خطط وا�صراتيجي�ت متطورة ت�صهم يف 
دعم احلدث الغ�يل يف كل مو�صم وتر�صيخ مك�نته يف امل�ص�مري الع�ملية ب�عتب�ره اهم 

ال�صب�ق�ت الكال�صيكية يف الع�مل.

انطالق اجلولة اخل�م�صة من ك�أ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية يف هولندا اليوم
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جمتمع االمارات

مبن��صبة عيد الأ�صحى املب�رك ، تنظم "واجهة املج�ز امل�ئية"، اإحدى 
ال�ص�رقة،  اإملل�رة  يف  الرفيهية  والع�ئلية  ال�صي�حية  الوجه�ت  اأبللرز 
برن�جم�ً ح�فاًل ب�لفع�لي�ت الرفيهية ين��صب جميع اأفراد الع�ئلة، 
اأي�م  خللالل   21:30 ال�ص�عة  اإىل   17:30 ال�ص�عة  مللن  يتوا�صل 

اجلمعة وال�صبت والأحد 1-3 �صبتمرب املقبل.
"بحرية  �للصللفلل�ف  علللللى  الللواقللعللة  امل�ئية"  املللجلل�ز  "واجهة  وُتلل�للصللكللل 
ت�صت�صيف  حلليللث  الللعلليللد،  خلللالل  مث�لية  ترفيهية  وجللهللة  خ�لد"، 
عرو�ص�ً بهلوانية، ومزيج�ً من العرو�س الفنية التي تن��صب جميع 
اأبرزه� فع�لي�ت الفرقة املتجولة التي تقدم عرو�صه�  الأذواق؛ من 
ب�لبدلت امل�صيئة على رده�ت الواجهة ثالث مرات م�ص�ء اأي�م العيد 
الثالث، تلتقي خالله� ب�لزوار اأثن�ء �صريهم على اإيق�ع�ت الطبول 

الغن�ئية.
موكب  مللع  للتف�عل  للللللزوار  الفر�صة  امل�ئية  املللجلل�ز  واجللهللة  وتللّوفللر 
ممراته�،  يف  التنزه  اأثللنلل�ء  مرافقتهم  خللالل  من  املتجولة،  الفرقة 
حيث  التذك�رية،  ال�صور  من  جمموعة  التق�ط  فر�صة  عن  ف�صاًل 
يتخلل املوكب جمموعة من عرو�س ال�صريك والألع�ب البهلوانية 
املمتعة، منه� عر�س التوازن على الكرا�صي، الذي يقدم مرتني كل 
م�ص�ء طوال اأي�م العيد، وعر�س حرك�ت التوازن على اليدين يف حتٍد 
مثري لقوى اجل�ذبية، ب�لإ�ص�فة اإىل عر�س الرق�س مع الن�ر الذي 
البهلوانية  الرق�ص�ت واحلرك�ت  ُيق�م مرتني كل م�ص�ء وميزج بني 

وم�ص�عل الن�ر املثرية.
امل�ئية  ال�ص�رقة  لن�فورة  امل�ئي  العر�س  ج�نب  اإىل  الواجهة  وتوفر 

والع�ملية، تقدمه� نخبة من  العربية  الأطب�ق  اأ�صهى  جمموعة من 
فر�صة  للللللزوار  توفر  كم�  واملحلية،  الع�ملية  واملق�هي  املط�عم  اأبللرز 
ركوب قوارب ال�ص�رقة يف جولة عرب البحرية،  وال�صتمت�ع ب�إطاللة 

جزيرة النور، واأفق مدينة ال�ص�رقة على �صطح البحرية.
حول برن�مج الواجهة امل�ئية "املج�ز" وخدم�ته� للزوار خالل اأي�م 
امل�ئية:  املج�ز  واجهة  مدير  املللزروعللي،  ف��صل  حممد  يقول  العيد، 
الأ�صحى  عيد  خللالل  لللزوارنلل�  خمتلفة  جتللربللة  تللوفللري  اإىل  ن�صعى 
التف�عل  من  اللللزوار  ميّكن  مميزاً  برن�جم�ً  نظمن�  ولهذا  املللبلل�رك، 
وال�صتمت�ع  لالحتف�ل  مث�لية  بيئة  وتوفري  احلللّيللة،  العرو�س  مع 
ب�ملط�عم واملق�هي املختلفة التي جتد يف املج�ز وجهة مث�لية لتقدمي 

منتج�ته� وفق اأعلى املع�يري الع�ملية. 

وترفيهية  بهلوانية  عرو�ش  ب�صل�صة  الأ�صحى  عيد  امل�ئية" ت�صتقبل  املج�ز  "واجهة 

واأجنحة  فندق  يعزز  العط�ء،  علل�م  مع  ان�صج�م�ً 
هوثورن من وينده�م يف جمريا بيت�س ريزيدن�س 
اأن�صطته اخلريية خالل فرة ال�صيف من خالل 
 ،StrikeOutALS حللملللللة   يف  امللل�للصلل�ركللة 
اجل�نبي  اللل�للصللمللوري  الت�صلب  مللر�للس  ملك�فحة 

وم�ص�عدة جهود الهالل الأحمر الإم�راتي. 
اكت�صبت  قللد  املللر�للس  هللذا  وكلل�نللت حملة مك�فحة 

�صهرة ع�ملية من خالل حتدي "دلو امل�ء املثلج"، 
ل�ص�لح  الللتللربعلل�ت  جمع  يف  الفندق  �ص�هم  وقللد 
اإىل  تهدف  التي   StrikeOutALS حملة  
ال�صموري  الت�صلب  مللر�للس  حلللول  الللوعللي  ن�صر 
اجللل�نللبللي؛ حلليللث قللل�م اأ�للصللخلل��للس خملللتللل�رون من 
اللللفلللريلللق بللتللنللفلليللذ هللللذا اللللتلللحلللدي املللللللرح، وجمع 

التربع�ت لدعم البحوث اجل�رية حول املر�س. 

امللل�للصلل�عللدة للللللهللالل الأحمر  كللملل� قللللدم الللفللنللدق 
من  �للصللنلل�ديللق  ت�صليمه  طللريللق  علللن  الإملللل�راتللللي 
الللزمللالء؛ ملل�للصللدداً على  الللتللي تللربع به�  املالب�س 
اأطلقته�  الللتللي  الللدعللوة  دعللم  مبوا�صلة  الللتللزاملله 
هيئة الهالل الأحمر مل�ص�عدة الأفراد واجلم�ع�ت 
الأقللللل حللظلل�ً داخللللل الإملللللل�رات الللعللربلليللة املتحدة 

وخ�رجه�.    

