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حممد بن را�ضد خالل ح�ضوره حفل زفاف جنل اأنور قرقا�ش  )وام(

القوات العراقية توا�ضل تقدمها غرب املو�ضل بينما ي�ضتمر االهايل يف النزوح  )رويرتز(

اليك�ش جونز �ضر البلية ما ي�ضحك

حممد بن را�شد وحممد بن زايد 
يح�شران حفل زفاف جنل اأنور قرقا�ش

•• دبي-وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ح�ضر 
ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم 
اأقامه  ال���ذي  اال�ضتقبال  حفل  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش وزير الدولة 
لل�ضوؤون اخلارجية يف مزرعته يف منطقة اخلوانيج يف 
دبي م�ضاء ام�ش ملنا�ضبة زفاف جنله علي اىل كرمية 

ال�ضيد وليد اأحمد عطية.
من جهة اخرى ح�ضر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
اال�ضتقبال  ام�ش حفل  امل�ضلحة ع�ضر  للقوات  االأعلى 
اأن��ور بن حممد قرقا�ش  الدكتور  اأقامه معايل  الذي 
وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية يف منطقة اخلوانيج 
وليد  ك��رمي��ة  على  علي  جنله  زف���اف  مبنا�ضبة  ب��دب��ي 

احمد عطيه.               )التفا�ضيل �ش3(

حممد بن زايد خالل كلمته اىل اأبنائه الطلبة يف ختام فعاليات جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل  )وام(

العبادي يهدد ب�سربات جديدة على داع�ش يف �سوريا

القوات العراقية تو�شع نطاق �شيطرتها غربي املو�شل
•• بغداد-وكاالت:

اإنها  ال���ع���راق���ي���ة  ال����ق����وات  ق���ال���ت 
اقتحمت املزيد من االأحياء غربي 
�ضيطرتها  مع  بالتوازي  املو�ضل 
امل��ج��م��ع احل��ك��وم��ي لت�ضبح  ع��ل��ى 
على مقربة من البلدة القدمية، 
يف وق�����ت ه�����دد رئ���ي�������ش ال�������وزراء 
بتوجيه  العبادي  حيدر  العراقي 
�ضربات جوية جديدة اإىل تنظيم 

داع�ش االإرهابي يف �ضوريا.
احلربي  االإع����الم  خلية  ون�����ض��رت 
ال����ت����اب����ع����ة ل���ل���ج���ي�������ش ال����ع����راق����ي 
ا���ض��ت��ع��ادة ع�ضرة  خ��ري��ط��ة ت��ظ��ه��ر 
باالإ�ضافة  املو�ضل،  غربي  اأح��ي��اء 
الغزالين  وم��ع�����ض��ك��ر  امل���ط���ار  اإىل 
اجلنوبية  االأط���راف  يف  الواقعني 
من املدينة غرب نهر دجلة الذي 

ي�ضق املو�ضل.
ا�ضتعادتها  مت��ت  ال��ت��ي  واالأح���ي���اء 
م����ن ت��ن��ظ��ي��م داع���������ش االإره����اب����ي 
هي  الع�ضكرية-  اخلريطة  -وف��ق 
اجلو�ضق والدندان والدوا�ضة وتل 
والطريان  حجر  ووادي  ال��رم��ان 
ال�ضكر  ودور  والغزالين  واملاأمون 

والنبي �ضيت.
اأن  اخل����ري����ط����ة  اأظ������ه������رت  ك����م����ا 
اأحياء  �ضتة  يف  ت��دور  اال�ضتباكات 

يف االأث���ن���اء ق���ال رئ��ي�����ش ال�����وزراء 
ال��ع��راق��ي اإن ب���الده ل��ن ت���رتدد يف 
ت��وج��ي��ه ����ض���رب���ات ج���وي���ة اأخ����رى 
ودول  ���ض��وري��ا  يف  داع�����ش  لتنظيم 

اأخرى جماورة بعد موافقتها.
واأ����ض���اف يف م���وؤمت���ر ���ض��ح��ف��ي يف 
كرد�ضتان  ب��اإق��ل��ي��م  ال�����ض��ل��ي��م��ان��ي��ة 
اأنه يحرتم �ضيادة الدول،  العراق 
اأن��ه ح�ضل على موافقة  مو�ضحا 
من �ضوريا ل�ضرب اأهداف لتنظيم 
داع�ش على اأرا�ضيها. وكان ي�ضري 
�ضنتها طائرات  التي  الغارات  اإىل 
عراقية اأواخر ال�ضهر املا�ضي على 
قرب  للتنظيم  مفرت�ضة  م��واق��ع 
احل�����دود ال�����ض��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة يف 

ريف دير الزور )�ضرقي �ضوريا(.
قواته  اأم�ش  تفقد  العبادي  وك��ان 
ج���ن���وب م��دي��ن��ة امل���و����ض���ل، وق���ال 
خيار  التنظيم  عنا�ضر  اأم���ام  اإن 
�ضيحظون  وعندها  اال�ضت�ضالم، 
فاإنهم  واإال  ع����ادل����ة،  مب��ح��اك��م��ة 
خيارات  اأن  واأ����ض���اف  �ضيقتلون. 

الفرار باتت معدومة.
العراقي  ال��وزراء  رئي�ش  قال  كما 
العراقية  االأم���ن���ي���ة  ال���ق���وات  اإن 
بكل  امل��و���ض��ل  اأه����ايل  م��ع  تتعامل 
اإن�����ض��ان��ي��ة، ودع���اه���م ل��ل��ت��ع��اون مع 

هذه القوات.

واملن�ضور  ال�����ض��ه��داء  ه��ي  اأخ����رى 
واملعلمني  وال��ن��ف��ط  وال��ع��ك��ي��دات 
واأط������راف امل��و���ض��ل ال��ق��دمي��ة، يف 
ح����ني ال ي�������زال ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش 
حيا  ث��م��ان��ني  ن��ح��و  ع��ل��ى  ي�ضيطر 

اأخرى، وفق امل�ضدر نف�ضه.
وكانت القوات العراقية بداأت يوم 
19 فرباير �ضباط املا�ضي بدعم 
عملية  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف  م���ن 

ع�ضكرية ال�ضتعادة اجلانب الغربي 
ا�ضتعادت قبل  بعدما  املو�ضل  من 
ذلك االأحياء ال�ضرقية اإثر هجوم 

ا�ضتغرق مئة يوم تقريبا.
ال�ضريع  ال����رد  ق����وات  واق��ت��ح��م��ت 
االحت������ادي������ة  مبنى  وال�������ض���رط���ة 
ق�����رب و�ضط  ن���ي���ن���وى  حم���اف���ظ���ة 
العلم  ف���وق���ه  ورف����ع����ت  امل���دي���ن���ة، 
ال����ع����راق����ي، ك���م���ا ���ض��ي��ط��رت على 

املتحف ومبان اأخرى حكومية.
قادمون  عمليات  قائد  اأعلن  كما 
ي���ا ن��ي��ن��وى ال��ف��ري��ق ال���رك���ن عبد 
ا�ضتعادة  اهلل  ي���ار  ر���ض��ي��د  االأم����ري 
اجل�ضور  اأح�����د  احل����ري����ة،  ج�����ض��ر 
تربط  ال��ت��ي  الرئي�ضية  اخلم�ضة 
جانبي املو�ضل الغربي وال�ضرقي، 
وذلك بعد اأيام من ال�ضيطرة على 

اجل�ضر الرابع الذي يقع جنوبا.

ا�شتباكات وغارات على مواقع االنقالبيني يف تعز
•• عوا�صم-وكاالت:

اجلي�ش  وم��ن  وحلفائهم  احلوثيني  م��ن  قتلى  �ضقط 
الوطني يف ا�ضتباكات يف تعز جنوب غربي اليمن، بينما 
�ضن طريان التحالف الدويل غارات على مواقع مللي�ضيا 

احلوثي وقوات الرئي�ش املخلوع علي عبد اهلل �ضالح.
ونقال عن م�ضادر يف اجلي�ش الوطني-  فقد قتل �ضتة 
مبحافظة  اال�ضتباكات  يف  و�ضالح  احلوثي  ق��وات  من 

تعز.
واأف������ادت امل�����ض��ادر مب��ق��ت��ل خ��م�����ض��ة م���ن ق����وات اجلي�ش 
الوطني واملقاومة واإ�ضابة �ضبعة اآخرين اأثناء حماولة 
ملي�ضيا احلوثي و�ضالح التقدم باجتاه مواقع اجلي�ش 
يف حميط مع�ضكر الت�ضريفات واملديهني وحميط تلة 

املكلكل �ضرقي مدينة تعز.

ال��ت��ح��ال��ف العربي  اأخ����رى، �ضنت م��ق��ات��الت  م��ن ج��ه��ة 
تعز  املتمركزة يف مطار  امللي�ضيات  غارتني على مواقع 
الدويل، كما ا�ضتهدفت غارات اأخرى مواقع يف مديرية 

موزع غربي املحافظة.
يحاول  بينما  التحالف  وغ����ارات  اال���ض��ت��ب��اك��ات  وت��اأت��ي 
اجل��ي�����ش ال��وط��ن��ي وامل���ق���اوم���ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة ط����رد ق���وات 
ومن  ت��ع��ز،  مدينة  اأط���راف  م��ن  وحلفائهم  احلوثيني 
املحافظة،  م��ن  ال��غ��رب��ي  الق�ضم  يف  تقع  وق���رى  ب��ل��دات 
تعز  �ضاحل  على  مناطق  من  موؤخرا  طردوهما  بعدما 

بينها مدينة املخا.
وقد قال نا�ضطون اإن احلوثيني ق�ضفوا جمددا اأحياء 
و�ضط مدينة تعز انطالقا من تالل ي�ضيطرون عليها 
اأوق���ع قتلى  امل��دي��ن��ة. وك���ان ق�ضف مم��اث��ل �ضابق  ح��ول 

وجرحى من املدنيني.

يقتل  ال�����ش��ع��ودي��ة  االأم����ن 
مرافقه على  ويقب�ش  اإرهابيا 

•• الريا�ض-وام: 

ال�ضعودية  االأم�������ن  ق������وات  ق��ت��ل��ت 
داع�ش  تنظيم  اإىل  ينتمي  �ضخ�ضا 
االرهابي يف مدينة الريا�ش واألقت 
ال��ق��ب�����ش ع��ل��ى ���ض��خ�����ش اآخ�����ر كان 

برفقته.
وق������ال امل���ت���ح���دث االأم����ن����ي ل������وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة ال�������ض���ع���ودي���ة ام�������ش اإن 
اأم�ش  دوري��ات االأم��ن با�ضرت م�ضاء 
باأحد  اال���ض��ت��ب��اه  ع��ن  ب��الغ��ا  االول 
ال����ن����زالء ب�����ض��ق��ق م���ف���رو����ض���ة بحي 
التاأييد  الإظهاره  بالريا�ش  الريان 
االإرهابي  داع�ش  لتنظيم  واالنتماء 
وعند حماولة رجال االأمن القب�ش 
عليه بادر باملقاومة واإ�ضهاره ل�ضالح 
اقت�ضى  ب��ح��وزت��ه مم��ا  يحمله  ك��ان 
م���ع���ه وحت���ي���ي���د خطره  ال���ت���ع���ام���ل 
ال����ذي ك���ان مي��ث��ل��ه مم��ا اأ���ض��ف��ر عن 
مقتله دون تعر�ش اأي �ضخ�ش من 

املوجودين يف املكان الأي اأذى.

انتهاك الهدنة الرو�شية بالغوطة 
و�شريان اأخرى يف حم�ش

•• عوا�صم-وكاالت:

تعر�ضت الغوطة ال�ضرقية بريف دم�ضق ام�ش االأربعاء لق�ضف جوي ومدفعي 
ال�ضهر  م��ن  الع�ضرين  حتى  ت�ضري  باملنطقة  هدنة  ع��ن  رو�ضيا  اإع���الن  رغ��م 
احلايل، يف وقت مت فيه االإع��الن عن التو�ضل لهدنة يف حي الوعر مبدينة 
ال�ضوري  لنظام  تابعة  طائرات  اإن  نا�ضطون  قال  فقد  �ضوريا.  و�ضط  حم�ش 
�ضنت غارات على مدينة دوما بغوطة دم�ضق ال�ضرقية اخلا�ضعة للمعار�ضة 
اأن عددا من  واأ�ضافوا  ام��راأة،  اأحدهما  اثنني  اأ�ضفر عن مقتل  امل�ضلحة، مما 
ووفق  وحر�ضتا.  عربني  مدينتي  على  اأخ��رى  غ��ارات  يف  اأ�ضيبوا  االأ�ضخا�ش 
دوما  على  مدفعي  ق�ضف  م��ع  تزامنت  اجل��وي��ة  ال��غ��ارات  ف��اإن  نف�ش،  امل�ضدر 
وح��م��وري��ة، وق�����ض��ف ب�����ض��واري��خ  اأر�����ش اأر�����ش ع��ل��ى ح��ي��ي ال��ق��اب��ون وت�ضرين 

املتاخمني للغوطة من جهة دم�ضق.
اتفاق  الرو�ضية عن  ال��دف��اع  اإع��الن وزارة  ي��وم من  الق�ضف بعد  ه��ذا  وي��اأت��ي 
لوقف الإطالق النار يف الغوطة ال�ضرقية يبداأ من ال�ضاد�ش من مار�ش احلايل 
وينتهي يف الع�ضرين منه. واأعلنت رو�ضيا عن هذه الهدنة رغم �ضريان هدنة 
بها  يلتزم  مل  ال�ضوري  النظام  لكن  املا�ضي  دي�ضمرب  نهاية  منذ  اأع��ّم  اأخ��رى 
مطلقا، حيث �ضن هجمات �ضملت حماولة اقتحام بلدات بالغوطة ال�ضرقية. 
يف االإطار نف�ضه، تو�ضل اجلانب الرو�ضي والنظام من جهة، واالأهايل يف حي 
وق��ف الإطالق  اتفاق  اىل  اأخ��رى؛  املحا�ضر مبدينة حم�ش من جهة  الوعر 

النار يف احلي.

النواب الليبي يدعو اإىل 
انتخابات ت�شريعية خالل عام 

•• بنغازي-اأ ف ب:

دعا الربملان الليبي املنتخب ومقره يف �ضرق البالد، اىل تنظيم انتخابات 
لالزمة  ح��د  لو�ضع   2018 ف��رباي��ر  �ضباط  قبل  ورئ��ا���ض��ي��ة  ت�ضريعية 

اخلطرية التي تواجهها البالد.
رئي�ش جمل�ش  اىل  ر�ضالة  الربملان عقيلة �ضالح عي�ضى يف  رئي�ش  وق��ال 
التي  ال�ضعبة  للظروف  بالنظر  لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفو�ضية 
اتخاذ  منكم  يطلب  احلا�ضل،  ال�ضيا�ضي  التخبط  واىل  البالد  بها  متر 
كافة االجراءات الالزمة لال�ضتعداد الجراء انتخابات رئا�ضية وبرملانية 
با�ضم  2018". واك���د م��ت��ح��دث  ال��ع��ام  ���ض��ب��اط ف��رباي��ر م��ن  ق��ب��ل �ضهر 
املرميي االربعاء هذا  2012 فتحي  انتخابات عام  املنبثق عن  الربملان 
ومنذ  ال��ب��الد.  �ضرق  ل�ضلطات  التابعة  الر�ضمية  االن��ب��اء  لوكالة  ال��ق��رار 
�ضلطتني:  بني  منق�ضمة  ليبيا   ،2011 يف  القذايف  معمر  نظام  �ضقوط 
حكومة وفاق يف طرابل�ش يعرتف بها املجتمع الدويل وحكومة موازية 

يف ال�ضرق مرتبطة بامل�ضري خليفة حفرت.
واعلنت القوات التابعة للم�ضري خليفة حفرت االثنني انها ت�ضتعد ل�ضن 
�ضمال  يف  مهمة  نفطية  من�ضاآت  ال�ضتعادة  النطاق  وا�ضع  م�ضاد  هجوم 

�ضرق ليبيا، �ضيطرت عليها جمموعات م�ضلحة اجلمعة.
والربملان الذي يتهم حكومة الوفاق بالتورط يف هذا الهجوم، قرر تعليق 

م�ضاركته يف احلوار الوطني اثر الهجوم على منطقة الهالل النفطي.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

حممد بن را�شد: حما�شرة اأخي حممد بن زايد لل�شباب �شنحولها اإىل برنامج عمل حكومي
قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
حما�ضرة  ان  ال�ضخ�ضي  �ضموه  ح�ضاب  على  تغريدة  يف  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
اأخي حممد بن زايد اليوم ل�ضباب الوطن الم�ضت قلوب الكثريين .. وو�ضعت نهجا 

مل�ضتقبلهم .. ومنهجا لتفوقهم ..والتزاما بخلق منظومة قيم وطنية لهم.. واأ�ضاف 
�ضنحولها لربنامج عمل حكومي يف  لل�ضباب  زايد  بن  اأخي حممد  �ضموه: حما�ضرة 

كافة القطاعات املعنية بهم، ونعده بالعمل على تر�ضيخ قيم زايد يف نفو�ش االأجيال.

اقتحام  يف  القتلى  ع�شرات 
بكابول الع�شكري  امل�شت�شفى 

•• كابول-وكاالت:

االأفغانية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
قتلوا  االأق���ل  على  �ضخ�ضا   40 اأن 
تبناه  هجوم  يف  الع�ضرات  واأ���ض��ي��ب 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������ش االإره������اب������ي على 
العا�ضمة  يف  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى 

كابل باأفغان�ضتان.
وقال الناطق با�ضم الوزارة اجلرنال 
ال�ضحافة  ل���وك���ال���ة  وزي������ري  داود 
اأك���ر  ق��ت��ل  "لالأ�ضف  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
واأ���ض��ي��ب نحو خم�ضني يف   40 م��ن 
املر�ضى  م���ن  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ال��ه��ج��وم، 
اإىل جانب  وامل��م��ر���ض��ني،  واالأط���ب���اء 

اأربعة مهاجمني".
انتحاري  ب��ت��ف��ج��ري  ال��ه��ج��وم  وب�����داأ 
وزير  منطقة  يف  امل�ضت�ضفى  ق���رب 
ي��ت��م��ك��ن عدد  اأن  ق��ب��ل  اأك����رب خ����ان، 
زي  ي��رت��دون  الذين  املهاجمني  من 
واإطالق  املبنى  االأطباء، من دخول 

النار.
ويف وقت �ضابق اأفاد اقتحم م�ضلحون 
م�ضت�ضفى �ضردار داود خان الع�ضكري 
وو�ضلوا اإىل غرف املر�ضى، واأطلقوا 
يقع  ال���ذي  امل�ضت�ضفى  داخ���ل  ال��ن��ار 
وقاعدة  االأم��ريك��ي��ة  ال�ضفارة  ق��رب 

للقوات االأجنبية.
الفرن�ضية  ال�ضحافة  وكالة  وكانت 
ال�ضرطة  م���ن  م�����ض��در  ع���ن  ن��ق��ل��ت 
ملغمة  ���ض��ي��ارة  ف��ج��ر  ان��ت��ح��اري��ا  اأن 
ليتمكن  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى،  م��دخ��ل  ع��ن��د 

املهاجمون من اقتحامه.
وحلقت مروحيات للقوات االأفغانية 
بينما  ال��ع�����ض��ك��ري،  امل�ضت�ضفى  ف���وق 
كانت اال�ضتباكات جتري داخله، كما 
انت�ضر يف حميطه ع�ضرات من اأفراد 

االأمن.

األيك�ش جونز عازف احلقائق البديلة:
مروج نظرية املوؤامرة الذي 

يهم�ش يف اأذن ترامب!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

نعلم جميعا اأّن ترامب ، ال يخ�ضى قول اأي �ضيء. ومن هذا املنطلق، ردد 
غري  ب�ضورة  �ضوتوا  �ضخ�ش  ماليني   5 و   3 ب��ني  م��ا  اأّن  انتخابه،  منذ 
قانونية، وان 1.5 مليون متفرج �ضاركوا يف حفل تن�ضيبه؛ وانه حت�ضل 
على اأكرب انت�ضار انتخابي يف كل الع�ضور... و�ضواء على م�ضتوى ال�ضكل 
اأو امل�ضمون، يبدو كل هذا مثريا لل�ضخرية، وي�ضتمتع الكوميديون الأنهم 
عروا على نبع ينهلون منه. اإاّل اأّن الرئي�ش يتورط، ويغرق يف الوحل، 

وي�ضر، رغم كل االأدلة.
وها هو االآن يلقي، عرب تويرت، وابال من االتهامات غاية يف اخلطورة 
�ضد باراك اأوباما، هذا "امل�ضكني" الذي يتهمه باأنه و�ضعه حتت التن�ضت 
ال��ن��وع من  ه��ذا  اأدل����ة، الن   الرئي�ش ميلك  اأن  ف��اإم��ا   ... خ��الل احلملة 
االتهامات ال ُيلقى جزافا، كما يفعل ذلك بني تغريدتني حول �ضوارزنيغر. 

واإما اأنه خاطئ، والقذف هنا جمرد حمق ... 
اأّن  نعرف،  البديلة"؟  "احلقائق  ه��ذه  كل  ترامب  يجد  اأي��ن  وال�����ض��وؤال: 
اأجهزة  يف  وي�����ض��ك  "الر�ضمية"،  امل�����ض��ادر  ي��ح��ب  ال  االم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ش 
يف  ودخ��ل  امل��ذك��رات،  يقراأ  وال  م�ضت�ضاريه،  اإح��اط��ات  ويقاطع  خمابراته، 
والتي  الزائفة"،  "االأخبار  ه��ذه  االإع����الم،  و���ض��ائ��ل  ك��ربي��ات  �ضد  ح��رب 

و�ضفها باأنها "اأعداء ال�ضعب االأمريكي".               )التفا�ضيل �ش12(

األقى الكلمة الرئي�سية يف جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل

حممد بن زايد لل�شباب: �شالحنا احلقيقي هو العلم ونريد اأن نناف�ش بكم دول العامل
ل نقبل اأن يعي�ش اجليل الذي �سياأتي بعدنا اإل يف حال اأف�سل مما نحن عليه اليوم

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ال����ق����ى 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الرئي�ضية  الكلمة  امل�ضلحة  للقوات 
ف��ع��ال��ي��ات جمل�ش حممد  خ��ت��ام  يف 
الذي  امل�ضتقبل  الأج��ي��ال  زاي���د  ب��ن 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف 
عري�ش  ح�ضور  و���ض��ط  للمعار�ش 
م��ن ط��ل��ب��ة خم��ت��ل��ف اجل��ام��ع��ات يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 

والهيئات التعليمية.
كلمته  م�ضتهل  يف  ���ض��م��وه  ون��ق��ل    
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ضاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
االإم���ارات، قائال لهم  �ضباب  الأبناء 
�ضالم  للجميع..  و�ضية  "اأبلغكم 
اأب�����و اجلميع  ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  م���ن 
ال�ضيخ حممد  م��ن  و���ض��الم خ��ا���ش 

بن را�ضد للجميع.
  وبعد عر�ش فيلم ق�ضري متحورت 
ر���ض��ال��ت��ه ح����ول ث���الث���ة اأن�������واع من 

الب�ضر.           )التفا�ضيل �ش2(
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زار جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل وح�سر جانبا من جل�ساته 

ويل عهد ابوظبي: م�شتقبل االإمارات اأكرث ا�شراقا باأبنائه املخل�شني 
•• اأبوظبي-وام:

زار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ام�ش جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل 
و�ضارك احل�ضور يف جل�ضاته التفاعلية. فقد ح�ضر �ضموه حما�ضرة تفاعلية 
بعنوان املوازنة بني الريا�ضة والدرا�ضة األقاها النجم الريا�ضي مايرون رول 

العب كرة القدم االأمريكية ال�ضابق، وخريج جامعة اأوك�ضفورد الربيطانية.
كما قام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان بزيارة اإىل عدد من 
االأجنحة امل�ضاركة يف جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل حيث زار �ضموه 
اللجنة  رئي�ش  النيادي  ع��ب��داهلل  م��ن  وا�ضتمع  متوحد  البيت  جمعية  جناح 
جميع  يف  اجلمعية  تنفذها  التي  امل�ضاريع  حول  ل�ضرح  للجمعية  التنفيذية 
اإمارات الدولة اذ بلغت امل�ضاريع التي مت تنفيذها 22 مبادرة يف اربعة حماور 
الفئات  وم�ضاندة  واالبتكار  والعلم  ال�ضحية  واحلياة  الوحدة  هي  رئي�ضية 
عرب  وطالبة  طالب   5000 م��ن  اك��ر  م��ع  التوا�ضل  اىل  ا�ضافة  املحتاجة 

العديد من الفعاليات وامل�ضاريع التعليمية التي تقوم بها اجلمعية يف اإطار 
م�ضريا  وال��ب��ذل  العطاء  روح  تعزيز  اىل  الهادفة  اأعمالها  وب��رام��ج  جهودها 
اىل ان اجلمعية حتولت لت�ضبح من�ضة ي�ضتطيع من خاللها جميع االأفراد 
بالواجب  واحل�ش  والت�ضامن  العطاء  ثقافة  تعزيز  يف  امل�ضاهمة  واملوؤ�ض�ضات 
واالنتماء من  الوطن  تعزيز م�ضاعر حب  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضرتكة،  وامل�ضوؤولية 
املجتمع  تهم  التي  الق�ضايا  بع�ش  تعالج  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  خ��الل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  انتقل  بعدها  ال��وط��ن��ي��ة.  االأول���وي���ات  م��ع  وتتما�ضى 
ا�ضتمع  اآل نهيان اىل جناح جمل�ش االإم��ارات لل�ضباب حيث  حممد بن زايد 
واأن�ضطته  املجل�ش  اأه��داف  �ضرح حول  اىل  اجلناح  على  القائمني  �ضموه من 
وفعالياته التي تدعم طاقات ال�ضباب ومتكنهم يف خمتلف القطاعات وتفعيل 
وتقدمي  املختلفة  التحديات  وحت��دي��د  مناق�ضة  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  م�ضاركتهم 
وتعزيز مهاراتهم  واملواطن  الوطن  وتوظيفها خلدمة  لها  املبتكرة  احللول 
اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  على  �ضموه  وتعرف   . املختلفة  ومعارفهم 
اإم��ارات الدولة وبع�ش الدوائر  20 جمل�ضا يف  جمل�ش ال�ضباب الذي ي�ضم 

ال�ضباب  ال�ضباب ومبادرة جمهود  احلكومية حيث تعرف �ضموه على اجندة 
وم�ضروع قف ال�ضباب واحللقات ال�ضبابية.

وزار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان بعد ذلك جناح �ضفراء 
الوطنية  ال��ك��وادر  ق���درات  تطوير  اإىل  يهدف  برنامج  وه��و  االم���ارات  �ضباب 
ال�ضابة، وتزويد ال�ضباب املواطن مبا يوؤهله لتويل منا�ضب بارزة يف القطاعات 
الروابط  وتعزيز  ا�ضرتاتيجية،  ���ض��راك��ات  وق��ي��ادة  االأ�ضا�ضية،  االقت�ضادية 
الثنائية بني دولة االإم��ارات وال��دول االخ��رى حيث يتم اختيار الطلبة من 

جامعات االمارات وفق معايري علمية حمددة.
والتقى �ضموه بعدد من الطلبة والطالبات امل�ضاركني يف هذا الربنامج حيث 
التي مروا بها وع��ززت من  االأفكار والتجارب  تعرف من خاللهم على اهم 
االمارات  ثقافة  واي�ضال  املختلفة  ال�ضعوب  بثقافات  وات�ضالهم  مهاراتهم 
وهويتها لهم. وحث �ضموه ابناءه الطلبة على اال�ضتفادة من هذه التجارب يف 
�ضقل املهارات والتحلي بال�ضرب واملثابرة واال�ضتمرار موؤكدا لهم ان م�ضتقبل 
االمارات اأكر ا�ضراقا باأبنائه املخل�ضني اجلادين احلري�ضني على الرتقي يف 

مراتب العلم املحافظني على تقاليدنا العريقه وهويتنا الثقافية.
واختتم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان جولته بزيارة جناح 
كوغنيت للحلول التكنولوجية التي تقدم تكنولوجيا نظام وات�ضون للحو�ضبة 
التحديات  ملواجهة  اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  يف  لل�ضركات  املعرفية 
االقت�ضادية واملجتمعية حيث تعد ال�ضركة، التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، 
م�ضروعاً م�ضرتكاً بني �ضركة املبادلة للتنمية واآي بي اإم. وعر�ش فريق العمل 
وامل�ضارات  الوظائف  دليل  الكتاب  اال�ضا�ضية من  فكرته  ترجع  الذي  النظام 
املهنية للكوادر الوطنية الذي �ضدر عن وزارة �ضوون الرئا�ضة وقامت ال�ضركة 
بتطوير الفكرة عن طريق تطبيق ميكن الطلبة الرجوع اليه واال�ضتفادة من 
الذي يحتويه حيث مت تطويره وحتديثه وتبويبه  والبيانات  املعلومات  كم 
وهياكلها  والهيئات  ال�ضركات  ع��ن��اوي��ن  اىل  ا���ض��اف��ة  وامل��ه��ن  ال��وظ��ائ��ف  لكل 
را�ضد  علي  �ضموه خالل اجلولة معايل  راف��ق  وم�ضارات وظائفها.  االإداري���ة 
النعيمي مدير عام جمل�ش اأبوظبي للتعليم و�ضعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي.

القى الكلمة الرئي�سية يف جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل

حممد بن زايد لل�شباب: �شالحنا احلقيقي هو العلم ونريد اأن نناف�ش بكم دول العامل
اأهداين اأخي ال�سيخ حممد بن را�سد كتابه )تاأمالت يف ال�سعادة والإيجابية( .. هذا من اأجمل الكتب التي قراأتها 

رحلتكم رحلة جيل من اأجل وطن.. عليه اأن يجاهد ويت�سلح بالعلم ثم يعود ليت�سلم الراية
اأنتم اأمل هذه البالد وم�ستقبلها وال�سالح احلقيقي ولي�ش الـ 3 ماليني برميل نفط يوميا

ل نقبل اأن يعي�ش اجليل الذي �سياأتي بعدنا اإل يف حال اأف�سل مما نحن عليه اليوم

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  القى 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
فعاليات  ختام  يف  الرئي�ضية  الكلمة 
زاي�����د الأجيال  ب���ن  جم��ل�����ش حم��م��د 
مركز  يف  ي���ق���ام  ال������ذي  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
و�ضط  للمعار�ش  الوطني  اأبوظبي 
خمتلف  طلبة  م��ن  عري�ش  ح�ضور 
اجلامعات يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة والهيئات التعليمية.
كلمته  م�����ض��ت��ه��ل  ���ض��م��وه يف  ون���ق���ل    
حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو  �ضاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل الأبناء 
�ضباب االإمارات، قائال لهم “اأبلغكم 
ال�ضيخ  من  �ضالم  للجميع..  و�ضية 
خليفة اأبو اجلميع و�ضالم خا�ش من 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد للجميع.
  وبعد عر�ش فيلم ق�ضري متحورت 
ر�ضالته حول ثالثة اأنواع من الب�ضر 
وغ�ضنه  ال�����ض��ج��ر  ورق  �����ض����ورة  يف 
واجلذور.. حيث تبقى اجلذور رغم 
االأغ�ضان  مت��د  را���ض��خ��ة  ال��ع��وا���ض��ف 
ب��اأ���ض��ب��اب ال��ب��ق��اء واحل���ي���اة بخالف 
تتاأثر  التي  واأغ�ضانه  ال�ضجر  ورق 
وكذلك  ال��ري��اح  ب��ه��ب��وب  وتت�ضاقط 
الب�ضر منهم يبقى يف حياتك ت�ضتند 
ال���ي���ه يف امل���ل���م���ات ث��اب��ت��ا م��ع��ك عند 
الذين  االأخ��ري��ن  بخالف  ال�ضدائد 
ي�����ض��ع��ر بهم  وي���رح���ل���ون وال  ي���اأت���ون 

احد.
واأعرب  الطلبة  اأب��ن��اءه  �ضموه  وحيا 
الوجوه  ه����ذه  ب��ل��ق��اء  ���ض��ع��ادت��ه  ع���ن 
التي  وال��ط��م��وح��ة  املتفائلة  ال��ن��رية 
ن���راه���ن ع��ل��ي��ه��ا ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة وحمل 

االأمانة.
���ض��م��وه رح��ل��ت��ك��م رحلة  واأ�����ض����اف    
ج��ي��ل م���ن اأج�����ل وط������ن.. ع��ل��ي��ه اأن 
ي��ج��اه��د وي��ت�����ض��ل��ح ب��ال��ع��ل��م ث���م يعود 
مهم  ج��ي��ل  اأن��ت��م  ال���راي���ة..  ليت�ضلم 
اأبناء  ب��روؤي��ة  �ضعادته  �ضموه  جم��ددا 
االإمارات �ضبابا وبنات وهم يدر�ضون 
تخ�ض�ضات حيوية قائال لهم  نحن 

نت�ضرف بكم وانتم حظ بالدكم.
 .. الرئي�ضية  الكلمة  اإل��ق��اء  ح�ضر 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 
را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�ضمو 

بداخله  ال��ذي  ال�ضغري  الفرعون  يف 
النجاح  وين�ضب  للنا�ش  وي��ت��وا���ض��ع 
تعلمنا  ال��ري��ا���ض��ة  و  ع��م��ل��ه  ل��ف��ري��ق 
االإ�ضرار والعمل اجلماعي واحرتام 

القوانني والعدالة مع خ�ضومنا.
للمقتطفات  قراءته  �ضموه  واختتم 
ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  ال�ضكر  موجها 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل على 
ال��ذي خطه يف الكتاب على  اإه��دائ��ه 
ال�ضديق  االأخ  اإىل  ال���ت���ايل  ال��ن��ح��و 
ورفيق امل�ضرية.. تعلمنا من موؤ�ض�ش 
وجهة  ه��و  امل�ضتحيل  ب���اأن  االإم����ارات 
والتفاوؤل  االإي���ج���اب���ي���ة  وب������اأن  ن��ظ��ر 
�ضعب  �ضعادة  واأن  ح��ي��اة  اأ���ض��ل��وب  ه��و 
االإم��ارات هو غاية العمل احلكومي 

يف دولة االإمارات .
اليابانية  بالتجربة  �ضموه  واأ���ض��اد    
والقيم  ال���رتب���ي���ة  م������واد  اإدراج  يف 
االأخالقية منذ 1870م تقريبا يف 
باأن  �ضعروا  الأنهم  التعليمية  املناهج 
بع�ش العادات والتقاليد بداأت تهتز 
لديهم .. م�ضيفا ونحن العرب لدينا 
قيم جميلة نريد تعزيزها واحلفاظ 
عليها وتر�ضيخها يف نفو�ش اأبنائنا.. 
واأردف �ضموه قائال “ال بد اأن نتعلم 
بال�ضن  مربوطا  لي�ش  والعلم  دائما 

بل مربوط باالجتهاد.
  وهناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
العاملي..  بيومها  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
بالقول نهنئ املراأة يف يومها العاملي 
االأجيال  ومعلمة  واملربية  االأم  وهي 
ونعتز مبا قدمته لوطنها االإمارات.

مبواقف  اع��ت��زازه  �ضموه  اأب���دى  كما 
باهلل  اأ�ضهد  وقال  ال�ضهداء..  اأمهات 
اأن االأمهات الالئي زرتهن وحتدثت 

اع��ت��زازه مبا  ع��ن  �ضموه  اأع���رب  كما 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  ت�����ض��ه��د 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  ب���ق���ي���ادة  امل���ت���ح���دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
اهلل” من  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ش 
اإجن�����ازات وم��ك��ت�����ض��ب��ات وط��ن��ي��ة على 
ك��اف��ة ال�����ض��ع��د.. م��ع��ددا ج��وان��ب��ا من 

مالمح النه�ضة والتنمية.
وق�����ال ���ض��م��وه “ ال���ي���وم ل��دي��ن��ا 23 
قوي  اقت�ضاد  لدينا  �ضائح..  مليون 
و�ضبكة موا�ضالت وات�ضاالت مميزة 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل.. 
عليه  اهلل  نحمد  واأم���ان  اأم��ن  لدينا 
املوؤ�ض�ضات  جت�����ري  ح����ني  ول����ذل����ك 
املتخ�ض�ضة ا�ضتبيانا ويكون ال�ضوؤال 
اأن تعي�ش  ما هي الدولة التي تريد 
املائة  70 يف  اأن  ياأتي اجل��واب  فيها 
م���ن ال�����ض��ب��اب ال��ع��رب��ي ي���ري���دون اأن 
يعي�ضوا يف االإمارات وال�ضبب اأنه قبل 
خم�ضني �ضنة اأو �ضبعة واأربعني �ضنة 
و�ضعت  حكيمة  ب��ق��ي��ادة  اهلل  وف��ق��ن��ا 
ال�ضليمة  التحتية  والبنية  االأ�ضا�ش 
م�ضرية  الن���ط���الق���ة  م���ه���دت  ال���ت���ي 
نتنف�ش  واأ�ضبحنا  والتنمية  البناء 

هواءا نقيا ونعي�ش ب�ضعادة.
وت��اب��ع ���ض��م��وه “ وع��ل��ى ال��رغ��م من 
ذلك.. علينا بذل املزيد من اجلهود 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى و���ض��ع روؤي�����ة طويلة 
للو�ضول  ال�ضليم  والتخطيط  املدى 
واملن�ضودة  املو�ضوعة  االأه���داف  اإىل 
بخري  القادمة  اأجيالنا  تعي�ش  حتى 

.. فهناك  وه��م��وم��ه ور���ض��ال��ة ردع���ه 
بها  ويتقدم  االآن  الراية  يحمل  من 
اأمر  وه���ذا  املقبل  للجيل  لي�ضلمها 

قادم ال حمالة وهذه �ضنة احلياة.
وا�ضتذكر �ضموه بدايات �ضنه املبكرة 
مقارنا جيله واجليل احلايل املتزود 
مطالبا   .. وامل��ع��ارف  ال��ع��ل��وم  ب�ضتى 
�ضموه مبوا�ضلة العمل على اكت�ضاب 
التقنية  وامل��ه��ارات  العلم  من  املزيد 
امل��ت��ق��دم��ة.. م���وؤك���دا  اإن��ن��ا ن��ري��د من 
اأف�ضل  يتعلموا  اأن  وطالبنا  اأبنائنا 

التقنيات يف العامل .
اأمامنا  لي�ش  اأن��ه  على  �ضموه  و�ضدد 
النوعية  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  اإال  خ��ي��ار 
العلم..  ه���و  احل��ق��ي��ق��ي  و���ض��الح��ن��ا 
العامل  دول  بكم  نناف�ش  اأن  ون��ري��د 
العامل  دول  نناف�ش  اأن  فطموحنا 
جناحات  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي  امل���ت���ق���دم���ة 
والتعليم  ال��ب�����ض��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
واالقت�ضاد مثل فنلندا ونيوزيالندا 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة و���ض��ن��غ��اف��ورة .. 
ت��اري��خ هذه  داع��ي��ا �ضموه اإىل ق���راءة 
ال������دول وك��ي��ف��ي��ة ن��ه�����ض��و���ض��ه��ا من 
يف  منوذجا  اأ�ضبحت  حتى  اأو�ضاعها 
كيف  مت�ضائال  وال��ت��ط��ور..  ال��ت��ق��دم 
اأن حتقق  ال�����دول  ه���ذه  ا���ض��ت��ط��اع��ت 

هذه النجاحات ؟.
واأ�ضار �ضموه اإىل اأهمية توافر ثالث 
ال���دول  لتناف�ضية  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  اأ���ض��ي��اء 
وثانيا  اأوال احلجم  واأ�ضبقيتها وهي 
���ض��الح ال��ع��ل��م واال���ض��ت��ث��م��ار ف��ي��ه بكل 

ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  وال���ف���ري���ق  اأب���وظ���ب���ي 
�ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش 
الداخلية  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����ش 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  و�ضمو 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان 
ال�ضيخ  و�ضمو  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزي��ر 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
و�ضمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ال��د  ال�����ض��ي��خ 
زايد  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة االإن�����ض��ان��ي��ة وذوي 
ال�ضيخ  و�ضمو  اخلا�ضة  االحتياجات 
رئي�ش  م��ك��ت��وم  اآل  �ضعيد  ب��ن  اأح��م��د 
هيئة دبي للطريان الرئي�ش االأعلى 
و�ضمو  االإم�����ارات  ط���ريان  ملجموعة 
را�ضد  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����ش م��وؤ���ض�����ض��ة حممد 
ال�ضيخ  ومعايل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
امل��ع��رف��ة ومعايل  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة 
ال�ضيخ �ضلطان بن طحنون اآل نهيان 
من  وع��دد  التنفيذي  املجل�ش  ع�ضو 
امل�ضوؤولني  وكبار  وال���وزراء  ال�ضيوخ 

والقيادات التعليمية.
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  وقال 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
خماطبا ال�ضباب نحن �ضركاء يف هذا 
واأمنه  �ضعادته وتقدمه  الوطن.. يف 

وفرح واأمان مثلكم فال نقبل اإال اأن 
تكون هذه االأجيال اأف�ضل منكم.

واأثنى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
على ما ت�ضمنه كتاب �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
“رعاه اهلل” ..  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
واالإيجابية  ال�ضعادة  يف  تاأمالت   “
التفاوؤل  على  حتث  ن�ضو�ش  “ من 
واالأمل واالإيجابية واالنطالق نحو 

امل�ضتقبل.
وقال “ اأه��داين اأخي ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد كتابه “ تاأمالت يف ال�ضعادة 
واالإيجابية “ لي�ضت جماملة لكنها 
حقيقة.. هذا من اأجمل الكتب التي 
اأبناءه الطلبة اإىل  قراأتها “.. داعيا 

قراءته والتزود من معينه.
وحر�ش �ضموه على قراءة مقتطفات 
من ن�ضو�ش الكتاب ومنها: اإذا كانت 
التحديات  راأي���ت  اإي��ج��اب��ي��ة  نظرتك 
النا�ش  وراأي����ت  امل�ضتقبل  يف  فر�ضة 
اأي�ضا  وم��ن��ه��ا  وم����واه����ب..  ط���اق���ات 
اأن تنتظر الأن  اأ�ضواأ �ضيء تفعله هو 
وال�ضنوات  للوقت  �ضياع  االن��ت��ظ��ار 
وف��������وات ل�������الإجن�������ازات  واالإن���������ض����ان 
ابت�ضامة احلظ  ينتظر  االإيجابي ال 
وي�ضعى  ل��ل��ح��ي��اة  ه��و  يبت�ضم  ب��ل  ل��ه 
منطلقا خلف اأحالمه وطموحاته و 
القائد االإيجابي ي�ضتطيع اأن يتحكم 

الواعية  ال��ق��ي��ادة  وثالثا  االإم��ك��ان��ات 
وخارطة  وا�ضحة  روؤي��ة  لديها  التي 

طريق حمددة.
وقال �ضموه  اإن رهاننا احلقيقي اأنتم 
التقدم  ب��اأن  اإمي��ان  اأبنائي ولدينا  يا 
اإال بكم..  ي��ت��م  ل��ن  ال���دول���ة  ه���ذه  يف 
ال��ب��الد وم�ضتقبلها  اأم���ل ه��ذه  اأن��ت��م 
وال�������ض���الح احل��ق��ي��ق��ي ول��ي�����ش ال����� 3 
ماليني برميل نفط يوميا.. فحني 
تت�ضلمون الراية يجب اأن تت�ضلموها 
واأن��ت��م ب��خ��ري وع���ز ول��دي��ك��م القدرة 

على اأن ترتفعوا بها.
واأع��رب �ضموه عن فخره مبا و�ضل 
اأب����ن����اء االإم���������ارات م���ن كفاءة  اإل���ي���ه 
التقنيات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  وج����دارة 
م�ضريا   .. امل���ت���ق���دم���ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
�ضركتني  اإىل  كلمته  خ���الل  ���ض��م��وه 
اآيدك�ش هما   التقى بهما يف معر�ش 
اإي����رث.. وق���ال راأيت  دارك م��ي��رت  و 
يعملون  وم��ه��ن��د���ض��ات  م��ه��ن��د���ض��ني 
على م�ضاريع تقنية نوعية معظمها 
ب��اأن هذه  اأن��ا فخور  لي�ش ع�ضكريا.. 
ال�ضناعات موجودة يف بالدي ت�ضنع 

باأيدي مهند�ضني اإماراتيني “.
  واأو���ض��ح �ضموه اأن هناك ف��رق بني 
 “ م�ضيفا   .. واالح����رتاف  ال��ه��واي��ة 
الذي  التخ�ض�ش  نف�ضك  يف  ح���دد 
حت�����رتف ف���ي���ه وب�������دون ����ض���ك نحن 
نحتاج اإىل تخ�ض�ش علوم الهند�ضة 
رغم  اأم����ة  مل�ضتقبل  تخ�ض�ش  وه���و 

احتياجاتنا لتخ�ض�ضات اأخرى.