فندق واأجنحة هوثورن من وينده�م  يعزز اأن�صطة امل�صوؤولية الجتم�عية 

امل�صتمر  دوره  و�صمن  اجلديد،  الدرا�صي  ب�لع�م  احتف�ًء 
�ص�رك  املجتمعية،  امل�صوؤولية  مللبلل�دئ  تطبيق  تعزيز  يف 
الطلبة  ا�صتقب�ل  الإ�صالمي، يف حفل  ال�ص�رقة  م�صرف 
اجلدد ب�جل�معة الأمريكية يف ال�ص�رقة، وذلك بح�صور 
الللطلللللبللة واأولللليللل�ء الأملللللور والقي�دات  جللمللع غللفللري مللن 
الأكلل�دميلليللة والإداريللللللة بلل�جللل�مللعللة وعلللدد مللن موظفي 

وم�صوؤويل امل�صرف.
الع�مة  العالق�ت  اإدارة  مدير  البلغوين  ح�صن  ورحللب 
ال�ص�رقة الإ�صالمي ب�لطلبة  وخدمة املجتمع مب�صرف 
ب�ل�ص�رقة،  الإمريكية  ب�جل�معة  التحقوا  الذين  اجلدد 
حفل  فع�لي�ت  يف  امل�ص�ركة  على  امل�صرف  حر�س  واأكلللد 
اخلدم�ت  الطلبة حول  وعي  م�صتوى  لرفع  ال�صتقب�ل 
امل�صرف  فلللرع  يقدمه�  الللتللي  والللتلل�للصللهلليللالت  امللل�للصللرفلليلله 
امل�لية،  الأمللور  ك�فة  يخ�س  فيم�  واإر�ص�دهم  ب�جل�معة 

وذلللللك اإميللل�نللل�ً مللن امللل�للصللرف بلل�للصللرورة دعللللم  الط�ق�ت 
ال�صب�بية الطالبية يف اجل�معة ب�عتب�ره� من الط�ق�ت 

اله�مة التي تنه�س دائم� ب�ملجتمع اإىل الأف�صل.
حفل  يف  الإ�صالمي  ال�ص�رقة  م�صرف  م�ص�ركة  و�صملت 
ا�صتقب�ل الطلبة اجلدد، تقدمي م�ص�بق�ت متنوعة غري 
منطية �ص�رك يف تقدميه� جمموعة من طلبة اجل�معة 
امل�ص�بق�ت حول  له� جوائز قيمة،  ومتحورت  خ�ص�صت 
اخلدم�ت املتنوعة التي يقدمه� فرع امل�صرف ب�جل�معة 
الأمريكية للك�در الطالبي من فتح ح�ص�ب�ت التوفري مع 
م�صبق�ً،  املدفوعه  الإئتم�ن  وبط�ق�ت  خ��صة  ت�صهيالت 
)الأونالين(  عرب  الكتب  و�للصللراء  الللدرا�للصللي،  والتمويل 
للللللكلل�در الإداري  املللخلل�للصلل�للصللة  وغلللريهللل� ملللن اخللللدمللل�ت 
والتعليمي ل�ص�تذة اجل�معة التي لقت ا�صتح�ص�ن ك�فة 

احل�صور.

الب�ري�صية  الت�ص�ميم  ت�صكيلة  للطريان  الحت�د  قّدمت 
اأ�صبوع  يف  اأرورا  م�ني�س  ع�ملًي�،  املعروف  الأزيللل�ء  مل�صمم 
يف  املقيم  الللهللنللدي  امل�صمم  واحللتللفللى  للمو�صة.  لكللمللي 
ب�ري�س، مبرور ع�صر �صنوات على جمموعته الب�ري�صية 
التي   2017 و�صت�ء  ملو�صم خريف  ت�صكيلته  من خالل 
مع   "CosmicLove كللوين  "حب  عللنللوان  حملت 

عودته اإىل اأ�صبوع لكمي للمو�صة. 

واحت�صن عر�س م�ني�س اأرورا بتقدمة الحت�د للطريان 
اأزيلل�ء وح�صره م� يزيد  40 ع�ر�س وع�ر�صة  اأكر من 
على 300 �صيف.  وقد قّدمت الحت�د للطريان ت�صكيلة 
امل�صمم ال�صهري ب�صيغة ف�قت الع�دي، من خالل حتويل 
اأكر الأ�صواق التج�رية فخ�مة واأن�قة يف املدينة  ردهة 
ت�ريخ  يف  ملللرة  لأول  وذللللك  هلل�ئلللللة،  عللر�للس  من�صة  اإىل 

اأ�صبوع لكمي للمو�صة. 

يف اإط�ر التوا�صل مع خمتلف اأفراد 
روت�ن�  اأرجللل�ن  فندق  نظم  املجتمع، 
حم��صرة  لالإعالم  دبي  مدينة   –
العمود  اآلم  م�صبب�ت  حول  توعوية 
واآللللليلللل�ت احللللفللل�ظ عليه  اللللفلللقلللري 

مع�فًى.
ب�لتع�ون  املج�نية  الفع�لية  اأقيمت   
ملللع ملل�للصللتلل�للصللفللى بللرجلليللل حلليللث ق�م 
التم�رين  الإخ�ص�ئيني بعمل بع�س 
�ص�أنه� احلف�ظ  التي من  الري��صية 
ب�لإ�ص�فة  الللفللقللري  الللعللمللود  علللللى 
جم�ن�ً  اأولية  فحو�ص�ت  اإجللراء  اإىل 

ب�لإ�ص�فة. 
ج�ءت احلملة التوعوية حتت عنوان 
"العمود الفقري ي�صتحق الهتم�م" 
وذلك لت�صليط ال�صوء على امل�ص�كل 
الع�صبية الهيكلية التي قد يتعر�س 
له� بع�س الن��س وذلك ب�صبب منط 
احلي�ة الذي نتبعه واجللو�س طوياًل 

�ص�رك  الآيل.  احل��صب  اأجهزة  اأملل�م 
النزلء،  مللن  كبري  عللدد  ب�لفع�لية 
بلل�لللفللنللدق، وعلللدد من  طلل�قللم العمل 
الع�ملني مبختلف ال�صرك�ت الك�ئنة 

يف مدينة دبي لالإعالم.  
على  التوعوية  املح��صرة  ا�صتملت 
تلللدريلللبللل�ت ونلل�للصلل�ئللح للللللتللعلل�مللل مع 
ح�لي�ً  نعي�صه�  التي  العمل  ظللروف 

�ص��صة  اأمللللللل�م  طللللويللللاًل  واجللللللللو�لللس 
اللكرونية،  الأجللللهللللزة  خمللتلللللف 
ا�صت�ص�رات طبية، ب�لإ�ص�فة لفح�س 

طبي اأويل جم�ين. 
ال�صالمية  �صعيد  الدكتور  اأن  يذكر 
والتوعية  اللللتلللدريلللب  قلل�للصللم  ملللديلللر 
للجراح�ت  برجيل  م�صت�صفى  لدى 

املتقدمة هو من األقى املح��صرة.  

الجتم�عية  ملل�للصللوؤوللليللتلله  اإطللللل�ر  يف 
املوؤ�ص�صية، و�صع فندق واأجنحة رم�دا 
عجم�ن وفندق رم�دا بيت�س عجم�ن 
لت�صمل  اأنلل�للصللطللتللهللملل�  نلللطللل�ق  مللللن 

ب�ك�صت�ن خالل هذا ال�صيف. 
وي�صت�صيف الفندق�ن 15 معلم�ً من 
لل�صم   Deaf Reach مللدار�للس 
طوال  ع�ئالتهم  مع  الب�ك�صت�ن  يف 
حيث  و�صبتمرب؛  اأغ�صط�س  �صهري 
يح�صل املعلمون على اإق�مة ملدة �صبع 
نظ�م  اأ�ص��س  على  املتو�صط  يف  لي�ل 
فندق  يف  املج�نية  الك�ملة  الإقلل�مللة 
رملل�دا بيت�س عجم�ن. وعللالوة على 
املعلمون  حظي  املللجلل�نلليللة،  الإقلل�مللة 
�صي�حية جملل�نلليللة يف  بللعللدة جلللولت 
دبي، منه� رحالت بحرية ورحالت 
دبي  يف  وجللولللة  �صحراوية  �صف�ري 

مول.
افتخ�ر  علللّللللق  الللل�لللصلللدد،  هلللللذا  ويف 
للمجموعة،  الع�م  املدير  حمداين، 

�صرورن�  دواعللللللي  مللللن  اإنللللله  قلللل�ئللللاًل: 
املعلمني  هللللللللوؤلء  نلل�للصللتلل�للصلليللف  اأن 
 Deafمدار�س ملللن  املللجللتللهللديللن 
Reach  يف ب�ك�صت�ن. ومن املهم يف 
اأن نقوم مب�ص�عدة  العط�ء هذا  ع�م 
املُلِهمني  الأفلللللراد  هللللوؤلء  ومللكلل�فلل�أة 

الذين مل متنعهم حتدي�ت اإع�قتهم 
املجتمع.  الإ�صه�م�ت يف  تقدمي  من 
ونحن ن�أمل من خالل هذه اجلولة 
واأن  ُتن�صى،  ل  لهم جتربة  نقدم  اأن 
منللنللحللهللم امللللزيلللد ملللن الللللدوافللللع يف 

مهنتهم النبيلة كمعلمني.

ال�ص�رقة الإ�صالمي ي�ص�رك يف حفل ا�صتقب�ل 
الطلبة اجلدد ب�جل�معة الأمريكية 

الحت�د للطريان تقدم م�ني�ش اأرورا يف اأ�صبوع لكمي للمو�صة

اأرج�ن روت�ن� يقيم فع�لية توعوية حول �صحة العمود الفقري 

فن�دق رم�دا عجم�ن ت�صت�صيف معلمني من مدر�صة لل�صم يف ب�ك�صت�ن  

ق�صر الإم�رات ي�صت�صيف ال�صيف 
املك�صيكي ك�رلو�ش جيت�ن

اأعلن ق�صر الإم�رات ب�لتع�ون مع �صف�رة املك�صيك لدى الدولة عن ا�صت�ص�فة 
الع�ملية  �صت�ر"  "مي�صالن  جلل�ئللزة  على  احل��صل  جيت�ن  ك�رلو�س  ال�صيف 

للتميز يف الطهي خالل الفرة 
بني 16 و21 �صبتمرب 2017 
ليحظى ال�صيوف بتن�ول اأ�صهى 

الأطب�ق  املك�صيكية. 
بكونه  ك�رلو�س  ال�صيف  يفتخر 
ال�صيف املك�صيكي الأول احل��صل 
على جنمة "مي�صالن �صت�ر" يف 
الزوار  ب�إمك�ن  و   ،  2013 ع�م 
ال�صهرية  بلل�أطللبلل�قلله  ال�صتمت�ع 
بق�صر  الللل�لللصللليللل�د  ملللطلللعلللم  يف 

الإم�رات. 
و قد ن�لت اأ�صهر اأطب�قه اإعج�ب 
ال�ص�أن  حلم  طبق  منه�  النق�د 
كتف  مع  التقليدية  ب�لأع�ص�ب 
حلم  و  الب�رب�كوا  ال�ص�أن  حلم 

البط امل�صوي وغريه�.  
ك�رلو�س  اللل�للصلليللف  اخللتلليلل�ر  ومت 
الربن�مج  فللريللق  اإىل  لين�صم 

حيث  الع�مليني  الطه�ة  اأ�صهر  من  واأ�صبح  �صيف  توب  ال�صهري  التلفزيوين 
�ص�رك يف برن�مج "م��صر �صيف جنوب افريقي�" يف ع�م 2015. 

تعيني مدير جديد ملكتب 
ال�صتقب�ل يف فندق ب�ب الق�صر

ال�صيد  تعيني  عللن  ابوظبي  كورني�س  على  املطل  الق�صر  بلل�ب  فندق  اأعلللللن 
ف�رت�ن زاك�ري�ن مديرا ملكتب ال�صتقب�ل ، حيث يتوىل متثيل عالمة فندق 
ب�ب الق�صر التج�رية يف املنطقة ب�لإ�ص�فة اىل م�صوؤوليته يف اإدارة عمي�ت 

مكتب ال�صتقب�ل و احلر�س على 
اللللنلللزلء و خدمة  �للصللملل�ن ر�للصللى 
. و�صوف  فللعلل�ل  بلل�للصللكللل  الللعللمللالء 
التخطيط  ب�لإ�صراف على  يقوم  
العالمة  تفعيل  و  ال�صراتيجي 
كف�ءة  على  الإ�صراف  و  التج�رية 
الت�ص�لت الداخلية يف الفندق .    
اأكر  فلل�رتلل�ن  ال�صيد  خللربة  تفوق 
مكتب  اإدارة  يف  �للصللنللوات   10 مللن 
العديد  يف  عمل  حيث  ال�صتقب�ل 
من الفن�دق و املنتجع�ت املرموقة 
وود  روز  منتجع�ت  و  فن�دق  منه� 
�صيزونز يف  و فندق فور  اأ�صنب  يف 

بريوت و فندق اأوريك�س روت�ن� يف الدوحة. و يف الملل�رات  عمل يف العديد 
من الفن�دق الف�خرة منه� فندق و منتجع �ص�نت ريجي�س يجزيرة ال�صعدي�ت 
و فندق رووز وود و فندق ذا ات�س بدبي و فندق �ص�نت ريجي�س بدبي. وق�ل 
الق�صر:   بلل�ب  بفندق  الت�صريف�ت  اإدارة  مللديللر  ال�ص�م�صي،  مر�صد  ال�صيد 
ي�صعدن� الرحيب ب�ل�صيد ف�رت�ن واإن�صم�مه اإىل ع�ئلة ب�ب الق�صر، و اأثق 
ب�أن خربته الوا�صعة �صوف تعزز خدم�ت الفندق و مك�نته يف �صوق ال�صي�فة 

التن�ف�صي يف الع��صمة اأبوظبي.  