ولكن  م��ا ميلكن  اأع���ز  ف��ق��دن  معهن 
م�ضهودة  وطنية  مواقف  لهن  كانت 
ال�ضهداء  م��ن  اأب��ن��اءه��ن  ون��ح��ت�����ض��ب 
عند اهلل .. م�ضيفا  لن نن�ضى اأمهات 

ال�ضهداء.. وهن قدوة املجتمع.
اأمهات  اإح����دى  وا���ض��ت�����ض��ه��د مب��وق��ف 
التعزية  لها  ق��دم  عندما  ال�����ض��ه��داء 
واأب���ل���غ���ت���ه ب�����اأن ع��ل��ي��ن��ا امل����ب����ادرة اإىل 
ننتظره  وال  م��ك��ان��ه  يف  اخل��ط��ر  درء 
نظرية  اأن����ه����ا  ����ض���م���وه  م�����ض��ي��ف��ا   ..
ا�ضرتاتيجية لها داللة كبرية عندما 
تاأتي من اأم ال�ضهيد.   وقال �ضاحب 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ال�����ض��م��و 
 “ امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 
هناك اأمهات لن ت�ضدقوا ق�ض�ضهن 
هناك  ب��اأن  اأفتخر  ت�ضمعوها..  حتى 

ن�ضاء بهذا ال�ضكل .
  واأ����ض���اف اأن����ا م��ن امل��ت��ف��ائ��ل��ني جدا 
ب��ال�����ض��ن��وات اخل��م�����ض��ني امل��ق��ب��ل��ة مع 
فيها  �ضعبة  منطقة  يف  باأننا  العلم 
 .. حت��دي��ات ووج��ه��ات نظر خمتلفة 
مثل  االإم������ارات  ب����اأن  مقتنع  لكنني 
االإم���ارات  اأر����ش مظلمة..  ال��ن��ور يف 
ق���دوة ح�����ض��ن��ة.. واأن����ا ال اأزاي�����د.. اأنا 
اأق����ول اأرق�����ام واالأرق������ام ال ت��ن��اف��ق .. 
دول����ة االإم�������ارات ب��غ�����ش ال��ن��ظ��ر عن 
ملنطقة  ح�����ض��ن��ة  ق�����دوة  ال���ت���ح���دي���ات 
ال�ضرق االأو�ضط .. فخالل ال�ضنوات 
ر�ضالة  ك����م  م�������رت..  ال���ت���ي  ال�60 
اإيجابية خرجت من منطقة ال�ضرق 
تر�ضل  بالدكم   .. للعامل؟  االأو���ض��ط 

كل يوم ر�ضالة اإيجابية للعامل.
 وتابع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
نكون  اأن  م�ضوؤولية  جميعا  “ علينا 
واأن نعزز  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ���ض��ف��راء 
م���ن ���ض��م��ع��ت��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة خ��ا���ض��ة يف 
اأن االإمارات  “.. م�ضريا اإىل  اخلارج 
وعلينا   2020 اإك�ضبوا  �ضتحت�ضن 
تقدمنا  ج����ان����ب  اإىل   - ب�����ربز  اأن 
االأبعاد   - واحل�������ض���اري  ال���ع���م���راين 
الثقافية واملعرفية والهوية الوطنية 
االأ���ض��ي��ل��ة وع������ادات وت��ق��ال��ي��د وقيم 
�ضموه  واختتم   . االإماراتي  االإن�ضان 
كلمته خماطبا �ضباب الوطن عليكم 
واإيجابية  جميلة  �ضورة  تعك�ضوا  اأن 
وتربيتكم  ب��ع��ل��م��ك��م  ب����الدك����م  ع����ن 
احل�ضنة وح�ضكم وانتمائكم الوطني 
وهو �ضالحكم يف املرحلة القادمة .. 
ف��االأم��ل ب��ك��م ك��ب��ري وك���ل ع���ام واأنتم 

طيبون.

لن نن�شى 
اأمهات 

ال�شهداء.. 
وهن قدوة 

املجتمع



اخلميس   9   مارس    2017  م   -   العـدد  11964  
Thursday  9  March   2017  -  Issue No   11964

03

اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد يح�شر حفل زفاف جنل اأنور قرقا�ش

•• دبي-وام:

ح�ضر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�ش اخليمة و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل 
ال�ضيخ  و�ضمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�ش هيئة دبي للطريان الرئي�ش االأعلى 
ملجموعة طريان االإمارات و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل 
وال�ضيخ  للمعرفة  اآل مكتوم  را�ضد  بن  رئي�ش موؤ�ض�ضة حممد  مكتوم 

را�ضد بن حميد النعيمي رئي�ش دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حفل اال�ضتقبال الذي اأقامه معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش 
وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية يف مزرعته يف منطقة اخلوانيج يف 
وليد  ال�ضيد  كرمية  اىل  علي  جنله  زف��اف  ملنا�ضبة  ام�ش  م�ضاء  دب��ي 
اأحمد عطية. ح�ضر احلفل معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
�ضوؤون جمل�ش الوزراء وامل�ضتقبل و�ضعادة خليفة �ضعيد �ضليمان مدير 
عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة يف دبي اىل جانب عدد من ال�ضيوخ 

والوزراء واأعيان البالد واأقارب العرو�ضني.
وقد بارك �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم للعرو�ضني 
�ضموه  وه��ن��اأ  وم�ضتقرة  �ضعيدة  زوج��ي��ة  حياة  لهما  متمنيا  زفافهما 

والدي العرو�ضني بزواج جنليهما امليمون.

حممد بن زايد يح�شر حفل زفاف علي اأنور قرقا�ش
•• دبي -وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  ح�ضر �ضاحب 
الذي  اال�ضتقبال  حفل  ام�ش  ع�ضر  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأق��ام��ه م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���ش وزي���ر ال��دول��ة لل�ضوؤون 
اخلارجية يف منطقة اخلوانيج بدبي مبنا�ضبة زفاف جنله علي على كرمية 

وليد احمد عطيه.
كما ح�ضر احلفل الذي تخللته االأهازيج الرتاثية والفنون ال�ضعبية �ضمو 
ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
وال�ضيخ  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ 
خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان، مدير مكتب �ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء 
ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك  و�ضعادة حممد  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  يف 
ويل عهد اأبوظبي وعدد من ال�ضيوخ وكبار امل�ضوؤولني يف الدولة واملدعوون 

واأقارب واأهل العرو�ضني.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��دم 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة، واجب العزاء اإىل اأ�ضرة وذوي ال�ضهيد 
�ضمن  ا�ضت�ضهد  ال��ذي  البوا�ضل  جنودنا  اأح��د  البلو�ضي  غريب  علي  خالد 
العربية  اململكة  التي تقودها  اإعادة االأمل  العربي يف عملية  التحالف  قوات 
ال�ضعودية ال�ضقيقة يف اليمن .  واأعرب �ضموه خالل زيارته منزل العائلة، يف 
منطقة الورقاء الثانية يف دبي عن خال�ش تعازيه و�ضادق موا�ضاته الأ�ضرة 
ال�ضهيد، �ضائاًل اهلل العلي القدير اأن يتغمد فقيد الوطن بوا�ضع رحمته واأن 

ي�ضكنه ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان.
اأ�ضرة  اآل نهيان احلديث مع  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  وتبادل �ضاحب 

وذوي ال�ضهيد واطمان �ضموه على اأو�ضاعهم واأحوالهم.
التي  الطيبة  االأر���ش  فقيدنا جميعا على هذه  ال�ضهيد هو  ان  �ضموه  واك��د 

يت�ضابق اأبناوؤها بت�ضحياتهم وعطائهم وبذلهم على ان تكون دائما بخري وعز 
واأمان ، موؤكدا �ضموه ان االأمان واخلري الذي تعي�ضه دولة االإمارات العربية 
املتحدة هو بف�ضل من اهلل عز وجل وتوفيقه ثم باإخال�ش اأبنائها ووفائهم 
وتفانيهم لوطنهم وتالحمهم وترابطهم كاأ�ضرة واحدة يف بيت واحد. واكد 
اآل نهيان ان دولة االإم��ارات العربية  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
املتحدة بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
جادوا  الذين  الوطن  ب�ضهداء  ويعتزون  يفخرون  �ضعبها  واأبناء  اهلل  حفظه 
�ضيخلدها  �ضورة  يف  الوطني  واجبهم  اأداء  يف  وت�ضابقوا  ميلكون  ما  باأغلى 
العمل  دروب  والوجدان ونربا�ضا ي�ضيء  القلوب  ذكراهم يف  لتبقى  التاريخ 

واالإخال�ش لهذا الوطن املعطاء.
رافق �ضموه خالل اأداء واجب العزاء ال�ضيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان، مدير مكتب �ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي و�ضعادة 

حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

�شرور وهزاع و�شيف يح�شرون اأفراح املزروعيهزاع بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة اأحمد ال�شيعري
•• ابوظبي-وام: 

ب��ن زايد  ال�����ض��ي��خ ه���زاع  ق���دم �ضمو 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
واجب  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
�ضالح  �ضيف  املهند�ش  اإىل  ال��ع��زاء 
ال�����ض��ي��ع��ري يف وف������اة امل���غ���ف���ور له 

�ضقيقه اأحمد �ضالح ال�ضيعري.
تعازيه  ���ض��ادق  ع��ن  �ضموه  واأع����رب 
وخال�ش موا�ضاته اإىل اأ�ضرة وذوي 
ال��ف��ق��ي��د، خ����الل زي����ارت����ه جمل�ش 
ال���ع���زاء مب��دي��ن��ة حم��م��د ب���ن زايد 
اأن  ت���ع���اىل  ب���اأب���وظ���ب���ي  داع���ي���ا اهلل 
يتغمده بوا�ضع رحمته، واأن ي�ضكنه 
ف�ضيح جناته، واأن يلهم اأهله وذويه 

ال�ضرب وال�ضلوان.

•• ابوظبي-وام:

اآل  �ضرور بن حممد  ال�ضيخ  �ضمو  ح�ضر 
اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�ضيخ  و�ضمو  نهيان 
التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  نهيان 
ال�ضيخ  �ضمو  وال��ف��ري��ق  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف 
وال�ضيخ  الداخلية  وزير  ال��وزراء  جمل�ش 
زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان حفل 
البطني  مبنطقة  اأقيم  الذي  اال�ضتقبال 
اأحمد  حمد  زف��اف  مبنا�ضبة  اأبوظبي  يف 
اإىل ك��رمي��ة هالل  امل����زروع����ي   حم��و���ش 
خ��ل��ف امل���زروع���ي. وت��خ��ل��ل احل��ف��ل الذى 
واملدعون  امل�����ض��وؤول��ني  م��ن  جمع  ح�ضره 
واأقارب العري�ش عرو�ش واأهازيج منوعة 
ال������رتاث االإم�����ارات�����ي ادت���ه���ا الفرق  م���ن 

هزاع بن زايد: جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل يج�شد االإميان بال�شباب والرهان عليهم
•• ابوظبي -وام:

رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�ضيخ  �ضمو  ق��ام 
اأبوظبي ام�ش بزيارة جمل�ش  التنفيذي الإمارة  املجل�ش 
اط��ل��ع على  امل�ضتقبل ح��ي��ث  زاي����د الأج���ي���ال  ب��ن  حم��م��د 
الفعاليات ال�ضبابية امل�ضاركة وتعرف على اأبرز املبادرات 
واالب���ت���ك���ارات.  وق���ال ���ض��م��وه ب��ع��د اال���ض��ت��م��اع اإىل كلمة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة اإن فعاليات 
جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل، جت�ضد ن�ضاطاً 
وحب  احلما�ش  ملوؤها  م�ضرفة  و���ض��ورة  دوؤوب����اً  �ضبابيا 

امل�ضاركة يف خدمة الوطن.
اأن و�ضف ال�ضيخ حممد   واعترب ال�ضيخ ه��زاع بن زاي��د 
بن زايد ال�ضباب باأنهم جيل املهمة والهمة و�ضف دقيق 
بدور  اإمي���ان���ه  ع��م��ي��ق  ع��ن  وي��ع��رب  امل�ضتقبل  ي�ضت�ضرف 

ال�ضباب وقدراتهم والرهان عليهم.
 وتابع �ضموه ان جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل 
ال�ضبابية  اإطالق الطاقة  هو خطوة جديدة رائدة نحو 
اخلالقة مل�ضاركة اأكرب واأكر فعالية يف م�ضرية التنمية 
باأن  القيادة  اإمي���ان  م��ن  املجل�ش  ينطلق  اإذ  احل�ضارية، 
باملعرفة وتوفر  فاإذا ت�ضلحوا  االأوط��ان  بناة  ال�ضباب هم 

لهم الدعم الكايف حلقوا بوطنهم الأبعد االآفاق.
اأثبتوا   واأ�ضاف ال�ضيخ ه��زاع بن زاي��د: �ضباب االإم��ارات 
امل�ضوؤولية الوطنية، ونحن نفتخر  اأنهم على قدر  دوماً 
ب��ن زايد  امل��ي��ادي��ن وجمل�ش حممد  ك��ل  ب��اإجن��ازات��ه��م يف 

فر�ضة يثبتون بها ح�ضورهم النوعي.
 وخ��ت��م ���ض��م��وه ب���ال���ق���ول: يف جم��ل�����ش حم��م��د ب���ن زايد 
جديدة  ب��ادرات  ي�ضجلون  �ضباباً  راأينا  امل�ضتقبل  الأجيال 
واخرتاعات، دليل على بداية موفقة مفعمة باالإيجابية 

وتعد بالكثري م�ضتقباًل.

جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل .. �شاحة لالإبداع عنوانها ال�شباب
•• اأبوظبي-وام: 

ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل .. ت��وا���ض��ل ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة 
 - امل�ضتقبل  الأجيال  زاي��د  بن  ل� جمل�ش حممد  االفتتاحية 
والتي بداأت اأم�ش االول حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
التقنية  وعرو�ضها  فعالياتها   - امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
ونحو  واجلامعات  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  مب�ضاركة 
التعليم  م��وؤ���ض�����ض��ات  طلبة  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   3000
اإىل  املجل�ش  وي��ه��دف  االأوىل.  وللمرة  االإم����ارات  يف  ال��ع��ايل 
واحد  �ضقف  حت��ت  االإم��ارات��ي��ني  اجلامعيني  الطلبة  جمع 
على  ال�ضوء  ت�ضلط  الفعاليات  م��ن  �ضل�ضلة  يف  للم�ضاركة 
الذي  احل��ي��وي  وال����دور  ل��ل��دول��ة  اال�ضرتاتيجية  االأه����داف 
امل�ضتقبل يف ت�ضكيل اقت�ضادها ملرحلة ما بعد  اأجيال  تلعبه 
اجلل�ضات  يف  امل�ضاركة  بفر�ضة  الطلبة  يحظى  كما  النفط. 
التدريب  اإىل جانب  التفاعلية  واملعار�ش  العامة  احلوارية 
املتحدثني  من  جمموعة  احل��دث  يف  ي�ضارك  حيث  العملي 
م��ن خمتلف ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة ي��ل��ق��ون ال�����ض��وء على 
جتاربهم ال�ضخ�ضية وق�ض�ش النجاح لتحفيز اجليل املقبل 

ي��ه��دف مل�ضاعدة  ال��ربن��ام��ج  ك��ون  االإم��ارات��ي��ني  ال�ضباب  م��ن 
الطلبة االإماراتيني على اكت�ضاب املهارات واالأدوات الالزمة 
جلعلهم ناجحني ومتميزين يف م�ضاراتهم املهنية. وي�ضارك 
حممد  جمل�ش  لفعاليات  امل�ضاحب  التفاعلي  املعر�ش  يف 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  من  ع��دد  امل�ضتقبل  الأج��ي��ال  زاي��د  بن 
الطالب والطالبات لعر�ش اإبداعتهم وابتكاراتهم واأفكارهم 
املبتكرة والتي ت�ضهم يف ن�ضر الوعي باأهمية االبتكار وتعزيز 

املمار�ضات يف دعم وم�ضاندة املنظومة االبتكارية.
الطلبة  م��ن  جمموعة  وام  االإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  والتقت 
الذين قدمو عددا من امل�ضروعات منها جهاز نظام ري عن 
عر�ضته  حيث   ..“ ال�ضم�ضية  والطاقة  احل�ضا�ضات  طريق 
امل�ضاركني  اأم����ام  ال��ع��ني  ف���رع  العليا  التقنية  م��ن  ط��ال��ب��ات 
والزوار للتعرف على اأهميته ودوره يف املحافظة على املياه 
والتقليل من هدرها. وقالت الطالبة ميثاء �ضعيد الغيثي 
املاء  ا�ضتهالك  م��ن  التقليل  اإىل  تهدف  امل�����ض��روع  فكرة  اإن 
اأن اجلهاز يعمل عن  .. مو�ضحة  والكهرباء يف وقت واحد 
بتخزن  تقوم  التي  ال�ضم�ضية  والطاقة  احل�ضا�ضات  طريق 
ي��ق��وم بقراءة  اآخ���ر  ال��ب��ط��اري��ة وت��رب��ط��ه بجهاز  ال��ط��اق��ة يف 
ال��ن��ت��ائ��ج وب��ث��ه��ا ع��ل��ى ال�����ض��ا���ض��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ك��م��ي��ة املياه 

الطلبة  من  كل  عر�ش   .. خليفة  جامعة  وم��ن  امل�ضتهلكة. 
عبد اهلل عادل اجلابري وحممد غ�ضان اليو�ضف وعبد اهلل 
ال�ضويدي جهازا للك�ضف عن االلت�ضاق باملركبات والذي من 
�ضاأنه تفادي حوادث قاتلة ومميتة حيث يعمل اجلهاز الذي 
وتعديل  احل���وادث  تقليل  على  ال�ضيارة  مقدمة  يف  يركب 
قيا�ش  يف  اجل��ه��از  فكرة  وتكمن  ال�ضائقني.  واأ���ض��ل��وب  من��ط 
�ضرعة ال�ضيارة �ضواء كانت بطيئة ام �ضريعة واملحافظة على 
االمان بني ال�ضيارات وترك م�ضافة بينها لتاليف احلوادث 
وي��ث��ب��ت يف م��ق��دم��ة ال�����ض��ي��ارة ب��ح��ي��ث ع��ن��دم��ا ت��ق��رتب من 
ال�ضائق على  ينبه  اأمامها اجلهاز �ضوتا لكي  التي  ال�ضيارة 
ال�ضيارة  لوحة  بت�ضوير  يقوم اجلهاز  كما  االق��رتاب  خطر 
اإىل مركز ال�ضرطة والتي بدورها تقوم  باإر�ضالها  ثم يقوم 
يف  املتبعة  امل���رور  ب��ق��وان��ني  امل��ل��ت��زم  غ��ري  ال�ضائق  مبخالفة 
الدولة. كما ي�ضارك مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء بجناح 
خا�ش يف املعر�ش امل�ضاحب كونه من اأهم املوؤ�ض�ضات واملراكز 
التقني مبا يتما�ضى  تتبني ثقافتي االبتكار واالإب��داع  التي 
وروي���ة دول���ة االإم�����ارات يف ال��و���ض��ول اإىل ال��ك��وك��ب االأحمر 
2021. وا�ضتعر�ش جناح “ مركز حممد بن  بحلول عام 
االإماراتي  لل�ضباب  لديه  املتاحة  “ الفر�ش  للف�ضاء  را�ضد 

اأي�ضا.  يف جمال تقنيات وعلوم الف�ضاء واالأق�ضام االإداري��ة 
املركز  يحتاجها  ال��ت��ي  التقنية  االخ��ت�����ض��ا���ض��ات  وت�ضتمل 
الهند�ضة امليكانيكية والكهربائية واالإلكرتونية والكيمائية 
اإ�ضافة  واالت�����ض��االت  وال��ربجم��ي��ات  الكمبيوتر  وه��ن��د���ض��ة 
اجلوية  واملالحة  وال��ط��ريان  والفيزياء  الف�ضاء  علوم  اإىل 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة. واأك����دت ن���ورة ع��ب��داهلل ال��رف��ي��ع رئي�ش 
والدرا�ضات  ال�ضيا�ضات  ق�ضم  ال��درا���ض��ات  وح��دة  بالوكالة- 
باملركز ل� وام اأهمية امل�ضاركة يف الفعاليات كونها تعد فر�ضة 
والفر�ش  وم�ضاريعه  باملركز  االإم��ارات��ي  ال�ضباب  لتعريف 
اإىل ج��ذب ط��الب اجلامعات  وق��ال��ت نهدف  امل��ت��وف��رة فيه. 
من املواطنني جلعلهم كوادر متخ�ض�ضة يف هذا النوع من 
العلوم من اأجل خدمة توجهات الدولة امل�ضتقبلية . واأ�ضارت 
اإىل اأن املركز يوفر برامج اأكادميية خا�ضة بعلوم وتقنيات 
الف�ضاء يف اجلامعات اإ�ضافة اإىل حتفيز الطلبة يف املراحل 
التعليمية املبكرة لاللتحاق بهذه التخ�ض�ضات ويقدم ور�ش 
املدار�ش  يف  التدري�ضية  والهيئات  للطلبة  تدريبية  عمل 
احلكومية واخلا�ضة تقدم خاللها �ضرحا خا�ضا عن تقنيات 
املعلومات  دم��ج  اأج���ل  م��ن  االأم���ل  وم�ضبار  الف�ضاء  وع��ل��وم 

اخلا�ضة بالف�ضاء �ضمن املناهج الدرا�ضية خا�ضة العلمية.

هزاع بن زايد: بف�شل الروؤية الثاقبة الأم 
االإمارات بات للمراأة االإماراتية ح�شورها الفارق

•• ابوظبي -وام:

التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�ضيخ  �ضمو  وجه 
رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اإىل  التهنئة  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
رئي�ضة  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ضة  العام  الن�ضائي  االحت��اد 
اأم االإم��ارات وذلك مبنا�ضبة يوم املراأة  املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة 
العاملي. وقال �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اإنه بف�ضل الروؤية الثاقبة البعيدة 
امللمو�ش يف خمتلف  الفارق  االإماراتية ح�ضورها  للمراأة  بات  االإم��ارات  الأم 
للن�ضاء  حتية  للمراأة،  العاملي  اليوم  يف  �ضموه:  واأ���ض��اف  واالأدوار.  امل��واق��ع 
على  واحلري�ضات  القيم  وحافظات  احلياة  �ضانعات  اأن��ن  لهن..  وتهنئة 
كل ما هو جميل ورائع. كما توجه بالتحية اإىل االأمهات واجلدات اللواتي 
والتفاوؤل  واالأ���ض��ال��ة  وال�ضرب  وال��ع��ط��اء  املحبة  قيم  اأي��دي��ه��ن  على  تعلمنا 
واالإيجابية.  وختم �ضموه بالقول: يف هذا اليوم ال نن�ضى اأمهات ال�ضهداء.. 
منارات اخلري والعطاء والعنوان الدائم للت�ضحية باأبهى جتلياتها وال�ضرب 

باأجمل �ضوره والوطنية بتمام معانيها.

اختتام اأعمال جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل 
•• اأبوظبي-وام: 

اختتمت ام�ش اأعمال الدورة االفتتاحية من جمل�ش حممد بن زايد الأجيال 
امل�ضتقبل الذي عقد حتت رعاية وح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

وا�ضتمر على مدار يومني يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش.
وا�ضتقطب املجل�ش نحو 3 اآالف من الطلبة اجلامعيني االإماراتيني حتت 
ال�ضوء  �ضلطت  التي  الفعاليات  من  �ضل�ضلة  يف  �ضاركوا  حيث  واح��د  �ضقف 
اأجيال  تلعبه  ال��ذي  وال��دور احليوي  للدولة  االأه��داف اال�ضرتاتيجية  على 

امل�ضتقبل يف ت�ضكيل اقت�ضاد دولة االإمارات ملرحلة ما بعد النفط.
وحظي الطلبة امل�ضاركون يف املجل�ش بفر�ضة امل�ضاركة يف اجلل�ضات احلوارية 
األقى  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��دري��ب  ج��ان��ب  اإىل  التفاعلية  وامل��ع��ار���ش  ال��ع��ام��ة 
على  ال�ضوء  احلكومية  القطاعات  خمتلف  من  املتحدثني  من  جمموعة 
ال�ضباب  من  القادم  اجليل  لتحفيز  النجاح  وق�ض�ش  ال�ضخ�ضية  جتاربهم 

االإماراتيني.

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء يف �شهيد الوطن خالد البلو�شي
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اأخبـار الإمـارات
وزارة العدل حتتفل بيوم املراأة العاملي وتكرم املبدعات

•• اأبوظبي-وام:

من  ع��ددا  وكرمت  العاملي  امل��راأة  بيوم  ام�ش  �ضباح  العدل  وزارة  احتفلت 
املديرات واملوظفات من �ضاحبات االإجنازات والعطاء واالبداع.

البادي وزير العدل حتية �ضكر وعرفان  ووجه معايل �ضلطان بن �ضعيد 
ب��ال��دول��ة جلهودهن  وال��ق�����ض��اء  ال��ع��دل  ل��ق��ط��اع  املنت�ضبات  ك��اف��ة  جل��ه��ود 
الريادية يف دفع م�ضرية التنمية ال�ضاملة وحتقيق النجاح واالإجنازات يف 
وزارة العدل حيث تفخر الوزارة بوجود مناذج ن�ضائية ناجحة وبارزة متثل 
القدوة احل�ضنة للمراأة وت�ضجيعها على بذل املزيد من العطاء واالإبداع 
يف  املتميزات  املوظفات  من  ع��ددا  لقائه  خ��الل  معاليه  واأ���ض��اد  والتميز. 

الوزارة بالدعم وامل�ضاندة التي تتلقاها املراأة يف االإمارات من قبل القيادة 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  وبروؤية حكيمة من �ضاحب  الر�ضيدة 
نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
حكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
االإمارات واحلر�ش املتوا�ضل على متكني ودعم املراأة االإماراتية وتعزيز 
التنمية  يف  �ضريكا  جعلها  مم��ا  وامل��ن��ا���ض��ب  امل��رات��ب  خمتلف  يف  مكانتها 
واال�ضتدامة وتعزيز ريادة االإمارات يف خمتلف املجاالت وامليادين وهو ما 
يبدو وا�ضحا يف وزارة العدل حيث تتقلد املراأة منا�ضب قيادية ومن بينها 

العمل بالق�ضاء والنيابة العامة اإ�ضافة اإيل االعمال االإدارية االأخرى.
واأ�ضار معاليه اإىل اأن هذه املنا�ضبة العزيزة واملهمة تذكر بحكمة املغفور 
ونه�ضة  اإق��ام��ة  ث��راه يف  اهلل  نهيان طيب  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له 
�ضرح دولة االإمارات العربية املتحدة منذ تاأ�ضي�ضها ودعمه لرفعة ونه�ضة 
الن�ضاء يف كل مواقع العمل م�ضرت�ضدين يف ذلك مببادرة �ضمو ال�ضيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة 
التنمية االأ�ضرية رئي�ضة املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات 
وحتقيقهن  االإم����ارات  ن�ضاء  لدعم  واملتوا�ضلة  املباركة  �ضموها  وج��ه��ود 
مكت�ضبات واإجن��ازات ي�ضهد لها العامل كله حيث حققت املراأة االإماراتية 

مزيدا من املكا�ضب واالإجنازات النوعية املتميزة.

الطموح  رح��ل��ة  ال��ع��دل ويف  وزارة  االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  اإن  وق���ال معاليه 
%34 من الكوادر االإداري��ة يف خمتلف  وحتقيق االأه��داف ت�ضغل اليوم 
الن�ضائية  ال��ق��ي��ادات  %30 م��ن  م��ن  م��ا يقرب  وت��ت��ويل  وامل��ه��ام  املنا�ضب 
الوظائف القيادية واالإ�ضراقية بالوزارة ومن بينها قيادة اإدارات الت�ضريع 
واملوارد الب�ضرية و�ضوؤون املحامني واملرتجمني واخلرباء والطب ال�ضرعي 
ومراكز خدمة املتعاملني كما تتويل منا�ضب رفيعة يف الوظائف االإدارية 
امل���راأة يف  م�ضاركة  بن�ضبة مطردة  فيه  ارتفعت  ال��ذي  الوقت  االأخ���رى يف 

املنا�ضب الق�ضائية اأي�ضا.
وكان معايل وزير العدل قد اأر�ضل برقيات �ضكر وامتنان لكافة املوظفات 

العامالت يف الوزارة على ما يقدمنه من اأعمال وخدمات.

�شيف بن زايد ي�شهد احتفالية الداخلية باليوم العاملي للمراأة

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية �شنغافورة

•• اأبوظبي-وام:

�ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  �ضهد 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئي�ش 
جمل�ش الوزراء وزير الداخلية يف 
مقر الوزارة ام�ش، احتفاء الوزارة 
ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل���ل���م���راأة وال����ذي 
ي�ضادف الثامن من مار�ش من كل 
وتقديراً  بجهودها  اع��رتاف��اً  ع��ام، 
العمل  جم����االت  يف  الإ���ض��ه��ام��ات��ه��ا 
ال�ضرطي واالأمني بو�ضفها �ضريكاً 
احل�ضارية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رية  يف 
للدولة.   وكان �ضمو نائب رئي�ش 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ش 
فيغيان  ال�����دك�����ت�����ور  ا����ض���ط���ح���ب 
خارجية  وزي������ر  ب���االك���ري�������ض���ن���ان 
�ضنغافورة الذي يزور البالد حالياً 
اإىل احلفل وامل�ضاركة يف فعالياته.   
اثناء  املنت�ضبات  من  عدد  واأ�ضادت 
بهن  العليا  ال��ق��ي��ادة  بثقة  احل��ف��ل 
وتكرمي �ضمو نائب رئي�ش جمل�ش 
بح�ضور  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
احل��ف��ل، وج����ددن ال��ع��ه��د وال����والء 
للقيادة العليا على تقدمي الغايل 

االإجن����ازات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ت�ضليط 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل��������راأة وذل������ك يف 
اإط����ار ح��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة يف 
خمتلف  تخ�ش  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وتكرمي  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ض��رائ��ح 
يف  مل�ضاهمتها  االإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
العميد  وال���ت���ق���ى  ال����وط����ن.  ب���ن���اء 
مدير  ن����ائ����ب  اخل��������وري  ي���و����ض���ف 
االأجانب  و����ض���وؤون  االإق���ام���ة  ع���ام 
م�ضيداً  ب���امل���وظ���ف���ات  ب���اأب���وظ���ب���ي 
ب���اإجن���ازات���ه���ن و����ض���اك���راً ل��ه��م كل 
م����ا ي��ب��ذل��ن��ه يف خ���دم���ة ال���وط���ن، 
للمراأة  املتميزة  باملكانة  م�ضيداً 
الفعالة يف  وم�ضاركتها  االإماراتية 
اإحدى  باعتبارها  امل��ج��االت  �ضتى 
البناء  يف  االأ����ض���ا����ض���ي���ة  ال���رك���ائ���ز 
حققته  م��ا  اأن  واأ���ض��اف  والتنمية 
املراأة يف بالدنا كان بف�ضل الروؤية 
ال�ضمو  الثاقبة ل�ضاحب  احلكيمة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 

رئي�ش الدولة حفظه اهلل.
مل�ضة وف��اء وع��رف��ان للعن�ضر   ويف 
جهود  من  قدمتهن  مبا  الن�ضائي 
بقطاع  ال�ضرطي  العمل  جمال  يف 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 
العاملة  امل�����راأة  اأول��������ت  ال��داخ��ل��ي��ة 
�ضم��ن قوتها اهتماماً خا�ض��اً م��ن 
الربامج  م��������ن  خ��������الل جم��م��وع��ة 
الداعمة  امل��ت��ن��وع��ة  وامل���ب�����������ادرات 
لتمكينها، مما اأدى اإىل متيزها يف 
الوطني  بواجبها  والقيام  العمل 
املراأة  واأث��ب��ت��ت  وج��ه  اأح�ض��ن  على 
�ضف��وف  يف  املن�ضوي��ة  االإماراتي��ة 
والع�ض��كري  ال�����ض��������رط��ي  ال��ع��م��ل 
ب��ان��ه��ا ت��ق��وم مب��ه��������ام ع��م��ل��ه��ا بكل 
واأنها  وب�����ض��������ال��ة  و���ض��������ج��اع��ة  ق����وة 
املحافظة  ف��ي  ال��رج��������ال  �ض��قيقة 
على املكت�ض��بات واملنجزات الهام��ة 
دولتنا  حققته  ال����ذي  واالزده������ار 
اأن ال�����وزارة  احل��ب��ي��ب��ة.  واأ�����ض����اف 
العن�ضر  دور  ت��ع��زي��ز  يف  جن��ح��ت 
االأمن  لتعزيز  وتاأهيله  الن�ضائي 
دولتنا  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  واالأم�����ان 
املتوا�ضل  ال��دع��م  بف�ضل  الفتية، 
م���ن ال���ق���ي���ادة ال�����ض��رط��ي��ة واإزال������ة 
ت��ق��ف يف طريق  ال���ت���ي  امل���ع���وق���ات 
ت��ق��دم��ه��ا وع��م��ل��ه��ا ل��ت��ت��ق��ل��د اأرف����ع 

ورفعة  نه�ضة  اأج��ل  من  والنفي�ش 
الوطن يف خمتلف املجاالت.

اإىل ذل��ك، كرمت وح���دات وزارة    
الن�ضائية  ع��ن��ا���ض��ره��ا  ال��داخ��ل��ي��ة 
ت���ق���دي���راً جل��ه��وده��ن امل��ت��م��ي��زة يف 
والنهو�ش  العمل  م�ضرية  تعزيز 
الفريق  �ضهد  فقد  وت��ط��وي��ره،  ب��ه 
�ضيف عبداهلل ال�ضعفار وكيل وزارة 
االحتفال  ام�ش  �ضباح  الداخلية 
العالقات  اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي 
ال��ع��ام��ة ب����ال����وزارة مب��ن��ا���ض��ب��ة يوم 
اأق��ي��م يف مقر  ال��ذي  امل���راأة العاملي 

الوزارة.
  واأك��د ال�ضعفار يف كلمة له بهذه 
العليا  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
ب����امل����راأة االإم����ارات����ي����ة ودوره�������ا يف 
البالد  ون��ه�����ض��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��ه��ود 
وعطاءها  ال����ق����وي  وح�������ض���وره���ا 
وطنها  خدمة  يف  واملتميز  الفاعل 
يف خم��ت��ل��ف جم����االت ال��ع��م��ل مبا 
�ضفوف  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا  ذل����ك  يف 

ال�ضرطة واالأمن.
ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  اإن  وق����������ال 
ال��ف��ري��ق �ضمو  وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن 

املنا�ضب يف العمل ال�ضرطي.
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ويف      
اللواء جا�ضم حممد  امل��دين، عرب 
املرزوقي القائد العام عن خال�ش 
الن�ضائي  العن�ضر  لعطاء  تقديره 
تقدمي  يف  امل����ت����وا�����ض����ل  ودوره 
م�ضرياً  القطاع،  خدمات  وتطوير 
خمتلف  يف  املتميزة  كفاءتهن  اإىل 
من  حزمة  و�ضعت  التي  االإدارات 
االإج����������راءات ل��ت��م��ك��ني امل�������راأة من 
االإدارية  الوظائف  من  عدد  �ضغل 
امتداد  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ض��رة  م��راك��زه��ا 
ال���دول���ة.   وك���ان امل��رزوق��ي التقى 
القطاع  ال��ع��ام��الت يف  م��ن  ع����دداً 
ب��ح�����ض��ور ال��ع��م��ي��د حم���م���د عبد 
�ضوؤون  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل 
االإطفاء واحلماية، والعميد هالل 
عي�ضة املزروعي مدير عام املوارد 
واخلدمات امل�ضاندة، واملقدم �ضامل 
املوارد  اإدارة  النقبي مدير  حممد 

واخلدمات امل�ضاندة.
   و�ضاركت االإدارة العامة لالإقامة 
اأبوظبي  يف  االأج����ان����ب  و�����ض����وؤون 
بهدف  ب����ال����ي����وم  االح�����ت�����ف�����ال  يف 

•• اأبوظبي -وام: 

ال��ت��ق��ى ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
والتعاون الدويل - ام�ش يف ديوان 
الدكتور  م���ع���ايل   - ال��������وزارة  ع����ام 
فيفيان باالكر�ضنان وزير خارجية 
�ضنغافورة الذي يزور البالد حالياً 
امل�ضرتكة  اللجنة  اجتماع  حل�ضور 
اللقاء  خالل  جرى  البلدين.  بني 
الثنائية بني دولة  العالقات  بحث 
وال�ضبل  و���ض��ن��غ��اف��ورة  االإم��������ارات 
يف  وتعزيزها  بتطويرها  الكفيلة 
االقت�ضادية  منها  امل��ج��االت  ع���دد 
والطاقة  وال��دف��اع��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

املتجددة.
اأعمال  واأ�ضاد اجلانبان مبخرجات 
امل�ضرتكة  للجنة  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
�ضنغافورة  و  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني 

التعاون امل�ضرتك مع �ضنغافورة يف 
�ضتى املجاالت.

اأ����ض���اد وزي����ر خارجية  م���ن ج��ان��ب��ه 
احل�ضارية  بالنه�ضة  ���ض��ن��غ��اف��ورة 
ال���ك���ب���رية ال����ت����ي ت�������ض���ه���ده���ا دول����ة 
االإمارات على ال�ضعيدين االإقليمي 
وال�����دويل.. م��وؤك��دا ح��ر���ش بالده 
التعاون  جم������االت  ت��و���ض��ي��ع  ع���ل���ى 
م��ع دول���ة االإم������ارات ع��ل��ى خمتلف 

امل�ضتويات.
الدكتور  ����ض���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  ح�����ض��ر 
دولة  �ضفري  بلفقيه  ع��م��ر  حم��م��د 
و�ضعادة  ���ض��ن��غ��اف��ورة  يف  االإم�������ارات 
اجلرمن  ع���ب���دال���رح���م���ن  اأح����م����د 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�ضاعد 
الدويل لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية و�ضعادة 
ال��ه��ا���ض��م��ي م�ضاعد  ���ض��رف  حم��م��د 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 

لل�ضوؤون االقت�ضادية والتجارية.

والدويل.
تعزيز  اأه���م���ي���ة  اجل���ان���ب���ان  اأك�����د  و 
التعاون امل�ضرتك يف جمال مكافحة 

االإرهاب والتطرف باأ�ضكاله كافة.
ورح����ب ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل بن 

يومي  اأب���وظ���ب���ي  ع���ق���دت يف  ال���ت���ي 
وبحثا   ..2017 م��ار���ش   8 و   7
االهتمام  ذات  الق�ضايا  م��ن  ع���دداً 
امل�����ض��رتك وال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة يف 
املنطقة على ال�ضعيدين االإقليمي 

اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ب��زي��ارة معايل 
الدكتور فيفيان باالكر�ضنان وزير 
خارجية �ضنغافورة.. موؤكداً �ضموه 
حر�ش دول��ة االإم��ارات على تعزيز 

القدامى باالإدارات العامة للقطاع 
وا�ضحة يف  ب�ضمة  لهن  كان  ممن 

دعم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة .
  ويف كلية ال�ضرطة التقى العميد 
الكلية  عام  ال�ضام�ضي مدير  وليد 
والطالبات، م�ضيداً مبا  املنت�ضبات 
يف  تثمر  جم��ه��ودات  م��ن  يقدمنه 
موؤكداً  الكلية،  يف  العمل  م�ضرية 
اأن��ه��ن اث��ب��ن دوره���ن ال��ري��ادي يف 
م�ضرية العمل ال�ضرطي واالأمني، 
داع�����ي�����اً اي����اه����ن ل���ت���ق���دمي امل���زي���د 
النه�ضة  م�����ض��رية  ال��ع��ط��اء يف  م��ن 

واملنافذ،  واالإق�����ام�����ة  اجل��ن�����ض��ي��ة 
اأطلقت اللجنة الظبيانية مبادرتي 
 ، العطاء  درر  و   ي�ضعدنا  متيزك 
وحتفيزاً  ت��ق��دي��راً  ج��اءت��ا  واللتني 
املتميزات  املنت�ضبات   ك��اف��ة  ل���دور 
وا�ضحة يف  ب�ضمة  لهن  كان  ممن 
دعم عمليات التطوير والتح�ضني 
االإدارة  ت�����ض��ه��ده��ا  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��م��ر 
ال�����ض��ي��اق نف�ضه  ، و���ض��م��ن  ال��ع��ام��ة 
اإط��الق مبادرة �ضفريات قطاع  مت 
�ضوؤون اجلن�ضية واالإقامة واملنافذ 
للموظفات  وع����رف����ان����اً  ت���ق���دي���راً 

الدولة  ت�ضهدها  التي  والتطوير 
يف املجاالت كافة.    وكرمت االإدارة 
العامة لالإقامة و�ضوؤون االأجانب 
بيوم  منت�ضباتها  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���ش 
ال��ع��امل��ي، حيث ع��رب العميد  امل���راأة 
املدير  النعيمي  ي��و���ض��ف  ���ض��ل��ط��ان 
العام عن بالغ تقديره للمنت�ضبات 
فيها  م�������ض���ي���داً  ����ض���ك���ره،  ب���ر����ض���ال���ة 
العمل  ت���ط���وي���ر  يف  ب���ج���ه���وده���ن 
هدية  وت��ق��دمي  املتميز،  املوؤ�ض�ضي 
رمزية بهذا اليوم اخلا�ش بتقدير 

جهود املراأة.

�شيف بن زايد يلتقي وزير خارجية �شنغافورة
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  التقى 
ال��داخ��ل��ي��ة مبقر  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�ش جمل�ش  ن��ائ��ب 
ب��االك��ري�����ض��ن��ان وزير  ال��دك��ت��ور فيفيان  ام�����ش  ال�����وزارة 

خارجية �ضنغافورة والوفد املرافق.
جرى خالل اللقاء .. ا�ضتعرا�ش التعاون بني البلدين 
ال�ضديقني يف املجاالت ذات االهتمام امل�ضرتك. ح�ضر 

ال��ل��ق��اء .. ال��ل��واء ج��ا���ض��م حم��م��د امل���رزوق���ي ق��ائ��د عام 
الدفاع املدين بوزارة الداخلية والعميد حمد عجالن 
االحتادية  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال�����ض��رط��ة  ع���ام  م��دي��ر  العميمي 
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور را���ض��د �ضلطان 
اخل�����ض��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال��ق��ان��وين ب���ال���وزارة 
عام  مدير  احل��ارث��ي  اأح��م��د  ح�ضني  مهند�ش  والعميد 
وعدد  ال��وزارة  يف  واالت�ضاالت  االإلكرتونية  اخلدمات 

من ال�ضباط.

عبداهلل بن زايد: املراأة �شريك اأ�شا�شي يف االرتقاء 
بجهود الدبلوما�شية االإماراتية 

•• اأبوظبي-وام:

امل��راأة �ضريك  اأن  ال��دويل  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  زايد  ال�ضيخ عبداهلل بن  اأكد �ضمو 
اأ�ضا�ضي يف االرتقاء بجهود الدبلوما�ضية االإماراتية .

ام�ش  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  منت�ضبات  �ضموه جمموعة من  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة الذي ي�ضادف الثامن من مار�ش 
من كل عام. و نقل �ضموه ملنت�ضبات الوزارة حتيات اأم االإمارات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية رئي�ضة املجل�ش االأعلى 

لالأمومة والطفولة وتقديرها جلهود املراأة االإماراتية واإجنازاتها الكبرية يف �ضتى املجاالت مبا 
يف ذلك املجال الدبلوما�ضي والقن�ضلي.

ال��وزارة بال�ضكر والتقدير لدورهن يف  اآل نهيان ملنت�ضبات  و تقدم �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
تعزيز عمل الوزارة مبا ي�ضهم يف حتقيق روؤية حكومة دولة االإمارات واأهدافها على ال�ضعيدين 

املحلي والدويل.
وم�ضاهماتها  امل��راأة  جهود  ال�ضتذكار  منا�ضبة  ميثل  للمراأة  العاملي  اليوم  اأن  اإىل  �ضموه  اأ�ضار  و 
للتغيري  اأ�ضا�ضيا  وحمركا  رئي�ضيا  �ضريكا  باعتبارها  االإم��ارات��ي  املجتمع  خدمة  يف  ومنجزاتها 

االإيجابي وتعزيز م�ضرية التنمية والتقدم واالزدهار يف دولة االإمارات.

معر�ش ق�شر احل�شن يفتح اأبوابه ب�شكل دائم اأمام الزوار
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة عن افتتاح معر�ش ق�ضر احل�ضن 
ب�ضكل دائم اأمام الزوار اعتباراً من ام�ش الذي يت�ضمن جميع التفا�ضيل 
به،  املحيطة  واملنطقة  احل�ضن  ق�ضر  وتطوير  ترميم  مب�ضروع  املتعلقة 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأطلقه �ضاحب  الذي  الرئي�ضي  املخطط  �ضمن 

زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة.
ويوفر معر�ش ق�ضر احل�ضن فر�ضة للجمهور للتعرف على ق�ضة اأبوظبي 
وتاريخها يف حميط ق�ضر احل�ضن، والذي ي�ضهم يف دعم توجهات الهيئة 

الرامية اإىل احلفاظ على الرتاث املادي واملعنوي لالأجيال املقبلة.
وال�ضور  ال�ضفوية،  ال�����ض��ه��ادات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأروق��ت��ه  يف  امل��ع��ر���ش  ويجمع 
ال�ضرح  ه��ذا  اإح��ي��اء  امل��ب��ذول��ة الإع���ادة  ال��ه��ام��ة، �ضمن اجل��ه��ود  التاريخية 
التي  اأبوظبي والتحوالت  الهام، والذي يروي تاريخ  الوطني والتاريخي 
�ضهدتها، والدور الرئي�ش الذي لعبه ق�ضر احل�ضن باعتباره رمزاً ناب�ضاً 

باحلياة للرتاث والثقافة والتقاليد االإماراتية االأ�ضيلة.
لت�ضميم  اجل��دي��دة  الفكرة  على  التعرف  فر�ضة  ل���زواره  املعر�ش  ويتيح 
موقع ق�ضر احل�ضن، والذي ياأتي تخليداً لروؤية الوالد املوؤ�ض�ش املغفور له 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ، وجهوده يف و�ضع الثقافة 

الثقايف  والتفاعل  للتعّلم  مكاناً  ليكون  اأبوظبي،  مدينة  اهتمام  �ضلب  يف 
والراحة والرتفيه، وم�ضاحة لتذّكر املا�ضي ور�ضم امل�ضتقبل.