الإلكرتونية" توظف  للتج�رة  اإل  اإت�ش  "دي 
من�صة التكنولوجي� اللوج�صتية "ف�راآي"

 FarEye وقع اختي�ر دي اإت�س اإل للتج�رة الإلكرونية على �صركة ف�راآي
الرائدة يف جم�ل حلول الإدارة اللوج�صتية، لتعزيز جتربة العمالء، وحت�صني 

موارده�، وحتقيق وعد العالمة ب�إت�حة التتبع يف الوقت احلقيقي. 
و"دي اإت�س اإل للتج�رة الإلكرونية" هي ق�صم ت�بع ملجموعة دويت�صه بو�صت 

دي اإت�س اإل الرائدة ع�ملي� يف �صن�عة اخلدم�ت اللوج�صتية. 
وحققت املجموعة اإيرادات بلغت اأكر من 57 ملي�ر يورو يف ع�م 2016. 
دولية  ت�صليم  خللدملل�ت  الإلللكللرونلليللة  للتج�رة  اإل  اإتلل�للس  دي  تللقللدم  حللني  يف 
لطرود الأعم�ل القي��صية. وهي تدعم الأعم�ل عرب توفري حلول التج�رة 
الأعم�ل  خمتلف  لتمكني  التكنولوجي�  ومن�ص�ت  املتقدمة  الإلللكللرونلليللة 

التج�رية عرب الإنرنت.
العربية  الإمللل�رات  يف  الإلكرونية  التج�رة  اأ�صواق  منت  امل��صي،  الع�م  ويف 
على  ب�مل�ئة  و37  ب�مل�ئة   28 بن�صبة  ال�صعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
الأ�صواق  يف  الإلللكللرونلليللة  للتج�رة  ال�صريع  النمو  هللذا  ويللعللزى  الللتللوايل. 
الن��صئة جزئي� اإىل ارتف�ع معدلت انت�ص�ر الأجهزة النق�لة وحت�صني البنية 
التحتية والت�ص�لت. ف�لإم�رات العربية املتحدة، على �صبيل املث�ل، تتمتع 

مبن�طق حرة تب�صط عملي�ت الت�صجيل والإجراءات الق�نونية.

هيئة تنمية املجتمع ت�ص�رك يف حملة 
مول املدار�ش" بدبي  اإىل  "العودة 

اآمنون يف جمتمعهم ، واعون بحقوقهم"،   ، "اأطف�ل �صعداء ، ممكنون  حتت �صع�ر 
وذلك  مللول،  املدار�س" بدبي  اإىل  "العودة  حملة  يف  املجتمع  تنمية   هيئة  ت�ص�رك 
بهدف تعزيز الوعي لدى الأطف�ل واأ�صرهم من مرت�دي املول ب�حلقوق التي ن�س 
�صمنه�  ومن  الطفل،  بحقوق  اخل��س   2016-3 رقم  الحتلل�دي  الق�نون  عليه� 
ب�أن�صطة متعددة ت�صتهدف  الهيئة من خالل جن�ح خ��س  التعليم.  وت�ص�رك  حق 
توعية اجلمهور، بطرق حم�ية الطفل من كل اأنواع الإ�ص�ءة، كم� ت�صتهدف احلملة 
تقوية التالحم الجتم�عي وتقوية العالق�ت الأ�صرية، وت�صجيع العمل التطوعي، 
واأ�صرهم  الأطف�ل  توعية  جم�ل  يف  خ�صو�ص�ً  الت�صوق،  مراكز  يف  الطفل  وحم�ية 
من  الطفل  حتمي  التي  الت�صوق  مراكز  يف  املتخذة  احلم�ية  واإجلللراءات  ب�أ�ص�ليب 



    
يعرث على بط�قة ي�ن�صيب رابحة 4 ماليني دولر

يللفللوت على نف�صه  اأن  الأمللريللكلليللة  كلل�د رجللل مللن وليلللة فريجيني� 
فر�صة حي�ته يف اأن ي�صبح مليونرياً بعدم� اأ�ص�ع بط�قة ي�ن�صيب 

ربحت 4 ماليني دولر اأمريكي. 
ق�ل اإيريك لوبيز ب�أنه ا�صرى تذكرة ي�ن�صيب من �صوق �صنرو يف 
�صهر اأبريل امل��صي، ولكن بعد وقت ق�صري من �صرائه� اكت�صف ب�أنه 
ل يذكر املك�ن الذي خب�أه� فيه.  واأ�ص�ف لوبيز ب�أن التذكرة ظلت 
مفقودة حتى منت�صف هذا ال�صهر، حني عر عليه� بني كومة من 

الأوراق يف �صي�رته بينم� ك�ن يف ا�صراحة الغداء. 
وبعد عثوره عليه� ق�م لوبيز بحك البط�قة ليف�ج�أ ب�أنه� قد ربحت 

مبلغ 4 ماليني دولر اأمريكي. 
البط�قة  بللل�أن  اكت�صف  بعدم�  الللعلل�رمللة  فرحته  عللن  لوبيز  وعللرب 
اإنف�ق  �صوؤاله عن كيفية  املفقودة قد جعلت منه مليونرياً. ولدى 
النقود، ق�ل لوبيز ب�أنه ينوي اأن ي�صتخدم امل�ل الذي ربحه يف �صداد 
ديونه، ودفع الر�صوم الدرا�صية لبن�ته، ب�لإ�ص�فة اإىل ت�أ�صي�س عمله 

اخل��س، بح�صب م� ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكروين.