ق�ضة  جمتمعة  ت���روي  رئي�ضية  ع��ر���ش  مناطق  ت�ضع  املعر�ش  ويت�ضمن 
املعر�ش  ي�ضحب  حيث  ه��ذا،  يومنا  وحتى  ن�ضاأتها  منذ  اأبوظبي  وت��اري��خ 

زواره يف رحلة من املا�ضي العريق منذ نحو 450 عاماً.
املعر�ش  تد�ضني  خ��الل  م��ن  والثقافة  لل�ضياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وت�ضعى 
الدائم اإىل توفري نافذة ثقافية ومعرفية تفاعلية مع اجلمهور والزوار 
وتفا�ضيله  احل�ضن،  ق�ضر  وتطوير  ترميم  م�ضروع  بطبيعة  لتعريفهم 
عن  ف�ضاًل  املقبل،  العام  تنتهي  التي  االإن�ضائية  االأع��م��ال  مرحلة  طيلة 

ال�ضرد املبتكر لق�ضة اأبوظبي باأ�ضلوب م�ضوق وراقي.
ويعترب معر�ش ق�ضر احل�ضن ترجمة للروؤية والتطلعات التي تبناها قطاع 
الثقافة يف هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة يف اأن ت�ضبح اأبوظبي مركزاً 
اإلقاء  خالل  من  وال�ضياح  املقيمني  ووع��ي  ثقافة  لتعزيز  مزدهراً  ثقافياً 
ال�ضوء على الرتاث الوطني الري لدولة االإمارات العربية املتحدة، اإىل 
جانب اجتذاب اأف�ضل معار�ش الفنون واملتاحف والفرق املو�ضيقية العاملية 
اأدق  وعر�ش  بتناول  واهتمامه  ب�ضموليته  املعر�ش  ويتميز  املنطقة.  اإىل 
التفا�ضيل املتعلقة بن�ضاأة اأبوظبي وحكامها الذين توالوا عليها واأ�ضهموا 
يف الو�ضول اإىل ما هي عليه اليوم، ف�ضاًل عن ا�ضتعرا�ش اأ�ضاليب احلياة 

جرى  والتي  ومهنهم،  معي�ضتهم  يف  ال�ضكان  ا�ضتخدمها  التي  واالأدوات 
توثيقها بال�ضوت وال�ضورة وبا�ضتخدام اأحدث تقنيات العر�ش التفاعلية 

وثالثية االأبعاد، لتوفري جتربة حقيقية للزوار.
ومتثل املنطقة االأوىل التي حتمل عنوان مدينة عاملية املرحلة من القرن 
وجودهم  وام��ت��داد  املدينة  ي�����ض��ودون  يا�ش  بنو  ك��ان  عندما  ع�ضر  ال�ضابع 
تروي  فيما  العربي،  اخلليج  �ضاحل  اإىل  وو���ض��واًل  ليوا  واح��ات  قلب  من 
ون�ضاأتهم،  يا�ش  بني  قبيلة  حياة  تفا�ضيل  املعر�ش  من  الثانية  املنطقة 
امتهنوها، ومالب�ضهم  التي  واملهن  واأ�ضلوب حياتهم،  الزراعية،  واأدواتهم 

واأ�ضلحتهم.
اأما املنطقة الثالثة من املعر�ش والتي تاأتي حتت عنوان الهجرة ، فاإنها 
تتطرق اإىل تفا�ضيل ا�ضتيطان قبيلة بني يا�ش جلزيرة اأبوظبي، والعوامل 
بعد  فيما  لت�ضبح  عليها  احلياة  واأ�ضباب  معاين  توفري  يف  اأ�ضهمت  التي 
موقعاً ا�ضرتاتيجياً مبواردها الطبيعية واأبراجها وقالعها، واحلرف التي 

امتهنها اأهلها مثل الغو�ش، و�ضيد اللوؤلوؤ وال�ضمك.
يعرف  ما  تاأ�ضي�ش  تفا�ضيل  لتعر�ش  املعر�ش  الرابعة من  املنطقة  وتاأتي 
ال�ضيخ  تويل  تبني  التي  اخلام�ضة  املنطقة  ثم   ، االأوىل  امل�ضتوطنة  با�ضم 
زايد االأول احلكم، و�ضيطرته على القيادة، قبل بدء العهد اجلديد الذي 
تعر�ضه املنطقة ال�ضاد�ضة من املعر�ش وتغري الظروف التجارية واالأمنية 

وال�ضيا�ضية على م�ضتوى املنطقة، وبدء مرحلة التنقيب عن النفط قبل 
اأبوظبي  بن�ضاأة  والتي تتجلى  املعر�ش  ال�ضابعة من  املنطقة  اإىل  الو�ضول 
لتبداأ  �ضلطان مقاليد احلكم  زايد بن  ال�ضيخ  له  املغفور  احلديثة وتويل 
مرحلة التحويل يف املنطقة الثامنة، التي �ضهدت قيام احتاد دولة االإمارات 
العربية املتحدة، ومنها اإىل املنطقة التا�ضعة التي حتول عنوان امل�ضتقبل 
والتطوير  التو�ضعة  تفا�ضيل دقيقة حول عمليات  اأروقتها  التي تقدم يف 
للموقع وما بداأه االأ�ضالف وما �ضيقدمه م�ضروع املخطط الرئي�ضي لق�ضر 

احل�ضن.
وي��ن��ظ��م م��ع��ر���ش ق�����ض��ر احل�����ض��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�ضطة 
ق�ضر  منطقة  وتطوير  ترميم  م�ضروع  باإطالق  حتتفي  التي  التفاعلية 
مناطق  يف  وحرفية  فنية  اإب��داع��ات  الفعاليات  هذه  وتت�ضمن   .. احل�ضن 
متعددة حول موقع امل�ضروع، وتت�ضمن اأي�ضاً عرو�ش اأداء العيالة والرزفة. 
وميكن لزوار املعر�ش واملوقع امل�ضاركة يف العديد من ور�ضات العمل الفنية، 
حرفة  يبدعن  الالتي  االإم��ارات��ي��ات  احلرفيات  من  جمموعة  وم�ضاهدة 
ال�ضدو بطريقة مبتكرة با�ضتخدام اأ�ضالك حديدية. وميكن للزوار اأي�ضاً 
االط��الع على م�ضروع ق�ضر احل�ضن من خالل فتحات يف اجل��دار حول 
املوقع تعر�ش لقطات ثالثية االأبعاد لق�ضر احل�ضن واملنطقة املحيطة به 

.. وت�ضتمر هذه الفعاليات اإىل 10 مار�ش.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى االمل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�ش       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى االماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية االأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية االمارات                    7474900
�ضيدلية االأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية االأحتاد                      3935619
�ضيدلية ابن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جراند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�ش  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شلطان القا�شمي يراأ�ش اليوم االجتماع االأول ملجل�ش اأمناء 
موؤ�ش�شة ال�شارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�شلمني

•• ال�صارقة-وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ي��راأ���ش 
املجل�ش االأعلى حاكم ال�ضارقة رئي�ش جامعة ال�ضارقة اليوم االجتماع االأول 
ملجل�ش اأمناء موؤ�ض�ضة ال�ضارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�ضلمني 
االجتماع  يح�ضر  باجلامعة.  �ضموه  مبكتب  وذلك  ال�ضارقة  جلامعة  التابعة 
جميع اأع�ضاء جمل�ش االأمناء املكون من كبار العلماء واملتخ�ض�ضني العامليني 
بالتاريخ العلمي واملعريف العربي واالإ�ضالمي باالإ�ضافة اإىل االأ�ضتاذ الدكتور 
معمر  ال��دك��ت��ور  واالأ���ض��ت��اذ  ال�����ض��ارق��ة  جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم��ول  حميد 

العليا  وال��درا���ض��ات  العلمي  البحث  ل�����ض��وؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب 
لل�ضوؤون  اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�ضيخ  اأح��م��د  ال�ضديق  ال��دك��ت��ور  واالأ���ض��ت��اذ 
مدير  باأعمال  القائم  البلوي  حممد  �ضالمة  الدكتور  واالأ�ضتاذ  االأكادميية 
عقد  املجل�ش  وكان  وامل�ضلمني.  العرب  عند  العلوم  لتاريخ  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة 
جمول  حميد  الدكتور  االأ�ضتاذ  برئا�ضة  اليوم  حت�ضريية  اجتماعات  �ضل�ضلة 
املكونة  العنا�ضر  من  العديد  خاللها  بحث  ال�ضارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
لقيام هذه املوؤ�ض�ضة من بينها: مكتبة املوؤ�ض�ضة ومتحفها وجملتها وجمل�ضها 
التنفيذي وهيكلها التنظيمي وجائزتها العاملية وغريها من هذه االأمور التي 

�ضتعر�ش على اجتماع املجل�ش اليوم لي�ضار اإىل اعتمادها على نحو ر�ضمي .

هيئة االأعمال اخلريية بعجمان تنفذ برامج مبنا�شبة عام اخلري
•• عجمان-وام: 

اأمناء هيئة  رئي�ش جمل�ش  النعيمي  اهلل  بن عبد  ال�ضيخ حممد  اأك��د 
كافة  مع  التوا�ضل  على  الهيئة  حر�ش  بعجمان  اخلريية  االع��م��ال 
فئات املجتمع للوقوف على االحتياجات وتقدمي امل�ضاعدات الالزمة 
توثيق  الهيئة يف  الأه���داف  وذل��ك حتقيقا  الفئات  تلك  فئة من  لكل 

عرى الرتاحم والتكافل املجتمعي املن�ضود.
تباعا  الهيئة  تنفذها  وب��رام��ج  م��ب��ادرات  ي��اأت��ي �ضمن  ذل��ك  اأن  وق��ال 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  م��ب��ادرة  اإط���ار  يف 
2017 عاما للخري وتنفيذا  رئي�ش الدولة حفظه اهلل باعتبار عام 

نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .

�ضاحب  بتوجيهات  اخل��ري  �ضركاء  جمموعة  م��ع  اجتماع  يف  واأ���ض��اد 
النعيمي ع�ضو املجل�ش االأعلى حاكم  ال�ضيخ حميد بن را�ضد  ال�ضمو 
دورها  اأداء  م��ن  لتمكينها  للهيئة  امل��ت��وا���ض��ل  �ضموه  ودع���م  عجمان 

اخلريي واالإن�ضاين.
ع��دد من  الهيئة بحث  اأم�ش مبقر  ال��ذي عقد  االجتماع  ومت خ��الل 
واالأدوات  الغذائية  باملواد  ومدها  دعمها  وكيفية  االإن�ضانية  احلاالت 
و�ضيانة  احلاالت  لبع�ش  االإيجار  ت�ضديد  اإىل  باالإ�ضافة  الكهربائية 

بع�ش املنازل.

حميد النعيمي ي�شهد االحتفال بيوم عجمان للتميز ال�شرطي ويد�ش م�شروع دار االمان
•• عجمان-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ���ض��ه��د 
ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  االع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش 
بيوم  االحتفال  االول  اأم�ش  م�ضاء 
احتفاال  ال�ضرطي  للتميز  عجمان 
باليوبيل الذهبي ل�ضرطة عجمان 
ب��ح�����ض��ور ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
رئي�ش املجل�ش التنفيذي والفريق 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 

وزير الداخلية.
وح�ضر االحتفال الذي اقيم بقاعة 
ال�ضيخ زايد للموؤمترات واملعار�ش 
يف جامعة عجمان عدد من معايل 
ال�����وزراء وامل�����ض��وؤول��ني وك��ب��ار قادة 
ال�ضرطة يف وزارة الداخلية وح�ضد 

كبري من املدعوين.
كبار  ت���ك���رمي  احل���ف���ل  خ����الل  ومت 
ال�����ق�����ي�����ادات ال�������ض���رط���ي���ة ورج������ال 
ال�����ض��رط��ة مم��ن ق��دم��وا اجن����ازات 
حتى  ال�ضرطة  ن�ضاأة  منذ  عظيمة 
يومنا هذا ما انعك�ش ايجابا على 
واال�ضتقرار  االأم��ن  م�ضرية  تقدم 

يف الدولة.
حاكم  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وق�������ال 
عاما  خم�ضني  م��ن��ذ  اإن����ه  ع��ج��م��ان 
ال�ضيخ را�ضد  الوالد  اأ�ضدر  م�ضت 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ط��ي��ب اهلل 
ال�ضرطة  قوة  اإن�ضاء  مر�ضوم  ث��راه 
والتي  عجمان  اإم����ارة  يف  واالأم����ن 
العمل  متطلبات  لتواكب  اأ�ض�ضت 
االأمني يف االإمارة .. واليوم ن�ضهد 
امل��ك��ان��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
االأم��ن��ي بف�ضل  االإم���ارة يف املجال 
ي��ول��ي��ه��ا �ضاحب  ال���ت���ي  ال���رع���اي���ة 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
وتوجيهات  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
�ضمو  وال��ف��ري��ق  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 
لهذا  امل�ضتمر  ودعمهم  الداخلية 

القطاع احليوي..
املبذلة  اجل����ه����ود  ����ض���م���وه  وث���م���ن 
بالذكرى  االح����ت����ف����ال  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ضرطة  ل���ت���اأ����ض���ي�������ش  ال�����خ��م�����ض��ني 
للتميز  ع��ج��م��ان  ب���ي���وم  ع��ج��م��ان 
القيادة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  ال�����ض��رط��ي 

العامة ل�ضرطة عجمان.
واأ�ضاد �ضموه بجهود وزارة الداخلية 
ل��ب�����ض��ط االأم������ن واال����ض���ت���ق���رار يف 
اال�ضرتاتيجية  خالل  من  الدولة 
االأم���ن���ي���ة ال�����ض��ام��ل��ة ال��ت��ي حتظى 
الر�ضيدة  القيادة  واهتمام  بدعم 
التي  التنموية  الطفرة  متواكبة 

ت�ضهدها الدولة.
ك��م��ا اأ���ض��اد ���ض��م��وه ب��ق��ي��ادة الفريق 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان ال���ذي ي��ت��اب��ع ك��ل تفا�ضيل 
ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي ل��الرت��ق��اء ب����اأداء 
العمل ال�ضرطي من خالل تهيئة 
بيئة العمل باأعلى واأحدث م�ضتوى 
العاملة  الكوادر  وتدريب  وتاأهيل 

االأمنية  االأج�����ه�����زة  خم��ت��ل��ف  يف 
وال�������ض���رط���ي���ة وت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف 
الوطني  ب��دوره��ا  للقيام  املنا�ضبة 
الداخلي  ال��وط��ن  اأم���ن  حماية  يف 
من كل خطر يهدده وال�ضهر على 
على  واملقيمني  املواطنني  حماية 

ار�ش هذا الوطن الغايل.
ال�������ض���م���و حاكم  ����ض���اح���ب  ووج�������ه 
منت�ضبي  جلميع  ال�ضكر  عجمان 
يبذلونه  ما  على  عجمان  �ضرطة 
من جهد خمل�ش وما �ضيبذلوه يف 
ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني.. كما  خدمة 
خدموا  ال��ذي��ن  لكل  التحية  ق��دم 
ال�ضرطة  اإدارات  خم���ت���ل���ف  يف 
عام  ب�ضكل  ال��دول��ة  م�ضتوى  على 
التقدير  ك��ل  ي�ضتحقون  وال��ذي��ن 
الواجب  ال�����ض��ادق يف  اأدائ��ه��م  على 
بجهود  �ضموه  م�ضيدا   .. الوطني 
ال�ضرطة  ق��ادة  من  االأول  الرعيل 
الذين حملوا  وال�ضباط واالأفراد 
و�ضعوا  االأوىل  ال���ب���داي���ات  ع����بء 
املختلفة  ال�ضرطة  اأجهزة  لتكوين 
امل�ضوؤولية  من  ع��ال  م�ضتوى  على 

واجلاهزية.
ال�ضيخ  احل���ف���ل  م���را����ض���م  ح�����ض��ر 
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اح��م��د 
ح���اك���م عجمان  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
وال�ضيخ  واملالية  االإداري��ة  لل�ضوؤون 
النعيمي  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد 
رئي�ش دائرة التنمية ال�ضياحية يف 
حميد  بن  را�ضد  وال�ضيخ  عجمان 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����ش  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ومعايل  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
�ضعيد  ب��ن  ماجد  الدكتور  ال�ضيخ 
دي�����وان احلاكم  رئ��ي�����ش  ال��ن��ع��ي��م��ي 
���ض��ي��ف عبداهلل  ال��ف��ري��ق  و���ض��ع��ادة 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ض��ع��ف��ار 
ومدراء  ال�ضرطة  وم����دراء  وق���ادة 

ومتابعته  ال����دائ����م  دع���م���ه  ع���ل���ى 
احلثيثة يف �ضبيل االرتقاء بالعمل 
دعم  يف  ال���ب���ارز  ودوره  ال�����ض��رط��ي 
التوجه احلكومي بالتحول الذكي 
ت��ق��دم��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات 
البالغ  الهتمامه  فكان  الداخلية 
اأثر وا�ضح من خالل فوز �ضرطة 
حملية  ج����ائ����زة  ب�48  ع���ج���م���ان 
لن�ضد  واإن��ن��ا  وع��امل��ي��ة..  واإقليمية 
ال��ع��زم وجن���دد العهد وال��وف��اء يف 
�ضبيل اإع��الء راي��ة االأم��ن واالأمان 
لدولة االإمارات العربية املتحدة .

م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال���ف���ري���ق �ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة ج��ه��ود ف��ري��ق االإجن����از 
العمل  اأن  ب�ضرطة عجمان موؤكدا 
ردي��ف��ا حقيقيا  ا���ض��ب��ح  ال�����ض��رط��ي 
للح�ضارة واالبداع والرقي ولي�ش 

حفظ االمن والنظام فح�ضب.
وح���ث ���ض��م��وه ف��ري��ق ال��ع��م��ل على 
موا�ضلة اجلهود لالرتقاء باالأداء 
للحفاظ على املكت�ضبات احل�ضارية 
�ضرطة  حت��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
العمل  م�ضرية  ومتابعة  االم���ارات 
التطويري القائم على ا�ضت�ضراف 
امل�ضتقبل وحتقيق تطلعات القيادة 
العليا يف تعزيز م�ضريتنا االأمنية 
ت��ط��ورا.. كما  اك��ر  اىل م�ضتويات 
حث �ضموه منت�ضبي ال�ضرطة على 
ب���ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��د يف �ضبيل 
وحتقيق  ال�ضرطي  العمل  ارت��ق��اء 
االإمارات  لدولة  والرفعة  التطور 

العربية املتحدة.
املتقاعد  النقيب  ال�ضاعر  وال��ق��ى 
الع�ضري ق�ضيدة  بن غامن  را�ضد 
للتميز  ع���ج���م���ان  ي������وم  ب���ع���ن���وان 

ال�ضرطي .

م�ضاعد  النعيمي  را�ضد  بن  �ضعيد 
وت�ضلم  عجمان  �ضرطة  ع��ام  قائد 
ال���و����ض���ام اب��ن��ه ال�����ض��ي��خ م��اج��د بن 
الفريق  و�ضعادة  النعيمي..  �ضعيد 
�ضيف عبداهلل ال�ضعفار وكيل وزارة 
الفريق �ضاحي  الداخلية ومعايل 
خلفان متيم نائب رئي�ش ال�ضرطة 
و�ضعادة  دب����ي  يف  ال���ع���ام  واالم������ن 
الدكتور نا�ضر �ضامل �ضيف  اللواء 
جلنة  رئي�ش  النعيمي  اخلريباين 
للجنة  وال�ضالمة  والعدل  االم��ن 
 - التنفيذي  باملجل�ش  التنفيذية 

ابوظبي.
كما كرم �ضموه �ضعادة اللواء جا�ضم 
حممد املرزوقي قائد عام الدفاع 
اللواء  و���ض��ع��ادة  ابوظبي   - امل��دين 
عام  مدير  ال�ضريفي  علي  مكتوم 
ابوظبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
ع���ب���داهلل خليفة  ال���ل���واء  و���ض��ع��ادة 
دبي  �ضرطة  املري قائد عام  عبيد 
و����ض���ع���ادة ال��ع��م��ي��د ���ض��ي��ف حممد 
الزري ال�ضام�ضي قائد عام �ضرطة 
حممد  ال�ضيخ  والعميد  ال�ضارقة 
عام  مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن 
االمن  ل�������ض���وؤون  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  واملنافذ 

ابوظبي.
ب��و���ض��ام �ضرطة  ال��ت��ك��رمي  و���ض��م��ل 
عبداهلل  العميد  م��ن  ك��ل  عجمان 
عام  قائد  نائب  عامر  ب��ن  م��ب��ارك 
والعميد عبداهلل  ال�ضارقة  �ضرطة 
خمي�ش احلديدي نائب قائد عام 
والعميد  اخل��ي��م��ة  راأ������ش  ���ض��رط��ة 
مدير  ال����زع����اب����ي  ح�������ض���ن  غ���ي���ث 
وزارة  يف  امل�����روري  التن�ضيق  ع���ام 
عجالن  حمد  والعميد  الداخلية، 
ال�ضرطة  ع����ام  م���دي���ر  ال��ع��م��ي��م��ي 
والعميد  االحت����ادي����ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 

واملحلي�ة  االحت�����ادي�����ة  ال�����دوائ�����ر 
ال�ضباط  ال�ضادة  من  كبري  وع��دد 
و�ضرطة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م����ن 
عجمان وعدد من مدراء اجلهات 

احلكومية واملحلية يف الدولة.
ال�ضيخ عمار  من جانيه قال �ضمو 
عهد  وىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
ع���ج���م���ان ن��ح��ت��ف��ل ال����ي����وم مب����رور 
خم�ضني عاما على تاأ�ضي�ش �ضرطة 
عجمان لتكون عالمة فارقة بني 
وال�ضرطة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�����ض��رط��ة 
املهام  يف  نوعية  ونقلة  النظامية 
واالخت�ضا�ضات لتواكب متطلبات 
ف��ك��ان��ت وال تزال  ال��ع��م��ل االأم���ن���ي 
���ض��رط��ة ع��ج��م��ان مب��ا حققته من 
ع��رب م�ضريتها  م��ن��ج��زات وط��ن��ي��ة 
يف خمتلف االإدارات ت�ضري بخطى 
�ضديدة  م�ضتقبلية  وروؤي���ة  واث��ق��ة 
�ضاطعا يف عامل  حتى غ��دت جنما 

التميز واالبتكار .
بهذه  احتفالنا  اأن  �ضموه  واأ�ضاف 
فخرا  ق���ل���وب���ن���ا  مي�����الأ  امل���ن���ا����ض���ب���ة 
واعتزازا بتعاظم جناحات �ضرطة 
ع��ج��م��ان وا���ض��ت�����ض��ع��ارا م��ن��ا ب�ضرف 
املعطاء  ال���وط���ن  ل���ه���ذا  االن���ت���م���اء 
وم�ضتقبله..  وح��ا���ض��ره  مبا�ضيه 
نتقدم  اأن  اإال  ال���ي���وم  ي�����ض��ع��ن��ا  وال 
االمتنان  وعظيم  ال�ضكر  بجزيل 
ال�ضيخ  الوالد  ال�ضمو  اإىل �ضاحب 
ح��م��ي��د ب���ن را����ض���د ال��ن��ع��ي��م��ي على 
وتوجيهاته  ال����الحم����دود  دع��م��ه 
احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ال����دور 
ال����ت����ط����ور  حت����ق����ي����ق  يف  االأك������������رب 
واالزده��ار مبختلف القطاعات يف 
اإمارة عجمان.. كما نتقدم بجزيل 
�ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  للفريق  ال�ضكر 
ن��ائ��ب رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ش 

افتتحت  احل��ف��ل  فعاليات  وك��ان��ت 
ب���ال�������ض���الم ال����وط����ن����ي م�����ن ع���زف 
االإ�ضكوتلندية  املو�ضيقية  الفرقة 
تاله  احلكيم  الذكر  اآي��ات من  ثم 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ت��د���ض��ني 
م�ضروع  النعيمي  را�ضد  بن  حميد 
عجمان دار االأم��ان كما مت عر�ش 
م�ضرية  ح������ول  وث����ائ����ق����ي  ف���ي���ل���م 
منذ  وال�ضرطة يف عجمان  االأم��ن 
تاأ�ضي�ضها وحتى اليوم حتت عنوان 
فيلم  وعر�ش  االأم��ان  دار  عجمان 

عجمان مدينة اأمنة .
احل���ف���ل �ضاحب  راع�����ي  وت��ف�����ض��ل 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�ضد 
النعيمي يرافقه �ضمو ال�ضيخ عمار 
بن حميد للمن�ضة بتقليد الفريق 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان و�ضاح وو�ضام عجمان قائدا 
من رج��االت الدولة لتميزه بفكر 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي ون��ظ��رة ث��اق��ب��ة نحو 
االأمني  بالعمل  واالرت��ق��اء  التميز 
الداخلية  وزارة  بقيادته  وحققت 
العديد من االإجنازات التي اأهلتها 
مرات  الأرب��ع  االأول  باملركز  للفوز 
متتالية يف جائزة حممد بن را�ضد 

لالأداء احلكومي املتميز.
عجمان  ب���و����ض���ام  ����ض���م���وه  وك�������رم 
وزارة  يف  ال��ق��ي��ادي��ة  ال�ضخ�ضيات 
زالت  وم��ا  كانت  الذين  الداخلية 
ر�ضخت  ع��ظ��ي��م��ة  اإجن��������ازات  ل��ه��م 
ال������دول������ة ومت�����ي�����زوا  االأم�����������ن يف 
املخل�ضة  وج���ه���وده���م  ب��ع��ط��ائ��ه��م 
و�ضمل  االأمنية..  امل�ضرية  دع��م  يف 
التكرمي اللواء ال�ضيخ عبداهلل بن 
را�ضد النعيمي رحمه اهلل اأول قائد 
الو�ضام  وت�ضلم  عجمان  ل�ضرطة 
بن  حميد  ال�ضيخ  املقدم  ابنه  عنه 
ال�ضيخ  العميد  ..و�ضعادة  عبداهلل 

اخل�ضر  �ضلطان  را���ض��د  ال��دك��ت��ور 
يف  القانوين  املجل�ش  رئي�ش  نائب 
الدكتور  وامل��ق��دم  الداخلية  وزارة 
ع��ل��ي ع���ب���داهلل ب���ن ���ض��اع��ن مدير 
ب����االإدارة  امل��وؤ���ض�����ض��ي  التميز  اإدارة 
وتطوير  لال�ضرتاتيجية  العامة 

االأداء.
ال�����ض��م��و حاكم  وت�����ض��ل��م ���ض��اح��ب 
را�ضد  ب��ن  حميد  ال�ضيخ  عجمان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ه���دي���ة ت����ذك����اري����ة من 
عجمان  �ضرطة  ع��ام  قائد  �ضعادة 
اأخ����رى قدمها  ت��ذك��اري��ة  وه��دي��ة 
���ض��م��و ويل ال���ع���ه���د ل�����ض��م��و وزي����ر 
الداخلية وكرم �ضمو ال�ضيخ عمار 
بن حميد النعيمي مدراء االإدارات 
�ضرطة  بو�ضام  عجمان  �ضرطة  يف 
احلا�ضلني  وال�����ض��ب��اط  ع��ج��م��ان 
ع��ل��ى و����ض���ام اخل���دم���ة امل��ت��م��ي��زة ل 
وو�ضام  �ضنوات   -10  20 –  30
وميدالية  واالإق�������دام  ال�����ض��ج��اع��ة 
الدفاع  وميدالية  املتميزة  القيادة 
االج��ت��م��اع��ي وم��ي��دال��ي��ة االإجن����از 

العلمي و�ضارة التقدير.
ويل  �ضمو  ت�ضلم  احلفل  ختام  ويف 
من  تذكارية  هدية  عجمان  عهد 
عجمان  �ضرطة  ع��ام  قائد  �ضعادة 
ال����ذي ك����رم ب�����دوره ���ض��رك��ة �ضيف 
الرعاية للحفل  �ضيتي لتقدميهم 
وت�ضلم الدرع �ضعادة علي املعمري 

الرئي�ش التنفيذي لل�ضركة.
وق���دم ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة عجمان 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب  ال�����ض��ك��ر 
حاكم  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد 
اإم��ارة عجمان و�ضمو ال�ضيخ عمار 
بن حميد النعيمي، والفريق �ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
بتكرمي  وت��ف�����ض��ل��ه��م  حل�����ض��وره��م 

القيادات ال�ضرطية.

را�شد النعيمي : املراأة االإماراتية اأثبتت للعامل باأ�شره اأنها رمز العطاء واأيقونة التميز
•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�ش  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  اأك���د 
بعجمان اأن املراأة االإماراتية اأثبتت للعامل باأ�ضره اأنها رمز العطاء واأيقونة 
التميز ورقم �ضعب ال ير�ضى اإال باملراكز االأوىل، فهي ال�ضريك االأ�ضا�ضي يف 
عملية التطوير والتقدم وا�ضتطاعت اإر�ضاء جتربة ناجحة ومميزة يف جمال 
االإبداع يف كافة جماالت احلياة وهي االأم املثالية واالأخت احلانية والزوجة 
باملراكز  اإال  التي تبتكر وال تقنع  العاملة  البارة وال�ضيدة  ال�ضاحلة واالبنة 

االأوىل وهي باالإ�ضافة لذلك كله عماد البيت وركنه االأ�ضا�ضي .
موظفات  ام��ام  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
لهذا  �ضاعتني خروج  اإياهن  مانحاً   ، للمراأة  العاملي  اليوم  الدائرة مبنا�ضبة 
عبدالرحمن  �ضعادة  بح�ضور  وذل���ك   ، الر�ضمي  ال���دوام  �ضاعات  م��ن  ال��ي��وم 
حممد النعيمي مدير عام الدائرة واملدراء التنفيذين وامل�ضوؤولني يف ال�ضاحة 

اخلارجية للدائرة املقابلة ملركز �ضعادة املتعاملني.
وقال رئي�ش دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ان الدائرة حتت�ضن �ضيدات 
مبدعات ورائدات ي�ضعني للتطوير لالأف�ضل وي�ضعن ب�ضمة مميزة وقوية 
اأن  الثقة وامل�ضوؤولية، و  اأنهن على قدر  اأينما ح�ضرن وبرهن للجميع  لهن 
�ضجل الدائرة احلافل بالنجاح واالإجنازات البناءة �ضطرت حروفها املوظفات 

االإيجابي وحتدي  العزم على االنطالق  اللواتي عقدن   ، بالدائرة  املميزات 
اأنف�ضهن والنجاح يف بيوتهن واأعمالهن ، كما ومل يكتفني باأداء مهام العمل 
املنوطة بهن بل �ضعني حل�ضد اجلوائز واإعالء ا�ضم الدائرة واحلفاظ على 

مكانتها املرموقة و�ضورتها امل�ضرقة .
ت�ضعى  ال��ت��ي  ب��ال��ق��ي��ادة احلكيمة  االإم�����ارات حم��ظ��وظ  دول���ة  �ضعب  اأن  وب��ني 
لتقدير الفئات الرائدة يف املجتمع واالأخذ باأيدي الن�ضاء للرفعة والتقدم ، 
فاإذا كان العامل يحتفي يوماً واحداً باملراأة فدولتنا الغالية حتتفل كل �ضاعة 
باملراأة االإماراتية التي برهنت اأنها اأم الرجال و�ضريكة النجاح ودافعاً دائماً 

للتطوير.
واع����رب ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه ب��ال��ك��ادر ال��ن�����ض��ائ��ي ال��ع��ام��ل ب���دائ���رة البلدية 
والتخطيط فهن �ضريكات بالنجاح الدائم وو�ضعن اإجنازات م�ضرفة لهن يف 

كافة املجاالت فاأينما ح�ضرن وجد التميز واالإبداع .
التي  الر�ضيدة  وتوجيهاتها  العليا  القيادة  جهود  الدائرة  موظفات  وثمنت 
ت�ضعى لتحفيز املوظفات ودفعهن لالإبداع الدائم والتميز يف كافة املجاالت ، 
كما وال تدخر الدائرة جهداً لتنمية مهاراتهن واإثراء خرباتهن واال�ضتماع 
الآرائهن واقرتاحاتهن والعمل على تطبيقها على اأر�ش الواقع، واأعربن عن 
فخرهن بالعمل يف كنف دائرة تهتم باملراأة وتقدر ظروفها وت�ضعى لتكرميها 

دائماً.

الدفاع املدين براأ�ش اخليمة يكرم املراأة
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

اأكد العميد حممد عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة الدفاع 
املدين يف راأ�ش اخليمة على اأن هذا التكرمي ياأتي تقديرا 
و�ضريكة  االأج��ي��ال  مربية  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  للدور 
م�ضرية البناء . واأو�ضح اأن ابنة االإمارات اأثبتت جناحها 
مع  جنب  اإىل  جنبا  العمل  م��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  يف  ومت��ي��زه��ا 

الرجل مما يعزز من مكانة االإمارات على خارطة التميز 
العاملي . جاء ذلك خالل احتفاء اإدارة الدفاع املدين يف 
العامالت متا�ضيا  باملوظفات  اأم�ش  راأ�ش اخليمة �ضباح 
مع توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي بتكرمي فرق العمل الن�ضائية مبنا�ضبة اليوم العاملي 

للمراأة .
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ن�شائية دبي تطلق مبادرات جمتمعية دعما لعام اخلري
•• دبي -وام:

مبادرات  ع��دة  ب��دب��ي  الن�ضائية  النه�ضة  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
جمتمعية ا�ضتجابة الإعالن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
 2017 اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل عام  بن زايد 
عاما للخري . وت�ضمل اأوىل تلك املبادرات التي تندرج حتت 
االأعمال  وه��ي جمموعة من  للخري  اخل��ري  م�ضمى و�ضل 
عملها  اجلمعية  تتبنى  ال��دول��ة  وخ����ارج  داخ���ل  اخل��ريي��ة 

والتكفل بها بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية املعتمدة .
وتت�ضمن املبادرة �ضيانة منازل االأ�ضر املواطنة وامل�ضاهمة 
ديات مواطنني موقوفني على ذمة ق�ضايا مالية  يف دفع 

وكفالة اأيتام وتدريب وتعليم االأرامل واملطلقات من ذوي 
الدخل املحدود. اأما املبادرة الثانية هي التاأهيل الوظيفي 
والذي يعنى بتاأهيل 10 من حمدودي الدخل من ال�ضباب 
والفتيات من ذوي االحتياجات اخلا�ضة ونزالء املوؤ�ض�ضات 
دورات وبرامج تدريبية تنظمها  االإ�ضالحية عرب تقدمي 
امل�ضتقبل  لتوفري وظيفة منا�ضبة لهم يف  اع��ددا  اجلمعية 

واإدراجهم مع املجتمع العام.
وجاءت ثالث املبادرات بعنوان انتماء ت�ضتهدف تعليم اللغة 
والن�ضاء  االأم��ه��ات واجل���دات  وه��ن  امل��ن��ازل  العربية لربكة 
 20 ت��وؤه��ل خ��الل��ه  ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة  مم��ن مل يتعلمن 
تعليم  وكذلك  العربية  اللغة  وكتابة  ق��راءة  لتتعلم  �ضيدة 

اأبناء املواطنات غري الناطقني بالعربية. يف غ�ضون ذلك 
الفائزات  بدبي  الن�ضائية  النه�ضة  جمعية  اإدارة  كرمت 
امل�ضابقة  يف  مقرتحة  اأفكار  ث��الث  اأف�ضل  قدمن  اللواتي 
التي طرحتها لعام اخلري بحيث تتبنى اجلمعية تطبيقها 

يف هذا العام .
يذكر اأن االأفكار امل�ضاركة يف امل�ضابقة قيمت من قبل جلنة 
الغايات  مع  يتنا�ضب  مبا  اجلمعية  خ��ارج  م�ضتقلة  حتكيم 

املن�ضودة واال�ضرتاتيجية العامة .
اآفاق  واالن��ط��الق يف  امل��ب��ادرات  تلك  تفعيل  ال��ب��دء يف  ومت 
اخلريي  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  وت��ك��ري�����ش  املجتمعية  اخل��دم��ة 

ا�ضتكماال مل�ضرية عطاء القيادة والدولة.

�شندوق الزكاة يحتفي باليوم العاملي للمراأة 
•• ابوظبي-وام:

احتفى �ضندوق الزكاة باليوم العاملي للمراأة الذي ي�ضادف الثامن من مار�ش من كل عام .
واأكد عبد اهلل عقيدة املهريي - اأمني عام �ضندوق الزكاة ان املراأة االإماراتية حتظى بتقدير القيادة الر�ضيدة ودعمها 

املتوا�ضل بدءا من قيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة يف الثاين من �ضهر دي�ضمرب عام 1971 .
وقال اإن القائد املوؤ�ض�ش املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه باين نه�ضة االإمارات كان حري�ضا 

على دعم املراأة ومتكينها واإزالة جميع املعوقات التي تقف حائال اأمام تقدمها واالإعرتاف بحقوقها.
واأ�ضاف يف كلمته مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة : ان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
اأكد على دور املراأة يف املجتمع حيث قال �ضموه ال �ضيء ي�ضعدين اأكر من روؤية املراأة االإماراتية تاأخذ  حفظه اهلل 
دورها يف املجتمع وحتقق املكان الالئق بها ، يجب اأال يقف �ضيء يف وجه م�ضرية تقدمها ، للن�ضاء احلق مثل الرجال 

يف اأن يتبواأن اأعلى املراكز مبا يتنا�ضب مع قدراتهن وموؤهالتهن .

حاكم اأم القيوين ي�شهد افتتاح مهرجان القرم 2017
•• اأم القيوين-وام: 

�ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو املجل�ش االأعلى حاكم 
النيفة  مبنطقة   2017 القرم  مهرجان  فعاليات  افتتاح  ام�ش  القيوين  اأم 
الذي تنظمه االأمانة العامة للمجل�ش التنفيذي بالتعاون مع جمل�ش �ضيدات 

االأعمال يف االإمارة وجمل�ش اأم القيوين لل�ضباب.
بن  نهيان  ال�ضيخ  اأي��ام معايل  اأربعة  فعالياته  ت�ضتمر  ال��ذي  املهرجان  ح�ضر 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة وال�ضيخ �ضيف بن را�ضد املعال 
املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن  اأحمد  وال�ضيخ  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ش 
اأم القيوين وال�ضيخ حممد بن �ضعود  نائب رئي�ش املجل�ش التنفيذي الإمارة 
للقراآن  املعال  اأحمد  بن  را�ضد  جائزة  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  املعال  را�ضد  بن 
الكرمي والثقافة اال�ضالمية وال�ضيخ ماجد بن �ضعود بن را�ضد املعال رئي�ش 

اأمناء موؤ�ض�ضة �ضعود بن را�ضد املعال لالأعمال اخلريية واالإن�ضانية  جمل�ش 
ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة وعدد 
امل�ضوؤولني وجمع  وكبار  ب��االإم��ارة  واالحت��ادي��ة  املحلية  ال��دوائ��ر  من مديري 
غفري من احل�ضور. و قام �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين يرافقه احل�ضور 
بجولة يف اأرجاء املهرجان الذي ي�ضهد م�ضاركات اجلهات املحلية واالحتادية 
من خالل فعاليات متنوعة عن البيئة .. وا�ضتمع اإىل �ضرح مف�ضل عن دور كل 
جهة منها . و اأكد �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين اهتمام احلكومة بالبيئة 
البحرية  املناطق  الطبيعية يف  املحميات  واملحافظة عليها وذلك من خالل 
والربية واجلزر التابعة لالمارة .. منوها اإىل اأهمية املحافظة على البيئة يف 
اأم القيوين خا�ضة ما يتعلق باأ�ضجار القرم التي تكر فى عدة اأماكن بخور اأم 
القيوين.. وقال اإن االمارة قدمت كميات كبرية من اأ�ضجار القرم لزراعتها 

يف املياة االقليمية يف عدد من دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

اأهمية احلفاظ على  اإىل  املواطنني  القيوين  اأم  ال�ضمو حاكم  و دعا �ضاحب 
مكونات البيئة البحرية التي تنعك�ش ايجابا على املناخ.

تت�ضمن فعاليات املهرجان فقرات ترفيهية وم�ضابقات عن البيئة اإ�ضافة اإىل 
رحالت ترفيهية يف خور اأم القيوين على �ضفاف اأ�ضجار القرم وحما�ضرات 
توعوية تثقيفية حول اأهمية هذه االأ�ضجار اإ�ضافة اإىل ور�ش فنية مب�ضاركة 
اأكر من 30 فنانا ت�ضكيليا على م�ضتوى العامل. و اأ�ضاد معايل الدكتور ثاين 
اأ�ضجار القرم  بن اأحمد الزيودي بجهود القيادة الر�ضيدة يف املحافظة على 
يف خمتلف مناطق الدولة ما �ضاهم يف زيادة الرقعة اخل�ضراء يف اخلريان 
�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واهتمام  حر�ش  وثمن   .. االم���ارات  و�ضواحل 
ا�ضجار  القيوي بدعم زراع��ة  اأم  املعال ع�ضو املجل�ش االأعلى حاكم  بن را�ضد 
القرم يف خور االمارة وتنظيم مهرجان رائع لتثقيف وتوعية اأفراد املجتمع 

باأهميتها ودورها الرئي�ضي.

ال�ضيخ نهيان بن  القيوين ومعايل  اأم  ال�ضمو حاكم  اإن تواجد �ضاحب  وقال 
مهرجان  يف  الدوائر  ومديري  وروؤ�ضاء  ال�ضيوخ  من  وعدد  نهيان  اآل  مبارك 
القرم مب�ضاركة الهيئات واملوؤ�ض�ضات احلكومية واملدار�ش ر�ضالة للجميع باأن 
يف  وج��وده  وتعزيز  عليه  احلفاظ  يجب  بيئيا  م��وروث��ا  تعترب  ال�ضجرة  ه��ذه 

الدولة وحمايته الأن االأجداد ا�ضتفادوا من هذه ال�ضجرة .
 .. عالية  تعد  القيوين  اأم  ام��ارة  القرم يف  �ضجر  تواجد  ن�ضبة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
واأ�ضاف : نفتخر بكل االجنازات التى قمنا بها للحفاظ على هذه ال�ضجرة 
االأمر الذي �ضاهم يف انت�ضارها على ال�ضواحل .. واأو�ضح اأن �ضجرة القرم لها 
تاأثري كبري يف التنوع البيولوجي واحليوي واأن الطيور البحرية واال�ضماك 
واحليوانات الربية تعي�ش عليها وتتغذى منها ولها ميزة خا�ضة يف ت�ضفية 
املياة املاحلة وامت�ضا�ش غاز ثاين اأك�ضيد الكربون .. كما اأن وجودها له تاأثري 

على التغريات املناخية والبيئة.