كلب يعرث على خمدرات مبنزل �ص�حبه
كرم اأحد اأق�ص�م ال�صرطة يف ولية اأوريغون الأمريكية كلب�ً اكت�صف 
كمية كبرية من الهريوين بقيمة 85000 دولر يف الفن�ء اخللفي 

ملنزل اأ�صح�به. 
وق�ل مكتب �صريف مق�طعة ي�مهيل، اإن الكلب كينيون، ك�ن يحفر 
يف الفن�ء اخللفي ملنزل اأ�صح�به، يف اأوائل اأغ�صط�س اجل�ري عندم� 

اكت�صف �صيئ�ً غري اعتي�دي. 
يرغبوا  مل  الللذيللن  الكلب  اأ�للصللحلل�ب  بلل�أن  ال�صريف  مكتب  واأ�للصلل�ف 
دفنه  ا�صتخرج كنزاً  ب�أن الكلب قد  ب�لك�صف عن هويتهم، اعتقدوا 
اأ�صح�ب املنزل ال�ص�بقني يف احلديقة، لذا ق�موا بت�صوير اأنف�صهم 

وهم يفتحون احلزمة. 
و�صرع�ن م� عرف اأ�صح�ب الكلب ب�أن حمتوي�ت احلزمة هي مواد 
غري ق�نونية، وق�موا ب�لت�ص�ل مبكتب ال�صريف الذي حدد وزنه� 
�صفن�صون  تيم  ال�صريف  بلل�أن  ويذكر  الهريوين.   من  اأوقية   15 بل 
قدم للكلب و�ص�م �صرطة ي�مهيل، ومنحه لقب بطل فخري مدى 

احلي�ة، بح�صب م� ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكروين. 

ي�صور �صبحً� يفتح ن�فذة منزله
اأن منزله  اإثب�ت  ا�صتط�ع  اإنه  ب�لظواهر اخل�رقة،  ق�ل رجل مهتم 
م�صكون ب�لأ�صب�ح، بعد اأن متكن من ت�صوير �صبح، وهو يقوم بفتح 

ن�فذة املنزل على الرغم من اأنه� ك�نت حمكمة الإغالق.
ولط�مل� ك�ن اأندرو وارد، على قن�عة ب�أن الكوخ الذي يزيد عمره عن 
400 ع�م يف مدينة ك�مربدج �ص�ير الربيط�نية م�صكون ب�لأ�صب�ح، 
وهذا م� دفعه اإىل ن�صب ك�مريا، لت�صوير اأية ظواهر غري طبيعية 

حتدث يف املنزل، بح�صب �صحيفة مريور الربيط�نية.
اأن هذا الفيديو الذي �صورته  اأنللدرو الذي يعمل كت�جر،  ويعتقد 
الك�مريا، دليل ك�ف لإثب�ت اأن املنزل م�صكون ب�لأ�صب�ح، وذلك بعد 
نحو 30 ع�م�ً من ال�ص�ئع�ت والتكهن�ت، التي اأطلقه� �صك�ن الكوخ 

ال�ص�بقني.
تلق�ء  يفتح من  الن�فذة وهو  املرعب، يظهر م�صراع  الفيديو  ويف 
نف�صه، على الرغم من عدم وجود اأي �صخ�س ب�لقرب منه. ويعّلق 
اأعللرف بوجود  اأنلله �صبح، كنت  املوؤكد  اأنللدرو على ذلك ب�لقول من 

�صبح يف املك�ن، وكنت ع�زم�ً على اإثب�ت ذلك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تنجو ب�أعجوبة من ثعب�ن طوله 8 اأمت�ر
تعّر�صت راهبة ت�يالندية تبلغ من العمر 85 ع�ًم�، لهجوم مرّوع من ثعب�ن طوله 8 اأمت�ر اأثن�ء دخوله� املرح��س. 
وه�جم الثعب�ن الراهبة فريل ت�صني دار�ص�ن ذات الق�مة الق�صرية جًدا بعد اأن خرجت من غرفة نومه� اإىل مرح��س 

خ�رجي يف معبد بريف مق�طعة رايوجن، يف ت�يالند.
وعندم� فتحت الب�ب، تف�ج�أت بوجود الثعب�ن اأم�مه�، فه�جم �ص�قيه� حيث احت�جت اإىل حوايل 20 غرزة، قبل اأن 

يتمكن الثعب�ن من الفرار واللتف�ف حول نف�صه، بح�صب م� نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيط�نية.
� داخل اأرا�صي املعبد �صراخ ت�صني حيث هرعوا اإىل اإنق�ذه� وه�جموا الثعب�ن  و�صمع الرهب�ن الذين يعي�صون اأي�صً

بكم��صة ليبعدوه عن الراهبة.
وق�لت ت�صني، التي ع�دت اإىل املعبد مع �صم�دات على �ص�قيه�: فتحت ب�ب احلم�م وراأيت ثعب�ن�ً كبرياً م�صتلقًي�، ومل 

اأ�صتطع الهرب، وقفز الثعب�ن نحو وجهي، وع�سَّ �ص�قْي، وك�ن �صريع�ً جًدا.
واأ�ص�فت: كنت يف ح�لة �صدمة، وطلبت م�ص�عدة من الرهب�ن، حيث ا�صتخدموا كم��صة لتقوي�س الثعب�ن به�.

واأو�صحت اأنه� ل ت�صعر ب�أي غ�صب جت�ه الثعب�ن، واأن م� ق�م به هو بحكم طبيعته، معربة عن �صع�دته� اأنه� م� زالت 
على قيد احلي�ة، ولكنه� اأ�صبحت تخ�ف يف كل مرة تذهب فيه� اإىل احلم�م.

اجلدار  الفجوة بني  ووجللد طريًق� من خالل  القريبة،  الغ�بة  مبنى �صغري من  اإىل  دخل  قد  الثعب�ن  اأن  ويعتقد 
اخلر�ص�ين وب�ب معدين هن�ك.
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ر�ص�لة ع��صقني من اليون�ن تنتهي يف غزة
و�صلت ر�ص�لة يف زج�جة اإىل �ص�حل غزة هذا الأ�صبوع، كتبه� حبيب�ن اأثن�ء 
اإج�زتهم� يف جزيرة رودو�س اليون�نية، حيث قطعت م�ص�فة 500 مياًل من 

اجلزيرة ع�برة تركي� وقرب�س و�صوًل اإىل �ص�حل القط�ع املح��صر.
اإىل  ر�ص�لة يف زج�جة  ال�صينم�ئية، و�صلت  الأفللالم  اأنلله م�صهد من  لو  كم� 

�ص�حل قط�ع غزة الفل�صطيني بعد اأن قطعت م�ص�فة 800 كيلومر. 
�صعيدون  "مرحب�ً!  اليد، يف مقدمته�:  كتبت بخط  التي  الر�ص�لة،  وتقول 
اليون�نية  اجلزيرة  يف  عطلتن�  نق�صي  و�صديقي  اأنلل�  الزج�جة،  للتق�طك 
رودو�للس ووددنلل� معرفة امل�ص�فة التي من املمكن اأن تقطعه� هذه الزج�جة 
الأمريكي  املوقع  اأورد  م�  بح�صب  املج�ور".  ال�ص�طئ  اإىل  ك�نت  ولو  وحتى 
اإن بي اآر. غري اأن الزج�جة قطعت م�ص�فة اأكرب من ال�ص�طئ املج�ور، بلغت 
500 مياًل 800 كيلومر عرب البحر املتو�صط، من رودو�س مروراً بركي� 
وقرب�س، و�صوًل اإىل �ص�حل قط�ع غزة املح��صر، لت�صتقر يف �صبكة ال�صي�د 
الفل�صطيني جه�د �صلط�ن، الب�لغ من العمر 54 ع�م�ً، الذي ق�ل اإنه� ك�نت 
وموقعة  بريدي�ً  عنوان�ً  الر�ص�لة  وت�صمنت  تلق�ه�.  التي  الأوىل  الر�ص�لة 
ب��صم زاك وبيث. وك�نت بيث، وهي ط�لبة ج�معية بريط�نية تبلغ الل22 من 
العمر، و�صديقه� الطبيب زاك الب�لغ من العمر 25 ع�م�ً، قد ودع� جزيرة 
الر�ص�لة وبع�س  الزج�جة وبداخله�  ب�إلق�ء  اأي�م عطلتهم�  اآخر  رودو�للس يف 
الزهور ال�صغرية يف البحر يف الرابع من يوليو، حيث التقطه� جه�د بغزة 

يف اخل�م�س ع�صر من اأغ�صط�س.

تعوي�ش مذهل ل�صيدة اأمريكية
تدفع  اأن  الأمريكية،  ك�ليفورني�  وليللة  يف  مبحكمة  حملفني  هيئة  قللررت 
�صركة "جون�صون اآند جون�صون" 417 مليون دولر لمراأة تقول اإنه� اأ�صيبت 
ب�صرط�ن املبي�س، ب�صبب ا�صتخدامه� للم�صتح�صرات الن�ص�ئية التي تنتجه� 
ال�صركة. وج�ء قرار هيئة املحلفني مبحكمة لو�س اأجنلو�س العلي� الثنني 
اإت�صيفريي� املقيمة يف ك�ليفورني�، وهو اأكرب مبلغ تعوي�س مت  اإيف�  ل�ص�لح 
اآند جون�صون، يف الدع�وي الق�ص�ئية  منحه حتى الآن، من قبل جون�صون 
اإت�صيفريي�، م�رك روبن�صون، يف  الكثرية التي رفعت �صده�. وق�ل حم�مي 
بي�ن، "ممتنون لقرار هيئة املحلفني بهذا ال�صدد، ولأن اإيف� اإت�صيفريي� ك�ن 

يومه� �صعيدا يف املحكمة".
الأ�صرار، و347 مليون  70 مليون دولرا كتعوي�ص�ت عن  املبلغ  ويت�صمن 
اآند  لل"جون�صون  نك�صة كبرية  القرار  دولرا كغرام�ت جزائية. وميثل هذا 
الولي�ت  داخلللل  مم�ثلة  ق�ص�ئية  دعلللوى   4800 تللواجلله  الللتللي  جون�صون" 
املتحدة، وتعد دعوى اإت�صيفريي� الأوىل �صمن مئ�ت الدع�وى املرفوعة �صد 

ك�ليفورني�. جون�صون" يف  اآند  "جون�صون 

�صرقوا خزنة نقود.. 
وف�صلوا يف نقله�

اأظلللهلللر مللقللطللع فلليللديللو نلل�للصللر على 
مللللوقللللع يللللوتلللليللللوب الإلللللللكللللللروين، 
جمموعة من الل�صو�س امل�صلحني 
وهم ي�صطون على متجر يف حمطة 
وي�صرقون  اللل�للصللالح،  بللقللوة  وقللللود 
اإىل  ينقلوه�  اأن  قبل  املتجر  خزنة 

�صي�رتهم. 
ور�للللللصللللللدت كلللللل�مللللللريات املللللراقللللبللللة 
اخلزنة  يحملون  وهللم  الل�صو�س 
ك�نت  �للصلليلل�رة  اإىل  بللهلل�  ويللتللجللهللون 
تنتظر خ�رج املتجر بعد اأن اأجربوا 
عللللللدداً ملللن مللوظللفللي املللتللجللر على 

م�ص�عدتهم يف نقله�.
ال�صخمة  اخللللزنلللة  حتللملليللل  وبللعللد 
اأ�لللصللل�ر اأحد  يف �للصللنللدوق اللل�للصلليلل�رة، 
الل�صو�س لل�ص�ئق ب�لنطالق به�. 
ب�صعة  اللل�للصلليلل�رة  حتللركللت  اإن  ومللل� 
على  اخلللزنللة  �صقطت  حتى  اأمللتلل�ر 

الأر�س. 
ومل تللذكللر و�للصلل�ئللل الإعلللللالم كيف 
انتهى احل�دث الذي وقع يف جنوب 
التق�رير  بللعلل�للس  ولللكللن  اإفللريللقلليلل�، 
ا�صطروا  الللللل�للصللو�للس  بلللل�أن  تللقللول 
لللرك اخلللزنللة والللفللرار مللن املك�ن 

بعد ف�صلهم يف نقله� ب�ل�صي�رة. 
اأحلللداً مل  بلل�أن  من اجلدير ب�لذكر 
امل�صلح،  ال�صطو  اأثن�ء عملية  ي�صب 
يف  ب�لتحقيق  بلللداأت  ال�صرطة  واأن 
الللواقللعللة وطلللللبللت ممللن ميلللللك اأي 
الإدلء  الل�صو�س  عللن  معلوم�ت 
يف  ورد  م�  بح�صب  الفور،  على  به� 

�صحيفة مريور الربيط�نية. 