مغادرة مبكرة ملوظفات الهيئة مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة

رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي ومديرها العام باالإنابة يهنئان املوظفات  م�شيدين باإ�شهامهّن يف تطوير االأداء

اعلن عن ترقية للموظف املتميز يف اأربع جولت على مدار العام

مدير عام حماكم دبي يكرم املتميزين �شمن مبادرة “ جنوم التميز” للربع الرابع 2016

•• اأبوظبي-الفجر:

م�ضلح  علي  عبداهلل  �ضعادة  وجه 
ادارة  االأح��ب��اب��ي رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي كلمة 
وجمموعة  الهيئة  موظفات  اىل 
احتفال  مب��ن��ا���ض��ب��ة  ����ض���رك���ات���ه���ا، 
قال  العاملي  امل��راأة  باليوم  الدولة 
ال��ي��وم  اأن  ه���ذا  ف��ي��ه��ا:  ي�ضعدين 
التقدير  خال�ش  عن  اأع��رب  لُكنَّ 
ل��ل��دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه موظفات 
ه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب����و ظبي 
تعزيز  يف  ���ض��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
م�ضرية عمل قطاع املاء والكهرباء 
يف االإم������ارة، ح��ي��ث اأ���ض��ه��م��ت منذ 
مالمح  ر���ض��م  يف  الهيئة  تاأ�ضي�ش 

يوما لتكرميها ، فقد جعلت دولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
النه�ضة  يف  اأ�ضا�ضيا  �ضريكا  امل��راأة 
تن�ضئة  املجتمع  وتطوير  والبناء 
ا�ضتيعاب  ع��ل��ى  ق�����ادر  واٍع  ج���ي���ٍل 
وامل�ضتقبلية  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
ل���ل���دول���ة، ف���اأع���ط���ت ك����ل واح�����دة 
االهتمام  واأول��ت��ه��ا  ال��ث��ق��ة،  منهن 
وال����ت����ق����دي����ر، وم����ه����دت اأم���ام���ه���ا 
ا،  ال�ضبيل ووقفت اإىل جانبها ) اأُمَّ
: معلمة، وطبيبة،  وابنًة  وزوج��ة 
وممر�ضًة، ومهند�ضة، وربَّة بيت “ 
حتى ارتقت يف املنا�ضب الوزارية 
واالإداري�����������ة ال��ع��ل��ي��ا يف ال����دول����ة، 
 وق��ام��ت ب��واج��ب��ات��ه��ا خ��ري ق��ي��ام . 
�ضعادته  وج���ه  كلمته  خ��ت��ام   ويف 

نائب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  نهيان 
امل�ضلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش 
االإماراتية  املراأة  اأبوظبي، فكانت 
يف  ل��ه  وم������ضاندا  للرجل  ��ن��وا  ���ضُ
م�ضاف  اإىل  ب��ال��دول��ة  ال��و���ض��ول 
جانب  اإىل  امل���ت���ق���دم���ة،  ال�������دول 
ت���ول���ي���ه���ا ال����ع����دي����د م����ن امل����واق����ع 
واقتدار.  ك��ف��اءة  ب��ك��ل   ال��ق��ي��ادي��ة 

من  بد  وال  اأن��ه  �ضعادته   واأ�ضاف 
احلثيثة  اجل���ه���ود  اإىل  االإ�����ض����ارة 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة، 
ر  حاكم دبي حفظه اهلل الذي �ضخَّ
امل�����وارد احل��ك��وم��ي��ة ل��دع��م امل����راأة 

االأداء،  وتطوير  املوؤ�ض�ضي،  العمل 
وكان لها دور بارز يف حتقيق املكانة 
الهيئة  ب��ل��غ��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل���رم���وق���ة 
الدولة. موؤ�ض�ضات  م�ضتوى   على 

 وق��������ال ����ض���ع���ادت���ه ل���ق���د ت���ع���ددت 
اإجن���ازات امل��راأة يف دول��ة االإمارات 
من  فتمكنت  امل���ج���االت،  ك��اف��ة  يف 
املغفور  ع��ه��د  ال��ك��ث��ري يف  حت��ق��ي��ق 
ب������اإذن اهلل ال�����ض��ي��خ زاي�����د بن  ل���ه 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
االإ�ضهام  م�ضرية  ووا�ضلت  ثراه” 
�ضاحب  ق��ي��ادة  حت��ت  النه�ضة  يف 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  واأخ����ي����ه  اهلل” 
ال�������ض���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي��������د اآل 

والعرفان  ال�����ض��ك��ر  اآي�����ات  اأ���ض��م��ى 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  اإىل  واالم���ت���ن���ان 
فاطمة بنت مبارك ) اأم االمارات( 
حفظها اهلل،  واإىل كافة موظفات 
ه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب����و ظبي 
وجم���م���وع���ة ����ض���رك���ات���ه���ا وامل�������راأة 
اأن  اهلل  االإماراتية عموما،  داعيا 
ويوفقها  االإم�����ارات  بنت  يحفظ 
مل���ا ف��ي��ه خ��دم��ة ال���وط���ن يف كافة 

املجاالت. 
الدكتور  �ضعادة  وج��ه  جانبه  م��ن 
���ض��ي��ف ���ض��ال��ح ال�����ض��ي��ع��ري مدير 
عام الهيئة باالإنابة ر�ضالة ن�ضية 
الهيئة  م���وظ���ف���ات  ج���م���ي���ع  اىل 
فيها  تقدم  �ضركاتها  وجمموعة 
الذي  ل��ل��دور  والتقدير  بالتحية 

جناحها،  �ضبل  وتوفري  ومتكينها 
الإمي���ان���ه امل��ط��ل��ق ب��اال���ض��ت��ث��م��ار يف 
الب�ضري، حيث حققت  املال  راأ���ش 
امل������راأة االإم���ارات���ي���ة ب��ف�����ض��ل هذه 
اجل��ه��ود ال��ع��دي��د م��ن االإجن����ازات 
ال��ت��ي تفوقت  امل��ت��م��ي��زة  ال��ن��وع��ي��ة 
 بها على الكثري من ن�ضاء العامل.

التحية  ب��واف��ر  ���ض��ع��ادت��ه   وتقدم 
ال�ضيخة  �ضمو  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك ل���دوره���ا 
ال��ك��ب��ري يف دع����م م�����ض��رية امل�����راأة 
االإماراتية، مما كان له بالغ االأثر 
يف بناء قدرات املراأة وتفعيل دورها 
يف املجتمع بجانب الرجل الإكمال 
واإذا  ال�����ض��ام��ل��ة،  التنمية  م�����ض��رية 
للمراأة  �ش  خ�ضّ ق��د  ال��ع��امل  ك��ان 

•• دبي-الفجر:

حت��ر���ش حم��اك��م دب��ي على تكرمي 
���ض��م��ن مبادرة  وذل����ك  امل��ت��م��ي��زي��ن، 
منطلق  م���ن  التميز”  جن����وم   “
اأ�ضحاب  تكرمي  يف  ا�ضرتاتيجيتها 
التميز واالإبداع واالبتكار يف العمل، 
الذي اأر�ضى دعائمه �ضاحب ال�ضمو 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، يف 
�ضبيل الو�ضول اإىل حكومة �ضبَّاقة 
الفرد  ح��اج��ات  تلبية  يف  وم��ب��دع��ة 

واملجتمع بحلول العام 2021.
ط������ار�������ش عيد  �����ض����ع����ادة  و�������ض������رح 
دبي،  املن�ضوري مدير عام حماكم 
للربع  التميز  تكرم جنوم  يف حفل 
الرابع 2016، عن ترقية املوظف 
ال��ت��م��ي��ز خالل  ي�����ض��ت��م��ر يف  ال�����ذي 
العام،  م�����دار  ع��ل��ى  ج�����والت  اأرب������ع 
تقديراً  ي��اأت��ي  التكرمي  اأن  م��وؤك��داً 
جلهودهم املتميزة التي يبذلونها، 
الرئي�ضة  الدعامة  الأنهم يعتربون 
ال�����دائ�����رة،  حت�������ض���ده  جن������اح  الأي 
ال��ت��ي مت��ك��ن امل��ح��اك��م م���ن ال�ضري 
القائم  ال��ت��م��ي��َز  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ق���دم���اً 
البيئة  ول��ت��ع��زي��ز  االب���ت���ك���ار،  ع��ل��ى 
ال��داخ��ل��ي��ة امل��ح��ف��زة ع��ل��ى االإب�����داع 
نافذة  ع��دال��ة  لتحقيق  وال��ت��م��ي��ز، 
وتقدمي  وال�ضرعة،  بالدقة  تت�ضم 
الو�ضول  مي�ضرة  ق�ضائية  خدمات 

للجميع.  

خدمات  ادارة  من  الزعابي  وهناء 
الق�ضايا، وبدر الزرعوين من ادارة 
خدمات الق�ضايا، ومرمي العامري 
وعن  املتعاملني،  ا�ضعاد  ادارة  م��ن 
امل��ح��ا���ض��ب��ني مت تكرمي  ف��ئ��ة جن���م 
يعقوب  ورقية  نعمان،  علي  فهيمة 
وعن  التنفيذ،  ادارة  من  امل��رزوق��ي 
فئة امل�ضتخدم املتميز حممد غالم 
دروي���������ش، وع���ب���دال���رح���ي���م حممد 
زارعي،  حممد  وم�ضطفى  ب�ضري، 
ال�ضوؤون  ادارة  �ضريف من  وحممد 
املالية واالإدارية. وقد �ضملت فئات 
جنم   2016 الرابع  لربع  التميز 
���ض��ع��ي��دان ن�ضيب  ����ض���ارة  ال�����ض��ع��ادة 
الق�ضايا،  خ����دم����ات  ادارة  م����ن 
وع����ب����دال����رح����م����ن حم���م���د اأح���م���د 
الفرع  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ادارة  م���ن 
الرئي�ضي، واأ�ضامة اأحمد من ادارة 
التنفيذ، واأمينة البلو�ضي من ادارة 
البلو�ضي  وكلثوم  املدنية،  الق�ضايا 
من ادارة ال�ضوؤون املالية واالإدارية، 
واآمنة ال�ضحي، و�ضمرية مفتاح من 
ادارة امل��وارد الب�ضرية،  وربيع علي 
رب��ي��ع ف��رع ال��رب���ض��اء م���ول، وعبيد 
فرع  ال��ع��دل  الكاتب  حممد  ح�ضن 
ابراهيم ح�ضن من  حتا، وخديجة 
الدائرة  ف��رع  ال��ع��دل  الكاتب  ادارة 
اجل�ضمي  وم���ن���ال  االق���ت�������ض���ادي���ة، 
الكاتب العدل فرع الطوار، وعفراء 
ها�ضم الكاتب العدل فرع الرب�ضاء، 
واأم������ل ال�����ض��وي��دي ف����رع االأح������وال 

ال�ضخ�ضية.

عبدالرحيم،  �ضارة  املتميز  العدل 
ع��ب��ي��د ح�ضن  اجل���ن���اح���ي،  اأح����م����د 
العدل  ال��ك��ات��ب  حم��م��د، وع��ن فئة 
املرزوقي،  اأح���م���د  حم��م��د  امل��ت��م��ي��ز 
ابراهيم  امل���ع���م���ري،  ���ض��ي��ف  م��اج��د 
ار�ضيف  ك��ات��ب  فئة  وع��ن  الكعبي. 
امل��ت��م��ي��ز ي��و���ض��ف اأحمد  ال���ك���رتوين 
وموزة  ح�ضني،  وفاطمة  البلو�ضي، 
خدمات  ادارة  م��ن  امل��ه��ريي  ع��اب��د 
اأحكام  موثق  فئة  وع��ن  الق�ضايا، 
ادارة  م��ن  م�ضبح  �ضيخة  ق�ضائية 
ال���ق�������ض���اي���ا، وع������ن فئة  خ����دم����ات 
جن��م م��رك��ز االت�����ض��ال  “ مت دمج 
ويرجى  طيب،  وفالك  رد  الفئتني 
من  ال�ضبو�ضي  م���رمي  االت�ضال” 
فالمرزي  ورا�����ض����د  االإ����ض���ت���ئ���ن���اف، 
ال�ضخ�ضية،  االأح������وال  ادارة  م���ن 

اإىل  واال���ض��ت��ب��اق  للمبادرة  املحاكم 
خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وال��ت��ف��اع��ل مع 

احتياجاتهم.
وق��د ك��رم م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي 
جنوم التميز عن فئة مقدم اخلدمة 
املتميز، كاًل من حممد ا�ضحاق من 
وبدر  ال�ضخ�ضية،  االأح����وال  ادارة 
����ض���ال���ح احل������ل، وف���اط���م���ة حممد 
�ضالح،  حم��م��د  وح��ل��ي��م��ة  ب��خ��ي��ت، 
واأمينة ك��رم، وم��وزة امل��رزوق��ي من 
فئة  وع��ن  الق�ضايا،  خدمات  ادارة 
ادارة الق�ضايا  املتميز يف  اأمني �ضر 
�ضليمان،  امل��ه��دي  حم��م��د  امل��دن��ي��ة، 
وحم�����م�����د ع����ب����دال����رح����م����ن ع���ل���ي، 
وع��ائ�����ض��ة ع��ب��ده احل����اج، وع���ن فئة 
ماريا  التنفيذ  ادارة  يف  �ضر  اأم���ني 
حم��م��د ����ض���ال���ح، وع����ن ف��ئ��ة اأم���ني 

مدير  عبدالرحمن  حممد  واأ���ض��ار 
وا�ضت�ضراف  اال�ضرتاتيجية  ادارة 
امل�ضتقبل مبحاكم دبي، اأن برنامج 
حماكم  اإلتزام  يوؤكد  التميز  جنوم 
توجيهات  وف������ق  ب���ال���ع���م���ل  دب������ي 
القيادة الر�ضيدة يف حتقيق التميز 
الربنامج  اأن  الف���ت���اً  احل���ك���وم���ي، 
املوظفني على  ت�ضجيع  اإىل  يهدف 
االإب���������داع، وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى بذل 
املهام  اأداء  يف  ال��ق�����ض��وى  اجل���ه���ود 
ب�ضكل يومي، ورفع م�ضتوى الوالء 
الوعي  ن�ضر  اإىل  كذلك  املوؤ�ض�ضي، 
بني كل الوحدات التنظيمية للعمل 
من اأجل اإ�ضعاد املتعاملني وت�ضهيل 
خدماتهم، واحلث على ا�ضتمرارية 
جميع  ثقة  لتعزيز  االأداء  تطوير 
موظفي  وت�������ض���ج���ي���ع  امل����ع����ن����ي����ني، 

ال�ضخ�ضية،  االأح���وال  ادارة  يف  �ضر 
ال��ف��ال���ض��ي، را����ض���د �ضامل  ل��ط��ي��ف��ة 
مو�ضى،  عبدهلل  مو�ضى  امل��دح��اين، 

�ضيف اأحمد البلو�ضي.
التنفيذ  م���اأم���ور  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا 
حممد  التنفيذ،  اإدارة  من  املتميز 
ب�����ه�����اء ال������دي������ن ن����ع����م����ان، اأح����م����د 
ي��اق��وت �ضاملني،  ���ض��امل  امل��ن�����ض��وري، 
وع������ن ف���ئ���ة امل���ع���ل���ن امل���ت���م���ي���ز من 
خمي�ش  ال��ق�����ض��اي��ا،  خ��دم��ات  ادارة 
ال��ف��ال���ض��ي، اأح��م��د ال�����ض��ح��ي، وعن 
م�ضلح االأحوال ال�ضخ�ضية املتميز، 
���ض��ري��ف��ة دروي�������ش حم��م��د، يو�ضف 
وعن  ظفر،  حممد  �ضيد  ال�ضياح، 
الودية  الت�ضوية  فئة م�ضلح مركز 
ويا�ضر  حم����م����د،  اأمي�������ن  امل���ت���م���ي���ز 
الكاتب  م��وث��ق  فئة  وع��ن  حم�ضن، 

يقمن به يف خدمة دولة االإمارات 
العربية املتحدة .

وقال �ضعادته باملنا�ضبة : فقد كانت 
املراأة االإماراتية مثاال يحتذى يف 
ال���ب���ذل وال��ع��ط��اء وال��ت�����ض��ح��ي��ة و 
خ��دم��ة ال��وط��ن م��ن��ذ ب��داي��ة عهد 
االحتاد اإىل وقتنا احلايل ، اإدراكا 
منا الأهمية دور املراأة يف التوجيه 
ال�������ض���ل���ي���م ل����الأج����ي����ال وامل�������ض���ورة 

للمجتمع،  ال�����ض��ادق��ة  املُ��خ��ل�����ض��ة 
م�ضيفا �ضعادته... كل الفخر بك 
اأختي املراأة  اآي��ات ال�ضكر لك  وكل 
العاملي ويف كل يوم  امل���راأة  ي��وم  يف 
�ضعادته  وج��ه  املنا�ضبة  وب��ه��ذه   ..
موظفات  م�����غ�����ادرة  ب���اإم���ك���ان���ي���ة 
مقر  �ضركاتها  وجمموعة  الهيئة 
الفعلي  املوعد  قبل  مبكرا  العمل 

للمغادرة ب�ضاعة واحدة. 

ن�شائية اأم القيوين تنظم ملتقى املراأة الثالث
•• ام القيوين-وام: 

بنت  م��رمي  ال�ضيخة  رعاية  حتت  القيوين  ب��اأم  الن�ضائية  اجلمعية  نظمت 
رئي�ضة  العام  الن�ضائي  لالحتاد  العليا  اللجان  رئي�ضة  املعال  را�ضد  بن  علي 
اجلمعية الن�ضائية يف اأم القيوين ملتقى املراأة الثالث حتت �ضعار املراأة طاقة 
وانطالقة وذلك �ضمن فعاليات اليوم العاملي للمراأة الذي ي�ضادف الثامن 

من �ضهر مار�ش.
الثقافة وتنمية  اأقيم بقاعة املحا�ضرات مبركز وزارة  امللتقى - الذي  وبداأ 
املعرفة وح�ضره عدد كبري من ال�ضيدات يف املوؤ�ض�ضات احلكومية باأم القيوين 
�� بكلمة عائ�ضة �ضعيد التالي مديرة اجلمعية الن�ضائية باأم القيوين القتها 
التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  فيها  ال�ضريعي حيث رفعت  نيابة عنها فاطمة عبيد 
والتربيكات اإىل �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي 
االأعلى  املجل�ش  رئي�ضة  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى  الرئي�ضة  العام 
..م�ضيدة  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  االم��ارات  اأم  والطفولة  لالأمومة 

بدعم �ضموها للمراأة على ال�ضعيدين املحلي والعاملي.
وقالت اإن املراأة يف االإمارات حمظوظة بدعم اأم االإمارات فهي القدوة لكل 
ن�ضاء الدولة يف �ضربها ووقوفها جنباً اإىل جنب مع الرجل يف كل املواقف 
لبناء دولة اأ�ضبحنا ُنفاخر بها بني االأمم وقد كانت والتزال اليد احلانية 
وامل�ضجعة والداعمة واملحفزة لكل اإماراتية وعربية على التمكني واالإبداع 
والتفوق والتميز واكت�ضاب ثقة اجلميع ويف كل املجاالت العلمية والعملية.

يف  للمراأة  الر�ضيدة  القيادة  دع��م  من  النابع  املوؤ�ض�ضي  الدعم  ان  وا�ضافت 
جميع املجاالت ويف كل املحافل وتقديرهم الدائم لها هو اأ�ضا�ش متيز املراأة 

االإماراتية.
وا�ضارت اىل رعاية واهتمام قيادة دولة االإمارات باملراأة وتقدمي كل العون 
لتمكينها يف املجتمع منذ بداية عهد االحتاد اإىل وقتنا احلايل وهو ما يعد 
ا�ضت�ضرافا للم�ضتقبل ولبناء جمتمع اآمن وحماط برعاية اأ�ضرية و�ضحية 
ال�ضليم لالأجيال  التوجيه  امل��راأة يف  دور  واإدراك الأهمية  وتعليمية متميزة 

القادمة.
اأعقب ذلك ور�ضة عمل حول ايجابية و �ضعادة املراأة قدمتها اال�ضتاذة خديجة 
احمد اآل مالك عر�ضت فيها ورقتي عمل بعنوان ابجديات النجاح و ال�ضعادة 
والطاقة االيجابية ركزت حماورها على اأهم الطرق التي ت�ضاهم يف �ضعادة 
اجلمعية  بتكرمي مديرة  امللتقى  واختتم  االإيجابية.  ال��روح  ومنحها  امل��راأة 
الن�ضائية للمحا�ضرة خديجة اآل مالك ومركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

و�ضركة ابوظبي لالإعالم تلفزيون ابوظبي .
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح موؤمتر دمج وتدري�ش ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�شة باملدار�ش العادية 

•• دبي -وام: 

افتتح �ضعادة مريزا ال�ضايغ ع�ضو جمل�ش امناء هيئة اآل مكتوم اخلريية 
مدير مكتب �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم فعاليات موؤمتر دمج 
الذي  العادية  باملدار�ش  اخلا�ضة  الرتبوية  االحتياجات  ذوي  وتدري�ش 
اآل مكتوم اخلريية يف  اإ�ضارة لال�ضت�ضارات برعايه هيئة  تنظمه موؤ�ض�ضة 

فندق جود باال�ش بدبي مب�ضاركة وزارة الرتبية والتعليم.
االحتادي  الوطني  املجل�ش  ع�ضو  الرحومي  حمد  �ضعادة  املوؤمتر  ح�ضر 
مقرر جلنة �ضوؤون التعليم والثقافة وال�ضباب والريا�ضة واالإعالم باملجل�ش 

و�ضعادة الدكتورة منى البحر املديرة التنفيذيه ملوؤ�ض�ضه اجلليلة.
ي�ضارك يف املوؤمتر خمت�ضني من 20 مدر�ضة مبختلف املناطق التعليمية 
ومدينة ال�ضارقة للخدمات االن�ضانية وموؤ�ض�ضة زايد للرعاية االن�ضانية 

وجمعية االمارات ملتالزمة داون وهيئة اآل مكتوم اخلريية.
والقى �ضعادة مريزا ال�ضايغ كلمة اكد فيها اهمية مو�ضوع املوؤمتر والذي 
ي�ضتحق الرتكيز عليه خا�ضة وهو يهتم ب�ضريحة مهمة من �ضرائح املجتمع 
..م�ضريا اىل ان دولة االمارات �ضباقة يف االهتمام بهذه ال�ضريحة. وا�ضاد 
وزير  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  باهتمام 
املالية راعى هيئة اآل مكتوم اخلرييه �ضخ�ضيا بذوي االحتياجات اخلا�ضة 
وتوجيهات �ضموه للهيئة بدعم خا�ش لال�ضر املواطنة التي لديها طفل 
لديها طالبة جامعية  التي  اال�ضر  ودعم  االحتياجات اخلا�ضة  ذوي  من 

وطفل من ذوي االحتياجات اخلا�ضة.
االحتياجات  ب��ذوي  وباهتمامها  مكتوم اخلريية  اآل  هيئة  بحر�ش  ون��وه 
جمعيات  خ��الل  من  والتعليمي  االن�ضاين  دوره��ا  من  انطالقا  اخلا�ضة 
توعية  وجمعية  اجلليلة  وموؤ�ض�ضة  امل�ضاعر  كمركز  الفئة  بهذه  معنية 

لذوي  �ضعيد  ب��ن  را���ض��د  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  وم��رك��ز  االح����داث  ورع��اي��ة 
بذوى  الهيئة  اهتمام  حلقة  يكمل  ال��ذي  حتا  يف  اخلا�ضة  االحتياجات 

االحتياجات اخلا�ضة من عالج ورعاية وخدمات لهذه ال�ضريحة.
اإبراهيم  الدكتور  اليوم االول للموؤمتر الذي ي�ضتمر يومني  وحتدث يف 
الرتبية  بق�ضم  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  العثمان  الرباهيم  عثمان  بن  عبداهلل  بن 
اخل��ا���ض��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود ع���ن واق����ع ومم���ار����ض���ات ال���دم���ج لذوي 
االحتياجات الرتبوية اخلا�ضة متناوال خ�ضائ�ش مدار�ش الدمج ال�ضامل 
ومربرات الدمج ال�ضامل. وحتدث الدكتور حممد على مفرح القحطانى 
اأ�ضتاذ م�ضاعد بق�ضم الرتبية اخلا�ضة وم�ضت�ضار ومدير تنفيذي م�ضاعد 
بجامعة  االع��اق��ة  ذوي  اال�ضخا�ش  خلدمة  ال�ضامل  الو�ضول  لربنامج 
لذوى  ال�ضامل  الدمج  ميدان  فى  احلديثة  التوجهات  عن  �ضعود  امللك 
االحتياجات الرتبوية اخلا�ضة م�ضريا اىل ان ق�ضية دمج ذوى االعاقة 

مع اقرانهم العاديني فى مدار�ش التعليم العام متثل احد اهم الق�ضايا 
الرتبوية املعا�ضرة والتى ترى ان التالميذ ذوى االعاقة ا�ضوياء وميكن 
ا�ضوة  منهم  الطبيعى  ال�ضلوك  لتوقع  العاديني  زمالئهم  م��ع  دجمهم 

ب�ضلوك التالميذ العاديني.
كما حتدثت الدكتورة اميان �ضديق اأ�ضتاذة جامعية بجامعة االإ�ضكندرية 
االحتياجات اخلا�ضة عن  ذوي  الطفل وجم��ال  تربية  وباحثة يف جمال 
االحتياجات  ذوى  الطالب  نحو  ال��ع��ادى  ال�ضف  معلم  اجت��اه��ات  تعديل 
مهمتها  اخلا�ضة  الرتبية  اق�ضام  ان�ضاء  فى  بالتو�ضع  واو���ض��ت  اخلا�ضة 

اعداد معلمى الرتبية اخلا�ضة لفئات االعاقة املتنوعة.
�ضديق  امي���ان  ال��دك��ت��ورة  فيها  ح��ا���ض��رت  االوىل  العمل  ور���ض��ه  وع��ق��دت 
االحتياجات  ذوى  بالطالب  االه��ت��م��ام  لكيفية  عمليا  تطبيقا  وق��دم��ت 

اخلا�ضة وتخطيط الدر�ش وفقا ملبداأ الفروق الفردية.

بلدية مدينة اأبوظبي تثقف موظفيها ب�شاأن منظومة التميز احلكومي للعام 2017
•• اأبوظبي-الفجر:

ورائها  من  ت�ضتهدف  تخ�ض�ضية  عمل  ور�ضة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
 2017 لعام  احلكومي  التميز  منظومة  حم��اور  ب�ضاأن  موظفيها  تثقيف 

�ضمن خطتها التوعوية ال�ضنوية لن�ضر ثقافة التميز .
البلدية  ال�ضوؤون  ل��دائ��رة  العام  التوجه  مع  من�ضجمة  الور�ضة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
بني  التميز  ثقافة  تعزيز  اإىل  وال��رام��ي  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وال��ن��ق��ل- 
ب��االأداء وتقدمي خدمات ح�ضارية حتقق  امل�ضتمر  املوظفني بهدف االرتقاء 
تطلعات املتعاملني واملجتمع وال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني ، كما تعرب عن التزام 
البلدية بقيم التميز التي ر�ضختها حكومة اأبوظبي الر�ضيدة والداعية اإىل 
اأهمية وحتمية التطوير امل�ضتمر يف اأداء املوؤ�ض�ضات احلكومية بال�ضكل الذي 
يحقق حماور خطة اأبوظبي ال�ضاملة 2030 ، والعمل من اأجل ا�ضتخدام 
تقدمي  �ضاأنها  من  التي  البدائل  اأح��دث  وط��رح  الو�ضائل  اأف�ضل  وا�ضتثمار 

خدمات متكاملة ومتميزة .
واأو�ضحت الور�ضة اأن منظومة التميز احلكومي – اأبوظبي تنق�ضم اإىل ثالث 
املوؤ�ض�ضية ،واالبتكار والتي  حماور رئي�ضية وهي: حتقيق الروؤية ،واملمكنات 
خطة  وتدعم  احلكومة  متطلبات  تواكب  رئي�ضاً  معياراً   12 على  حتتوي 
والتوطني  والعاملون،  الذكية،  واحلكومة  اخلدمات،  تقدمي  منها  اأبوظبي 

اجلائزة  هيكل  وي�ضم  امل�ضتقبل،  ا�ضت�ضراف  معيار  اإىل  باالإ�ضافة   ، وغريها 
24 جائزة تراعي التنوع يف طبيعة عمل اجلهات احلكومية وتلبي اأهداف 
امل��ج��االت، ومتثل  كافة  ال��ري��ادة يف  دع��م حتقيق  للتميز يف  اأبوظبي  برنامج 
منظومة التميز احلكومي نقلة نوعية يف العمل احلكومي من خالل متكني 
اجلهات احلكومية من حتقيق متطلبات وتوقعات املجتمع يف احل�ضول على 
املختلفة  املجاالت  احلكومية يف  التوجهات  ودعم  متميزة  خدمات حكومية 
تراعي  كما  تناف�ضية.  م��ي��زة  ل��الإم��ارة  يحقق  مب��ا  االب��ت��ك��ار  جم��ال  �ضيما  ال 
منظومة التميز االختالف واخل�ضو�ضية يف طبيعة عمل اجلهات احلكومية 
اأوزان املعايري اخلا�ضة بها والأدائها بكفاءة وفاعلية من  من خالل حتديد 
خالل اال�ضتخدام االأمثل للموارد وال�ضعي امل�ضتمر للتعلم والتطوير. وتركز 
اأداء اجلهة ملهامها الرئي�ضية ومتطلبات احلكومة مع تبيان  املنظومة على 

الرتابط والتكامل وحتقيق اجلهة لنتائجها.
وتتوافق منظومة التميز احلكومي- اأبوظبي مع منظومة التميز احلكومي 
- اجليل الرابع املعمول به يف احلكومة االحتادية لدولة االإم��ارات العربية 
املتحدة مع االأخذ بعني االهتمام متطلبات حكومة اأبوظبي. و حتقيق خطة 
اأبوظبي والرتكيز على النتائج وربط االأداء باجلائزة، وتويل عناية بالنتائج 
واجناز  املعتمدة  واملوؤ�ضرات  الرئي�ضية  ملهامها  اجلهة  اأداء  قيا�ش  من خالل 

متطلبات احلكومة.

�سمن مبادرة عطاء المارات

م�شت�شفى راأ�ش اخليمة يطلق خميم فح�ش العني جمانا 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

راأ�����ش  م�ضت�ضفى  م���ب���ادرة  ق��دم��ت 
املجتمعية  ع��ي��ن��ي  ن��ظ��ر  اخل��ي��م��ة 
ف����ح���������ش ال�����ع�����ي�����ون الأك����������ر من 
16،000 من �ضكان راأ�ش اخليمة 
خميم  اط���الق  امل�ضت�ضفى  واأع��ل��ن 
ملر�ش  جماين  تخ�ض�ضي  لفح�ش 
اجللوكوما العاملي،اعتبارا من يوم 
ال�ضبت، 11 مار�ش 2017 خالل 
الفرتة من 09:00 حتى 5:00 
مل�ضت�ضفى  التابع  العناية  مركز  يف 

راأ�ش اخليمة . 
وي��ع��ك�����ش امل��خ��ي��م ج���ه���ود م���ب���ادرة 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  العطاء 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث ي��رك��ز ع��ل��ى ب�ضكل 
العيون  اأم������را�������ش  ع���ل���ى  خ����ا�����ش 
امل����رت����ب����ط����ة مب�����ر������ش ال�������ض���ك���ري 
للعيون،  جم��اين  اختبار  و�ضيوفر 
�ضغط  ق��ي��ا���ش  اأو  ال��ت��وت��ر  ق��ي��ا���ش 
اجللوكوما  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  ال��ع��ني 
)وهي اأمرا�ش العيون التي ميكن 
اأن ت�ضبب العمى عن طريق اتالف 
والت�ضوير  العني(،  خلف  الع�ضب 
م�ضاكل  وع���الج  الإي���ج���اد  ال�ضبكي 
من  ال�ضبكية  اع��ت��الل  مثل  العني 
جنبا  البقعي  وال�ضمور  ال�ضكري 
اإىل جنب مع ا�ضت�ضارة جمانية مع 

متخ�ض�ش ب�ضبكية العني.
اأحد  امل��وؤث��ر  ال�ضكري  م��ر���ش  يعد 
االأ����ض���ب���اب ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل��ل��ع��م��ى يف 
اعتالل  يف  يت�ضبب  ل��ك��ن��ه  ال��ع��امل 
ال�ضرر  ي��ح��دث  بالتايل  ال�ضبكية 

ال����ت����دري����ج����ي ل�������ض���ب���ك���ي���ة ال����ع����ني، 
وال��ب��ط��ان��ة احل�����ض��ا���ض��ة ل��ل�����ض��وء يف 
اجل�����زء اخل��ل��ف��ي م���ن ال���ع���ني وهو 
الب�ضر  ي����ه����دد  خ���ط���ري  م����ر�����ش 

مرتبط مبر�ش ال�ضكري.
جاين،  حم��ي��ط  ال��دك��ت��ور  بح�ضب 
ط��ب��ي��ب ال���ع���ي���ون ال��ت��خ�����ض�����ض��ي يف 
م�����ض��ت�����ض��ف��ى راأ���������ش اخل���ي���م���ة فان 
اأكر عر�ضة  ال�ضكري هم  مر�ضى 
جميع  نن�ضح  لهذا  الروؤية  مل�ضاكل 
اإجراء  ال�ضكري  مبر�ش  امل�ضابني 
واحدة  م��رة  للعني  �ضامل  فح�ش 
على االأقل يف ال�ضنة مر�ش العني 
اأي�ضا  ي�����ض��ع  ب��ال�����ض��ك��ري  امل��رت��ب��ط 
تطوير  خلطر  املعر�ضني  املر�ضى 

اإعتام عد�ضة العني والزرق .
م��ن خ���الل ه���ذا ال��ربن��ام��ج، يقوم 
توعية  حمالت  باإجراء  امل�ضت�ضفى 
وف��ح�����ش م�����ض��ت��م��ر وك�����ض��ف مبكر 
ع��ن اأم��را���ش ال��ع��ي��ون ال��ت��ي ميكن 
اأن توؤدي اإىل العمى اأو غريها من 

امل�ضاكل خطرية يف العني.
وت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن ما يقرب 
امل�ضابني  م���ن  امل���ائ���ة  يف   86 م���ن 
ال�ضكري  م�����ن  االأول  ب����ال����ن����وع 
باعتالل  ل���الإ����ض���اب���ة  م��ع��ر���ض��ون 
من  امل��ائ��ة  يف   33 بينما  ال�ضبكية 
امل�ضابني بالنوع الثاين �ضي�ضابون 
ب��ه ب��ال��ت��اأك��ي��د. وم���ع ذل����ك، م��ا هو 
ي��ق��رب من  اأن م��ا  خطري حقا ه��و 
ثلث هوؤالء النا�ش ال يدركون هذا 
امل��ر���ش ال��ذي ميكن ال��وق��اي��ة منه 

مع التدخل املبكر.
قال الدكتور ر�ضا �ضديقي، املدير 
اخليمة  راأ���ش  مل�ضت�ضفى  التنفيذي 
احلوادث  ح��ول  الوعي  خلق  نريد 
العني  اأم������را�������ش  م�����ن  ال���ع���ال���ي���ة 
املرتبطة مبر�ش ال�ضكري. ونظرا 
�ضكان  بني  املر�ش  ارتفاع  النت�ضار 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
اأع��ت��ق��د اأن����ه م���ن االأه��م��ي��ة مبكان 

وتبيان  التعقيدات  حول  تثقيفهم 
والتدخل  الك�ضف  ان  كيفية  لهم 
عك�ش  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  املبكر 
على  وع���الوة  العملية.  اإب��ط��اء  اأو 
ذل�����ك، م���ن خ����الل ب���رن���ام���ج نظر 
عيني نتمنى حلديد احلاالت التي 
يحتاج فيها ال�ضكان اىل املزيد من 
العمى  مل��ن��ع  وذل���ك  للعني  ال��ع��الج 
وال���وق���اي���ة م��ن��ه. م���ن خ���الل هذه 
املبادرات نريد امل�ضاهمة يف املجتمع 

بطريقتنا املتوا�ضعة.
واأ�ضاف الدكتور ر�ضا لطاملا حتدد 
دولة االإمارات العربية املتحدة عام 
2017 عاما للعطاء، فان برنامج 
مر�ش  م��ن  وال��وق��اي��ة  عيني  نظر 
االجتاه  ه��ذا  يف  مي�ضي  ال�ضكري 
عرب  ال�ضكري  حماربة  خ��الل  من 
اط����الق جم��م��وع��ة م���ن امل���ب���ادرات 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 

الق�ضية .

يف اإطار تعزيز التوا�سل املجتمعي
املجل�ش الوطني االحتادي ينظم براأ�ش اخليمة احللقة 

النقا�شية الثالثة عن الواقع والتحديات يف التعليم 
 •• راأ�ض اخليمة – الفجر

وال�ضباب  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ض���وؤون  ن��ظ��م��ت جل��ن��ة 
والريا�ضة واالإعالم باملجل�ش الوطني االحتادي م�ضاء 
اأم�ش الثالثاء املوافق 7 مار�ش 2017 يف مركز وزارة 
راأ�ش  ب��اإم��ارة  امل�ض�رح(  )قاعة  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
)الواقع  ب��ع��ن��وان  الثالثة  النقا�ضية  احللقة  اخل��ي��م��ة، 
اللجنة  اإط��ار خطة  التعليم(، وذل��ك يف  والتحديات يف 

ملناق�ضة مو�ضوع )�ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم(.
�ضارك يف احللقة �ضعادة ناعمة عبداهلل ال�ضرهان رئي�ش 
اللجنة و�ضعادة كل من: حمد الرحومي مقرر اللجنة 
، وعائ�ضة بن �ضمنوه واأحمد النعيمي وحممد الكتبي 
اأع�ضاء اللجنة، كما ح�ضرها عدد من اأع�ضاء املجل�ش 
ال��وط��ن��ي االحت������ادي وم��ع��ل��م��ني وم��ع��ل��م��ات واإداري������ني 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الرتبوي  امليدان  يف  عاملني 
واأولياء  وطالبات  وطلبة  التعليمي،  بال�ضاأن  ومهتمني 
واملثقفني،  االإعالميني  من  عدد  اإىل  باالإ�ضافة  اأم��ور، 
وما  ومقرتحاتهم  اآرائهم  بطرح  احللقة  خالل  قاموا 
يواجههم من حتديات يف امليدان الرتبوي اأمام اأع�ضاء 

اللجنة.
وتف�ضيال قالت �ضعادة ناعمة عبداهلل ال�ضرهان رئي�ش 
اللجنة  تنظمها  التي  النقا�ضية  احللقات  اإن  اللجنة 
تعزيز  عرب  متميز  برملاين  اأداء  تقدمي  اإط��ار  يف  تاأتي 
واالرتقاء  املعايري،  اأف�ضل  وف��ق  الت�ضريعية  املنظومة 
روؤية  الرقابي للمجل�ش مبا ي�ضاهم يف حتقيق  بالدور 
املجتمعية  وامل�����ض��ارك��ة  ال��ت��وا���ض��ل  وت��ع��زي��ز  االإم�������ارات، 
املجل�ش،  الداخلية الأجهزة  القدرات  الفاعلة، وتطوير 

مبا ي�ضاهم بفعالية يف حتقيق تطلعات �ضعب االحتاد.
وتابعت �ضعادتها اأن اللجنة تعرفت خالل هذه احللقة 
تواجه  ال��ت��ي  التحديات  اأب���رز  على  الثالثة  النقا�ضية 
قطاع  يف  والطلبة  االأم��ور  واأول��ي��اء  واملعلمات  املعلمني 
بالفعالية  ات�ضمت  احللقة  هذه  اأن  اإىل  الفتة  التعليم، 
الرتبوية  ال��ق�����ض��اي��ا  م���ن  ع���دد  ح���ول  االآراء  ط���رح  يف 
وتقدمي مقرتحات وت�ضورات عن كيفية تطوير البيئة 
التعليمية، كما تفاعل اأع�ضاء اللجنة مع امل�ضاركني يف 
احللقة موؤكدين حر�ضهم على ت�ضمني تقرير اللجنة 

باأهم التو�ضيات .
مناق�ضة  احللقة  اأنه مت يف  ال�ضرهان  �ضعادة  واأو�ضحت 
التعليمي،  واملخرج  الطالب  هو  االأول  حم��اور،  ثالثة 
وال��ث��اين ه��و امل��ي��دان ال��رتب��وي، وال��ث��ال��ث ه��و اجلدول 
الزمني للعام الدرا�ضي، كما مت التطرق يف احللقة اإىل 

املناهج التعليمية اجلديدة والفرتة الزمنية املخ�ض�ضة 
الدرا�ضي  التح�ضيل  ال��درا���ض��ي،  ال�����دوام  ل��ت��دري�����ض��ه��ا، 
االهتمام  امل��دار���ش،  يف  الريا�ضية  االأن�ضطة  للطلبة، 
تهيئة  كيفية  املدر�ضي،  التوجيه  التوطني،  باملواهب، 
ومبتكرين،  علماء  لتخريج  املوؤهلة  التعليمية  البيئة 
طرق  واملعلمات،  للمعلمني  معهد  اإن�ضاء  اإىل  احلاجة 

التدري�ش احلديثة، واجلودة يف التعليم .
تاأتي  النقا�ضية  احللقة  هذه  اأن  اإىل  �ضعادتها  واأ���ض��ارت 
ودرا�ضة  بحث  اإىل  الرامية  اللجنة  عمل  خطة  �ضمن 
مبختلف  التعليم  قطاع  تواجه  التي  التحديات  كافة 
من  عليها  للتغلب  و���ض��ائ��ل  اإي���ج���اد  وحم���اول���ة  اأدوات�����ه 
خالل اال�ضتماع للميدان الرتبوي ب�ضكل مبا�ضر ونقل 
اإىل ممثلي احلكومة وو�ضع  ت�ضوراتهم ومقرتحاتهم 
املجل�ش  ع��ل��ى  لعر�ضها  مت��ه��ي��دا  ال��الزم��ة  ال��ت��و���ض��ي��ات 

الوطني االحتادي ومناق�ضتها حتت القبة.
واأ�ضافت اأن اللجنة نظمت حلقتني نقا�ضيتني من قبل 
والطلبة  االأم���ور  الأول��ي��اء  االأوىل  ذات��ه،  املو�ضوع  ح��ول 
للمعلمني  وال��ث��ان��ي��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ������ش  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
امليدان الرتبوي يف  العاملني يف  واملعلمات واالإداري��ني 
اأحمد الرحومي  اأكد �ضعادة حمد  ال�ضارقة. من جهته 
وال�ضباب  وال���ث���ق���اف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  �����ض����وؤون  جل��ن��ة  م���ق���رر 
والريا�ضة واالإعالم باملجل�ش الوطني االحتادي اأهمية 
دور االأ�ضرة يف دعم قدرات الطلبة على التميز وزيادة 
واأهمية  املعلم  دور  اأهمية  وكذلك  العلمي،  حت�ضيلهم 
ليقدم كل  له  املنا�ضبة  البيئة  وتاأهيله وتوفري  تدريبه 
ذو  اأج��ل تخريج طلبة  ق��درة وطاقة من  لديه من  ما 
واالإب����داع  االب��ت��ك��ار  على  ق��ادري��ن  ع��ال  علمي  م�ضتوى 
دور  اأه��م��ي��ة  على  ع���الوة  امل�ضتقبل.  و�ضنع  واملناف�ضة 
للطلبة  اجل��اذب��ة  املنا�ضبة  البيئة  ت��وف��ري  يف  امل��در���ض��ة 
متكنهم  التي  بال�ضورة  مهاراتهم  و�ضقل  وتاأهيلهم 
قادرين  ومبتكرين  وخمرتعني  علماء  يكونوا  اأن  من 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل وحت��ق��ي��ق  ���ض��ن��ع  ع��ل��ى 
للدولة يف املجاالت كافة. واأ�ضاف �ضعادته اأن احللقات 
النقا�ضية الثالث التي نظمتها اللجنة بعنوان )الواقع 
وال��ت��ح��دي��ات يف ال��ت��ع��ل��ي��م(، مت��ث��ل ع�����ض��ف��ا ذه��ن��ي��ا مع 
املعلمني واملعلمات واملهتمني بال�ضاأن الرتبوي، والطلبة 
والروؤى  االأفكار  لتجاذب  اأمورهم،  واأولياء  والطالبات 
واملقرتحات من اأجل اخلروج بتو�ضيات وحلول ناجعة 
االحتاد،  �ضعب  وطموحات  اآم��ال  بتحقيق  كفيلة  تكون 
اأف�ضل مناخ تعليمي ملحاور العملية التعليمية  وتهيئة 

الثالث )الطالب، واالأ�ضرة، واملعلم(.

الري�شي: القانون مينع حتليق الطائرات بدون طيار يف نطاق 5 كم من املطارات

�ضهادة  بيانات  و���ض��رح  طيار  ب��دون 
ت�����ض��ج��ي��ل ط����ائ����رات ال��ت��ح��ك��م عن 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ع��د ����ض���ادرة م���ن 
عر�ش  مت  كما  امل���دين..  للطريان 
و�ضع  يف  االقت�ضادية  الدوائر  دور 
�ضوابط و�ضروط الإ�ضدار الرخ�ش 
التجارية اخلا�ضة باال�ضترياد وبيع 
اخلفيفة  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال���ط���ائ���رات 
وطائرات التحكم عن بعد بتوحيد 
م�����ض��م��ى ال��ن�����ض��اط وال��ت��ن�����ض��ي��ق مع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان املدين 
لو�ضع الية الإ�ضدار هذا النوع من 

الرخ�ش اأو املوافقات املبدئية.

العامة للطريان املدين عن اأهمية 
والقيادات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دور 
املخالفني  لر�ضد  لل�ضرطة  العامة 
والتفتي�ش  ال��ب��الغ��ات  تلقي  ع��ن��د 
وال��ت��دق��ي��ق االأم���ن���ي م��و���ض��ح��ا اأن 
ت�ضمل  اخلفيفة  ال��ط��ائ��رات  اأن����واع 
ال���ط���ائ���رات ب�����دون ط���ي���ار ال�����درون 
وال�ضراعية  ب��ع��د  ع���ن  وال��ت��ح��ك��م 
وامل����روح����ي����ة  ث����اب����ت  ج����ن����اح  وذات 

اجلريو�ضكوبي اأو اأوتوجايرو .
�ضروط  عر�ش  الور�ضة  يف  وج��رى 
ب�����دون طيار  ال���ط���ائ���رات  ت�����ض��غ��ي��ل 
واملناطق التي مينع فيها الطريان 

اأهمية  اإىل  ال���ور����ض���ة  وت���ط���رق���ت 
ال��ت��ف��ت��ي�����ش وال����رق����اب����ة ع���ل���ى هذه 
التزامها  م��ن  وال��ت��اأك��د  املوؤ�ض�ضات 
ب����ال���������ض����روط وامل����ع����اي����ري واإل���������زام 
الطائرات  بت�ضجيل  البيع  منافذ 
ع��ن��د ال��ب��ي��ع وت��ق��ي��د م��ت��اج��ر البيع 
ب��ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة امل�����ض��م��وح لها 
بهذه  املتوفرة  واالإ�ضافات  ال�ضراء 

الطائرات.
امل���دح���اين مفت�ش  ���ض��ع��ي��د  وت���ن���اول 
ت����راخ����ي���������ش ال�����ط�����اق�����م اجل������وي 
ال��ع��ق��وب��ات واجل���رائ���م ال������واردة يف 
ل�ضنة   20 القانون االحت��ادي رقم 

•• عجمان -وام: 

تنفيذ  متابعة  جل��ن��ة  ا�ضتعر�ضت 
ن���ظ���ام ال���ري���ا����ض���ات اخل���ف���ي���ف���ة يف 
القيادة  مبقر  اقيمت  عمل  ور���ض��ة 
ل�����ض��رط��ة ع��ج��م��ان قانون  ال��ع��ام��ة 
اجلهات  ودور  اخلفيفة  الريا�ضات 
وال�ضبطية  التنفيذ  واآلية  املعنية 
الق�ضائية والعقوبات بالتعاون مع 

الهيئة العامة للطريان املدين.
نا�ضر  اأحمد  الدكتور  اللواء  ودع��ا 
الري�ضي مفت�ش عام وزارة الداخلية 
نظام  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ش 
اإىل  اخلفيفة  اجل��وي��ة  ال��ري��ا���ض��ات 
ت�����ض��ج��ي��ل ال���ط���ائ���رات ب����دون طيار 
ال��درون��ز م��ن خ��الل موقع الهيئة 
www. امل��دين  للطريان  العامة 

.  gcaa.gov.ae
اأن القانون مينع التحليق  واأو�ضح 
بالطائرات بدون طيار يف نطاق 5 
هبوط  ومن�ضات  املطارات  من  كم 
واملناطق  ال���ع���م���ودي���ة  ال���ط���ائ���رات 
اأو  املكتظة  االأم��اك��ن  ويف  املحظورة 
ال�ضكنية اأو التجارية اأو الريا�ضية 
الت�ضوير  اأج��ه��زة  ت��رك��ي��ب  ومي��ن��ع 

على هذه الطائرات.
وحتدث حممد املطوع من الهيئة 

املدين..  الطريان  ب�ضاأن   1991
تن�ش  التي   69 امل���ادة  اإىل  م�ضريا 
م���دة ال  باحلب�ش  ي��ع��اق��ب  اأن  ع��ل��ى 
التي  بالغرامة  اأو  �ضنة  ع��ن  ت��زي��د 
اأو  50 ال���ف دره����م  ال ت��زي��د ع��ل��ى 
من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى 
اأو  ق���ي���ادة ط���ائ���رة  ت����وىل دون ح���ق 
اأثناء الطريان وهو غري  قادها يف 
االإجازات  اأو  ال�ضهادات  على  حائز 
اأو الرتاخي�ش املقررة وفقا الإحكام 
هذا القانون. كما ن�ضت املادة 70 
ع��ل��ى اأن ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����ش مل���دة ال 
وبالغرامة  ���ض��ن��وات   3 ع��ل��ى  ت��زي��د 
اأو  100 ال��ف دره��م  التي ال تزيد 
من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى 
اأو  امل��ط��ارات  خ���ارج  يقلع  اأو  يهبط 
االأماكن املخ�ض�ضة اأو يطري خارج 
هناك  يكن  م��امل  امل��ح��ددة  املناطق 
ت�ضريح خا�ش بذلك من ال�ضلطة 

املخت�ضة اأو املعنية.
ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل  ال��ور���ض��ة  ح�ضر 
القائد  ن���ائ���ب  احل����م����راين  اأح���م���د 
ال����ع����ام ل�������ض���رط���ة ع���ج���م���ان وع����دد 
العامة  االإدارة  م��ن  ال�ضباط  م��ن 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
امل����رور  واإدارة  ال��ع��م��ل��ي��ات  واإدارة 

والدوريات.

الدفاع املدين بعجمان يكرم طفاًل اأنقذ حياة طفلني
•• عجمان ـ الفجر

الطفل عبداهلل  بعجمان،  املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  كرمت 
وذلك  ع��ام��اً   11 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  زه���رة  اأب���و  حممد ح�ضني 
البيانات  اإح����دى  يف  م�ضعد  داخ���ل  ان��ح�����ض��را  طفلني  الإن���ق���اذه 

ال�ضكنية مبنطقة النعيمية بعجمان.
بت�ضرف  ع��ب��داهلل  الطفل  قيام  اإىل  احل��ادث��ة،  تفا�ضيل  وت��ع��ود 
بطويل، عندما �ضمع �ضراخ طفلني داخل م�ضعد متعطل، حيث 

اأ�ضرع مبا�ضرة اإىل حار�ش البناية واأبلغه بالواقعة، ومت االت�ضال 
اإىل  الطفل  وع��اد   ،997 الطوارئ  امل��دين عرب هاتف  بالدفاع 
اآلة  با�ضتخدام  امل�ضعد  ب��اب  يفتح  اأن  بذكائه  ومت��ك��ن  امل��وق��ع، 

حديدية، واأخرج الطفلني، وهما ب�ضحة جيدة.
برئا�ضة  بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة  من  وف��د  وزار 
الطفل  امل��راك��ز،  اإدارة  م��ن  ال�ضام�ضي  يو�ضف  م���روان  ال��رائ��د 
عبداهلل اأبو زهرة يف مدر�ضته بال�ضارقة، وقدم له �ضهادة تقدير 
وهدية تذكارية، ل�ضجاعته وح�ضن ت�ضرفه، االأمر الذي �ضاهم 

يف انقاذ حياة طفلني.
واأكد العقيد نا�ضر را�ضد الزري اأن ما قام به الطفل من عمل 
بطويل ما هو اإال نتيجة الربامج التوعوية املتنوعة واملتمثلة 
يف حماية االأرواح واملمتلكات، من خالل ور�ش العمل والدورات 
مكافحة  حول  امل��دار���ش،  طلبة  وخا�ضة  املجتمع  �ضرائح  لكافة 
تقدمها  التي  االأول��ي��ة  واالإ�ضعافات  االإن��ق��اذ  وعمليات  احلريق 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين و����ض���رورة االب����الغ يف حاالت 

الطوارئ عرب الهاتف 997 .
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••  راأ�ش اخليمة- الفجر
ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل يف 
اأعلن   ، اطالق مبادرة لتكرمي املراأة 
ال���ل���واء ع��ل��ي ب��ن ع��ل��وان ال��ن��ع��ي��م��ي ، 
راأ���ش اخليمة،  ل�ضرطة  العام  القائد 
لل�ضرطة  جم���ل�������ش  ت���اأ����ض���ي�������ش  ع����ن 
ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  الن�ضائية 
راأ���ش اخليمة وال��ذي يعد االأول من 
موؤ�ض�ضة  يف  نظامي  كمجل�ش  نوعه 
ح��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى االإم�������ارة، 
ويهدف املجل�ش اإىل حتقيق العديد 
املجتمعية وال�ضرطية  االأه��داف  من 
خا�ضة ما يتعلق ب�ضوؤون املراأة ب�ضفة 
ال�ضرطي  الن�ضائي  والعن�ضر  عامة 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���ش، وم���ن هذه 
امل�����راأة  دور  مت��ك��ني   ... االأه���������داف. 
وتفعيل  ال����ق����رار،  ات���خ���اذ  جم����ال  يف 
م�ضاركتها يف خلق بيئة عمل حمفزة 
و�ضعيدة لل�ضرطة الن�ضائية، وتعزيز 
دور املراأة يف جمال االإبداع واالبتكار 
وت�����ض��ج��ي��ع وحت��ف��ي��ز امل���ب���دع���ني من 
اإىل  باالإ�ضافة  الن�ضائية،  ال�ضرطة 
اجلن�ضني  بني  ال��ت��وازن  مبداأ  تاأكيد 
خالل  من  ال�ضرطي  العمل  بيئة  يف 
بامل�ضاركة،  االإدارة  م���ب���داأ  حت��ق��ي��ق 
دور  تعزيز  اإىل  املجل�ش  يهدف  كما 
العن�ضر الن�ضائي يف خدمة املجتمع 
وا�ضت�ضراف  التميز  م�ضرية  وتعزيز 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل م���ن اأج�����ل امل�����ض��اه��م��ة يف 

اال�ضرتاتيجية  االأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
ل���������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة وب����ل����وغ روؤي�����ة 

االإمارات 2021، 
القيادة  اح��ت��ف��ال  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
العامة باليوم العاملي للمراأة والذي 
بح�ضور  ال�����ض��ب��اط  ن����ادي  يف  اأق���ي���م 
احلديدي  خمي�ش  ع��ب��داهلل  العميد 
نائب قائد عام �ضرطة راأ�ش اخليمة 
العامون ومديرو  امل��دراء  وع��دد من 
االأق�ضام  وروؤ���ض��اء  الفرعية  االإدارات 
ال�ضباط  م��ن  وع���دد كبري  واالأف����رع 
ال�ضرطة  م��ن  الب�ضري  امل���ال  وراأ�����ش 

الن�ضائية بالقيادة العامة.
 ح��ي��ث اأك���د ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة راأ�ش 
االحتفال،  خ��الل  كلمته  يف  اخليمة 
على اأهمية دور امل��راأة اليوم يف كافة 
وتاأهيلها بحيث  املجاالت، ومتكينها 
ت��رت��ق��ي اإىل اأع��ل��ى امل��ن��ا���ض��ب، واأك���د 

االإمارتية  امل�����راة  اأن  ع��ل��ى  ���ض��ع��ادت��ه 
اأثبتت جدارتها وتفوقها امللحوظ يف 
جمال عملها وخدمة جمتمعها، واأن 
ما تلقاه املراأة اليوم من اهتمام كبري 
من القيادة الر�ضيدة بدولة االإمارات 
العربية املتحدة جعلها حمل اهتمام 
واتاح  املجتمع  �ضرائح  كافة  وتقدير 
لها املجال لكي ت�ضبح وزيرة وباحثة 

ومعلمة وطبيبة وقائدة.
ث��م اك���د ���ض��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأن م��ا تقوم 
باملجال  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ض��ر  ب���ه 
اإجنازات  من  تقدمه  وم��ا  ال�ضرطي 
هو حمل فخر واعتزاز لكل جمتمع 
حماية  على  تعمل  حيث  االم����ارات، 
مكت�ضباته  على  واملحافظة  ال��وط��ن 
م���ن خ���الل ح��ف��ظ االأم�����ن واإح����الل 
ال�ضكينة العامة يف املجتمع، لت�ضرب 
بذلك منوذجاً رائعاً يحتذى به من 

، واأ�ضار �ضعادته باأن  البذل والعطاء 
امل��راأة لعبت ، وما زال��ت ، دوراً مهماً 
يف احلياة االجتماعية واالقت�ضادية 
وكانت عن�ضراً فعااًل ومهماً �ضواء يف 
ميادين  اإىل  خرجت  ح��ني  اأو  بيتها 
وا�ضحة  اإ�ضهاماتها  اأن  كما  العمل 
، وذل��ك بف�ضل  يف خمتلف املجاالت 
ال���ق���ي���ادة احلكيمة  ل��ه��ا  ق��دم��ت��ه  م���ا 
اهتمام  م���ن  ب���ال���دول���ة  وال���ر����ض���ي���دة 
املنا�ضبة  امل��الئ��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 

لها .
ال��دول��ة على  واأ���ض��اف: لقد عملت   
ت��ع��زي��ز م��ب��داأ امل�����ض��اواة ب��ني الرجل 
وامل����راأة يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات من 
والعمل  التملك  ح��ق  �ضمان  خ��الل 
واإدارة  االج���ت���م���اع���ي  وال�������ض���م���ان 
بكافة  والتمتع  واالأم����وال  االأع��م��ال 
مراحله  بجميع  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ��دم��ات 

وال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة وامل�������ض���اواة يف 
�ضمان  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  االأج���������ور 
التي  االم�����ت�����ي�����ازات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
يف  امل���راأة  دور  متطلبات  م��ع  تتوافق 
املجتمع وتوفري الت�ضهيالت للن�ضاء 

العامالت .
 واأ����ض���اد ���ض��ع��ادت��ه مب�����ض��ت��وى ق���درات 
راأ�ش  �ضرطة  يف  الن�ضائية  عنا�ضره 
ب��اأن��ه��ّن يف تطور  ، م���وؤك���داً  اخل��ي��م��ة 
ملحوظ ودائم اإمياناً منهّن بالعمل 
ب��ه م�ضيداً  ي��ق��وم��ّن  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ودع��م  ب��دور 
ع�ضو   – القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود 
راأ�ش  اإم����ارة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ش 
م�ضيفاً  الن�ضائي،  للعن�ضر  اخليمة 
وعلى  الداخلية  وزارة  توجيهات  اأن 
�ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  راأ���ض��ه��ا 
رئي�ش  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 

جمل�ش الوزراء وزير الداخلية اأبدت 
الن�ضائية  بال�ضرطة  كبرياً  اهتماماً 
ال��ف��ع��ال��ة يف خمتلف  وم�����ض��ارك��ت��ه��ا   ،
على  واملجتمعية  االأمنية  االأن�ضطة 
بامل�ضاركة  قمّن  حيث   ، ال�ضواء  ح��د 
املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
ولقت   ، امل��ا���ض��ي��ة  االأع��������وام  خ����الل 

ا�ضتح�ضان وجتاوب اجلميع .
العميد عبداهلل  ق��ال   ،  وم��ن جانبه 
ق��ائ��د عام  ن��ائ��ب  خمي�ش احل��دي��دي 
كلمته  يف  اخل���ي���م���ة  راأ��������ش  ����ض���رط���ة 
الدولة  اأن  على   ، االح��ت��ف��ال  خ��الل 
دور  وتعزيز  دع��م  على  حر�ضت  ق��د 
ال��ع��ن�����ض��ر ال��ن�����ض��ائ��ي وت��اأه��ي��ل��ه، واإن 
راأ�ش  ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  اإع���الن 
للعن�ضر  جمل�ش  اإن�ضاء  عن  اخليمة 
اإمن��ا ي�ضب يف خانة تعزيز  الن�ضائي 
االأم��ن واالأم��ان الذي تعي�ضه دولتنا 

ال��ف��ت��ي��ة ، وج����اء ه���ذا ال���ق���رار ليعزز 
م��ن ه���ذا ال����دور ول��ك��ي ت��اأخ��ذ امل���راأة 
وتعمل  ال���ع���م���ل  يف  امل�����ب�����ادرة  زم������ام 
تاأهيله وتطويره وحت�ضينه، ولتوؤكد 
اعرتافها  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  ���ض��رط��ة 
القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  بالدور 
االإماراتية  امل����راأة  مل�ضرية  ال��ر���ض��ي��دة 
وال���دع���م امل��ب��ا���ض��ر ال����ذي ت��ل��ق��اه من 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل باإزالة كل ما يعوق عمل وتطور 
املراأة، وهذا النهج اإمنا هو ا�ضتمرار 
ال�ضيخ  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  لنهج 
زايد موؤ�ض�ش دولة االإمارات العربية 
املتحدة يف االهتمام باملراأة االإماراتية 
ومتكينها من اأخذ مكانها يف م�ضرية 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي وال�������ض���رط���ي يف 

دولتنا احلبيبة.

اأن������ه ل��ي�����ش ه���ن���اك �ضقف  واأ������ض�����اف 
ل���ط���م���وح���ات امل��������راأة ال�������ض���رط���ي���ة يف 
لدورها  ونتيجة   ، ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الكبري  وال������دع������م  وم�������ض���اه���م���ت���ه���ا 
االإماراتية  الداخلية  وزارة  اأ�ضبحت 
العنا�ضر  م���ن  اآالف  ال���ي���وم  ت�����ض��م 
واأن��ه ال  اأدائ��ه��ا  املتميزة يف  الن�ضائية 
يوجد فرق بينها وبني اأخيها الرجل 

يف الكفاءة.
 ث��م ق���ام ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ي��راف��ق��ه ناب 
االإدارات  وم��������دراء  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
وعنا�ضر  واالأف���رع  االأق�ضام  وروؤ���ض��اء 
حول  بالتجول  الن�ضائية  ال�ضرطة 
على  اأقيمت  التي  الفعاليات  خيمة 
�ضمنت  حيث   ، االحتفالية  هام�ش 
وعدد  امل���وروث���ة  ال�ضعبية  االأك�����الت 
واحلرفية  ال��ي��دوي��ة  امل�ضغوالت  م��ن 
�ضعبية  اأه����ازي����ج  و����ض���ط  ال�����ض��ع��ب��ي��ة 

مفرحه.
عنا�ضر  ت���ق���دم���ت  ج���ان���ب���ه���ن  م�����ن 
اجلزيل  بال�ضكر  الن�ضائية  ال�ضرطة 
للحكومة الر�ضيدة على ما تلقاه من 
العام  القائد  و�ضعادة  اهتمام،  رعاية 
االحتفالية  هذه  مل�ضاركته  لل�ضرطة 
امل�ضتمر لكافة عنا�ضر  و على دعمه 
العامة،  بالقيادة  الن�ضائية  ال�ضرطة 
واأكد اجلميع على اأن املجل�ش �ضيكون 
اإح�����دى ق�����درات ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة يف 
لل�ضرطة  االإيجابية  النتائج  حتقيق 

الن�ضائية واملجتمع على حد �ضواء.

�سمن احتفال اليوم العاملي للمراأة
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•• دبي-الفجر:

تنفيذاً لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
ويف اإطار مواكبتها ليوم املراأة العاملي، قام 
اأحمد �ضعيد املن�ضوري املدير التنفيذي 
موؤ�ض�ضة  واالإذاع��ة يف  التلفزيون  لقطاع 
دبي لالإعالم بتكرمي الن�ضاء القياديات 
يف كافة مناحي العمل االإعالمي، وتوزيع 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ك��ت��اب  م��ن  ن�ضخ 
يف  ت��اأم��الت  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
لدورهن  تقديراً   ، وال�ضعادة  االإيجابية 
املهنية  احلياة  مناحي  كافة  يف  الفاعل 
واالجتماعية يف دولة االإمارات العربية 
اأحمد  توجه  املنا�ضبة  هذه  ويف  املتحدة، 
املراأة  اإىل  بالتهنئة  امل��ن�����ض��وري،  �ضعيد 
االإماراتية وجميع العامالت يف موؤ�ض�ضة 
والدور  باجلهود  م�ضيداً  لالإعالم،  دبي 

ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه��ا امل����راأة يف كافة 
امل��ج��االت وامل��ه��ام وامل�����ض��وؤول��ي��ات الكبرية 
ال��ت��ي ت��ن��ج��زه��ا مب��ه��ارة وك���ف���اءة عالية، 
وذل����ك ب��ف�����ض��ل ال���دع���م وال��ع��ن��اي��ة التي 
يوليها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
و�ضاحب  الدولة،  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد 
اآل مكتوم  �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
ا�ضتطاع  وال�����ذي  دب����ي،  ح��اك��م  ال������وزراء 
بروؤيته وحكمته اأن يقدم للمراأة الكثري 
الرجال  جانب  اإىل  لتكون  الفر�ش  من 
املن�ضوري،  وق����ال  امل����ج����االت.  ك��اف��ة  يف 
ا�ضتطاعت نخبة من القيادات الن�ضائية 
يف موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم، تقدمي الكثري 
االإعالمي  للعمل  والتميز  النجاح  م��ن 
املتحدة، مع  العربية  االإم���ارات  يف دول��ة 

الثقافية  اخل�����ض��و���ض��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وت��ق��دمي من���وذج م�ضرف 
بالن�ضبة  القيادية، كذلك احلال  للمراأة 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  يف  امل�����راأة  اإىل 
التزام  ، موؤكداً يف الوقت نف�ضه  املتحدة 
بت�ضجيع ورعاية  موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم 
جميع املبادرات االجتماعية واالإبداعية 
اخل���الق���ة ال���ت���ي ت�����ض��اه��م ب�����ض��ك��ل كبري 
يف اظ��ه��ار ���ض��ورة دب��ي ودول���ة االإم����ارات 
املحلية  امل��ت��ح��دة وم��ن��ج��زات��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
الدائم  اإط��ار �ضعيها  والعاملية، كذلك يف 
اخلالقة  امل���ب���ادرات  وت�ضجيع  دع���م  اإىل 
االأن�������ض���ط���ة  وامل�������ض���اه���م���ة يف خم���ت���ل���ف 
التي  واخل��ريي��ة  واخل��دم��ي��ة  املجتمعية 
احل�ضارية  النه�ضة  اإب�����راز  يف  ت�����ض��اه��م 
واالإن�ضانية التي تعي�ضها دولة االإمارات 

العربية املتحدة على كافة ال�ضعد.
من جهة اأخرى، تزينت اإدارات موؤ�ض�ضة 
دبي لالإعالم وقنواتها املتعددة مبختلف 
اأن������واع ال��زي��ن��ة واالح���ت���ف���اء ب��ي��وم امل����راأة 
ال��ع��امل��ي، يف ال��وق��ت ال���ذي اأق��ام��ت اإذاعة 
واإفطاراً  احتفااًل  املبدعون  وق�ضم  دب��ي 
تقدمي  مت  كما  املنا�ضبة،  بهذه  �ضباحياً 
املوؤ�ض�ضة،  يف  العامالت  للن�ضاء  التهاين 
وخ�����ض�����ض��ت ب��ع�����ش ال���ربام���ج االإذاع���ي���ة 
والتلفزيونية فقرات هامة من براجمها 
يف  املنا�ضبة،  بهذه  لالحتفاء  ال�ضباحية 
االآخر  برنامج من  ال��ذي عر�ش  الوقت 
لالإعالمي االإماراتي عبد اهلل اإ�ضماعيل 
فيه  اأ�ضار  املنا�ضبة  بهذه  خا�ضاً  تقريراً 
املراأة  باإجنازات  واالحتفاء  التكرمي  اإىل 

و�ضراكتها الفاعلة يف بناء الوطن.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����دت م��ب��ادرة زاي���د ال��ع��ط��اء اأن دول���ة االإم�����ارات ال 
البيئة  وتهيئة  امل���راأة  متكني  �ضبيل  يف  جهدا  تدخر 
الداعمة لها وتوفري املقومات كافة التي متكنها من 

اال�ضطالع بدورها املهم يف الوطن.
و قالت اإن املراأة االإماراتية اأثبتت جدارة يف خمتلف 
التطوعي  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  خ�����ض��و���ض��ا  امل���ج���االت 
واالإن�ضاين حمليا وعامليا حتى غدت منوذجا مميزا 
ت�ضهم  االإن�����ض��اين  العمل  رواد  م��ن  ورائ����دة  يحتذى 
اب��ت��ك��ار وت��ب��ن��ي م���ب���ادرات مبتكرة  ب�����ض��ك��ل ف��اع��ل يف 

خلدمة االإن�ضانية.
و نوهت مبادرة زايد العطاء يف تقرير لها مبنا�ضبة 
اليوم العاملي للمراأة الذي يوافق الثامن من مار�ش 
لتمكني  اأهمية  من  القيادة  توليه  مبا  ع��ام  كل  من 
املراأة وتعزيز مكانتها يف جميع امليادين خ�ضو�ضا يف 

املجال االإن�ضاين والتطوعي.
و اأكدت اأن االإجنازات التي حتققت للمراأة االإماراتية 
جاءت بف�ضل الروؤية احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اهلل” واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان، ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اإمي��ان��ا منهم مبا  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واالزده���ار.  التقدم  دع��م م�ضرية  امل���راأة يف  به  قامت 
وثمن التقرير النهج الذي اأ�ض�ضه املغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان موؤ�ض�ش الدولة الذي كان 
له الدور االأ�ضا�ش يف دعم امل��راأة واإ�ضراكها يف جميع 
القطاعات وجعلها �ضريكا بجانب الرجل يف عملية 
بناء الدولة �ضمن م�ضروعه الرائد والطموح لبناء 

الوطن واالإن�ضان.
ال�ضيخة  ل�ضمو  الرئي�ضي  ب��ال��دور  التقرير  واأ���ض��اد 

العام  الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ش  مبارك  بنت  فاطمة 
رئي�ضة  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ضة 
املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة “اأم االإمارات” 
وتوجيه  دعم  االإماراتية من  امل��راأة  به  فيما حظيت 
خ�ضو�ضا  امل��ج��االت  جميع  يف  مبكانتها  واالرت���ق���اء 
االإن�ضانية والتطوعية وتبنيها العديد من املبادرات 
االإن�ضانية املحلية والعاملية التي اأ�ضهمت ب�ضكل فاعل 
خمتلف  يف  املعوزة  الفئات  معاناة  من  التخفيف  يف 

دول العامل.
االإماراتية  امل����راأة  ت�ضجل  ع��ام  وك��ل  ال��ع��ام  ه��ذا  و يف 
يف  الفعالة  وم�ضاركتها  م�ضريتها  يف  مذهال  تقدما 
جميع  على  ال��ب��الد  ت�ضهدها  التي  التنمية  م�ضرية 
يف  امل���راأة  لتقدم  رم��زا  متثل  اأ�ضبحت  حتى  ال�ضعد 

العامل.
ع��ام اخلري  تاأتي يف  باأنها  العام  ه��ذا  ذك��رى  وتتميز 
اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد  الذي 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأعلنته  وم��ا  نهيان  اآل 
مبارك من اأن �ضعار يوم االحتفال باملراأة االإماراتية 
والعطاء”  اخل��ري  �ضريك يف  “املراأة  ه��و  ال��ع��ام  ه��ذا 
تنفيذ  على  امل����راأة  م��ق��درة  م��ع  يتنا�ضب  �ضعار  وه��و 
توجيهات القيادة الر�ضيدة بن�ضر اخلري يف كل مكان 
املحتاجني  اإىل  وال��و���ض��ول  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل 

للم�ضاعدة اأينما يكونون.
من جهتها قالت �ضعادة موزة العتيبة ع�ضو جمل�ش 
اأمناء مبادرة زايد العطاء اإن املراأة االإماراتية وعلى 
على  ع��دة  اإجن���ازات  حققت  املا�ضية  ال�ضنوات  م��دار 
ت�ضل  اأن  وا�ضتطاعت  وال��ع��امل��ي  املحلي  ال�ضعيدين 
بر�ضالتها االإن�ضانية اإىل املاليني حتت اإطار تطوعي 
متميزا  من��وذج��ا  ب��ذل��ك  م�ضكلة  اإن�����ض��ان��ي��ة  وم��ظ��ل��ة 
االجتماعي  والتالحم  االإن�ضاين  للعطاء  ومبتكرا 

من خالل التطوع مبليون �ضاعة خلدمة الب�ضرية.
التنفيذية  امل��دي��رة  ال��ع��ور  ال��دك��ت��ورة �ضم�ضة  واأك���دت 
اأثبتت  االإماراتية  امل��راأة  اأن  االإن�ضانية  اأطباء  ملبادرة 

م�ضاهمتها  املجتمعية من خالل  القيادية  جدارتها 
ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ض��ن��وي مل��ل��ت��ق��ى االإم������ارات 
االإن�ضاين وملتقى االإمارات للتطوع وامللتقى العربي 
يف  وتطوعها  التطوعي  العمل  يف  ال�ضباب  لتمكني 
التي  االإن�ضانية”  “اأطباء  ل�  امليدانية  امل�ضت�ضفيات 
اأ�ضهمت يف التخفيف من معاناة ما يزيد على �ضتة 
ماليني طفل وم�ضن يف االإمارات وم�ضر وال�ضودان 
واالأردن و�ضوريا وهايتي وتنزانيا وال�ضومال والهند 

ولبنان واملغرب وباك�ضتان واإندوني�ضيا.
التطوع  م���ب���ادرة  االإم���ارات���ي���ة يف  امل������راأة  واأ���ض��ه��م��ت 
العطاء  تر�ضيخ ثقافة  اإىل  التي تهدف  االإلكرتوين 
وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ن خ���الل ا���ض��ت��ق��ط��اب مليون 
التطوعي  ل��ل��ع��م��ل  اأك���ادمي���ي���ة  وت��اأ���ض��ي�����ش  م��ت��ط��وع 
املجتمعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  واالإن���������ض����اين 
والتعليمية  ال�ضحية  امل���ج���االت  يف  واالق��ت�����ض��ادي��ة 
والبيئية والثقافية حمليا وعامليا با�ضتخدام اأحدث 

التقنيات والتكنولوجيا االفرتا�ضية.
العطاء  مهرجان  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  �ضاركت  كما 
اإن�����ض��ان��ي��ة يلتقي  ال��ب�����ض��ري وه����و م���ب���ادرة ث��ق��اف��ي��ة 
املواطنني واملقيمني من خمتلف  اآالف من  خاللها 
لوحات  باأج�ضادهم  لي�ضكلوا  اأبوظبي  يف  اجلن�ضيات 
يف  واإجن��ازات��ه  اخل��ري  زاي��د  لعطاء  جت�ضيدا  ب�ضرية 

جوانب الفكر االإن�ضاين.
ومببادرة من زايد العطاء مت تكرمي املراأة االإماراتية 
االإم���ارات  وو���ض��ام  االإن�ضانية  العطاء  زاي���د  بجوائز 
املجال  يف  وم��ب��ادرات��ه��ا  جلهودها  تقديرا  االإن�����ض��اين 
ال�ضحي مبا يف ذلك دعم برامج التوعية والتثقيف 
العديد من اجلوانب احليوية وتقدمي  ال�ضحي يف 
املر�ضى  االإن�ضانية من بني  للحاالت  املبا�ضر  الدعم 
وتاأ�ضي�ش  واإن�ضاء  وامل�ضت�ضعفني  الدخل  حم��دودي 
املتحركة  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  واملراكز  العيادات 
التي تفتقر لتلك اخلدمات  املناطق  العديد من  يف 

احليوية يف عدد من الدول.

موؤ�س�سة دبي لالإعالم حتتفي بيوم املراأة العاملي

تكرمي للن�شاء القياديات وتوزيع ن�شخ من كتاب تاأمالت يف االإيجابية وال�شعادة 
مبادرة زايد العطاء: االإمارات ال تدخر جهدا يف �شبيل متكني املراأة

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

براأ�ش  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  فاجاأت 
اخل���ي���م���ة ال��ع��ن�����ض��ر ال���ن�������ض���ائ���ي من 
الربيد  ع���رب  ب��ر���ض��ال��ة  م��وظ��ف��ات��ه��ا 
ب��ه��ن، �ضباح  االإل����ك����رتوين اخل���ا����ش 
م��ك��ت��ب االت�ضال  ب����ادر  اأم�������ش، ح��ي��ث 
امل��وؤ���ض�����ض��ي ب��ال��دائ��رة ب��اإر���ض��ال��ه��ا لهن 
والعامل  الدولة  احتفاالت  مبنا�ضبة 
ب����ال����ي����وم ال����ع����امل����ي ل�����ل�����م�����راأة، ال�����ذي 
م��ن كل  م��ار���ش  م��ن  الثامن  ي�ضادف 

تقديرا  ت��ك��رمي��ه��ن  ج��ان��ب  اإىل  ع���ام، 
جل���ه���وده���ن امل���ت���م���ي���زة خ�����الل فرتة 
املوظفات  فعل  ردة  وك��ان��ت  عملهن، 
مالأت  وال��ت��ي  الر�ضالة  م��ن  اإيجابية 
بالفرحة  واأج���������واءه  ال��ع��م��ل  م���ك���ان 
عبارة  الر�ضالة  وت�ضمنت  وال�ضعادة، 
اإه����داء م��ن كلمات ل��ه ب��ال��غ االأث���ر يف 
اإيجابيا  ان��ط��ب��اع��ا  وع��ك�����ش  ال��ن��ف��و���ش 
اأخواتنا  م���ف���اده���ا  امل���وظ���ف���ات  ل����دى 
جهودكن  ل��ك��ن  ن�ضكر  ال���ك���رمي���ات... 
ال��ث��م��ي��ن��ة واج��ت��ه��ادك��ن ب��ال��ع��م��ل بكل 

تفان واإخال�ش ووفاء من اأجل خدمة 
الوطن وقيادته واملجتمع، فاأنن حقاً 
الآلئ م�ضيئة يف �ضماء املجد واالإبداع 
والتميز...ف�ضكرا ثم �ضكرا لعطائكن 
نائب  امل��زروع��ي  علي  بدرية  وقالت   .
الب�ضرية  امل�����وارد  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر 
ب���راأ����ش اخل��ي��م��ة يف ك��ل��م��ة ل��ه��ا خالل 
اليوم  اإن  امل��وظ��ف��ات:  م��ع  ودي  ل��ق��اء 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ه��و مب��ث��اب��ة احتفاء 
التي  ال��ك��ب��رية  ب��اإجن��ازات��ك��ن  ب�ضيط 
�ضعيدة  واأن���ا  للمجتمع،  قدمتموها 

التنموي  ودورك���ن  باإجنازاتكن  ج��دا 
الوطن ورفعته كل ح�ضب  ازده��ار  يف 
واخ��ت�����ض��ا���ض��ه، فهنيئا  ع��م��ل��ه  جم���ال 
ل��ك��ن ه����ذا ال���ي���وم ال�����ذي ي��ح��ت��ف��ي به 

العامل جميعا بتميزنا واإ�ضهاماتنا.
التي  االإم���ارات���ي���ة  امل������راأة  اأن  وب��ي��ن��ت 
القيادة  م��ن  واه��ت��م��ام  ب��دع��م  حظيت 
احلكيمة يف الدولة، ومن اأم االإمارات 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو 
رئ��ي�����ض��ة االحت�������اد ال��ن�����ض��ائ��ي ال���ع���ام، 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى  الرئي�ضة 

االأعلى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ض��ة  االأ����ض���ري���ة، 
من  جعلتها  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة 
اأب����رز ال��ن�����ض��اء ف��ال��ع��امل ح��ت��ى و�ضلت 
توليها  من  االآن  اإليه  و�ضلت  ما  اإىل 
وغريها  ال��دول��ة  يف  املنا�ضب  الأع��ل��ى 
يف كافة املجاالت وعلى كل االأ�ضعدة 
ومكانتها  جدارتها  اأثبتت  اأنها  حتى 

بقوة يف الدولة وخارجها.
واأ�ضافت اأن عدد املوظفات يف الدائرة 
و�ضل اإىل 26 امراأة من فئة ال�ضباب 
وج��م��ي��ع��ه��ن م���ن ب���ن���ات ال����وط����ن، ما 

اإجمايل  م��ن   %  74 ن�ضبة  ي�ضّكلن 
ع����دد امل���وظ���ف���ني ل���دي���ه���ا، وه����و خري 
االإماراتية  امل����راأة  متيز  على  ب��ره��ان 
حيث اإنها يف اأي مكان وجدت اأبدعت 
بو�ضعها  م���ا  ك���ل  وق���دم���ت  وت���األ���ق���ت 
ح��ت��ى اأ���ض��ب��ح ا���ض��م االإم���ارات���ي���ة ا�ضما 
اأمام العامل  المعا وبراقا نتفاخر به 
اأج���م���ع، ف����اإن ال���دائ���رة اأع��ط��ت امل����راأة 
الثقة الكبرية حيث اإن جميع مدراء 
التنظيمية  وال�����وح�����دات  االإدارات 
ومهام  باأعمال  ويقمن  الن�ضاء،  م��ن 

اهتمام  ي��ع��ك�����ش  م���ا  وه����و  خم��ت��ل��ف��ة، 
لروؤية  وت��رج��م��ت��ه��ا  ب���امل���راأة  ال���دائ���رة 

القيادة احلكيمة يف الدولة بتمكينها 
باملجتمع. 

دائرة الق�شاء يف اأبوظبي حتتفي باليوم العاملي للمراأة 
•• اأبوظبي-وام:

باليوم  ام�����ش  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�ضاء  دائ���رة  احتفلت 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ال���ذي ي�����ض��ادف ال��ث��ام��ن م��ن �ضهر 

مار�ش من كل عام.
وكيل  العربي  �ضعيد  يو�ضف  امل�ضت�ضار  �ضعادة  واأك��د 
ال���روؤي���ة احلكيمة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ق�����ض��اء يف  دائ����رة 
اإذ  بالدولة  امل��راأة  متكني  حققت  الر�ضيدة  لقيادتنا 
اأولتها جل االهتمام والرعاية ومهدت جميع ال�ضبل 
م�ضرية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�ضاهمتها  ل�����ض��م��ان  اأم��ام��ه��ا 

اأر�ش  على  واالزده���ار  والتطور  امل�ضتدامة  التنمية 
ال�ضيخة فاطمة  �ضعادته بدور �ضمو  واأ�ضاد  الدولة. 
بنت مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة 
املجل�ش  رئي�ضة  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى 
االأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��ت��ي ق��دم��ت جميع 
اأ�ضكال الدعم وامل�ضاندة للمراأة يف م�ضرية متكينها 
لتحقق اآمالها وطموحاتها والكثري من االإجنازات 

التي تعود بالنفع على جمتمعنا.
امل���راأة يف  دائ���رة الق�ضاء على متكني  واأك���د ح��ر���ش 
ال�ضلطة  وال�ضيما  والقطاعات  الوظائف  خمتلف 

ال�ضيخ  �ضمو  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  ان��ط��الق��ا  الق�ضائية 
رئ��ي�����ش جمل�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�ش دائرة الق�ضاء يف 
للدائرة  اال�ضرتاتيجية  لالأولوية  حتقيقاً  اأبوظبي 
عرب  واالإداري���ة  الق�ضائية  الكفاءات  بدعم  املتعلقة 

ا�ضتقطاب الكوادر املواطنة والتدريب.
واأ�ضار اإىل اأن جتربة االإمارات يف جمال متكني املراأة 
بالدولة من  امل���راأة  مل��ا حققته  ف��ري��دا  تعد من��وذج��اً 
اإجنازات نوعية يف �ضتى املجاالت اإىل جانب التطور 

امل�ضتمر يف الدور الذي توؤديه يف املجتمع.
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•• اأبوظبي-وام: 

االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ا�ضت�ضافت 
ام�ش ملتقى عام اخلري  االإم��ارات��ي 
التطوعي  للعمل  االأول  اخلليجي 
االأحمر  الهالل  وجمعيات  لهيئات 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ب����دول جم��ل�����ش 
املبادرة  ا�ضتحقاقات  اإط��ار  وذل��ك يف 
اأط��ل��ق��ه��ا �ضاحب  ال��ت��ي  االإن�����ض��ان��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
باأن يكون عام 2017 عاما للخري 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  و���ض��م��ن 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�ش  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم 

الهيئة.
العام  خ��الل  امل��ب��ادرة  عمل  ويرتكز 
احل��ايل على ثالث حم��اور رئي�ضية 
املجتمعية  امل�ضوؤولية  تر�ضيخ  وه��ي 
وب���رام���ج  ال���ت���ط���وع  روح  وت���ر����ض���ي���خ 
كافة  ل���دى  التخ�ض�ضية  ال��ت��ط��وع 
وت���ر����ض���ي���خ خدمة  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 

الوطن يف االأجيال اجلديدة.
ال����دك����ت����ور حممد  �����ض����ع����ادة  وق�������ال 
ع���ت���ي���ق ال���ف���الح���ي االأم��������ني ال���ع���ام 
الهالل  اإن  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
االأحمر درج على تنفيذ العديد من 

املبادرات  ودعم  التطوعية  االأعمال 
وتقدمي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  االإن�������ض���ان���ي���ة 
اأفراد  لكافة  وامل�����ض��اع��دة  ال��ع��ون  ي��د 
هائل  ك��م  وتنفيذ  امل��ح��ل��ي  املجتمع 
واالإغاثية  التنموية  امل�ضاريع  م��ن 
الطبيعية  ال������ك������وارث  ل�������ض���ح���اي���ا 
من  الكثري  يف  امل�ضلحة  وال��ن��زاع��ات 
الهيئة من  ف��رق  ع��رب  ال��ع��امل  دول 

املتطوعني.
األقى  امللتقي  اأع��م��ال  م�ضتهل  ويف 
الرميثي  ���ض��ع��ي��د  حم���م���د  ����ض���ع���ادة 
نائب االأمني العام لل�ضوؤون املحلية 
الهيئة ثمن  بالهالل االأحمر كلمة 

اخلليجية  االأ����ض���رة  اج��ت��م��اع  ف��ي��ه��ا 
االأحمر  الهالل  وجمعيات  لهيئات 
بدول جمل�ش التعاون اخلليجي يف 
االأول  اخلليجي  اخلري  عام  ملتقى 
للعمل التطوعي لهيئات وجمعيات 
ب������دول جمل�ش  االأح����م����ر  ال����ه����الل 
تنفيذا  وذل����ك  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي 
الت�ضاورية  االجتماعات  لتو�ضيات 
املتطوعني  جل��ن��ة  ع��ق��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
الهالل  وجمعيات  لهيئات  التابعة 
االأح���م���ر اخل��ل��ي��ج��ي��ة وم���ا متخ�ش 
ملتقى  ع���ق���د  اأه���م���ي���ة  م����ن  ع���ن���ه���ا 
وتعميق  ل��ب��ح��ث  ���ض��ن��وي  خ��ل��ي��ج��ي 

ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وجت����ذي����ره يف 
نفو�ش االأبناء واالأجيال القادمة.