تعرف على املمثلني الأعلى دخال
ن�صرت جملة فورب�س الأمريكية التي تعنى 
بن�صر الإح�ص�ئي�ت وتوفري معلوم�ت م�لية 
بن�صر  والأغني�ء،  امل�ص�هري  عن  واقت�ص�دية 

ق�ئمة املمثلني الأكر اأجرا يف 2017.
تلل�للصللدر الللقلل�ئللمللة املللمللثللل الأمللريللكللي م�يكل 
اأجرا  الأعلللللى  املمثلني  ترتيب  يف  والللبللريغ 

لع�م 2017.
عدة  اأفلللللالم  يف  مللهللمللة  اأدوارا  لللعللب  املللمللثللل 
2007، وفيلم  "الرامي" ع�م  اأبرزه�، فيلم 
2008، وفيلم الراحلون  ب�ي" ع�م  "م�ك�س 

ع�م 2006.
وحلل�للصللل واللللبلللريغ علللللى مللل� جمللمللوعلله 68 

مليون قبل ال�صرائب.
يذكر اأنه ج�ء خلف والبريغ يف الق�ئمة كل 
من دواين جون�صون واملمثل فني ديزل واآدم 

�ص�ندلر وج�كي ت�ص�ن.
ق�ئمة  فللوربلل�للس  نلل�للصللرت  �للصلل�بللق،  وقللللت  ويف 
والتي ج�ءت  اأجرا  الأعلى  املمثالت  ب�أ�صم�ء 
حيث  الأوىل،  املللرتللبللة  يف  �صتون  اإميللل�  فيه� 
لند".  ل  "ل  فيلم  يف  البطولة  دور  لعبت 

يقتل طفله على طريقة “جنوم امل�ص�رعة”  
قلللرر ملل�للصللري مللعلل�قللبللة جنللللله، اللللذي يبلغ مللن الللعللمللر 8 
 � �صنوات، ب�لعتداء عليه ب�ل�صرب وحمله ثم اإلق�ئه اأر�صً
اإىل وفلل�ة الطفل،  اأدى  ، م�  امل�ص�رعة  على طريقة جنوم 
وذلك ب�صبب زي�رته لوالدته املنف�صلة عن والده دون علم 

الأخري.
وبداأت الواقعة بتلقي مدير اأمن اجليزة بالًغ� من موظف 
ب�ملع��س، يفيد بوف�ة حفيده اأحمد ب�صبب ا�صطدام دراجة 

بخ�رية به.
ومن خالل الك�صف الطبي على املجني عليه والتحري�ت 
تبني عدم �صحه البالغ، وات�صح اأن والد الطفل، والذي 

يعمل حل�م�، وراء الواقعة.
اأن الأب اعتدى على جنله ب�ل�صرب  واأظهرت التحري�ت 
املربح، ورفعه اإىل الأعلى ثم األق�ه على الأر�س، م� اأ�صفر 
عن اإ�ص�بته بك�صر يف ق�ع اجلمجمة وك�صور يف ب�قي ج�صده 

النحيل، م� اأودى بحي�ته على الفور.
اجلثة،  بدفن  والت�صريح  ب�لواقعة،  حم�صر  حترير  ومت 

وتولت الني�بة مهمة مب��صرة التحقيق�ت.

يطلب الزواج من حبيبته اأثن�ء عر�ش راق�ش 
اأظهر مقطع فيديو موؤثر ن�صر على العديد من من�ص�ت 
الزواج  وهو يطلب  اأ�صرالي�ً  �ص�ب�ً  الجتم�عي،  التوا�صل 
الأ�صخ��س جتمعوا حل�صور  اأم�م ح�صد من  من حبيبته 

عر�س للرق�س يف اأحد �صوارع الع��صمة الربيط�نية. 
الزواج  بعر�س  ب�غلي  مونيك�  حبيبته  توملني  جو  ف�ج�أ 
عليه� اأثن�ء ح�صور عر�س للرق�س يف منطقة بيك�ديللي 

يف قلب لندن يف ال�ص�بع من اأغ�صط�س اجل�ري.
ال�ص�ب والفت�ة يقف�ن بني احل�صد الذي ك�ن يت�بع  وك�ن 
اأن ي�صحب جو حبيبته مونيك� من  للرق�س، قبل  عر�ص�ً 
ط�لب�ً  ركبته  على  ويركع  احللقة  و�صط  يف  ويقف  يده� 
منه� الزواج. ووافقت مونيك� على عر�س جو على الفور 
و�صط هت�ف وت�صفيق جميع احل��صرين يف املك�ن.  وق�ل 
بطلب  اأتللقللدم  بلل�أن  اأفكر  "كنت  عن جتربته  جو متحدث�ً 
اأطلللللب منه�  اأن  اأ�للصللهللر، وقلللررت  اللللزواج مللن مونيك� قبل 
املن��صبة  الفر�صة  الزواج بطريقة مميزة، وعندم� ح�نت 
نفذت الأمر دون تردد". ويذكر ب�أن الفيديو الذي بلغت 
على  الإنللرنللت وح�صل  على  ن�صره  دقلل�ئللق، مت   6 مللدتلله 
الع�مل،  اأنح�ء  امل�ص�هدات من جميع  الآلف من  ع�صرات 

بح�صب م� ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيط�نية. 

طفل يه�جم ثعب�ن� �صخم� بيديه
يف خطوة و�صفت ب�لغريبة، ه�جم طفل اإندوني�صي �صغري 
ثعب�ن� ي�صل طوله لع�صرة اأقدام تقريب�، بيديه الع�ريتني، 

لتحدث املف�ج�أة الكربى.
تقريرا  الربيط�نية  ميل"  ديلللللي  "ذا  �صحيفة  ونلل�للصللرت 
م�صورا عن ح�دثة الطفل الإندوني�صي، الذي ت�صببت يف 

ازدح�م مروري كبري يف اإحدى البلدات الإندوني�صية.
ب�لثعب�ن وهو يقطع الطريق،  ال�ص�رع  امللل�رون يف  وتف�ج�أ 
مه�جمته  يقرر  الطفل  جعل  م�  ب�لذعر،  امللل�رة  لي�صيب 
من  به  واأم�صك  الطريق،  عن  لإبللعلل�ده  الع�ريتني  بيديه 

عنقه و�صحبه اإىل ج�نب الطريق. مات "اير�صتوتل" من الواليات املتحدة الفائز بنهائيات بطولة العامل للجيتار الهوائي يف فنلندا    )رويرتز(

هذا الفن�ن متخ�ص�ش 
يف مق�ومة اجل�ذبية

فريدة  موهبة  ي�ب�ين  فن�ن  ميلك 
من نوعه�، فهو ق�در على تكدي�س 
بع�صه�  فلللللوق  اللللنلللقلللديلللة  اللللقلللطلللع 
مده�صة،  بللتلل�للصللكلليللالت  اللللبلللعللل�لللس 

متحدي�ً قوانني اجل�ذبية.
�صور  نلل�للصللر  علللللللى  اللللفلللنللل�ن  وداأب 
لأعم�له على توير، مع جمموعة 
من الهي�كل، وذلك منذ اأن اكت�صف 
ال�صدفة،  طلللريلللق  عللللن  مللوهللبللتلله 
القطع  بع�س  يكد�س  كلل�ن  عندم� 
البع�س،  بللعلل�للصللهلل�  فللللوق  الللنللقللديللة 
اإىل هواية مي�صي  اأن تتحول  قبل 