لل�ضوؤون  العام  االأم��ني  نائب  واأ�ضار 
املتطوعني  اإدارة  اأن  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة 
بهيئة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������ض���وؤون  ب��ق��ط��اع 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي واكبت 
اإن�ضاء  االإن�ضانية منذ  الهيئة  جهود 
العام  يف  االإماراتي  االأحمر  الهالل 
م�ضرفة  ����ض���ورا  و���ض��ج��ل��ت   1983
ل��ف��ر���ض��ان ال��ع��ط��اء االإن�������ض���اين من 
متطوعي الهيئة من اجلن�ضني حتى 
التي  التطوعية  ال�ضاعات  ع��دد  بلغ 
املتطوعني  ك��وك��ب��ة  بتنفيذها  ق���ام 
داخل الدولة وخارجها خالل العام 
و817  األ��ف��ا   94 ح���وايل   2016
اإن�����ض��ان��ي��ة عظيمة  ���ض��اع��ة ت��ط��وع��ي��ة 
العطاء كما وكيفا دون حتيز جلن�ش 

اأو معتقد اأو فكر.
مبارك  احل��اي  ناجي  �ضعادة  واألقى 
وزارة  امل�����ض��اع��د يف  ال�������وزارة  وك���ي���ل 
خاللها  اأك���د  كلمة  املجتمع  تنمية 
يف  التطوعي  العمل  تفعيل  اأهمية 
م�ضتهدفات  حتقيق  ن��ح��و  ال���دول���ة 
التي   2017 اخل���ري  ع���ام  م���ب���ادرة 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ان  توؤكد  والتي  اهلل  حفظه  الدولة 

عطاء االإمارات وتاريخها يف العمل 
وال  ينتهي  ال  والتطوعي  اخل��ريي 
يعرف احلدود وهو ثقافة متجذرة 
الدولة  ه����ذه  م��وؤ���ض�����ض��ي  ت���اري���خ  يف 

املعطاءة ونفو�ش اأبناءها.
ووج��������ه ال�������ض���ك���ر ل���ه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
تنظيم  ع��ل��ى  االم����ارات����ي  االأح����م����ر 
مثالية  من�ضة  ي�ضكل  ال��ذي  امللتقى 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وم��ن��اق�����ض��ة اآف���اق 
التطوعي يف ملنطقة  العمل  تطوير 
تدعم  ومبادرات  مب�ضاريع  للخروج 
ال�ضتثمار  اخل��ل��ي��ج  دول  ت��وج��ه��ات 
طاقات ال�ضباب وتوجيهها يف امل�ضار 
امل�ضتدامة  التنمية  نحو  ال�ضحيح 

للمجتمعات.
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن ب�����در ع���ب���د اهلل 
الزبريي رئي�ش ق�ضم الهالل االأحمر 

واملنظمات ال�ضحية باالأمانة العامة 
لدول جمل�ش التعاون اخلليجي يف 
هيئة  تنظيم  العامة  االأم��ان��ة  كلمة 
الهالل االأحمر االإماراتي لفعاليات 
يف  جاءت  والتي  باأبوظبي..  امللتقى 
هيئات  بني  امل�ضرتك  التعاون  اإط��ار 
وج��م��ع��ي��ات ال��ه��الل االأح���م���ر بدول 

التعاون.
ووجه الزبريي ال�ضكر لهيئة الهالل 
االأحمر االإماراتي على اختيار �ضعار 
عام اخلري للملتقى والذي اعتمده 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل ويعك�ش ما تتبناه دولة االإمارات 
يف اأعمال اخلري والعطاء االإن�ضاين 
له  املغفور  ي��د  على  تاأ�ضي�ضها  منذ 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ 

طيب اهلل ثراه.
وا���ض��ت��ع��ر���ش امل�������ض���ارك���ون م���ن دول 
فعاليات  خ���الل  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ش 
�ضيا�ضة  ح���ول  ع��م��ل  اأوراق  امللتقى 
التطوع يف موؤ�ض�ضات الهالل االأحمر 
والتحدي  ال���واق���ع  ب��ني  اخلليجية 
لتنمية  التطوعي  العمل  وتوظيف 
املجتمعات وا�ضتثمار طاقات ال�ضباب 
اخلليجي وجتارب الدول اخلليجية 

يف هذين املجالني.
تكرمي  مت  اجل��ل�����ض��ت��ني  خ���ت���ام  ويف 
امل�ضاركني وهم �ضعادة ناجي احلاي 
املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن  م��ب��ارك 
وبدر عبداهلل الزبريي من االأمانة 
التعاون  جم��ل�����ش  ل������دول  ال���ع���ام���ة 
اليماحي  ع��ل��ي  ورا����ض���د  اخل��ل��ي��ج��ي 
امل��ت��ط��وع��ني يف هيئة  ق�����ض��م  رئ��ي�����ش 

ال���ه���الل االأح����م����ر االإم�����ارت�����ي فرع 
فخرو  عبدالرحيم  و���ض��م��الن  دب��ي 
يف  وال��ت��ط��وع  ال�ضباب  اإدارة  من�ضق 
الكويتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 
م�ضرفة  ال��رواح��ي  نا�ضر  و�ضريفة 
الهالل  جمعية  يف  ال�����ض��ب��اب  �ضبكة 
كوثر  والدكتورة  القطري  االأحمر 
اإدارة  جمل�ش  ع�ضو  العيد  حممد 
البحريني  االأحمر  الهالل  جمعية 
العنزي  حم�����ض��ن  وع���ب���دال���رح���م���ن 
مبنطقة  ال���ت���ط���وع  اإدارة  م����دي����ر 
االأحمر  ال���ه���الل  ب��ه��ي��ئ��ة  ال��ري��ا���ش 
ال�ضعودي و�ضيخة ثاين املرر مديرة 
هيئة  يف  الدولية  العالقات  مكتب 

الهالل االأحمر االإماراتي.
- يتبع - جنا -.
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•• اأبوظبي-وام:

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  جل���ن���ة  اط���ل���ع���ت 
والبيئة التابعة للمجل�ش التنفيذي 
م�ضتجدات  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
العمل يف اجناز حمطة ال�ضخ اأحد 
امل��ك��ون��ات ال��رئ��ي�����ض��ي��ة مل�����ض��روع نفق 
اال�ضرتاتيجي  ال�ضحي  ال�����ض��رف 

واالأعمق من نوعها يف العامل.
وكان يف ا�ضتقبال اللجنة يف موقع 
�ضعادة  ال��وث��ب��ة  امل��ح��ط��ة مب��ن��ط��ق��ة 
االأحبابي  م�����ض��ل��ح  ع��ل��ي  ع���ب���داهلل 
رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة اأبوظبي 
وعدد  ال�ضحي  ال�ضرف  خل��دم��ات 
من م�ضوؤويل ال�ضركة وفريق عمل 

امل�ضروع.
جولتها  خ��الل  اللجنة  وا�ضتمعت 
يف م��وق��ع امل�����ض��روع اإىل ���ض��رح حول 
م�����ض��ت��ج��دات اجن����از امل��ح��ط��ة التي 

التجريبي  الت�ضغيل  مرحلة  ب��داأت 
وب���ل���غ���ت ن�����ض��ب��ة اجن����ازه����ا 96% 
وت�ضل طاقتها ا�ضتيعابية اإىل 1.9 

مليون مرت مكعب.
وت��ع��م��ل امل��ح��ط��ة ع��ل��ى رف����ع مياه 
النفق  م�����ن  ال�������ض���ح���ي  ال���������ض����رف 
العميق اإىل حمطات معاجلة مياه 
ب�ضعة  القائمة  ال�ضحي  ال�����ض��رف 
ت�ضل اإىل 30 مرتا مكعبا بالثانية 
وع��م��ق 100 م���رت حت���ت االأر�����ش 
وب��ق��ط��ر 50 م����رتا االأم������ر ال���ذي 
يجعلها اأعمق حمطات الرفع ملياه 
ومن  ال��ع��امل  يف  ال�ضحي  ال�ضرف 
زيارة  وت��اأت��ي  املنطقة.  يف  اأك��ربه��ا 
والبيئة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  جل��ن��ة 
للوقوف على اآخر م�ضتجدات �ضري 
على  احلكومية  امل�ضاريع  يف  العمل 
اأر����ش ال��واق��ع واالط���الع ع��ن كثب 
على هذه امل�ضاريع اميانا بتطلعات 

اأبوظبي للو�ضول اىل قطاع  خطة 
ال�ضحي  و���ض��رف  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
اال�ضتغالل  وي�����ض��م��ن  م�������ض���ت���دام 
االمثل للموارد. ويعد م�ضروع نفق 
اال�ضرتاتيجي  ال�ضحي  ال�����ض��رف 
اأكرب م�ضاريع البنية التحتية  اأحد 
اخلدمية اجلاري تنفيذها يف اإمارة 
ب�ضكل  �ضي�ضاهم  وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي 
كبري يف اإحداث تغريات جذرية يف 
عملية نقل مياه ال�ضرف ال�ضحي 
امل�ضتقبلية  االحتياجات  يلبي  مبا 
الرئي�ضي.  والرب  اأبوظبي  جلزيرة 
8 حفارات فريدة من  النفق  حفر 
بتوابعها  الكلي  نوعها يبلغ طولها 
100 مرت واأجن��زت حفر ما  نحو 
اأ���ض��ب��وع��ي��ا دون  100 م��رت  ي��ع��ادل 
ال��ت�����ض��ب��ب يف ح����دوث ان���ه���ي���ارات يف 
الرتبة. واأ�ضار �ضعادة عبداهلل علي 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  االأح��ب��اب��ي  م�ضلح 

خلدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ض��رك��ة  اإدارة 
برنامج  اأن  اإىل  ال�ضحي  ال�ضرف 
اال�ضرتاتيجي  ال���ن���ف���ق  ت���ط���وي���ر 
ي���اأت���ي �ضمن  ال�����ض��ح��ي  ل��ل�����ض��رف 
امل�ضتندة  ال�����ض��رك��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
املعني  وهدفها  اأبوظبي  خطة  اإىل 
و�ضرف  وك���ه���رب���اء  م���ي���اه  ب��ق��ط��اع 
�ضحي م�ضتدام ي�ضمن اال�ضتغالل 
التزاما  وذل����ك  ل���ل���م���وارد  االأم���ث���ل 
البنية  ج�����ودة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
اأب��وظ��ب��ي والتي  ال��ت��ح��ت��ي��ة الإم�����ارة 
وا�ضتجابة  العاملية  امل��دن  ت�ضاهي 
للنمو االقت�ضادي وال�ضكاين الذي 
ت�ضهده االإمارة. جتدر االإ�ضارة اإىل 
النفق  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  تكلفة  اأن 
مليار   5.7 بلغت  اال���ض��رتات��ي��ج��ي 
دره���م ويعترب ه��ذا ال��ربن��ام��ج من 
التي  االقت�ضادية  احل��ل��ول  اأف�ضل 
توفر نظام جديد لل�ضرف ال�ضحي 

ب�ضكل فعال لتلبية متطلبات النمو 
جلزيرة  وال����ع����م����راين  ال�������ض���ك���اين 
الرئي�ضي  ال��رب  ومنطقة  اأب��وظ��ب��ي 
وتوفر حلول اأكر كفاءة و�ضديقة 
ل���ل���ب���ي���ئ���ة ب���ن�������ض���ب���ة خم���ف�������ض���ة من 
واأي�ضا  ال��ك��رب��ون��ي��ة  االن���ب���ع���اث���ات 
البعيد  امل����دى  ع��ل��ى  ت�����ض��ع ح��ل��ول 
الحتياجات اإمارة اأبوظبي. ويعترب 
ثاين  اأي�ضا  ال�ضحي  ال�ضرف  نفق 
ال�ضحي  ال�����ض��رف  اأن���ف���اق  اأط�����ول 
بداأت  العامل حيث  االإن��ح��داري��ة يف 
اال�ضرتاتيجي  النفق  حفر  اأع��م��ال 
اإ�ضراف  حتت   2011 �ضبتمرب  يف 
ك������ادر اإم������ارات������ي وب���ال���ت���ع���اون مع 
االخت�ضا�ش  ذات  ع��امل��ي��ة  ���ض��رك��ات 
من مقاولني وا�ضت�ضاريني �ضاهموا 
ال�ضخم  امل�������ض���روع  ه����ذا  اجن�����از  يف 
ال������ذي ب���ل���غ ع�����دد ال���ع���ام���ل���ني فيه 
امل�ضروع  وي��ت��ك��ون  ع��ام��ل.   4000

رئي�ضيةيت�ضمن  اأج���زاء  ث��الث  من 
خلط  ع��م��ي��ق��ا  ن��ف��ق��ا  االأول  اجل����زء 
كلم   41 بطول  ال�ضحي  ال�ضرف 
وبقطر داخلي ي�ضل اإىل 5.5 مرت 
ال��ث��اين من  اجل��زء  يتكون  فيما   ..

�ضبكات ربط فرعية بطول 45 كلم 
بالنفق  قائمة  حمطة   35 تربط 
اإزالتها  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي  العميق 
اجلزء  اأم��ا  امل�����ض��روع..  ت�ضغيل  بعد 
م�ضار  نهاية  يف  يقع  ال��ذي  الثالث 

نفق ال�ضرف ال�ضحي العميق وهو 
رئي�ضية  ���ض��خ  ع���ن حم��ط��ة  ع���ب���ارة 
بطاقة  الوثبة  منطقة  يف  اأقيمت 
مليون   1.9 اإىل  ت�ضل  ا�ضتيعابية 

مرت مكعب.

•• دبي-وام:

باإدارة  ممثلة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
القيوين  اأم  منطقة  يف  االأول���ي���ة  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 
الطبية عن االفتتاح الت�ضغيلي ملركز اأم القيوين لطب 
املراجعني  ا�ضتقبال  وب��داأ  القراين  مبنطقة  االأ�ضنان 

فعليا اعتبارا من مطلع �ضهر مار�ش اجلاري.
���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�ضني ع��ب��د ال��رح��م��ن الرند  واأك����د 
ال�ضحية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل 
تبعا  يتم  االأ�ضنان  لطب  القيوين  اأم  مركز  افتتاح  اأن 
ال�ضحية  اخل��دم��ات  لتوفري  ال����وزارة  ال�ضرتاتيجية 
الواحد  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  ال�ضحي  ال��وع��ي  ولن�ضر 
..م�ضيفا اأن املركز يخدم منطقة اأم القيوين يف جمال 
ن�ضعى  كم�ضوؤولني  ونحن  التخ�ض�ضي  االأ�ضنان  طب 
ال��ع��الج��ي��ة للمواطنني  امل��ق��وم��ات  ل��ت��وف��ري  ج��اه��دي��ن 

واملقيمني.
اهلل  عبد  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  اأ���ض��ارت  جانبها  وم��ن 
اأن  اإىل  الطبية  القيوين  اأم  منطقة  مديرة  القا�ضمي 
عالية  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة  يوفر حمفظة  امل��رك��ز 
امل��ري�����ش يف جمال  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  لتلبية  اجل����ودة 
االأطفال  اأ�ضنان  وع��الج  وتقومي  العام  االأ�ضنان  طب 
اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  وع���الج الع�ضب وت��رك��ي��ب��ات االأ���ض��ن��ان 
بانوراما  الأ���ض��ع��ة  ق�ضما  ي�ضم  ك��م��ا  ل��ل��ج��راح��ة  ع��ي��ادة 
االأ�ضنان الرقمية التي تتميز بدرجة اإ�ضعاع منخف�ضة 
دقيق  ت�ضخي�ش  على  للح�ضول  الو�ضوح  عالية  ودقة 

والفكني  بها  املحيطة  واالأن�ضجة  لالأ�ضنان  متكامل 
ف�����ض��ال ع���ن ت���زوي���د امل���رك���ز اأي�����ض��ا ب��اأج��ه��زة متطورة 
لتبي�ش االأ�ضنان بالليزر. وقالت الدكتورة مرمي �ضيد 
ووقاية  ال�ضحة  وزارة  االأ�ضنان يف  ق�ضم  رئي�ش  جعفر 
ت�ضميم  وف��ق  طابقني  م��ن  يتكون  امل��رك��ز  اأن  املجتمع 
العاملية  واملعايري  املوا�ضفات  اأعلى  اإىل  يرقى  ع�ضري 
اأف�ضل  لتقدمي  موؤهل  وفني  طبي  طاقم  توفري  ومت 
 14 املركز  املركز.وي�ضم  ملراجعي  املتميزة  اخلدمات 
عيادة ملختلف التخ�ض�ضات الطبية منها عيادة العالج 
العام وع��ي��ادة التقومي وع��ي��ادة ع��الج اجل��ذور وعيادة 
الرتكيبات وع��ي��ادة االأط��ف��ال وع��ي��ادة ج��راح��ة الوجه 
احدث  ي�ضم  خمترب  املركز  يف  ويتوفر  كما  والفكني 
ما تو�ضلت اليه التقنيات يف جمال خمتربات اال�ضنان 
وي�ضم جهاز الكاد الكام ل�ضنع اال�ضنان بتقنية عالية 
التخ�ض�ضية  اال���ض��ن��ان  م���راك���ز  يف  ن��وع��ه  م���ن  االول 
اأن  ل��وزارة ال�ضحة و تنمية املجتمع ..موؤكدة  التابعة 
ال�ضاعة  من  املراجعني  ال�ضتقبال  اأبوابه  يفتح  املركز 
الثامنة �ضباحا حتى ال�ضاعة الثانية والن�ضف ظهرا. 
اأو�ضحت الدكتورة فاطمة نا�ضر مردد  ومن ناحيتها 
التخ�ض�ضي  االأ�ضنان  القيوين لطب  اأم  مديرة مركز 
اأن املركز وفر جهازا يعمل على ا�ضرتخاء الطفل اأثناء 
ال�ضاحك  ال��غ��از  ا�ضتن�ضاق  خ��الل  م��ن  ال��ع��الج  تلقيه 
املركز ي�ضم ق�ضما  باأن  ..منوهه  ي�ضاعد على تهدئته 
ملكافحة  العاملية  املعايري  اأعلى  يتبع  للتعقيم  خا�ضا 

العدوى.

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تعلن عن االفتتاح 
الت�شغيلي ملركز اأم القيوين لطب االأ�شنان

االحتادية للجمارك حتتفل باليوم العاملي للمراأة

•• ابوظبي -وام: 

اأقامت وزارة الدفاع يف اأبوظبي ام�ش احتفاال مبنا�ضبة يوم 
والقوات  الدفاع  وزارة  فيه منت�ضبات  العاملي كرمت  امل��راأة 
ملا  وتقديرا  بهن  احتفاال  واملدنيات  الع�ضكريات  امل�ضلحة 

يبذلنه من جهود لدعم الوزارة يف �ضبيل خدمة الوطن.
وزير  الفال�ضي  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  واأك��د 
دولة ل�ضوؤون الدفاع يف كلمته التي األقاها خالل االحتفال 
ل��ل��رج��ل ع��ل��ى ه���ذه االأر������ش يف العمل  ���ض��ري��ك  امل�����راأة  اأن 
والت�ضحية بل تفوق الرجل يف العطاء فكانت اجلنة حتت 

اأقدامها فهما مت�ضاويان متاما من حيث القيمة والقدرات 
االإمارات  نه�ضة  يف  دور  لها  يكون  اأن  الب��د  فكان  العقلية 

وامل�ضاركة يف جميع املجاالت.
ورف����ع م��ع��ايل وزي����ر دول����ة ل�����ض��وؤون ال���دف���اع اأ���ض��م��ى اآي���ات 
ال�ضكر واالمتنان الأم االإم��ارات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 
االأعلى  الرئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  االحت���اد  رئي�ضة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية رئي�ضة املجل�ش االأعلى لالأمومة 
االإماراتية  امل���راأة  دع��م  يف  جهدا  ت��األ  مل  التي  والطفولة 
وبناء  التنمية  م�ضرية  يف  فاعال  �ضريكا  لتكون  ومتكينها 

الوطن.

امل��راأة ودوره��ا الفعال يف احلياة  واأثنى معاليه على عطاء 
واملجتمع وخدمة الوطن.

واألقت العقيد عائ�ضة الظاهري نائب قائد �ضالح اخلدمات 
امل��راأة كعن�ضر فاعل  دور  اأهمية  فيها  اأك��دت  كلمة  الطبية 
من  بت�ضجيع  واإجنازاتها  ومثابرتها  بعطائها  املجتمع  يف 
يف  لها  الفر�ش  واإت��اح��ة  امل���راأة  لتمكني  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 

امل�ضاهمة يف م�ضرية التنمية.
ويف نهاية احلفل التقط معايل حممد بن اأحمد البواردي 
مع  تذكارية  �ضورة  الدفاع  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�ضي 

موظفات الوزارة الع�ضكريات واملدنيات.

البواردي: املراأة �شريك للرجل على هذه االأر�ش يف العمل والت�شحية

هيئة الهالل االأحمر ت�شت�شيف ملتقى عام اخلري 
اخلليجي االأول للعمل التطوعي بدول التعاون

جلنة من تنفيذي ابوظبي تطلع على م�شتجدات العمل يف اإجناز اأعمق حمطة �شخ يف العامل

النائب العام لدبي : دخول املراأة منظومة 
العمل الق�شائي يعد اجنازا وفخرا لالإمارات

•• دبي-وام: 

الإمارة  العام  النائب  احلميدان  عي�ضى  ع�ضام  امل�ضت�ضار  ق��ال 
دبي .. اإن دخول املراأة يف منظومة العمل الق�ضائي يعد اجنازا 
تفخر به دولة االإمارات .. م�ضيفا اأن املراأة االإماراتية �ضريكة 
وحمركة  للتغيري  و���ض��ان��ع��ة  ل��الأج��ي��ال  وم��رب��ي��ة  التنمية  يف 
للتطوير يف املجتمع. وهناأ امل�ضت�ضار احلميدان �� خالل لقائه 
العاملي  امل���راأة  بيوم  احتفاء  دب��ي  يف  العامة  النيابة  موظفات 
امل��واف��ق ال��ث��ام��ن م��ن �ضهر م��ار���ش م��ن ك��ل ع��ام ���� امل����راأة بهذه 
املنا�ضبة .. معربا عن �ضكره وتقديره جلهودها ودورها البارز 

يف النيابة العامة وخمتلف القطاعات.
احلياة  ميادين  خمتلف  يف  امل���راأة  عطاء  العام  النائب  وثمن 
.. م�ضريا اإىل اأن املراأة يف نيابة دبي اأخذت مكانتها يف العمل 
تبهر  االإماراتية  فاملراأة  وجدارتها  تفوقها  واأثبتت  الق�ضائي 
ودخولها  تناله  ومن�ضب  م��وق��ع  ك��ل  يف  االأخ���رى  املجتمعات 
جم���ال ال��ع��م��ل ال��ق�����ض��ائ��ي ب��ح��د ذات���ه اجن���از ي�����ض��اف اإل��ي��ه��ا و 
ي�ضمو بها اأينما كانت. واأ�ضار اإىل االجنازات والنجاحات التي 
�ضجلتها املراأة والربامج التي برزت خاللها موظفات النيابة 

العامة الالتي ح�ضدن جوائز على م�ضتوى االإمارة.
اأن  التنموية م�ضتمرة م�ضيفا  العجلة  اأن  العام  النائب  واأك��د 
املراأة هي االأ�ضا�ش وال�ضكر مو�ضول لها وجهودها املبذولة يف 
ال�ضمو  �ضاحب  و�ضكر  تهنئة  اإىل  م�ضريا   .. بالعمل  االرتقاء 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 

جمل�ش الوزراء حاكم دبي للمراأة .
للمراأة  والتقدم  التوفيق  احلميدان  ع�ضام  امل�ضت�ضار  ومتنى 
القيادة  دع���م  مثمنا  واإ���ض��ه��ام��ات��ه��ا  ع��ط��ائ��ه��ا  يف  ت�ضتمر  واأن 
العمل  يف  بكفاءتها  توؤمن  والتي  للمراأة  الدولة  يف  احلكيمة 

يف خمتلف املجاالت.

•• اأبوظبي-وام:

باليوم  للجمارك  االحتادية  الهيئة  احتفلت 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي 
املراأة  متكني  يف  ال��دول��ة  و�ضيا�ضة  الر�ضيدة 
وم�ضرية  ال��وط��ن  دوره���ا يف خدمة  اأداء  م��ن 
الكعبي  علي  املفو�ش  معايل  وقدم  التنمية. 
التهنئة  للجمارك  االحتادية  الهيئة  رئي�ش 
اجلمارك  وقطاع  الهيئة  يف  العاملة  للمراأة 
يف الدولة بهذا املنا�ضبة موؤكداً على اأن املراأة 
تعد �ضريكاً رئي�ضياً وهاماً يف منظومة العمل 

اجلمركي بالدولة املحلية والعاملية.
الهيكل  يف  امل���راأة  م�ضاركة  اإن  معاليه  وق��ال 
التنظيمي للهيئة االحتادية للجمارك بلغت 
ن�ضبة 47.4 % من اإجمايل عدد العاملني 
قناعة  م��ن  انطالقاً   2017 ع��ام  مطلع  يف 
واالإب���داع  العطاء  على  امل���راأة  ب��ق��درة  الهيئة 
العمل اجلمركي، على الرغم من  يف جمال 
كونه عماًل فنياً يتطلب معرفة وموا�ضفات 

خا�ضة.
القيادية  الوظائف  من  امل��راأة  ح�ضة  وبلغت 
اأن  يعني  مم��ا   ،%  45.5 ح���وايل  بالهيئة 
املراأة تقود ما يقرب من ن�ضف اإدارات الهيئة 
الفئة  % يف   25 ح�ضتها  وب��ل��غ��ت  ت��ق��ري��ب��اً، 
الفئة  يف  احل�ضة  تلك  وت��رت��ف��ع  االإ���ض��راف��ي��ة 
املراأة  اأن  يعني  % مما   64 اإىل  التنفيذية 
تقوم مبا يقرب من ثلثي العمل التنفيذي يف 
الهيئة. وقال معايل املفو�ش على الكعبي يف 

بيان له مبنا�ضبة يوم املراأة العاملي اإن الهيئة 
حري�ضة ع��ل��ى مت��ك��ني امل����راأة االإم���ارات���ي���ة يف 
من  انطالقاً  العمل اجلمركي  كافة حم��اور 
االإمارات  وروؤي��ة  الر�ضيدة  القيادة  توجهات 
2021 م�ضيدا بالدور الكبري الذي تلعبه اأم 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك  االإم��ارات �ضمو 
واالرتقاء  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ق�ضايا  دع��م  يف 
دورها  وتعزيز  العاملية  املحافل  يف  مبكانتها 
يف منظومة التنمية. واأ�ضاف معاليه  حققت 
امل���راأة يف دول��ة االإم����ارات م��زي��داً مناملكا�ضب 
واالإجنازات النوعية املتميزة التي �ضبقت بها 
العديد منالن�ضاء يف العامل يف اإطار م�ضروع 
التي  وبراجمالتمكني  امل�ضتدامة  التنمية 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  اآلنهيان  زاي��د 
امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة منوذجاً  اأ���ض��ب��ح��ت  ح��ت��ى 
العربية  منطقتنا  يف  ف��ق��ط  لي�ش  ي��ح��ت��ذي 

واالإ�ضالمية بل فيالعامل اأجمع.
واأ�ضاف اأ�ضبحت املراأة اليوم �ضريكاً يف �ضنع 
واالزدهار  والنمو  للتطور  وحمركا  ال��ق��رار 
التي  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ال���ذي يعك�ش ع��ظ��م  االأم����ر 
ت��ق��م��ن ب��ه��ا وح��ج��م ال�����دور واالإجن������از الذي 
العطاء  م�ضرية  يف  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  حتققنه 
وال��ف��خ��ر.. ول��ع��ل اأه���م م��ا ميز جت��رب��ة املراأة 
والعلم  احلداثة  بني  اأنهامزجت  االإماراتية 
والتقاليد  ال��ع��ادات  وب��ني  والعطاء  واملعرفة 
ث���ق���ايف فريد  وال��ق��ي��م وال������رتاث يف من�����وذج 

ي�ضتحق االإ�ضادة والتقديرواالحرتام.

ووجه معاليه التحية ل� “اأم االإمارات” �ضمو 
عطائها  ع��ل��ى  ب��ن��ت��م��ب��ارك  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة 
وم�����ض��ريت��ه��ا يف ب��ن��اء ال��وط��ن ومت��ك��ني امل���راأة 
ما  على  ال�ضهداء  الأم��ه��ات  التحية  ق��دم  كما 
رفعة  �ضبيل  يف  غالية  ت�ضحيات  من  قدمنه 
الوطن وتعظيم مكت�ضباته. من ناحيته هناأ 
العام  املدير  بوع�ضيبة  �ضعادة حممد جمعة 
للهيئة يف ر�ضالة وجهها اإىل موظفات الهيئة 
مب��ن��ا���ض��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��م��ارك متثل 
اإ���ض��اف��ة حقيقية  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  م�ضاركة 
مل�����ض��رية ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��ور وال��ع��ط��اء التي 
تعي�ضها دولة االإمارات منذ اأن و�ضع لبناتها 
ق��ي��ام دولة  امل��وؤ���ض�����ض��ون ع��ق��ب  االآب����اء  االأوىل 

االحتاديف عام 1971«.
اأثبتت  االإماراتية  امل��راأة  اأن  �ضعادته  واأو���ض��ح 
التي  بالثقة  اأن��ه��اج��دي��رة  ال��ق��اط��ع  بالدليل 
قادرة  واأنها  الر�ضيدة  قيادتنا  اإياها  منحتها 
امللقاة على عاتقها يف  امل�ضوؤولية  على حتمل 
عطاوؤها  حتىاأ�ضبح  احل��ي��اة  م��ي��ادي��ن  �ضتى 
التنموي ك�ضوء ال�ضم�ش ال ي�ضتطيع اأحد اأن 

يتجاهله اأو ينكره.
وذك��ر اأن امل��راأة يف دول��ة االإم���ارات ت�ضارك يف 
�ضنع القرار وتبني قواعد املجد وت�ضيد �ضرح 
امل�ضتقبل فهي �ضانعة االأجيال وم�ضدراالأمل 
لها  والعطاء.. كما كان  والت�ضحية  والفخر 
والتطور  ال��ت��ق��دم  م�ضرية  ب��ن��اء  يف  ب���ارز  دور 
يف ق��ط��اع اجل��م��ارك ب��ال��دول��ة واالرت���ق���اء به 

اإىلاأعلى امل�ضتويات العاملية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

توا�ضل م�ضرية فر�ضان القافلة الوردية، اليوم اخلمي�ش، 9 مار�ش، الذي ي�ضادف 
ثالث اأيام م�ضريتها ال�ضابعة، التي انطلقت يف ال�ضابع من مار�ش اجلاري، برعاية 
ع�ضو  القا�ضمي،  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  كرمية 
املجل�ش االأعلى حاكم ال�ضارقة حتت �ضعار �ضبع �ضنوات.. ل�ضبع اإمارات و�ضت�ضتمر 
حتى 17 مار�ش اجلاري، جهودها الرامية اإىل تعزيز الوعي املجتمعي ب�ضرطان 
الثدي، وباأهمية الك�ضف املبكر عنه، وتوفري الفحو�ضات املجانية يف جميع اأنحاء 
القافلة  فر�ضان  مل�ضرية  املرافقة  الطبية  العيادات  و�ضت�ضتقبل  االإم����ارات.  دول��ة 

من  اجلن�ضيات،  خمتلف  وم��ن  ون�ضاء  رج��ااًل  املجتمع  فئات  كافة  من  املراجعني 
الثدي،  �ضرطان  عن  للك�ضف  الالزمة  الطبية  الفحو�ضات  اإج��راء  يف  الراغبني 
والتي ي�ضرف عليها كادر طبي موؤهل، و�ضتتواجد العيادات اليوم يف كل من مركز 
دبا احل�ضن ال�ضحي، وعيادة الثميد يف ال�ضارقة، وم�ضت�ضفى �ضقر يف راأ�ش اخليمة 
التي �ضت�ضتقبل ال�ضيدات والرجال على حٍد �ضواء، و�ضتتواجد العيادة املتنقلة يف 

م�ضت�ضفى كلباء باملنطقة ال�ضرقية بال�ضارقة.
كما �ضتوا�ضل العيادات الثابتة املتواجدة يف كل اإمارة من االإمارات ال�ضبع، والتي 
جميع  ا�ضتقبال  التوايل  على  الثالث  ولليوم  العام،  هذا  فيها  العمل  تد�ضني  مت 
الراغبني يف اإجراء الفحو�ضات املجانية وطرح ا�ضتف�ضاراتهم بخ�ضو�ش �ضرطان 

العا�ضرة  وحتى  ع�ضراً  الرابعة  ال�ضاعة  من  وذل��ك  منه،  الوقاية  وط��رِق  الثدي 
دبي  ويف  املائية،  املجاز  بواجهة  ال�ضارقة،  يف  الثابتة  العيادة  و�ضتتواجد  م�ضاًء.  
ب�ضيتي ووك، ويف اأبوظبي على الكورني�ش، ويف عجمان على الكورني�ش، ويف راأ�ش 
اأما يف الفجرية  اأم القيوين مبركز اخلزان ال�ضحي،  اخليمة باحلمرا مول، ويف 

ف�ضتتواجد العيادة الثابتة يف مركز ف�ضيل ال�ضحي.
9:30 �ضباحاً  ال�ضاعة  وفيما يخ�ش م�ضرية الفر�ضان ف�ضتنطلق اليوم يف متام 
مب�ضاركة فر�ضان من خمتلف اجلن�ضيات، حيث �ضتكون نقطة انطالقها من منتزه 
�ضاطئ دبا الفجرية، لتمر بعدد من املواقع على امتداد مدينة دبا، معززًة الوعي 
العيادات  لزيارة  اجلمهور  وداعية  عنه،  املبكر  الك�ضف  وباأهمية  الثدي  ب�ضرطان 

 4:20 ال�ضاعة  لتتوقف عند  تقدمها جماناً،  التي  الفحو�ضات  الطبية الإج��راء 
ع�ضراً، يف منتزه �ضاطئ دبا الفجرية الذي حتركت منه �ضباحاً.

الفحو�ضات  توفري  على  الوردية  القافلة  حتر�ش  التوعوي،  عملها  جانب  واإىل 
كلفة  وت���رتاوح  ال��ث��دي،  �ضرطان  عن  للك�ضف  �ضنوياً  االأ�ضخا�ش  الآالف  املجانية 
احلكومية  امل�ضت�ضفيات  يف  دره��م   1000-500 بني  ما  منها  الواحد  الفح�ش 
رجااًل  كافة  املجتمع  الأف��راد  القافلة جماناً  وتقدمه  الطبية،  واملراكز  واخلا�ضة 
ون�ضاًء ومن خمتلف اجلن�ضيات، وحتر�ش القافلة على توفري الفحو�ضات لكون 
اكت�ضاف  فيها  يتم  التي  احل��االت  من   98% اأن  توؤكد  الطبية  االإح�����ض��اءات  اأن 

املر�ش مبكراً، يتم عالجها و�ضفاوؤها متاماً.

يف ثالث اأيام م�سرية فر�سانها الثالثة

القافلة الوردية توفر الفحو�شات املجانية يف كل من دبا احل�شن وكلباء وراأ�ش اخليمة

•• ال�صارقة-الفجر:

ناب�ضة  وبقلوب  تلني،  ال  وعزمية  كبري  بحما�ش 
باالأمل واحلياة، انطلقت م�ضرية فر�ضان القافلة 
م��ن مدينة  االأول  ي��وم��ه��ا  ال�����ض��اب��ع��ة، يف  ال���وردي���ة 
ال�ضارقة �ضباح اأم�ش االأول )الثالثاء( و�ضواًل اإىل 
العيادات  وجنحت  بالفجرية،  م�ضايف  م�ضت�ضفى 
الفحو�ضات  تقدمي  للم�ضرية يف  املرافقة  الطبية 
 566 ل���  ال��ث��دي  ���ض��رط��ان  امل��ج��ان��ي��ة للك�ضف ع��ن 
ال���ذي حتظى به  ل��ت��وؤك��د م��دى االإق��ب��ال  �ضخ�ش، 

القافلة الوردية.
اإحدى  الوردية،  القافلة  فر�ضان  م�ضرية  وحتظى 
ال�ضرطان،  م��ر���ض��ى  اأ���ض��دق��اء  جمعية  م���ب���ادرات 
برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�ش االأعلى 
�ضمو  �ضموه،  قرينة  من  ومتابعة  ال�ضارقة،  حاكم 
الرئي�ش  القا�ضمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة 
املوؤ�ض�ش جلمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان، وتقام 
ن�ضختها ال�ضابعة حتت �ضعار �ضبع �ضنوات.. ل�ضبع 
اإم����ارات اح��ت��ف��اًء ب��احت��اد دول���ة االإم����ارات العربية 

اجل����اري،  17مار�ش  ح��ت��ى  و�ضت�ضتمر  امل��ت��ح��دة، 
الثدي،  ب�ضرطان  املجتمعي  الوعي  تعزيز  بهدف 
وباأهمية الك�ضف املبكر عنه، وتقدمي الفحو�ضات 

املجانية يف جميع اأنحاء دولة االإمارات.
وقالت رمي بن كرم، رئي�ش اللجنة العليا املنظمة 
القافلة  ت��وؤك��د  ال��وردي��ة:  القافلة  فر�ضان  مل�ضرية 
اأنها مل  على  عام جديد،  كل  ومع حلول  الوردية 
تعد جمرد مبادرة توعوية ت�ضعى اإىل تعزيز الوعي 
املجانية  الفحو�ضات  وت��ق��دمي  ال��ث��دي،  ب�ضرطان 
ال�ضبع  ال���دول���ة  اإم������ارات  يف  امل��ر���ش  ع��ن  للك�ضف 
والتفاعل  النبيلة،  االإن�ضانية  فالق�ض�ش  وح�ضب، 
املجتمعي الالفت مع الفر�ضان والعيادات الطبية 
يو�ضح  م�ضرية،  كل  انطالقة  مع  ن�ضاهده  ال��ذي 
اأن القافلة اأ�ضبحت مبثابة حمفل وطني اإن�ضاين 
لنيل  ع��ام  ك��ل  اجلميع  ينتظره  وال��ع��ط��اء  للبذل 

�ضرف امل�ضاركة فيه .
الكبري  بالتفاعل  �ضعادتها  عن  ك��رم  بن  واأع��رب��ت 
الوردية  القافلة  ف��ر���ض��ان  م�ضرية  �ضهدته  ال���ذي 
العيادات  واالإقبال على  االأول،  ال�ضابعة يف يومها 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ف��ح��و���ض��ات ل��ل��ك�����ض��ف عن 

يوؤكد  ذل��ك  اأن  اإىل  الفتة  جماناً،  الثدي  �ضرطان 
لنف�ضها  ت�ضنع  اأن  يف  جن��ح��ت  ال��ق��اف��ل��ة  اأن  ع��ل��ى 
التي  الدعوات  مع  دائماً  يتفاعل  موؤثراً،  جمهوراً 

تطلقها ويحر�ش على 
حتقيق  يف  اال�����ض����ه����ام 
ت�ضعى  التي  االأه���داف 

للو�ضول اإليها.
وجن������ح������ت امل���������ض����رية 
االأول  ي�����وم�����ه�����ا  يف 
ومب�����ض��ارك��ة اأك���ر من 
من  ف������ر�������ض������ان   10
خمتلفة  ج���ن�������ض���ي���ات 
يف ق��ط��ع م�����ض��اف��ة 16 
انطالقاً  م���رت،  ك��ي��ل��و 
ال�ضارقة  ن������ادي  م����ن 
وال�ضباق،  للفرو�ضية 
م����روراً مب��رك��ز تعزيز 
�������ض������ح������ة االأ�����������ض����������رة 

الذي  ال�ضارقة،  فتيات  �ضجايا  ومركز  بال�ضارقة، 
ن���ال ف��ي��ه ال��ف��ر���ض��ان وال���ف���رق امل�����ض��اح��ب��ة للقافلة 

ق�ضطاً من الراحة.
الرامية  وجهودهم  م�ضريهم  بعدها  ليوا�ضلوا   
يف  ويتوقفوا  الثدي،  ب�ضرطان  الوعي  تعزيز  اإىل 
رئي�ضة  ث��الث حم��ط��ات 
القرائن  م���ت���اج���ر  ه����ي 
واجلمعية  ب��ال�����ض��ارق��ة، 
الذيد،  يف  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
وم�������ض���ت�������ض���ف���ى ال����ذي����د، 
رحالهم  ي��ح��ط��وا  ق��ب��ل 
االأول  يومهم  نهاية  يف 
م�ضايف  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف 
لوحظ  وقد  بالفجرية، 
ت���ف���اع���ل اجل���م���ه���ور مع 
ال�����ف�����ر������ض�����ان وح����ر�����ش 
على  م����ن����ه����م  ال����ك����ث����ري 
تذكارية  �ضورة  التقاط 

معهم.
عائ�ضة  ال�ضيخة  وقالت 
ال�ضارقة:  فتيات  �ضجايا  مدير  القا�ضمي،  خالد 
حر�ضنا يف هذا العام على اأن نكون اإحدى حمطات 

���ض��رف ا�ضتقبال  ل��ن��ا  ال������وردي، وق���د ك���ان  االأم�����ل 
القافلة وفر�ضانها، وعيادتها الطبية التي �ضهدت 
اإقبااًل كبرياً من قبل ال�ضيدات، وقد حر�ضنا على 
امل�ضاهمة يف  ب�ضرورة  فتياتنا  اإىل  الدعوة  توجيه 
حتقيق االأهداف التي ت�ضعى القافلة الوردية اإىل 
اأ���ض��ره��ن ال  ت�ضجيع  م��ن خ��الل  وذل���ك  حتقيقها، 
�ضيما االأمهات على زيارة املوؤ�ض�ضة يف اليوم االأول 
للم�ضرية للح�ضول على خدمة الفح�ش املجاين 

التي قدمتها الفرق الطبية امل�ضاحبة للعيادات .
و�ضهدت عيادة املاموجرام املتحركة التي اأقيمت يف 
م�ضت�ضفى الذيد بال�ضارقة التي خ�ض�ضت للرجال 
والن�ضاء على حد �ضواء، والعيادات الطبية الثابتة 
ل�ضوؤون  االأعلى  املجل�ش  تواجدت يف كل من  التي 
االأ�ضرة  �ضحة  رع��اي��ة  وم��رك��ز  بال�ضارقة،  االأ���ض��رة 
بال�ضارقة، والديوان االأمريي - ال�ضارقة، ومركز 
�ضجايا فتيات ال�ضارقة، اإقبااًل كبرياً من املراجعني 
ال�ضريري  الطبي  الفح�ش  اإج���راء  يف  ال��راغ��ب��ني 
للك�ضف عن �ضرطان الثدي، الذي يقدمه الطاقم 
ال����وردي����ة جماناً  ل��ل��ق��اف��ل��ة  امل��ت��خ�����ض�����ش  ال��ط��ب��ي 
اجلن�ضيات  خمتلف  وم��ن  ون�ضاء  رج���ااًل  للجميع 

والفئات العمرية.
ت��ق��دم��وا الإج����راء الفحو�ضات  ال��ذي��ن  وب��ل��غ ع���دد 
رجل،  و84  �ضيدة،   482 منهم  �ضخ�ضاً،   566
بلغ عدد املواطنني فيهم 139 �ضخ�ش، واملقيمني 
لفحو�ضات  �ضخ�ش   207 منهم  خ�ضع   ،427
ال�ضوتية،  ل��الأ���ض��ع��ة  �ضخ�ش  و42  امل��ام��وج��رام، 
العيادات  وا�ضتقبلت  ���ض��ري��ري،  للفح�ش  و317 
ال��ث��اب��ت��ة امل���ت���واج���دة يف ك���ل اإم�����ارة م���ن االإم�����ارات 
العام،  هذا  فيها  العمل  تد�ضني  مت  والتي  ال�ضبع، 
متا�ضياً مع احتفاالت القافلة الوردية مبرور �ضبع 
�ضنوات على انطالقاتها 149 �ضخ�ش من جملة 

ال� 566 �ضخ�ش.
اأن����واع ال�ضرطان  اأك���ر  وي��ع��ت��رب ���ض��رط��ان ال��ث��دي 
اإذ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  الن�ضاء يف جميع  ب��ني  ان��ت�����ض��اراً 
التي  ال�����ض��رط��ان��ات  ب��امل��ائ��ة م��ن جميع   16 مي��ث��ل 
 1.1 ح����وايل  ي�ضيب  وه���و  ال��ف��ئ��ة،  ه���ذه  ت�ضيب 
�ضنوياً  ت�ضخي�ضهن  يتم  ال��ع��امل  يف  ام���راأة  مليون 
اآالف   410 الثدي، ومن هوؤالء يتوفى  ب�ضرطان 
باملائة من احلاالت   98 اأن  ب�ضبب مر�ضهن، كما 
التي يتم اكت�ضافها يف مراحله االأوىل يتم عالجها 

فر�سان القافلة الوردية ال�سابعة تقطع 16 كم يف اليوم الأول

العيادات الطبية تقدم فحو�شات جمانية عن �شرطان الثدي ل� 566 �شخ�شا يف ال�شارقة والذيد والفجرية 

رمي بن كرم: 
القافلة الوردية 
اأ�سبحت مبثابة 

حمفل وطني اإن�ساين 
للبذل والعطاء

•• ابوظبي -وام:

واكدت �ضعادة نورة ال�ضويدي مديرة االحتاد الن�ضائي العام اختيار �ضمو 
الرئي�ضة  العام  الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
لالأمومة  االع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ضة  اال���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االع��ل��ى 
امل��راأة �ضريك يف اخلري والعطاء لالحتفال بيوم املراأة  والطفولة �ضعار 
االماراتية هذا العام انه ترجمة اأمينة لنهج اإمارات اخلري التي اأ�ض�ضت 
اأركانها على مبادئ اخلري واحلق وفق روؤية املوؤ�ض�ش املغفور له ال�ضيخ 
امل�ضرية  ملوا�ضلة  الر�ضيدة  وال��ق��ي��ادة  ث��راه  اهلل  طيب  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإن  وق��ال��ت  امل��ب��ارك��ة. 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ش 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة واخوانهم ا�ضحاب ال�ضمو اع�ضاء 
املجل�ش االعلى حكام االإمارات اأناروا الطريق لنا لنقدم اخلري لكل من 
واأثره  االإماراتي  العطاء  واإب��راز  خارجها  اأو  الدولة  داخل  �ضواء  يحتاج 
ار�ش  على  والعطاء  البذل  �ضريك يف  امل��راأة  كانت  ولطاملا  االإن�ضانية  يف 

هذا الوطن. واأكدت اأن �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك لطاملا اأر�ضدتنا 
االإماراتية  للمراأة  وو�ضعت  اخلري  طريق  اإىل  الطويلة  م�ضريتها  عرب 
منهجا ت�ضري عليه يف حياتها العملية وتربي اأبناءها على مبادئ وقيم 
الوعي  ..اأ�ضبح  وتقدم  متكني  من  اإليه  ت�ضبو  ما  كل  وحققت  خالقة 
را�ضخا لديها ب�ضرورة قيادة اأ�ضرتها ال�ضغرية نحو امل�ضتقبل. جاء ذلك 
خالل امللتقى الذي نظمه االحتاد الن�ضائي ام�ش لالعالن احتفال هذا 
2017 حتت �ضعار املراأة  28 اغ�ضط�ش  العام بيوم املراأة االماراتية يف 
ع��ام اخلري  م��ب��ادرة  اإن  ال�ضويدي  وق��ال��ت   . وال��ع��ط��اء  �ضريك يف اخل��ري 
ترجمة لفطرة االإماراتي التي تعززت مع الزمن منذ انطالق م�ضرية 
والبذل  العطاء  يف  االإن�ضانية  والقيم  ال�ضعارات  اأرف��ع  وحملت  االحت��اد 
القيادة  اأطلقتها  التي  للمبادرات  تتويج  اأنها  اإىل  واأ���ض��ارت  والت�ضامح. 
مب�ضتوى  واالرت���ق���اء  واملجتمع  االإن�����ض��ان  خ��دم��ة  وت�ضتهدف  ال��ر���ض��ي��دة 
اخلري  مب�ضرية  وال��دف��ع  احل�ضارية  النه�ضة  ملواكبة  ال��دائ��م  التطور 
التي ر�ضخت حب االإمارات يف قلوب اأبناء االإمارات. واكدت �ضعادة نورة 
ال�ضويدي اإن اإعالن �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك – اأم االإمارات – 
بتخ�ضي�ش يوم لالحتفال باملراأة يف االإمارات واختيار يوم 28 اأغ�ضط�ش 
امل��راأة وعلى  من كل عام يوؤكد مدى حر�ش �ضموها على توحيد جهود 

الن�ضوي  الت�ضاركي يف العمل وهذه خا�ضية ميزت العمل  النهج  اعتماد 
ا�ضرتاتيجيا  �ضريكا  ال��ع��ام  الن�ضائي  االحت���اد  اأ�ضبح  وال���ذي  ال��دول��ة  يف 
ال�ضيا�ضات  للحكومة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة وداعما جلميع 
ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  اإن ب�ضرية  اىل  وا�ضارت  للمراأة.  العامة اخلادمة 
يف ال�ضاأن العام ب�ضكل عام وللمراأة ب�ضكل خا�ش تعبري �ضادق عن احلب 
الكبري الذي تكنه �ضموها للمراأة وحر�ضها على اأن تنعم املراأة بالرخاء 
والدفء الذي يعم البالد وحت�ضل على حقوقها كاملة. وقالت اإن املراأة 
الوجود  واإثبات  اجل��اد  بالعمل  التقدير  هذا  من  ت�ضتفيد  ب��اأن  مطالبة 
تظهر  الأن  ثمينة  فر�ضة  وه���ذه  ال��رج��ل..  اأخ��ي��ه��ا  م��ع  جنب  اإىل  جنبا 
املراأة قدراتها لت�ضارك م�ضاركة فاعلة يف التنمية امل�ضتدامة واأن ت�ضهم 
واأ�ضريا  نف�ضيا  ا�ضتقرارا  توؤمن  بعقالنية  جمتمعها  م�ضكالت  حل  يف 
وجمتمعيا.. معربة عن املها باأن يكون هذا االحتفال بيوم املراأة عيد 
للجميع، الكل ي�ضارك فيه موؤ�ض�ضات واأفرادا، داعمني الإجنازات الدولة 
بف�ضل جهود القيادة الر�ضيدة. ودعت نورة ال�ضويدي يف هذا ال�ضدد اىل 
االمارات  دولة  يف  املعنية  واجلهات  والدوائر  املوؤ�ض�ضات  جميع  م�ضاركة 
امل��راأة االماراتية يف جمال  ال�ضوء ودع��م  بت�ضليط  املبادرة  الإجن��اح هذه 

اخلري والعطاء.

غرفة الفجرية تكرم موظفاتها 
احتفاال باليوم العاملي للمراأة

•• الفجرية-وام:

جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  اجلا�ضم  حممد  خالد  �ضعادة  اأك��د 
و���ض��ن��اع��ة ال��ف��ج��رية اأن امل����راأة االإم��ارات��ي��ة خ��ط��ت خطوات 

متقدمة اأهلتها لتبوء منا�ضب قيادية حيوية يف الدولة.
وقال اجلا�ضم يف كلمة له خالل احلفل الذي نظمته الغرفة 
 8 ي�ضادف  الذي  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  ملوظفاتها 
اإن ذل��ك ج��اء نتيجة ل��روؤي��ة وحر�ش  م��ار���ش م��ن ك��ل ع��ام 
بالتعليم  وااله��ت��م��ام  امل���راأة  متكني  على  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
خمتلف  يف  مكانتها  ل��ه��ا  اأ���ض��ب��ح��ت  ح��ت��ى  للفتيات  ال��ع��ايل 
الوزارات االحتادية والدوائر املحلية واملوؤ�ض�ضات بالدولة . 
و اأ�ضار اإىل اأن يوم املراأة العاملي فر�ضة لالحتفال باإجنازات 
اإليها من تقدم علمي وفني  االإم��ارات��ي��ة وم��ا و�ضلت  امل��راأة 
ل�ضمو  ال��ب��ارز  ال���دور  ثمن  و  الر�ضيدة.  قيادتنا  م��ن  بدعم 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام 
املجل�ش  رئي�ضة  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ضة 
العديد  اط��الق  ذل��ك عرب  والطفولة يف  االأع��ل��ى لالأمومة 
من اال�ضرتاتيجيات يف متكني املراأة . وقدم ال�ضكر الأمهات 
العامالت  االإم��ارات  ن�ضاء  وكل  ال�ضهداء  واأمهات  االإم��ارات 
يف  املخل�ضة  ج��ه��وده��ن  ع��ل��ى  واأث���ن���ى  امل���ج���االت  خمتلف  يف 
الغايل  وبذلهن  امل�ضتقبل  قيادات  و�ضناعة  االأجيال  تربية 
والنفي�ش خلدمة الوطن وعلو مكانته ورفع ا�ضم االإمارات 
عاليا. ولفت اإىل اأن التوازن بني الرجل وامل��راأة اأ�ضبح من 
واأن  املتح�ضرة  املجتمعات  وازده����ار  جن��اح  متطلبات  اأه���م 
ال�ضبل  اأح��د  والواجبات  احلقوق  اجلن�ضني يف  بني  التوازن 
والرخاء  واال�ضتقرار  واالأم���ن  ال�ضعادة  لتحقيق  الرئي�ضة 
والتقدم لل�ضعوب .. موؤكدا اأن دولة االإم��ارات كانت �ضباقة 
الرجل  مع  م�ضاواة  من  للمراأة  كفلته  مبا  امل�ضمار  هذا  يف 
اأن م�ضرية نه�ضة  اإىل  ن��وه  و  يف خمتلف جم��االت احل��ي��اة. 
املراأة انطلقت يف الثاين من دي�ضمرب عام 1971 يف اإطار 
امل�ضروع التنموي الطموح للقائد املوؤ�ض�ش املغفور له ال�ضيخ 
الوطن  لبناء  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
واملواطن انطالقا من نظرته الثاقبة و احلكيمة باأن املراأة 
دون  م��ن  املجتمع  وتطوير  بناء  ميكن  وال  املجتمع  ن�ضف 
اأو���ض��ح اأن ه��ذه ال��روؤي��ة تعمقت يف  امل���راأة فيه .  و  م�ضاركة 
فكر ونهج �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
االإم�����ارات من  ح��ك��ام  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة 
امل��راأة يف  املختلفة لتمكني  اإر�ضاء اخلطط والربامج  خالل 
املجاالت ال�ضيادية كافة وتعزيز مكانتها ودورها الريادي يف 
�ضعادة خالد اجلا�ضم  وقام   . القرار  خمتلف مواطن �ضنع 
بتوزيع هدايا رمزية للموظفات يف الغرفة بح�ضور �ضلطان 

جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة .

مديرة االحتاد الن�شائي: املراأة االماراتية باتت �شريكا اأ�شا�شيا يف م�شرية التنمية

نورة ال�شويدي: اختيار ال�شيخة فاطمة �شعار املراأة �شريك يف اخلري والعطاء ترجمة لنهج االمارات

•• اأبوظبي-وام: 

ال�ضويدي  خليفة  ن��ورة  �ضعادة  اأك��دت 
م��دي��رة االحت����اد ال��ن�����ض��ائ��ي ال��ع��ام اأن 
ن�ضاطها  ب��ف�����ض��ل  االم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
وت��ف��وق��ه��ا ب��ات��ت ���ض��ري��ك��ا اأ���ض��ا���ض��ي��ا يف 
م�����ض��رية ال��ت��ن��م��ي��ة يف ال���ب���الد يف ظل 
الكاملة  وامل�ضاندة  والرعاية  الدعم 

لها من القيادة الر�ضيدة.
ال�ضويدي  نورة خليفة  �ضعادة  وقالت 
املراأة  ي��وم  مبنا�ضبة  لها  ت�ضريح  يف 
الثامن  ي�������ض���ادف  ال�����ذي   - ال���ع���امل���ي 
م��ن م��ار���ش م��ن ك��ل ع��ام - اإن الدعم 
الذي تلقاه املراأة االماراتية من �ضمو 
رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الرئي�ضة  ال���ع���ام  ال��ن�����ض��ائ��ي  االحت�����اد 
�ضرية  اال  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى 
لالمومة  االع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ض��ة 
والطفولة لي�ش له مثيل يف اأي دولة 
املراتب  اأعلى  وبلغت  ولذلك تقدمت 

واملنا�ضب.
واعتبار  الروؤية  و�ضوح  اأن  واأو�ضحت 
رئي�ضيا  حم�����ورا  االإم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
فيما  رئي�ضيا  �ضببا  ك��ان  التنمية  يف 
حتقق لها من مكا�ضب واإجن���ازات يف 
وقت ق�ضري من عمر الدولة مقارنة 
مبثيالتها يف خمتلف دول العامل .. 
م�ضرية اإىل اأن الرعاية الكرمية من 
�ضاهمت يف  للمراأة  االم��ارات  اأم  �ضمو 
االرتقاء مبكانتها يف املجتمع وفكرها 
اأج�����ل ���ض��ال��ح الوطن  وع��م��ل��ه��ا م���ن 
واأكدت   .. خا�ضة  واالأ���ض��رة  واملجتمع 
نتيجة  حققت  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن 
لذك تقدما ملفتا يف جميع املجاالت 
التمكني  عملية  �ضعيد  على  خا�ضة 
االجتماعي واالقت�ضادي وال�ضيا�ضي.

ونوهت اإىل اأن دولة االمارات ح�ضلت 
املراكز االأوىل لل�ضنوات الثالث  على 
الب�ضرية  التنمية  تقرير  االأخ��رية يف 
عامليا  متقدمة  مراكز  اإىل  و�ضلت  و 
دول���ة يف تقرير   187 اإج��م��ايل  م��ن 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ض��ري��ة ال��ع��امل��ي وال����ذي 
امل�ضتدامة  التنمية  م�ضاألة  على  رك��ز 
جانبان  وهما  الب�ضر  بني  واالإن�ضاف 
حكومات  اه���ت���م���ام  م�����دى  ي��ع��ك�����ض��ان 
معدالت  اأع��ل��ى  بتحقيق  ال��ع��امل  دول 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ض��ري��ة امل�����ض��ت��دام��ة وفق 
م��ع��اي��ري االإن�������ض���اف وال���ت�������ض���اوي يف 

احلقوق والواجبات.
و اأ�ضافت اإن املراأة يف االإمارات العربية 
املتحدة ح�ضلت على خدمات التعليم 
االجتماعية  وال���رع���اي���ة  وال�����ض��ح��ة 
وغ��ريه��ا م��ن ج��وان��ب احل��ي��اة موؤكدة 
وا�ضحة  ت��ن��م��وي��ة  �ضيا�ضة  ه��ن��اك  اأن 
ل��ت��ع��زي��ز ومت��ك��ني و���ض��ول امل�����راأة اإىل 

املوارد يف خمتلف املجاالت.
�ضعيد  على  اأن��ه  �ضعادتها  واأو�ضحت 
ال�ضحة التي تعترب من اأهم متطلبات 
حقوق االإن�ضان فاإن االإمارات العربية 
حت�ضني  على  ج��اه��دة  تعمل  امل��ت��ح��دة 
مبا  ل���الأف���راد  ال�ضحية  اخل�ضائ�ش 
ف��اخل��دم��ات ال�ضحية  امل����راأة  يف ذل��ك 
التي  والوقائية  العالجية  والربامج 
بالدولة  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  تنفذها 
للمراأة  ال�����ض��ح��ي  ال���و����ض���ع  دع���م���ت 
امل�ضتوى  ارتفاع  اأن  .. كما  االإماراتية 
كان  االأف��راد  لدى  والوعي  التعليمي 
ال��ط��ي��ب يف جن����اح جهود  االأث������ر  ل���ه 
امل��ب��ذول��ة ل��الرت��ق��اء بالو�ضع  ال��دول��ة 
ال�ضحي ملواطنيها وميكن قيا�ش ذلك 
م��ن خ��الل ع��دد م��ن امل��وؤ���ض��رات مثل 
وبالتايل  االأم��را���ش  ن�ضبة  انخفا�ش 
بني  خا�ضة  الوفيات  ن�ضبة  انخفا�ش 
االأطفال الر�ضع وكذلك زيادة اأعداد 
املتوقع  العمر  وارتفاع  املواليد  ن�ضبة 

لدى  ال�ضحي  ال��وع��ي  وزي���ادة  للفرد 
االأف�����راد ع��ام��ة واالأم���ه���ات خ��ا���ض��ة يف 

معظم قطاعات املجتمع.
على  ح��ر���ض��ت  ال����دول����ة  اإن  وق���ال���ت 
ات�����خ�����اذ جم���م���وع���ة م�����ن ال���ت���داب���ري 
اإن�ضاء  امل����راأة منها  اأج���ل مت��ك��ني  م��ن 
موؤ�ض�ضات  يف  متمثلة  وطنية  اآل��ي��ات 
باملراأة  النهو�ش  على  تعمل  ن�ضائية 
يف خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب م��ث��ل االحت���اد 
الن�ضائي العام الذي يعمل على و�ضع 
اال�ضرتاتيجية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ط 
الن�ضائية  واجل��م��ع��ي��ات  امل����راأة  لتقدم 
اأن  اإىل  م�ضرية  ب��ال��دول��ة..  االآخ����رى 
تقدم املراأة ظهر جليا منذ اأن اأعلنت 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو 
يف  ل��ل��م��راأة  الوطنية  اال�ضرتاتيجية 
لها  ح��ف��ظ��ت  وال���ت���ي   2015 ال���ع���ام 
حقوقها املكت�ضبة وفتحت لها املجال 
للدخول يف خمتلف املجاالت العملية 

والعلمية .
احلقوق  اإىل  بالنظر  اإن���ه  واأ���ض��اف��ت 
االإح�ضاءات  ف���اإن  ل��ل��م��راأة  االأ�ضا�ضية 
املن�ضورة عن املركز الوطني لالإح�ضاء 
التعليم  ف��ر���ش  ت��ك��اف��وؤ  ت��وف��ر  ت��وؤك��د 
ب��ني االإن���اث وال��ذك��ور دون متييز ما 
تعليم  م��ع��دالت  على  اإي��ج��اب��ا  انعك�ش 
املجاالت  بع�ش  يف  وو���ض��ول��ه��ا  امل����راأة 

ل��ن�����ض��ب ت���ف���وق م�����ض��ارك��ة ال���ذك���ور .. 
من  املتحدة  العربية  االإم���ارات  وتعد 
الدول القليلة التي فاقت فيها ن�ضبة 
الذكور  ن�ضبة  االأم��ي��ات  غ��ري  الن�ضاء 
غري االأميني وذلك يف الفئة العمرية 
اإىل  و���ض��ل��ت  وال��ت��ي  �ضنة   24  -  15
70 باملائة من حيث التعليم  حوايل 
باملائة من   66 اأك��ر من  اإىل جانب 

املنا�ضب القيادية.
وقالت اإن الدولة حر�ضت على اإطالق 
اإىل  الهادفة  امل��ب��ادرات  من  جمموعة 
االأعمال  ق��ط��اع  يف  امل���راأة  دور  تفعيل 
وتاأهيل  ت��ن��م��ي��ة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
الكوادر الن�ضائية لتفعيل م�ضاهمتهن 
واإن�ضاء  االقت�ضادية  امل�ضرية  دع��م  يف 
واإط���الق  االأع��م��ال  ���ض��ي��دات  جمال�ش 
جائزة �ضيدات االأعمال يف االإمارات اإذ 
يقدر حجم اال�ضتثمارات يف االأعمال 
بحوايل  ن�ضائية  ك��وادر  تديرها  التي 
14 مليار درهم تديرها ما يزيد عن 
12 األف �ضيدة على م�ضتوى الدولة.

ال�ضيا�ضية  امل�����ض��ارك��ة  �ضعيد  ع��ل��ى  و 
م��ا و�ضلت  اأن  ال�ضويدي  ن��ورة  اأك���دت 
ال��ي��ه امل�����راأة م���ن م��ن��ا���ض��ب رف��ي��ع��ة يف 
امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي االحت�������ادي حيث 
اإىل  باالإ�ضافة  املجل�ش  رئا�ضة  تولت 
نقلة  اأح����دث  ع�ضويته  يف  امل�����ض��ارك��ة 

تر�ضيخ  �ضياق  يف  جوهرية  د�ضتورية 
القائمة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��م��ار���ض��ة 
ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ومتكني 
االإماراتيني رجاال ون�ضاء من اختيار 

اأع�ضاء املجل�ش .
و قالت اإن م�ضاركة املراأة االإماراتية يف 
عمليات اتخاذ القرار ال تقت�ضر على 
االحتادي  الوطني  املجل�ش  دخولها 
املنا�ضب  ت��ول��ي��ه��ا  ���ض��م��ل  ب����ل  ف���ق���ط 
القيادية يف املوؤ�ض�ضات العاملة بالدولة 
اإدارة  ومديرة  وزارة  ووكيلة  كوزيرة 
باالإ�ضافة اإىل الدبلوما�ضيات ومتثيل 
ال��دول��ة يف اخل���ارج ..ك��م��ا ا�ضتطاعت 
امل��������راأة االإم�����ارات�����ي�����ة وب��ف�����ض��ل دعم 
القيادة ال�ضيا�ضية لها اأن تتبواأ مكانة 
امل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث و�ضلت  م��رم��وق��ة يف 
التي  القيادية  املنا�ضب  اإىل عدد من 
الراأي  تقدمي  يف  خاللها  من  ت�ضهم 
وامل�ضورة واتخاذ القرار. و اأ�ضافت اإن 
املراأة االماراتية و�ضلت اإىل املنا�ضب 
ن�ضبة متثيل  ارتفاع  القيادية و منها 
يعد  م��ا  ال����وزاري  الت�ضكيل  يف  امل����راأة 
امل�ضتوى  ع���ل���ى  ال��ن�����ض��ب  اأع����ل����ى  م����ن 
الق�ضاء  �ضلك  امل��راأة  ودخ��ول  العربي 
والنيابة العامة اإىل جانب قا�ضيتني 
يف املحكمة الع�ضكرية ووكيلتي نيابة 
نيابة  17 م�ضاعد وكيلة  اإىل  اإ�ضافة 

للدولة  �ضفريات  و  �ضرعية  وم��اأذون��ه 
املراأة  ن�ضبة  بلغت  كما   .. اخل���ارج  يف 
التي  الفنية  الوظائف  باملائة يف   60
وال�ضيدلة  والتدري�ش  الطب  ت�ضمل 
انخراطها يف  اإىل جانب  والتمري�ش 
بالقوات  النظامية  ال��ق��وات  �ضفوف 

امل�ضلحة وال�ضرطة واجلمارك.
و اأ�ضارت �ضعادة نورة خليفة ال�ضويدي 
الدولة  يف  حثيثة  م�����ض��اع  وج���ود  اإىل 
التنمية  امل���راأة يف  اإدم���اج ق�ضايا  نحو 
اإىل  ال�ضامل  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  وت��رج��م��ة 
االقت�ضادي  ال��ن��م��و  ت��خ��دم  �ضيا�ضات 
دولة  امل��راأة يف  اأن  موؤكدة   .. امل�ضتدام 
االإم��ارات العربية املتحدة ا�ضتطاعت 
اجتماعية  م��ك��ا���ض��ب  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 
م�ضاكن  على  احل�ضول  منها  كثرية 
املواطنة  ل��ل��م��راأة  ي��ح��ق  اإذ  جم��ان��ي��ة 
االأرملة واملطلقة واملتزوجة من غري 
مواطني الدولة احل�ضول على �ضكن 
التمويل  باالإ�ضافة  �ضكنية  اأر���ش  اأو 

الالزم لبناء امل�ضكن .
و هناأت �ضعادة نورة خليفة ال�ضويدي 
العامل  ن�����ض��اء  ت�����ض��ري��ح��ه��ا  خ���ت���ام  يف 
وباركت   .. ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
للمراأة االماراتية واملراأة اأينما وجدت 
باملكا�ضب التي حققتها على امل�ضتوى 

املحلي والعربي والعاملي .
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اأخبـار الإمـارات
وزارة تطوير البنية التحتية حتتفل بيوم املراأة العاملي

عبداهلل النعيمي: للمراأة االإماراتية دور ريادي وفاعل يف م�شرية التنمية
•• دبي-الفجر:

وزير  النعيمي  عبداهلل  املهند�ش  الدكتور  معايل  مب�ضاركة 
تطوير البنية التحتية، وح�ضور �ضعادة وكيل الوزارة باالإنابة 
امل�ضاعدين،  ال��وك��الء  و���ض��ع��ادة  امل��ن�����ض��وري،  ح�ضن  املهند�ش 
التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  احتفلت  ال��وزارة،  وموظفات 
مار�ش  �ضهر  من  الثامن  ي�ضادف  ال��ذي  العاملي  امل���راأة  بيوم 
ال��ري��ادي وم�ضاركتها  ل��دوره��ا  م��ن ك��ل ع��ام، وذل��ك تقديرا 
ت�ضهدها  التي  والنه�ضة  التنمية،  م�ضرية  دع��م  يف  الفاعلة 

دولة االإمارات العربية املتحدة. 
تبذلها  التي  والثناء على اجلهود  بال�ضكر  قام معاليه  وقد 
املراأة العاملة يف وزارة تطوير البنية التحتية، ملا لذلك من 
ال�ضعد، الفتا  ب��ارز يف حتقيق االجن��ازات على خمتلف  دور 
اإىل اأن م�ضرية التمكني التي انتهجتها قيادة دولة االإمارات 
املراأة وتقلدها منا�ضب رفيعة،  �ضاهمت يف االرتقاء مبكانة 
وعاملي  واإقليمي  حملي  تقدير  على  ح�ضولها  ع��ن  ف�ضال 

بف�ضل اجنازاتها الكبرية.
واأك����د اأن دول���ة االإم������ارات مل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف جم���ال دعم 

ومت��ك��ني امل����راأة يف ك��اف��ة ج��وان��ب احل��ي��اة االأم���ر ال���ذي جعل 
اإن احتفال  ب��ه، الفتا اىل  االإم����ارات من��وذج��ا يحتذى  دول��ة 
تاأكيدا  ياأتي  املنا�ضبة  بهذه  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
على املكانة املرموقة التي حتظى بها املراأة باعتبارها �ضريكا 

للرجل والداعم الرئي�ضي يف بناء نه�ضة الوطن ورفعته.
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  معايل  ق��ام  اللقاء  نهاية  ويف 
ب��ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة ع��ل��ى امل��وظ��ف��ات ال��ع��ام��الت يف 
ال��وزارة، مثمنا دورهن احليوي والفعال يف خدمة املجتمع 

وا�ضعاده.

انطالق اأعمال االجتماع الوزاري للجنة امل�شرتكة بني االإمارات و�شنغافورة 
••اأبوظبي-وام:

الوزاري  اأعمال االجتماع  اأبوظبي  ام�ش يف  ب��داأت 
دولة  بني  العليا  امل�ضرتكة  للجنة  الثانية  للدورة 

االإمارات العربية املتحدة وجمهورية �ضنغافورة .
تراأ�ش االجتماع عن جانب الدولة معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �ضوؤون جمل�ش الوزراء 
الدكتور  �ضنغافورة معايل  وامل�ضتقبل وعن جانب 
جلمهورية  اخلارجية  وزير  باالكري�ضنان  فيفيان 

�ضنغافورة .
ورح�����ب م���ع���ايل حم��م��د ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي يف 
وزارة  ع��ام  ب��دي��وان  ال��ذي عقد   - بداية االجتماع 
مبعايل   - باأبوظبي  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
الدكتور فيفيان باالكري�ضنان والوفد املرافق له .

و�ضنغافورة  االإم�������ارات  دول����ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ترتبطان بعالقات تاريخية ومتميزة و ودية تت�ضم 
التفاهم واالحرتام  باال�ضتقرار ومبنية على روح 

املتبادل والرغبة امل�ضرتكة يف تطويرها.
فر�ضة  ي�ضكل  االج��ت��م��اع  ه���ذا  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
التفاهم  وتعميق  للتوا�ضل  فعالة  ومن�ضة  ثمينة 
اإطار  اإجن�����ازات يف  م��ن  م��ا مت حتقيقه  وت���دار����ش 
جديدة  اآف��اق  لبلوغ  والتخطيط  بلدينا  عالقات 

من التعاون امل�ضرتك.
و اأع����رب م��ع��ايل حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي عن 
تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون مع جمهورية 
التجارة  م��ن��ه��ا  ع�����دة  جم������االت  يف  ����ض���ن���غ���اف���ورة 
وال�ضراكات  والتكنولوجيا  واالبتكار  واال�ضتثمار 
ال��غ��ذائ��ي والطاقة  ال���رائ���دة يف ق��ط��اع��ات االأم����ن 
اللوج�ضتية  واخلدمات  والنقل  التحتية  والبنية 

والزراعة وغريها من املجاالت.
واأ�����ض����ار م���ع���ايل وزي�����ر �����ض����وؤون جم��ل�����ش ال������وزراء 
غري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم  اأن  اإىل  وامل�ضتقبل 
النفطي التقريبي بني دولة االإمارات وجمهورية 
اأمريكي  دوالر  مليار   4.1 ح��وايل  بلغ  �ضنغافورة 

عام 2016 مقابل 4.7 مليار دوالر اأمريكي عام 
2015 اأي بانخفا�ش يقارب 12%.

التجاري  ال��ت��ب��ادل  االن��خ��ف��ا���ش يف  ه���ذا  اأن  واأك����د 
اإ�ضافيا لدولة االإمارات و�ضنغافورة  ي�ضكل حافزا 
االقت�ضادية  ال��ع��الق��ات  يف  ال��ن��ه��و���ش  م��ن  مل��زي��د 
وروؤي�����ة قيادتي  وال��ت��ج��اري��ة و���ض��وال اىل ط��م��وح 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��دي��ق��ني االأم�����ر ال�����ذي ي���دع���و اإىل 
م�ضتوى  ل��رف��ع  ال��و���ض��ائ��ل  م��ن  امل��زي��د  ا�ضتك�ضاف 

التبادل التجاري .
حممد  معايل  اأ���ض��ار  اال�ضتثماري  امل�ضتوى  وعلى 
عبداهلل القرقاوي اإىل وجود ا�ضتثمارات اإماراتية 
كبرية يف �ضنغافورة ومن اأبرزها ا�ضتثمارات ادنوك 

و�ضركة الفطيم و�ضركة الريا.
معايل  ق��ال   2020 دب��ي  اك�ضبو  معر�ش  وح��ول 
وزير �ضوؤون جمل�ش الوزراء وامل�ضتقبل اإن معر�ش 
ومن�ضة  ا�ضتثنائيا  عامليا  ي�ضكل حدثا  دبي  اك�ضبو 
خمتلف  ع��ل��ى  امل��ث��م��رة  ال�����ض��راك��ات  لعقد  رئي�ضية 
وفر�ضة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��ت��وي��ات 
االقت�ضادي  امل�ضتوى  على  ال��دول  لرتويج  مهمة 

وال�ضياحي والثقايف.
ال�ضابقة  امل��ع��ط��ي��ات  م���ن  ان��ط��الق��ا  اإن����ه  واأ����ض���اف 
الثنائية  للعالقات  املتميز  امل�ضتوى  اإىل  وبالنظر 
تاأكيد  اإىل  االإم������ارات  دول����ة  تتطلع  ب��ل��دي��ن��ا  ب��ني 
م�����ض��ارك��ة ج��م��ه��وري��ة ���ض��ن��غ��اف��ورة يف ه���ذا احلدث 

الرئي�ضي على م�ضتوى املنطقة والعامل.
جيو�ضيا�ضية  بتحديات  متر  منطقتنا  اإن   : وق��ال 
ا�ضتثنائية  ق��درات  االإم���ارات  دول��ة  واأثبتت  كبرية 
اإىل  التحديات وحتويلها  الكثري من  على جت��اوز 
ا�ضرتاتيجية واقت�ضادية واكت�ضبت بف�ضل  فر�ش 
ذلك مكانة مميزة كمالذ �ضيا�ضي واقت�ضادي اآمن 

يف منطقة تعاين من تقلبات كبرية وح�ضا�ضة .
واأكد اأن حتقيق االأهداف اال�ضرتاتيجية والتنموية 
بالن�ضبة  اال����ض���ت���ق���رار  وحت��ق��ي��ق  امل��ن��ط��ق��ة  ل�����دول 
للمنطقة واملجتمع الدويل على حد �ضواء يتطلب 

االإمارات  دول��ة  تتوانى  ال  فاعال  دبلوما�ضيا  دورا 
على  القائمة  قيادتها  روؤي��ة  �ضمن  به  القيام  عن 
�ضوؤون  التدخل يف  امل�ضرتكة وعدم  املنافع  حتقيق 

الدول االأخرى .
و اأع���رب ال��ق��رق��اوي ع��ن ترحيب دول���ة االإم����ارات 
2268 ب�ضاأن وقف  القرار  بتبني جمل�ش االأم��ن 
امل�ضاعدات  واإي�ضال  �ضوريا  يف  العدائية  االأع��م��ال 
لالأزمة  �ضلمي  ح��ل  واإي��ج��اد  املحا�ضرة  للمناطق 
ال�����ض��وري��ة م��ع دع��م��ن��ا ال��ك��ام��ل ل��ل��ج��ه��ود االأممية 
خا�ضة جهود املبعوث االأممي ل�ضوريا الإيجاد حل 

لتلك االأزمة.
اأه��م��ي��ة االل���ت���زام ال��ك��ام��ل ب��دع��م ال�ضرعية  واأك����د 
وا�ضتقالله  اليمن  �ضيادة  واح���رتام  الد�ضتورية 
يجب  وال���ذي  اليمن  يف  ال�ضيا�ضي  احل��ل  واأهمية 
تتمثل  وا�ضحة  اأ�ض�ش ومرجعيات  على  ي�ضتند  اأن 
واآليتها  اخلليجية  وامل��ب��ادرة  ال�ضرعية  مظلة  يف 
وقرارات  الوطني  احل��وار  وخمرجات  التنفيذية 
جامعة الدول العربية وجمل�ش االأمن وباالأخ�ش 
القرار 2216 .. وعرب عن دعم االإمارات جلهود 
لالأزمة  �ضيا�ضية  ت�ضوية  الإيجاد  االأمم��ي  املبعوث 

اليمنية.
االإم��ارات للتدخالت  اأعلن معاليه رف�ش دول��ة  و 
العربية  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����ض��وؤون  االإي��ران��ي��ة يف 
هذه  بوقف  مطالبا  وا�ضتقرارها  اأمنها  يهدد  مبا 
التدخالت فورا للحفاظ على مبادئ ح�ضن اجلوار 
وخ�ضو�ضية  وم�ضالح  وا�ضتقالل  �ضيادة  واحرتام 
كل دولة .. وجدد يف الوقت نف�ضه دعوة اإيران اإىل 
ال�ضادقة  ال�ضلمية  الدعوات  على  االإيجابي  ال��رد 
لالإمارات العربية املتحدة للتو�ضل اإىل حل �ضلمي 
الثالث طنب  االإماراتية  للجزر  احتاللها  الإنهاء 
الكربى وطنب ال�ضغرى واأبو مو�ضى وذلك عرب 
احلوار واملفاو�ضات املبا�ضرة اأو من خالل اللجوء 

اإىل التحكيم الدويل .
واأو����ض���ح م��ع��ايل حم��م��د ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي اأن 

االإرهاب والتطرف ي�ضكل حتديا يوميا ي�ضتهدف 
فيها  واملقيمني  مواطنينا  واأم���ن  دول��ن��ا  ا�ضتقرار 

ويهدد النظم االقت�ضادية واالجتماعية.
تتجاوز  عاملية  ظاهرة  االإره���اب  اإن  معاليه  وق��ال 
مكافحته  واإن  واالأدي��������ان  وال���ث���ق���اف���ات  احل������دود 
االأطراف  خمتلف  من  اجلهود  ت�ضافر  ت�ضتدعي 
وت����ب����ادل اخل������ربات وامل���ع���ل���وم���ات ل��ل��و���ض��ول اإىل 
جمتمعات اآمنة وخالية من التطرف واالإرهاب .. 
وهي ظاهرة معقدة ومتعددة االأوجه ويتطلب كل 
وجه اأ�ضلوبا خا�ضا ملواجهته ولهذا فاإنه يجب على 
اال�ضرتاتيجية التي يتم تبنيها اأن تعالج التطرف 

واالإرهاب يف كل مراحله .
اأ�ضلوب  اإن��ن��ا يف دول��ة االإم����ارات ننتهج   : واأ���ض��اف 
الوقاية من االإره��اب فقد عملنا على و�ضع اإطار 
عمل قانوين �ضامل للتعامل مع التطرف العنيف 
على  تعديالت   2014 ع��ام  يف  احلكومة  واأق���رت 
ق��ان��ون االإره����اب .. ويف �ضوء ذل��ك ال��ق��ان��ون فقد 
اأ�ضماء  فيها  قائمة وطنية حددت  دولتنا  اأ�ضدرت 
ومن  اإره��اب��ي��ة  امل�ضنفة  واملجموعات  التنظيمات 
تنظيم  اإرهابية  كمجموعات  امل�ضنفة  املجموعات 
القاعدة  امل�����ض��ل��م��ني وت��ن��ظ��ي��م  وج��م��اع��ة االخ�����وان 
وداع�ش وحركة ال�ضباب املجاهدين وجماعة بوكو 
اأ�ضدر  كما   .. وغ��ريه��ا  احلوثيني  وح��رك��ة  ح���رام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
رقم  بقانون  مر�ضوما  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
2 ل�ضنة 2015 والذي يق�ضي بتجرمي االأفعال 
ومكافحة  ومقد�ضاتها  االأدي���ان  ب���اإزدراء  املرتبطة 
عرب  الكراهية  خطاب  ونبذ  التمييز  اأ�ضكال  ك��ل 

خمتلف و�ضائل طرق التعبري .
امل�����ض��ت��م��رة ملكافحة  اإط�����ار اجل���ه���ود  اأن����ه يف  واأك�����د 
هداية  مركز  االإم���ارات  دول��ة  ا�ضت�ضافت  الطرف 
املتزايدة  للرغبة  ا�ضتجابة  اأبوظبي  العا�ضمة  يف 
من اأع�ضاء املنتدى العاملي ملكافحة االإرهاب ومن 
االطراف  متعدد  مركز  باإن�ضاء  ال��دويل  املجتمع 

م��ك��ر���ش ل��ل��ح��وار وال��ت��دري��ب وال��ب��ح��وث ملكافحة 
االإم����ارات  دول���ة  عملت  كما   .. العنيف  ال��ت��ط��رف 
تاأ�ضي�ش مركز  املتحدة االأمريكية على  والواليات 
 2015 مار�ش  يف  اأعماله  انطلقت  ال��ذي  �ضواب 
ملكافحة اخلطاب املتطرف ور�ضائله ويتوىل املركز 
حاليا تقدمي الدعم للتحالف �ضد داع�ش ويتعاون 
م��ع ال���دول االأع�����ض��اء فيه وم��ع ع��دد م��ن االأفراد 
واملوؤ�ض�ضات ملكافحة بروباغندا التنظيم املتطرف.

جمال  يف  للتعاون  ال�ضنغافوري  اجل��ان��ب  دع��ا  و 
مكافحة االإرهاب والتطرف العنيف والتعاون مع 
مركز هداية ويف جمال تبادل املعلومات واملعلومات 
اخلا�ضة باملقاتلني االإرهابيني االأجانب باالإ�ضافة 

اإىل التعاون يف مكافحة اجلرائم العابرة.
من جانبه قال معايل وزير اخلارجية ال�ضنغافوري 
اإن دولة االإم��ارات وجمهورية �ضنغافورة يعتربان 
ب��ث��ب��ات يف مواجهة  ع��م��ال  ت��اري��خ��ي��ني  ���ض��ري��ك��ني 

التحديات املختلفة على ال�ضاحة العاملية.
ملناق�ضة  فر�ضة  ي�ضكل  االج��ت��م��اع  ه��ذا  اأن  اأك���د  و 
تعزيز  و�ضبل  الثنائية  العالقات  جوانب  خمتلف 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ض��ادي ب��ني ال��ط��رف��ني مب��ا يخدم 

امل�ضالح اال�ضرتاتيجية لكل منهما .
ال���ت���ع���اون بني  اإن  ال�����ض��ن��غ��اف��وري  ال����وزي����ر  وق�����ال 
���ض��ن��غ��اف��ورة ودول����ة االإم�����ارات من��ا يف ال��ع��دي��د من 
بني  الدبلوما�ضية  العالقات  اإقامة  منذ  املجاالت 
ا�ضتفاد  وق��د  عاما   32 قبل  ال�ضديقني  البلدين 
حيث  املتبادلة  الثنائية  ال��زي��ارات  م��ن  الطرفان 
54 زيارة اإماراتية  ا�ضتقبلت �ضنغافورة اأكر من 
منذ عام 2014 قامت بها وفود تنتمي لقطاعات 
م��ث��ل ال��دف��اع وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ي��ئ��ة وا���ض��ت��ف��ادت من 
خربات دولة االإمارات يف جماالت خمتلفة ت�ضمل 

البيئة واملدن الذكية والتعليم الديني.
اأن  باالكري�ضنان  فيفيان  ال��دك��ت��ور  معايل  اأك��د  و 
قادة  بني  املتبادلة  وال��زي��ارات  الوثيقة  العالقات 
الثنائية  للعالقات  فارقة  عالمة  ت�ضكل  البلدين 

بني الطرفني.
و قال اإن دولة االإمارات �ضريك رئي�ضي ل�ضنغافورة 
 2012 ع���ام  م��ن��ذ  االأو����ض���ط  ال�����ض��رق  يف منطقة 
واأكرب �ضريك جتاري لها فيما و�ضلت ا�ضتثمارات 
�ضنغافورة يف دولة االإمارات اإىل 1.6 مليار دوالر 

اأمريكي عام 2014.
اأهمية  على  ال�ضنغافوري  اخلارجية  وزير  �ضدد  و 
تتبناه  ال��ذي  االقت�ضادي  النهج  يف  قدما  امل�ضي 
االقت�ضادي  االنفتاح  على  يقوم  وال���ذي  البلدان 
ب���اأن ي�ضهم  اأم��ل��ه  وال��ت��ج��ارة احل���رة .. معربا ع��ن 
بني  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  التفاقية  ال��ك��ام��ل  التطبيق 
�ضنغافورة ودول اخلليج العربي يف تعزيز التعاون 

االقت�ضادي بني الطرفني.
و نوه وزير اخلارجية ال�ضنغافوري بقوة العالقات 
بني البلدين م�ضريا اإىل وجود 3 اآالف �ضنغافوري 
يقيمون ح��ال��ي��ا يف دول���ة االإم������ارات وه���و م��ا يعد 
التجمع االأكرب بالن�ضبة لل�ضنغافوريني يف املنطقة 

.
ولفت اإىل توافد اأكر من 80 األف زائر اإماراتي 
االأكرب  ي��ع��د  رق���م  وه���و   2016 ع���ام  ل�ضنغافورة 
�ضنغافورة من منطقة  ي��زورون  للذين  نوعه  من 

ال�ضرق االأو�ضط.
امل�������ض���رتك���ة وق���ع  ال���ل���ج���ن���ة  ويف خ����ت����ام اج����ت����م����اع 
ومذكرات  التعاون  اتفاقيات  من  ع��ددا  اجلانبان 
اأبوظبي  �ضوق  بني  تفاهم  مذكرة  وه��ي  التفاهم 
جمال  يف  للتعاون  �ضنغافورة  نقد  وهيئة  العاملي 
حماكم  ب��ني  ت��ف��اه��م  وم��ذك��رة   FINTECH
�ضوق اأبوظبي العاملي واملحكمة العليا ال�ضنغافورية 
توجيه  الق�ضاء ومذكرة  التعاون يف جمال  ب�ضاأن 
بني حماكم �ضوق ابوظبي العاملي واملحكمة العليا 
وتطبيق  املتبادل  االع���رتاف  ب�ضاأن  ال�ضنغافورية 

االأحكام الق�ضائية.
كما وقع الطرفان حم�ضر اجتماع الدورة الثانية 

للجنة امل�ضرتكة االإماراتية - ال�ضنغافورية.

•• الفجرية -الفجر:

الكعبي  غ��امن  ب��ن  اأح��م��د  ال��ل��واء حممد  التقى 

ب��ف��ري��ق عمله  ال��ف��ج��رية  ال��ع��ام ل�ضرطة  ال��ق��ائ��د 
الن�ضائي من القيادة العامة ل�ضرطة الفجرية و 
املراأة  يوم  مع  تزامناً  االأمنية  الفجرية  منطقة 

العاملي. 

و اح��ت��ف��ل ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة باملراأة 
التنمية.  م�ضرية  يف  اأ�ضا�ضية  �ضريكة  باعتبارها 
ا�ضهاماتها يف جناح  امل��راأة و  اأ�ضاد باجنازات  كما 
العمل ال�ضرطي ، و �ضكر القائد العام احلا�ضرات 

•• ابوظبي -وام: 

الفال�ضي  ع��ب��داهلل  ال��رمي  �ضعادة  اك��دت 
االمني العام للمجل�ش االعلى لالأمومة 
حققت  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ان  والطفولة 
املجاالت  مب��خ��ت��ل��ف  ع���دي���دة  اإجن��������ازات 
بعد  تقلدتها  التي  املنا�ضب  يف  وابدعت 
امل�ضاركة  من  التمكني  فر�ضة  اعطائها 

الفاعلة يف جميع القطاعات.
ت�����ض��ري��ح خا�ش  ���ض��ع��ادت��ه��ا يف  وق���ال���ت 
مبنا�ضبة  وام  االم������ارات  ان��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
ال����ذي ي�ضادف  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
اإن دولة  الثامن من مار�ش من كل عام 
االإمارات كانت �ضباقة يف منح املراأة كامل 
امل�ضتحقة  امل��ك��ان��ة  واإع��ط��ائ��ه��ا  ح��ق��وق��ه��ا 
يف امل��ج��ت��م��ع وذل����ك ان��ط��الق��ا م���ن قيم 
والت�ضريعات  االإ�ضالمي احلنيف  الدين 
املن�ضو�ش عليها يف د�ضتور الدولة ومن 
�ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  له  املغفور  نهج 
ا�ضتمر  اآل نهيان طيب اهلل ثراه والذي 
بف�ضل الرعاية الكرمية ل�ضاحب ال�ضمو 
نهيان رئي�ش  اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن 
اإخوانه  وتوجيهات  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
االعلى  املجل�ش  اع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
امل�����ض��اواة بني  االإم�����ارات لتحقيق  ح��ك��ام 
باعتبارها  اإليها  والنظر  وامل��راأة  الرجل 
�ضريكا ال ميكن اكتمال حتقيق النه�ضة 

من دون دورها .
الدور  الفال�ضي  ال���رمي  ���ض��ع��ادة  وثمنت 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ل��ع��ب��ت��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ض��ة االحت���اد 
الن�ضائي العام الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة 
املجل�ش  رئ��ي�����ض��ة  االأ�����ض����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م�ضتقبل  ر���ض��م  يف  ل���الأم���وم���ة  االأع���ل���ى 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة م��ن خ���الل الربامج 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى مدار 
على  ال��دائ��م  وحر�ضها  املا�ضية  العقود 
االإماراتية  امل���راأة  اأم��ام  العقبات  تذليل 
امل�ضتويات  اأع���ل���ى  اإىل  ب��ه��ا  ل��ل��ن��ه��و���ش 
�ضخ�ضية  ان  �ضعادتها  واك��دت  العاملية. 
�ضمو اأم االمارات مثال اأعلى حتاول ابنة 
االإمارات االقتداء به وال�ضري على هداه 
توا�ضع  �ضموها من  به  تتميز  ملا  وذل��ك 
ورحابة �ضدر وهدوء وقدرة على ال�ضرب 
لتنفيذ اأعظم االأعمال.. ومنذ ان بادرت 
العام  الن�ضائي  االحت��اد  باإن�ضاء  �ضموها 
للعمل  نوعية  نقلة  حتقيق  من  متكنت 
التطوير  م�ضاعي  زال���ت  وم��ا  الن�ضائي 

واخلطط امل�ضتقبلية ترمي اإىل اإجنازات 
اأخرى. كما اكدت ان الدولة اولت املراأة 
االهتمام  م��ن  م��زي��دا  االم��ارات��ي��ة  واالم 
املجاالت  خمتلف  يف  والدعم  والرعاية 
وع��م��ل��ت ع��ل��ى اع��ط��ائ��ه��ا امل��ج��ال للعمل 
ورعاية ابنائها وتكوين ا�ضرة منوذجية 
امل�ضتقبل  م�ضوؤوليات  ق��ادرة على حتمل 
وقد اثبتت بفعل هذا الدعم انها جديرة 
باالحرتام وقادرة على حتقيق املواءمة 
ب���ني ال��ع��م��ل وت��رب��ي��ة اال����ض���رة وحققت 
املختلفة.  امل��ج��االت  يف  كبرية  اإجن����ازات 
املراأة  اإمكانيات  يف  ثقتها  ع��ن  واأع��رب��ت 
االإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا على 
ت��ق��دمي ال��ع��ط��اء ال���الحم���دود وحتقيق 
االإجنازات املتتالية يف اأي جمال ت�ضارك 
فيه ..م�ضرية اىل اأن املراأة تتمتع بح�ش 
اإن�ضانية كبرية  وطني عايل وم�ضوؤولية 
من  ممكن  جهد  ك��ل  ب��ذل  اإىل  تدفعها 
اأجل اأن يظل وطنها يف القمة واأن تنعم 

اأ�ضرتها بال�ضعادة واال�ضتقرار.
كبرية  تطورات  �ضهد  العامل  اأن  وقالت 
دولة  واأن  امل�����راأة  بتمكني  يتعلق  ف��ي��م��ا 
التاأثري  يوم  بعد  تلم�ش يوما  االإم��ارات 
املوؤ�ض�ضات  يف  امل������راأة  ل����دور  االي���ج���اب���ي 
تقودها.. اأو  بها  تعمل  التي  وال�ضركات 

والتكامل  ال��ت��ن��اغ��م  اأن  اإىل  م�����ض��رية 
العمل والعطاء  وامل���راأة يف  ال��رج��ل  ب��ني 
اأ���ض��رار النجاح الذي  واالأف��ك��ار هو اأح��د 

ن�ضهده يف دولة .
ب��ال��ي��وم العاملي  واأ���ض��اف��ت ان االح��ت��ف��ال 

للمراأة يعد تقديرا وعرفانا بدور املراأة 
عن  اي�����ض��ا  ام  ك��ون��ه��ا  ي�ضغلها  ال  ال��ت��ي 
التنمية  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�ضاهمة 
واالجتماعية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
منا�ضبة  اأ���ض��ب��ح  فيما  واالق��ت�����ض��ادي��ة.. 
االإجنازات  وا�ضتعرا�ش  ملناق�ضة  عاملية 
والطموحات  ل���ل���م���راأة  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
التقدم  من  مزيد  اأج��ل  من  امل�ضتقبلية 
باعتبارها �ضريكا للرجل وع�ضوا فاعال 
ن�ضف  متثل  و�ضتظل  كانت  املجتمع  يف 

املجتمع.
التعليم  ثابت يف  امل���راأة  ان ح��ق  وذك���رت 
الرجل  مثل  مثلها  والوظائف  والعمل 
وت��ب��ن��ى ال���د����ض���ت���ور ك���ل م���ا ن�����ش عليه 
االإ�����ض����الم يف م���ا ي��خ�����ش ح���ق���وق امل�����راأة 
�ضنت  كما  ومتليكها  توريثها  وم�ضاألة 
الدولة عددا من الت�ضريعات والقوانني 
للمراأة  القانونية  احلماية  توفر  التي 

وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها.
وقالت اإن دولة االمارات حققت املعادلة 
العامل  اأده�����ش  وجن��اح  بامتياز  ال�ضعبة 
ا�ضتطاعت  حينما  م���وارب���ة  ب��ال  اأج��م��ع 
اأن تندمج وت�ضخر كل  امل��راأة االماراتية 
والتقدم  التنمية  خطى  لدعم  قدراتها 
لبلدها االمارات متواجدة يف كل مواقع 
امل�ضوؤولية وميادين العمل مع احلفاظ 
القيم  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  ال���وق���ت  ذات  يف 
والعادات والتقاليد لتوؤكد اأن لالإمارات 
نهجا خا�ضا وب�ضمة م�ضرفة على درب 

متكني املراأة. 