�ص�ع�ت طويلة فيه�.
وحظيت اأعم�ل هذا الفن�ن ب�صعبية 
التوا�صل  مللللواقللللع  علللللللى  كللللبللللرية 
الجللتللملل�عللي، ملللع عللللدد كللبللري من 
الإعج�ب�ت  من  والآلف  املت�بعني، 
ح�ص�به  على  ين�صره�  �للصللورة  لكل 
اأوديتي  مللوقللع  بح�صب  تللويللر،  يف 

�صنرال.
اأن  الأوىل  للللللوهلللللة  للللك  ويللخلليللل 
م�دة  ي�صتخدم  املللبللدع  الفن�ن  هللذا 
النقدية،  القطع  لتثبيت  ل�صقة 
لكنه يف الواقع يعتمد على قدرته 
لهذه  التوازن  حتقيق  يف  الفريدة، 
مثرية  بطريقة  النقدية،  القطع 

للده�صة.
ت�نو  ب��صم  املعروف  الفن�ن  ويقول 
اإن ر�س مئ�ت القطع  على توير، 
يتطلب  الطريقة،  بهذه  النقدية 
النف�س،  و�صبط  ال�صديد  الركيز 
يف  رجلللفلللة  اأو  بلل�للصلليللط  خلللطللل�أ  واأي 
اأ�ص�بعه، ميكن اأن يوؤدي اإىل انهي�ر 

ك�مل الهيكل.

كيف جتد الري��صة املن��صبة لأهدافك؟ 
الري��ص�ت  اإىل مم�ر�صة  الأ�صخ��س  الكثري من  يلج�أ 
العتداءات  مللواجللهللة  منه�  اأ�للصللبلل�ب،  لللعللدة  القت�لية 
واللللدفللل�ع عللن الللنللفلل�للس وتللعللزيللز النلل�للصللبلل�ط الذاتي. 
الري��ص�ت  لهذه  امل�صركة  القوا�صم  بع�س  وجتمع 
واجل�نب  النف�س  عللن  والللدفلل�ع  والللفللن  اللي�قة  مثل 
من  تعترب  ال�صخ�صية  املتطلب�ت  وتعترب  الللتلل�أملللللي. 
القت�لية،  الري��ص�ت  مم�ر�صة  عند  املهمة  العوامل 
ويق�صم اخلبري الأمل�ين الري��ص�ت القت�لية اإىل اأربعة 
اأنواع خمتلفة: ري��ص�ت قت�لية وفنون قت�لية والدف�ع 

عن النف�س وري��ص�ت ب�لأ�صلحة.
الريا�صات القتالية

اأنواع الألع�ب الري��صية، التي يتم فيه�  ت�صم جميع 
وامل�ص�رعة  املالكمة  مثل  والللرمللي،  وال�صرب  الركل 
هذه  وتتن��صب  والللتلل�يللكللونللدو،  والللكلل�راتلليلله  واجلللللودو 
الأللللعللل�ب ملللع الأ�لللصلللخللل��لللس، اللللذيلللن ل يللخلل�فللون من 
اللتح�م املب��صر مع اخل�صم ويرغبون يف الدخول يف 
من�ف�ص�ت، وتعترب هذه الألع�ب من اأ�صهر الري��ص�ت 

القت�لية واأكره� انت�ص�راً.
الريا�صة باالأ�صلحة

الري��صة  اأنللللواع  مللن  كللنللدو  اأو  املللبلل�رزة  لعبة  وتعترب 
ب�لأ�صلحة، حيث يتم ا�صتعم�ل الأ�صلحة اليدوية مثل 
ال�صيوف اأثن�ء اللتح�م املب��صر مع اخل�صم، وتتطلب 
هذه الألع�ب حرك�ت �صريعة وتكتيك ع�ٍل. ونظراً لأن 
هذه الألع�ب حتت�ج اإىل مالب�س خ��صة واأ�صلحة ف�إنه� 

قد تكون من الري��ص�ت املكلفة بع�س ال�صيء.
فوائد اأخالقية وج�صدية

اأنه�  يف  القت�لية  الري��ص�ت  اأنلللواع  جميع  وت�صرك 
كم�  النف�س.  و�صبط  الن�صب�ط  تعزيز  على  تعمل 
تعمل على تدريب ع�صالت اجل�صم، مع الركيز على 
بع�س املن�طق وفق�ً لنوع اللعبة، حيث غ�لب�ً م� تهتم 
ري��صة اجلودوك� بتدريب اجلزء العلوي من اجل�صم.

فئة عمرية
مم�ر�صة  يف  للبدء  عمرية  ا�صراط�ت  اأيللة  توجد  ول 
الري��ص�ت  مللن  لعبة  كللل  فمع  القت�لية،  الري��ص�ت 
القت�لية توجد دورة تدريبية لكل فئة عمرية ولكن 
ب�لن�صبة لأنواع الري��ص�ت القت�لية، التي تعتمد على 
املن�ف�صة، مثل امل�ص�رعة واجلودو، من الأف�صل اأن يتم 

البدء يف التدريب خالل مرحلة الطفولة.

�صويفت ت�صتهدف احل�قدين 
ب�أغنية جديدة 

بعد ع�م ع�نت خالله من انف�ص�ل ع�طفي وعالقة غرامية مل تدم طويال وخالف�ت 
اإىل  �صويفت  تيلور  ال�صهرية  الأمريكية  املغنية  تتوجه  ق�ص�ئية،  ومعركة  م�ص�هري  مع 
احل�قدين عليه� ب�أغنية منفردة جديدة تت�صم ب�جلنون واحلدة. وطرحت �صويفت اأغنية 
لوك وات يو ميد مي دو يف وقت مت�أخر يوم اخلمي�س وفيه� تخ�طب من ح�ولوا النيل 
منه� لكنه� ل تذكرهم ب�ل�صم فتقول "جعلتموين األعب دور احلمق�ء واأن� ل اأحبكم... 
ك�نت  لكنني اأ�صبحت اأكر ده�ء مبرور والوقت وُبعثت من جديد. اأفعل ذلك دائم�". 
الأغ�ين  من�صق  عن  ع�طفي�  انف�ص�له�  بعد  الع�م  هذا  ال�ص�حة  عن  تللوارت  قد  �صويفت 
توم  الربيط�ين  املمثل  مع  ق�صرية  غرامية  عالقة  وبعد  ه�ري�س  ك�ليفن  الربيط�ين 

هيدل�صتون وخالف�ت مع املغنية ك�تي بريي والزوجني كيم ك�ردا�صي�ن وك�ين وي�صت.