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  �ضعادة  اأك��د 
اأن املراأة مثال للت�ضحية ونكران للذات،  ل�ضرطة دبي، 
التي  وحقوقها  ال���الحم���دود،  وال��ع��ط��اء  للكفاح  م��ث��ال 
املو�ضوعة  والقوانني  ال�ضماوية  ال�ضرائع  لها  كفلتها 
االأ�ضا�ضية  وال�ضراكة  للرجل  الكاملة  امل�ضاواة  متنحها 
النواحي  تتمايز عنه يف  كانت  واإن  والتعمري  البناء  يف 
�ضخ�ضية  ك��ان��ت  ل��ط��امل��ا  امل����راأة  اأن  م�ضيفا  الطبيعية، 
اأثبتت جدارتها وتركت ب�ضمات خالدة  قيادية مبدعة 

يف ميادين �ضتى على مر الع�ضور.
جاء ذلك خالل م�ضاركة �ضعادته يف االحتفال بيوم املراأة 
العاملية مع العن�ضر الن�ضائي ل�ضرطة دبي، بح�ضور عدد 
من ال�ضباط واالأفراد، موّجها اإياهن باإطالق مبادرات 
اأن تعرب هذه  مبتكرة خالل ال�ضهرين القادمني، على 
يربزن  واأن  واإجن��ازات��ه��ن،  طموحاتهن  ع��ن  امل���ب���ادرات 
مذكرا  كاملة،  مكانتهن  وياأخذن  دوره��ن  خاللها  من 
واأن  مُتنح،  وال  ُت��وؤخ��ذ  الفر�ش  ب��اأن  الن�ضائي  العن�ضر 
امل�ضوؤولية تقع على عاتقهن فقط ليكّن عنا�ضر فعالة 
ت�ضاهم يف النه�ضة واإحداث التغيري املرجو منهن بكل 

عزمية وخطى ثابتة.
وت��اب��ع ح��دي��ث��ه اإل��ي��ه��ن ق��ائ��ال ه���ذا ال��ي��وم ت��ك��رمي لكّن، 
املراأة  ل��دور  واب��ن��ة، ه��و تكري�ش  واأخ���ت  اأم وزوج���ة  لكل 
املربية وال�ضريكة والقائدة، وقد اآن االأوان اليوم لتقدم 
اأك��ر من ذل��ك، ال�ضيما مع كل هذا  كل واح��دة منكن 
الدعم الالحمدود الذي تقدمه دولتنا احلبيبة للمراأة 
الريادي،  دوره����ا  واإب�����راز  متكينها  ب��ه��دف  االإم��ارات��ي��ة 
لتربز  االإم��ك��ان��ي��ات  وك��اف��ة  والتحفيز  ال��داف��ع  ومنحها 
يف  املنا�ضب  اأعلى  وتتقّلد  اإبداعاتها  وتخرج  قدراتها 
خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ل، واأن��ت��ظ��ر م��ن��ك��ن م���ب���ادرات خمتلفة 
متتلكنه  عما  تعرب  القادمة  االأ�ضابيع  خالل  ومبتكرة 

اأفكار خالقة وق��درات حقيقية، واإن بابي مفتوحا  من 
لالإن�ضات  ال�ضعادة  غاية  و�ضاأكون يف  ال��دوام  على  لكن 

لكافة مقرتحاتكن ومالحظاتكن .
ووجه با�ضم القيادة العامة ل�ضرطة دبي جزيل �ضكرها 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، 
الدائم  �ضموه  باملراأة، وحر�ش  الالحمدودة  ثقته  على 
ق��درات��ه��ا ومتكينها يف خمتلف  واإط����الق  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
امليادين حتى غدت اليوم تتقلد منا�ضب وزارية وقيادية 

ومتثل وطنها االإمارات يف املحافل الدولية.
العنا�ضر  لكافة  ن�ضية  ر�ضائل  اأر�ضل  قد  �ضعادته  وك��ان 
الدوؤوب  ولعملهن  لهن  تقديرا  دبي  ب�ضرطة  الن�ضائية 
خلدمة القيادة والوطن قائال نهنئ اأنف�ضنا يف القيادة 
العامة ل�ضرطة دبي بتواجدكن معنا يف العمل، تقدمن 
اأم����ن امل��ج��ت��م��ع و���ض��الم��ت��ه، فاملراأة  اأج����ل  اجل��ه��د م���ن 
العاملة لطاملا كانت م�ضاهمة بعطائها يف عملية البناء 
اأمام قياداتنا  والتنمية، واإن تقديركن واجب نلتزم به 
ال��ر���ض��ي��دة وامل��ج��ت��م��ع، اع��رتاف��ا ب��دورك��ن االأ���ض��ا���ض��ي يف 

خدمة الوطن واإعالء كلمته يف خمتلف امليادين. 
وع�����رّبت ال���دك���ت���ورة م�����ض��ك��ان ال���ع���ور، رئ��ي�����ض��ة جمل�ش 
باأن  فخرها  ع��ن  املجتمع،  خلدمة  الن�ضائي  ال�ضرطة 
موؤكدة  اليوم،  بهذا  االحتفال  يف  ال�ضبق  للقيادة  يكون 
اأن ما حتقق للمراأة يف الدولة وبح�ضب معايري االأمم 
املتحدة، اإمنا يعد �ضبقا يف جميع م�ضاراتها، واأن �ضواهد 
ذلك قائمة وجلّية فيما حتقق على اأر�ش الواقع، واأنه 
انطالقا من هذه املنا�ضبة تتوجه باالأ�ضالة عن نف�ضها 
وبالنيابة عن زميالتها يف جمل�ش �ضرطة دبي الن�ضائي 
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�ضكر  اآي���ات  باأ�ضمى  املجتمع  خل��دم��ة 
العامة  القيادة  يف  وقياداتنا  احلكيمة،  الدولة  قيادات 
امل��ج��االت، وكل  الدعم يف كافة  ه��ذا  دب��ي على  ل�ضرطة 

عام واملراأة يف االإمارات بكل خري.

مديرة  ال��زع��اب��ي،  جميلة  امل��ق��دم  وج��ه��ت  جانبها،  م��ن 
العقابية  للموؤ�ض�ضات  العامة  االإدارة  يف  الن�ضاء  �ضجن 
واالإ�ضالحية ب�ضرطة دبي، �ضكرها العميق للقيادة على 
املراأة  بيوم  زميالتها  مهنئة  واالحتفاء،  التكرمي  هذا 
وموؤكدة  وت�ضحياتها،  دوره��ا  يكّر�ش  ال��ذي  االإماراتية 
باملراأة يعزز من ثقتها بنف�ضها ويحفزها  اأن االحتفال 
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن ال��ع��ط��اء وت�����ض��خ��ري وق��ت��ه��ا وجهدها 

خلدمة الوطن واملجتمع.
املنا�ضب  اأرف��ع  تبّواأت  امل��راأة  اأن  املقدم جميلة  واأ�ضافت 
ال�ضيا�ضية واالجتماعية والقيادية وال�ضرطية ووجدت 
الرجل خري داعم و�ضريك لها يوليها االهتمام والدعم 
بثماره  ي��وت��ي  م��ا  وه��و  واال���ض��ت��م��رار،  للمتابعة  والثقة 
ال��ي��وم ح��ني غ���دت امل����راأة االإم���ارات���ي���ة ت�����ض��ارك ب��ق��وة يف 
رئي�ش  حممد،  ن��ورة  النقيب  وقالت  الدولية.  املحافل 
للموارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف  الن�ضائية  ال�����ض��وؤون  ق�ضم 
على  لالطالع  فر�ضة  العاملي  امل���راأة  ي��وم  اإن  الب�ضرية، 
دورنا والتقدم امللحوظ الذي نحرزه كل عام يف خمتلف 
املجاالت، موجهة �ضكرها العميق للقادة واحلكام الأنهم 
البالد،  ونه�ضة  التنمية  وبدورنا يف  بقدراتنا  يوؤمنون 
االأدوار  كافة  والعزمية خلو�ش  الثقة  والأنهم منحونا 
واملراكز وقدروا ت�ضحياتنا وعطاءنا على مدى العقود 

املا�ضية.
اخلدمات  ق�ضم  رئي�ش  الكندي  فاطمة  اأك��دت  بدورها، 
املراأة  اأن  االإن�ضان،  العامة حلقوق  االإدارة  االإن�ضانية يف 
االإمارات  لدولة  الر�ضيدة  القيادة  ظل  يف  االإم��ارات��ي��ة 
العربية املتحدة، ومنذ عهد املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، ح�ضدت الدعم الالحمدود 
اأ�ضوة  ال�ضعبة  امل��ه��ام  ل��ه��ا  ف��اأوك��ل��ت  العميقة  وال��ث��ق��ة 
بالرجال، ومتكنت من اإثبات كفاءتها ومتيزها وتولت 
منا�ضب عليا، موؤكدة اأن هنالك املزيد مازال باإمكانها 

اأن تقدمه املراأة خلدمة وطنها وجمتمعها.

قائد عام �شرطة الفجرية يحتفي بفريق عمله الن�شائي

الرمي الفال�شي : االإمارات كانت �شباقة يف منح املراأة كامل حقوقها

مبنا�سبة يوم املراأة العاملي

اللواء املري يحتفي مبوظفات �شرطة دبي ويوجه 
باإطالق مبادرات مبتكرة
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عربي ودويل
اأمريكا ت�شعى ل�شحب طعن على حكم ب�شاأن ال�شفر

•• �صان فران�صي�صكو-رويرتز:

قالت وزارة العدل االأمريكية اإنها �ضت�ضرف طواعية النظر عن طعن 
بوقف  يق�ضي  �ضياتل  يف  احتادية  حمكمة  اأ�ضدرته  حكم  �ضد  قدمته 
العمل باالأمر التنفيذي الذي اأ�ضدره الرئي�ش دونالد ترامب بحظر 

دخول مواطني �ضبع دول ذات اأغلبية م�ضلمة اإىل الواليات املتحدة.
االأ�ضبوع حل حمل  تنفيذيا جديدا هذا  اأم��را  ترامب  اإدارة  واأ���ض��درت 

ذلك الذي تقدمت والية وا�ضنطن بدعوى الطعن فيه اأمام املحكمة.
واالأمر اجلديد الذي يبداأ �ضريانه اعتبارا من 16 مار�ش اآذار اأ�ضيق 
نطاقا بكثري مقارنة باالأمر االأول الذي �ضدر يف يناير كانون الثاين. 
ويبقي االأمر اجلديد على حظر مدته 90 يوما على دخول مواطني 

الواليات  اإىل  واليمن  وال�����ض��ودان  وال�ضومال  و���ض��وري��ا  وليبيا  اإي���ران 
التاأ�ضريات  طلبات  على  فقط  ويطبق  ال��ع��راق  ا�ضتثنى  لكنه  املتحدة 

اجلديدة.
ي���زال ي�ضكل  اإن احل��ظ��ر اجل��دي��د ال  ال��ه��ج��رة  وق���ال ن�ضطاء يف جم��ال 
االأمر  اأث��اره��ا  التي  امل��خ��اوف  بع�ش  يعالج  ومل  امل�ضلمني  �ضد  متييزا 
يف  ق��ان��وين  طعن  اأي  جن��اح  اإن  ق��ال��وا  قانونيني  خ��رباء  لكن  ال�ضابق. 
اأق��ل من املقيمني  اأ�ضعب الأن��ه يوؤثر على عدد  االأم��ر اجلديد �ضيكون 
وقال  حلمايتهم.  اال�ضتثناءات  من  مزيدا  ويتيح  املتحدة  الواليات  يف 
اإن مكتبه  العام بوالية وا�ضنطن يوم االثنني  املدعي  بوب فريج�ضون 
يجري تقييما ب�ضاأن ما اإذا كان �ضيطعن يف االأمر اجلديد ورجح اتخاذ 

قرار هذا االأ�ضبوع.

الدائرة  ا�ضتئناف  حمكمة  من  العدل  وزارة  طلبت  اأخ��رى  ناحية  من 
االأمر  بخ�ضو�ش  قدمته  ال��ذي  الطعن  اإ�ضقاط  االأمريكية  التا�ضعة 
مل  وا�ضنطن  والي��ة  ب��اأن  ق�ضائية  اأوراق  واأف����ادت  ال��ق��دمي.  التنفيذي 
املا�ضي  ال�ضهر  منعت  التا�ضعة  الدائرة  وكانت  االإدارة.  طلب  تعار�ش 
اأمر ترامب االأول قائلة اإن والية وا�ضنطن �ضتكون قادرة على االأرجح 

على اإثبات اأن االأمر ينتهك احلماية التي يكفلها الد�ضتور. 
وقال بيرت الفايل املتحدث با�ضم املدعي العام لوالية وا�ضنطن اأم�ش 
اإنه مل يتم �ضحب حكم حمكمة اال�ضتئناف وال يزال باالإمكان ا�ضتخدام 

مربرها القانوين ك�ضابقة يف اأي دعاوى ق�ضائية يف امل�ضتقبل.
اأن  اإنها تعتزم  اآخ��ر قالت والي��ة ه��اواي يف دع��وى ق�ضائية  ويف تطور 

تطلب اإيقافا طارئا الأمر ترامب اجلديد.

الربملان الفلبيني يرف�ش
 تعيني وزير اخلارجية 

•• مانيال-رويرتز:

وزيرا  يا�ضاي  برفكتو  تعيني  االأرب��ع��اء  ام�ش  الفلبينيون  امل�ضرعون  رف�ش 
للخارجية بعد مرور ثمانية اأ�ضهر على توليه من�ضبه ب�ضبب ما قالوا اإنه 
م�ضائل ملحة متنوعة متعلقة مبوؤهالته. وبعد ت�ضويت جماعي يف اجلل�ضة 
دوتريتي  رودري��ج��و  الرئي�ش  ق���رار  امل�ضرعون  رف�����ش  للكوجنر�ش  العامة 
توليه  منذ  بجن�ضيته  يتعلق  دقيقا  فح�ضا  يا�ضاي  ويواجه  يا�ضاي.  بتعيني 
املن�ضب يف 30 يونيو حزيران العام املا�ضي.  ويتعني اأن يوافق الربملان على 
اأي وزير يف احلكومة الفلبينية لكن ذلك يتم عادة بعد مرور فرتة طويلة 

على ا�ضطالعه مبهامه.

يتهمه  ال������ذي  “امل�ضكني”  ه�����ذا 
خالل  التن�ضت  حت��ت  و�ضعه  ب��اأن��ه 
احلملة ... فاإما اأن الرئي�ش ميلك 
اأدلة، الن  هذا النوع من االتهامات 
ال ُيلقى جزافا، كما يفعل ذلك بني 
واإما  �ضوارزنيغر.  حول  تغريدتني 
اأن����ه خ��اط��ئ، وال���ق���ذف ه��ن��ا جمرد 

حمق ... 
  وال�����ض��وؤال: اأي��ن يجد ت��رام��ب كل 
البديلة”؟ نعرف،  “احلقائق  هذه 
يحب  ال  االم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ش  اأّن 
يف  وي�ضك  “الر�ضمية”،  امل�����ض��ادر 
اأجهزة خمابراته، ويقاطع اإحاطات 
املذكرات،  ي��ق��راأ  وال  م�����ض��ت�����ض��اري��ه، 
ودخل يف حرب �ضد كربيات و�ضائل 
الزائفة”،  “االأخبار  االإعالم، هذه 
والتي و�ضفها باأنها “اأعداء ال�ضعب 

االأمريكي«.
األ��ي��ك�����ش ج��ون��ز، لي�ش ع����دوا، بل     
ع��ك�����ش ذل���ك مت���ام���ا. ه���ذا امل�ضاب 
بجنون العظمة، واملهوو�ش بنظرية 
انفوارز  موقع  وموؤ�ض�ش  امل��وؤام��رة، 
امللهم  اأّنه  اليميني املتطرف، يبدو 
العظيم للرئي�ش االأمريكي، فاأكر 
اأكاذيب ترامب م�ضتمدة اأو ماأخوذة 
مبا�ضرة من االأخبار التي ين�ضرها 
هذا املوقع، وكر نظريات املوؤامرة، 

وبب�ضاطة، املجنون.

ب�ست اأوف
جونز،  الأليك�ش  التحريري  اخلط 
ات�ضاالته  ب��ان��ت��ظ��ام  يفتخر  ال���ذي 
ب�ضيط:  ب���ال���رئ���ي�������ش،  ال���ه���ات���ف���ي���ة 
ا�ضتنكار املوؤامرات من كل االأنواع، 
و�ضعاره:  �ضخمة،  اأك��اذي��ب  ون�ضر 
عقولنا”.  ع���ل���ى  ح�����رب  “هناك 
حقائق  ع�����ن  ال���ك�������ض���ف  ر����ض���م���ي���ا، 
ال�ضائدة،  االإع��الم  و�ضائل  تخفيها 
التي  واالأك��اذي��ب  احلقيقة  وك�ضف 
التي  املعوملة،  النخب  تثبتها علميا 
الب�ضرية  ت��دم��ري  النهائي  هدفها 

وا�ضتعبادها.
   �ضيحات هذا التك�ضاين البدين، 
و�ضبابه  االأج�����ش،  ال�ضوت  �ضاحب 
وجتاوزاته، �ضنعت جزء كبريا من 

�ضهرته.
   ف��ق��ي��ا���ض��ا اإىل  م��وق��ع ان���ف���وارز ، 
تبدو فوك�ش نيوز وكاأنها قناة اآرتي 
الثقافية.    ويف ما يلي بع�ش ابرز 

عناوين املوقع وابتكاراته:
من  ���ض��ب��ت��م��رب،   11 ه���ج���م���ات   •
تقييد  ب���ه���دف  احل���ك���وم���ة  ت���دب���ري 
احلريات، واإثراء املجمع ال�ضناعي 

الع�ضكري.
���ض��ان��دي هوك  مذبحة م��در���ض��ة   •
مات  التي   2012 عام  االبتدائية 
20 ط��ف��ال، مل حت��دث قط.  فيها 
واالأولياء الباكون جمرد ممثلني.. 
اأوباما  اإدارة  م���ن  م����وؤام����رة  اإن���ه���ا 

�ضيطان )عندما ال يتم تخديرها(، 
وان ب��ي��ل غ��ي��ت�����ش، اخ��ت�����ض��ا���ض��ي يف 
ي�ضاب  اأن  ي��ري��د  ال��ن�����ض��ل  حت�����ض��ني 
الكوكب بالعقم. وهذه التهديدات 
املتنوعة  واالأخ�������ب�������ار  ال�����ه�����اذي�����ة، 
ال���وه���م���ي���ة، ُت���ع���ر����ش ب���ان���ت���ظ���ام يف 

النظرية  ت��ل��ك  ن��ن�����ض��ى  اأن  دون   •
�ضعادة  ���ض��ن��ع��ت  ال���ت���ي  االأخ���������رية، 
على  واأ���ض��ف��رت  االإن���رتن���ت،  �ضبكة 
والتوظيف:  ال����ت����اأوي����الت  اآالف 
حتتوي  ال��ربت��ق��ال  ع�ضري  ق��وال��ب 
جعل  اإىل  ت���ه���دف  ج���زي���ئ���ات  ع��ل��ى 

لتنظيم مبيعات االأ�ضلحة.
عام  بو�ضطن  م��اراث��ون  تفجري   •

2013، كان هجوما كاذبا.
• ال�������ض���م���ان االج���ت���م���اع���ي خ����ّزن 
النار  الإط���الق  وي�ضتعد  ال��ذخ��رية 

على املواطنني.

ن�ضري  وان  ت����رام����ب،  اإدارة  ���ض��د 
ال��ع��ومل��ة ف��ران�����ض��وا ه���والن���د يريد 
اأن االحتاد  اأو  �ضعبه،  اأف��واه  تكميم 
بناء  اإىل  ���ض��را  ي�����ض��ع��ى  االأوروب��������ي 
هيالري  وان  اخل����ا�����ش،  ج��ي�����ض��ه 
ك��ل��ي��ن��ت��ون ����ض���اح���رة ي���ت���الع���ب بها 

اجلن�ش..  م��ث��ل��ي��ي  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني 
الربكة  يف  ال�����ض��ف��ادع  اأّن  وال��دل��ي��ل 
ال�����ذي يقوم  ل��ل��م�����ض��ن��ع  امل����ج����اورة 

بت�ضنيعها اأ�ضبحت كذلك ...
اأّن االإره��اب��ي��ني هم  اليوم     ونعلم 
الن�ضائية  امل�����ض��رية  ن��ظ��م��وا  ال��ذي��ن 

األيك�ش جونز عازف احلقائق البديلة:

مروج نظرية املوؤامرة الذي يهم�ش يف اأذن ترامب..!

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   نعلم جميعا اأّن ترامب ، ل يخ�سى قول اأي �سيء. 
ومن هذا املنطلق، ردد منذ انتخابه، اأّن ما بني 3 و 
5 ماليني �سخ�ش �سوتوا ب�سورة غري قانونية، وان 
1.5 مليون متفرج �ساركوا يف حفل تن�سيبه؛ وانه 
حت�سل على اأكرب انت�سار انتخابي يف كل الع�سور... 
كل  يبدو  امل�سمون،  اأو  ال�سكل  م�ستوى  على  و�سواء 
هذا مثريا لل�سخرية، وي�ستمتع الكوميديون لأنهم 

عرثوا على نبع ينهلون منه.
 اإّل اأّن الرئي�ش يتورط، ويغرق يف الوحل، وي�سر، 

رغم كل الأدلة.
  وها هو الآن يلقي، عرب تويرت، وابال من التهامات 

غاية يف اخلطورة �سد باراك اأوباما..
يف اجلنون فنون

اليك�ش جونز �ضر البلية ما ي�ضحك باراك اوباما اخر �ضحايا الوقائع البديلة

ترامب  وافق �ضن طبقه
ال�ضفحة االأوىل للموقع.

اإّن هذا الهذيان يدفع لل�ضحك     
ي�ضدقه  م���ن  ه���ن���اك  ي��ك��ن  مل  ل���و 
ب���ه ح���رف���ي���ا. ق��ب��ل ب�ضعة  وي����اأخ����ذ 
م�ضلح  ع��ائ��ل��ة  رّب  دخ���ل  اأ���ض��اب��ي��ع، 
بيتزاريا  اإىل  ه��ج��وم��ي��ة  ببندقية 
اأنها  ُي���ف���رت����ش  االأح����ي����اء  اح����د  يف 
تاأوي �ضبكة من املنحرفني جن�ضيا 
واأحد  كلينتون  ه��ي��الري  ت��ق��وده��ا 
اج����ل حترير  م���ن   ، م�����ض��ت�����ض��اري��ه��ا 
ال�ضرطة  منعت  وف���د  االأط���ف���ال.. 

باأعجوبة املجزرة.

روؤية واحدة للعامل
ال �ضيء من كل ه��ذا مينع دونالد 
ترامب من منح، ع�ضية االنتخابات 
للغاية  ودي���ة  مقابلة  التمهيدية، 
�ضاعة  ا���ض��ت��م��رت  الأل��ي��ك�����ش ج��ون��ز 
بال�ضهرة  م�ضيدا  ال�ضاعة.  ون�ضف 
تعّهد  جونز،  الأليك�ش  اال�ضتثنائية 
ترامب باأن ال يخّيب ظنه، والبقاء 
باأننا  اأع���دك���م  “اأنا  ات�����ض��ال:  ع��ل��ى 
كانت  وق��د   ... كثريا”  �ضنتحدث 
�ضهيا  ط��ب��ق��ا  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���الري 

ل�ضريط فيديو خ�ض�ضه للحملة.
    وك���ان ت��رام��ب وف��ّي��ا ل��وع��ده. يف 
الواقع، ي�ضرتك الرجالن يف نف�ش 
النخب،  ازدراء  ل��ل��ع��امل،  ال���روؤي���ة 
ورف�������ش وا���ض��ن��ط��ن، وف���ج���اج���ة يف 
احلديث ... ومنذ انت�ضار ترامب، 
ُيريز جونز دعمه الذي ال يتزعزع، 
اأن  دون   ... اأف��ك��اره  جميع  متبّنيا 

نعرف جيدا من ُيلهم االآخر.
   ال يدخر موقع انفوارز اأي جهد 
يف حماولة عر�ش عملية التن�ضت 
طرف  من  ترامب  ل��ربج  املزعومة 
اأوباما، وال كلمة يف املقابل،  ب��اراك 
عن كرملني غيت رغم انه مو�ضوع 
من ذهب بالن�ضبة لعا�ضق لنظريات 
با�ضتثناء  ح��ج��م��ه،  م���ن  امل����وؤام����رة 
�ضيناتورا  “ُتوّرط”  ���ض��ورة  نب�ش 
دميقراطيا ياأكل فطرية مع بوتني 
ن�ضخها  وال���ت���ي   ...  2003 ع����ام 
ت���رام���ب و ����ض���ارع ب���اإر����ض���ال���ه���ا من 
على  بالتعجيل  مطالبا  ح�����ض��اب��ه، 

اأ�ضا�ش هذه احلجة ، بالتحقيق!
   يحظى ب�ضعبية كبرية يف �ضفوف 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، ي��ت��م��ت��ع موقع 
الي�ضار  م��ن  ب��اأت��ب��اع  اأي�ضا  ان��ف��وارز 
امل���ت���ط���رف. وي�����ض��م ح�����ض��اب��ه على 
األ���ف���ا م���ن االأت���ب���اع،   580 ت��وي��رت 
وق��ن��ات��ه ع��ل��ى ي��وت��ي��وب، م��ا يقارب 

املليوين م�ضرتك.

 اأكرث اأكاذيب ترامب م�شتمدة اأو ماأخوذة 
مبا�شرة من االأخبار التي ين�شرها موقع جونز

ي�شرتك الرجالن يف نف�ش الروؤية للعامل 
وازدراء النخب وفجاجة يف احلديث وبذاءته

هيالري كلينتون �ساحرة يوّظفها 
�سيطان عندما ل يتم تخديرها

الإرهابيون نظموا امل�سرية 
الن�سائية �سد اإدارة ترامب

هذيان واأخبار وهمية تعر�ش 
بانتظام يف ال�سفحة الأوىل ملوقعه

ل يدخر جهدا يف عر�ش عملية التن�ست املزعومة لربج ترامب ول كلمة يف املقابل عن كرملني غيت
 �سيحات هذا التك�ساين البدين �ساحب ال�سوت الأج�ش و�سبابه وجتاوزاته �سنعت جزءا كبريا من �سهرته

العراق يوؤكد موا�سلة �سرب داع�ش يف �سوريا 

جمل�ش منبج يطلب م�شاعدات ل�130 األف نازح
•• عوا�صم-رويرتز:

قال الرئي�ش امل�ضرتك للمجل�ش 
املدنية  ل��������الإدارة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي 
وريفها  منبج  الدميقراطية يف 
نازح  األ��ف   130 اإن نحو  ام�ش 
فروا اإىل مدينة منبج الواقعة 

للم�ضاعدات  ملحة  حاجة  يف  املحيطة  الريفية  واملناطق  �ضوريا  �ضمال  يف 
الدولية.

ق��رب منبج كانت  غ��ادروا مناطق  النازحني  اأن معظم  املا�ضي  ف��اروق  وق��ال 
حتت �ضيطرة تنظيم داع�ش االإرهابي االأ�ضبوع املا�ضي م�ضيفا اأنهم بحاجة 

اإىل م�ضاعدات غذائية وطبية. 
وتابع لرويرتز عرب الهاتف من منبج ننا�ضد العامل ليقف وقفة اإن�ضانية.

و�ضار �ضمال �ضوريا مركزا رئي�ضيا يف احلرب ال�ضورية على مدى االأ�ضابيع 
هناك  االأط���راف  متعدد  ال�ضراع  اأط���راف  معظم  انخرطت  حيث  املا�ضية 
ب�ضورة اأو باأخرى. وقبل ال�ضراع كان يعي�ش يف منبج واملناطق املحيطة بها 

نحو 600 األف �ضخ�ش.
وحقق اجلي�ش ال�ضوري املدعوم من رو�ضيا تقدما �ضريعا �ضد تنظيم داع�ش 

جماورة بعد موافقتها.
موؤمتر  يف  ال���ع���ب���ادي  واأ�����ض����اف 
ال�ضليمانية  مدينة  يف  �ضحفي 
الدول  �ضيادة  اح���رتم  ال��ك��ردي��ة 
�ضوريا  موافقة  على  وح�ضلت 
ل��ق�����ض��ف م����واق����ع االإره���اب���ي���ني 
�ضيارات  لنا  تر�ضل  كانت  التي 
جوية  �ضربة  اأول  �ضباط  ف��رباي��ر   24 يف  اأع��ل��ن  ال��ع��ب��ادي  وك���ان  مفخخة. 
عراقية داخل االأرا�ضي ال�ضورية حيث جرى ا�ضتهداف مواقع لداع�ش ردا 

على تفجريات يف بغداد.
وقال العبادي لن اأتردد يف �ضرب مواقع االإرهابيني يف دول اجلوار و�ضن�ضتمر 

مبحاربتهم.
وقال اإن اإجمايل ال�ضرر الذي حلق باملمتلكات والبنية االأ�ضا�ضية الناجم عن 

تنظيم داع�ش االإرهابي حوايل 35 مليار دوالر.
التي �ضيطر عليها يف �ضمال  العراقية  املدن  املت�ضدد معظم  التنظيم  وفقد 
2014 و2015 ويواجه االآن هجوما مدعوما من  وغرب العراق عامي 

الواليات املتحدة على اآخر معاقله الرئي�ضية وهي مدينة املو�ضل. 
وي�ضيطر التنظيم اأي�ضا على اأجزاء يف �ضوريا.

اأملانيا وتركيا ت�شعيان لتح�شني العالقات 
•• برلني-رويرتز:

قال وزير اخلارجية االأملاين زجمار جابرييل لل�ضحفيني ام�ش اإنه اتفق مع 
نظريه الرتكي مولود ت�ضاوو�ش اأوغلو على الرغبة يف اإعادة العالقات بني 
بلديهما اإىل طبيعتها بعد تدهور على مدى االأيام املا�ضية. وقال جابرييل 
اأوغلو مهما كانت اخلالفات واملناق�ضات بيننا  بعد حمادثات مع ت�ضاوو�ش 
فاإنه ال بديل للمحادثات الأنها ال�ضبيل الوحيد للعودة خطوة بخطوة اإىل 
املتوترة  العالقات  وت��ده��ورت  وتركيا.  اأملانيا  بني  وودي��ة  طبيعية  عالقات 
املا�ضي  االأ�ضبوع  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  يف  الع�ضوين  البلدين  بني  بالفعل 
ال�ضلطات  واأغ�ضبت  تركيا.  تركي يف  اأ�ضل  اأمل��اين من  اعتقال �ضحفي  بعد 
االأملانية اأنقرة بو�ضع قيود على عقد فعاليات لوزراء اأتراك يف اإطار حملة 
لدعم م�ضعى الرئي�ش الرتكي رجب طيب اإردوغان   على �ضالحيات جديدة 
اأ�ضار اإىل وجود حدود  عرب ا�ضتفتاء �ضيجرى ال�ضهر املقبل. لكن جابرييل 
ال يجوز تخطيها وهذا يت�ضمن املقارنات باأملانيا النازية. وقال اإن العالقات 
اجليدة مهمة الأن التوتر ي�ضود حاليا ... والعودة اإىل عالقات طبيعية هي 

ما نرغب فيه اأنا وزميلي الرتكي.

االإرهابي جنوبي املدينة بينما يحارب اجلي�ش الرتكي وجماعات معار�ضة 
�ضورية يدعمها ف�ضيال يتخذ من منبج مقرا له غربي املدينة.

وا�ضتعاد منبج العام املا�ضي حتالف لف�ضائل تدعمها الواليات املتحدة من 
الأمنها  تهديدا  اأنقرة  تعتربها  التي  الكردية  ال�ضعب  بينها وحدات حماية 

الوطني ب�ضبب �ضالتها بحزب العمال الكرد�ضتاين.
وتقول وحدات حماية ال�ضعب وف�ضائل حملية م�ضلحة يف منبج اإن الوحدات 

غادرت املدينة بعد ذلك لكن تركيا تقول اإن ذلك مل يحدث.
اأف��راده��ا يف منبج ويف حميطها  ع��ددا قليال من  املتحدة  الواليات  ون�ضرت 
ويقول  املنطقة.  يف  االأط����راف  خمتلف  ب��ني  ا�ضتباك  وق���وع  ع��دم  ل�ضمان 
جمل�ش منبج الع�ضكري اإن اخلطوة تلت تهديدات تركيا مبهاجمة املدينة.

اإن العراق  ال��ع��ب��ادي ام�����ش،  ال��ع��راق��ي حيدر  ال����وزراء  اىل ذل��ك، ق��ال رئي�ش 
�ضيوا�ضل �ضرب اأهداف تابعة لتنظيم داع�ش االإرهابي يف �ضوريا ويف بلدان 
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عربي ودويل

ح�سابه �سورة له ولعقليته:

ماذا يتابع دونالد ترامب عند ا�شتخدامه تويرت..؟
ل يتابع �سهره وم�ست�ساره املقرب جاريد كو�سرن زوج اإيفانكا

با�شتثناء نائبه ال يتابع الرئي�ش اأي م�شوؤول �شيا�شي وال وزارة وال وكالة حكومية

االأف�شلية لفوك�ش نيوز وال وجود الأي و�شيلة اإعالم تقليدية اأو بديلة وهذا ال يعني عدم اهتمامه بها 

اجلامعة العربية توؤكد التزامها بدعم ق�شايا متكني املراأة على امل�شتويني االإقليمي والدويل

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    كانت الفكرة ب�ضيطة، وقد عرت 
يت�ضفح  م���اذا  ان.  ان  ���ض��ي  عليها 
على  ح�ضابه  يفتح  عندما  ترامب 
القناة  االثنني  ت�ضاءلت   ، تويرت؟ 

اإخبارية االأمريكية؟
كثريا،  ���ض��ي��ئ��ا  ل��ي�����ش  اجل��������واب:   
النقد،  لي�ش زخما من  وبالتاأكيد 
اجلديد  الرئي�ش  اأن  نعلم  ال���ذي 
لي�ش من كبار اأن�ضاره، اإاّل اإذا كان 
، بالطبع، يغرق يف قراءة ع�ضرات 
ال�ضلبية   - التعليقات  من  االآالف 
يف اغلب االأحيان، بل ت�ضل حدود 
م�ضتخدمي  ق��ب��ل  م��ن  االإه���ان���ة- 
على  ردا  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ض��ب��ك��ة 

تغريداته اخلا�ضة.
   ال �ضك اأّن دونالد ترامب، ُيعترب 
ا�ضتخدام  يف  امل��ف��رط��ني  ب��ني  م��ن 
امللياردير  ك��ان  اإذا  ول��ك��ن  ت��وي��رت، 
للتوا�ضل  ب��ك��ث��اف��ة  ي�����ض��ت��خ��دم��ه 

زوج اإيفانكا، والذي مل ين�ضر ولو 
لكن   تويرت،  على  واح��دة  تغريدة 
األف    36 ي���ق���ارب  م���ا  ح���وزت���ه  يف 

م�ضرتك.
االجتماعية،  ال�����ض��ب��ك��ة  ع���ل���ى     
اأي�ضا،  ت���رام���ب  دون���ال���د  ي��ر���ض��د 
اإذ  العائلية  اإمرباطوريته  ن�ضاط 
مرتبطة  ح�����ض��اب��ات  ت�ضعة  ي��ت��اب��ع 
ذلك  يف  مب��ا  ت��رام��ب،  مبجموعة 
ويكيكي،  ف��ي��غ��ا���ش،  ال�����ش  ف���ن���ادق 
الغولف  وم����الع����ب  و����ض���ي���ك���اغ���و، 

بوا�ضنطن ولو�ش اجنلي�ش.
   اأّما ما تبقى من هذه احل�ضابات 
امل�ضت�ضارين  ب��ع�����ش  جن���د   ،  43
امل�����ق�����رب�����ني ك����ي����ل����ي����ان ك������ون������واي، 
بريبو�ش،  رين�ش  مكتبه  وم��دي��ر 
حملته  يف  ���ض��اب��ق��ني  وم�����ض��وؤول��ني 
االنتخابية، وحماميه ال�ضخ�ضي، 
اليمني  م��ن  ال�ضخ�ضيات  وبع�ش 
)اآن كولرت، بري�ش مورغان، لورا 

انغراهام(.

يف  م�ضرتك  ملي�����ون   26 ال���  م��ع 
 35 يق�����ارب  ما  ن�ض�������ر   ( ح�ضابه 
األف تغريدة منذ ت�ضجيله، اأي ما 
يعادل اثني ع�ضر يوميا(، فانه ال 
للمعلومات  كم�ضدر  ي�ضتخدمه 
 43 مبا انه مل ي�ضرتك �ضوى يف 

ح�ضابا.

العديد من اآل ترامب
من بني ال�ضخ�ضيات التي حظيت 
ونالت �ضرف “متابعة” م�ضتاأجر 
ينتمون  �ضبعة  االأب��ي�����ش،  ال��ب��ي��ت 

لعائلة ترامب:
االأربعة  اأطفاله  زوجته ميالنيا،   
ال��ك��ب��ار )اي��ف��ان��ك��ا، دون��ال��د االبن، 
زوج���ة  والرا   ، وت���ي���ف���اين(  اري�����ك 
وفاني�ضا  اإي���ري���ك،  ال��ث��ال��ث  االب���ن 
زوج�����������ه االب������ن االأك�������رب دون���ال���د 

االبن.   
اأن���ه ال ي��ت��اب��ع �ضهره    وُي��الح��ظ 
املقرب جاريد كو�ضرن  وم�ضت�ضاره 

اأمريكا اأول
  ع��ل��ى ج��ب��ه��ة و����ض���ائ���ل االإع������الم، 
للرئي�ش االأمريكي خم�ضة ح�ضابات 
نيوز،  فوك�ش  �ضبكة  مع  م�ضرتكة 
منها للنجمني املوؤيدين لرتامب 
هانيتي  �ضون  املحافظة  بال�ضبكة 
اأي�ضا  يتابع  كما  اأوراي���ل���ي.  وب��ي��ل 
�ضي:  بي  الن  ج��و،  �ضباح  برنامج 
ن��ائ��ب جمهوري  ���ض��ك��ارب��ورو  ج���و 
ت��رام��ب وميكا  م��ن  م��ق��ّرب  �ضابق 
بريجن�ضكي، ولعلها اأ�ضر�ش النقاد 

على ح�ضابه تويرت.
اأي و�ضيلة  امل��ق��اب��ل     وال جن��د يف 
اإعالم تقليدية )نيويورك تاميز، 
�ضي  ان،  ان  �ضي  بو�ضت،  وا�ضنطن 
كربيهارت  ب��دي��ل��ة  اأو   ، ا�����ش(  ب���ي 
انفوويرز. وه��ذا ال يعني  او  نيوز 

اأن دونالد ترامب ال يهتّم بها. 
    م�ضتهلك متعط�ش للتلفزيون، 
فاتهاماته  ال�ضحف.  كذلك  يقراأ 
بالتج�ض�ش يف نهاية هذا االأ�ضبوع 

من  م�ضتقاة  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  �ضد 
م��وق��ع ب��ري��ه��ارت ن��ي��وز م��ب��ا���ض��رة ، 
الذي كان م�ضت�ضاره اال�ضرتاتيجي 
ال������ذي ال ميلك  ب����ان����ون  ���ض��ت��ي��ف 
ح�����ض��اب��ا ع��ل��ى ت��وي��رت ب��ا���ض��م��ه كان 

رئي�ش التحرير ال�ضابق للموقع.
ال��واق��ع، ح�ضابه على تويرت     يف 
ه����و �����ض����ورة ل����دون����ال����د ت���رام���ب، 
االأفق”.  ����ض���ي���ق���ة  و”عقليته 
بن�ش،  م��اي��ك  ن��ائ��ب��ه  ف��ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء 
االأبي�ش  ال��ب��ي��ت  ���ض��اك��ن  ي��ت��اب��ع  ال 
وزارة،  وال  �ضيا�ضي،  م�����ض��وؤول  اأّي 
وبا�ضتثناء  ح��ك��وم��ي��ة.  وك��ال��ة  وال 
العب الغولف اجلنوب االإفريقي 
واملعلق  امل��ت��ق��اع��د،  ب��الي��ر  غ����اري 
ال��ربي��ط��اين ب��ري���ش م��ورغ��ان، مل 
ي�����ض��رتك دون���ال���د ت���رام���ب يف اأي 

ح�ضاب يف بلد اأجنبي.
على  ح��ت��ى  اأوال”..  »اأم���ري���ك���ا      

ال�ضبكات االجتماعية.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

خديجة  �ضبكة  اأطلقت  للمراأة  االقت�ضادي  التمكني  ق�ضية  خا�ضة  وب�ضفة 
لتكوين  كاأول مبادرة عربية  العربية  املنطقة  للمراأة يف  االقت�ضادي  للتمكني 
املنطقة  يف  امل��راأة  متكني  تعزيز  ت�ضتهدف  للمراأة  االقت�ضادي  للتمكني  منرب 
وب�ضفة خا�ضة يف املناطق املهم�ضة ومناطق اللجوء والنزوح من خالل توفري 
بيئة عمل اأكر اأمانا للن�ضاء و�ضمان تكافوؤ الفر�ش فيما يتعلق بو�ضولهن اإىل 
املنا�ضب القيادية ومواقع �ضنع القرار وبناء القدرات، والقوانني والت�ضريعات 
املعرفة  ل��ت��ب��ادل  كمنرب  اأي�����ض��ا  تعمل  ال�ضبكة  اأن  واأو���ض��ح  بالعمل.  اخل��ا���ض��ة 
واخلربات واإتاحة الفر�ضة لل�ضراكة واحلوار بني القطاعات املختلفة العاملة 

يف جمال تعزيز التمكني االقت�ضادي للمراأة على امل�ضتوى االإقليمي.
امل��راأة ومتكينها  الوثيقة الرتابطية بني تعليم  العالقة  اإط��ار  اإن��ه يف  واأ�ضاف 
بني  االأم��ي��ة  مكافحة  عمل  خطة  بتفعيل  العربية  اجلامعة  تقوم  اقت�ضاديا 
الن�ضاء يف املنطقة العربية التي مت اعتمادها من قبل جمل�ش جامعة الدول 

•• القاهرة-وام: 

اأكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل اجلهود والتعاون مع جميع الدول 
االأع�ضاء لدعم ق�ضايا متكني املراأة على امل�ضتويني االإقليمي والدويل وبلورة 
وتبني موقف عربي موحد يتم اعتماده يف جلنة و�ضعية املراأة والتي تناق�ش 

هذا العام مو�ضوع التمكني االقت�ضادي للمراأة يف البيئة املتغرية للعمل.
“اليوم  مبنا�ضبة  ام�ش  اأ�ضدرته  �ضحفي  بيان  يف  العربية  اجلامعة  واأع��رب��ت 
العاملي للمراأة” عن تقديرها وامتنانها للمراأة العربية على اأدوارها املتعددة 
للنهو�ش باالأمم العربية ومواجهتها التحديات خا�ضة االرهاب وق�ضايا حتقيق 
االأمن وال�ضلم يف املنطقة والظروف ال�ضعبة بفعل اجلماعات التكفريية التي 
حتاول اأن تنال من املراأة وحقوقها. وقال البيان اإنه بهذه املنا�ضبة وانطالقا 
باأو�ضاعها  والنهو�ش  امل���راأة  متكني  بق�ضايا  العربية  اجلامعة  اهتمام  م��ن 

العربية على م�ضتوى القمة يف دورته العادية ال”24” لدعم دخول الن�ضاء 
�ضوق العمل..كما اأنه ادراكا لدور املراأة يف حتقيق التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة 
للمجتمعات، تعمل االأمانة العامة جلامعة الدول العربية جاهدة على حتقيق 
الهدف اخلام�ش من اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030 التي اعتمدتها االأمم 
املراأة وامل�ضاواة  ب���تمكني  املعنى  2015، ب�ضفة خا�ضة الهدف  املتحدة يف عام 
ل���  التنفيذية  اال�ضرتاتيجية  العمل  خطة  تفعيل  خ��الل  من  اجلن�ضني،  بني 
تلك اال�ضرتاتيجية  “اأجندة تنمية املراأة يف املنطقة العربية ملا بعد 2015”، 
امل�ضتوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  جمل�ش  قبل  م��ن  اع��ت��م��اده��ا  مت  ال��ت��ي 
الوزاري يف دورته العادية ال�”144 “ لتمثل خال�ضة الروؤى واملواقف واالآراء 
التي و�ضعها اخلرباء واملعنيون، والتي مت و�ضع موؤ�ضرات لقيا�ش حتديد مدى 
التقدم املحرز يف تنفيذ بنودها. واأكد اأنه نظرا ملا ت�ضهده املنطقة العربية من 
حتوالت ونزاعات م�ضلحة، واميانا باأهمية دعم ومتكني الن�ضاء اللواتي يكدحن 

من اأجل البقاء واإعالة اأ�ضرهن اقت�ضاديا خا�ضة يف ظل ظروف عدم ا�ضتقرار 
ونزاعات م�ضلحة فاإن اجلامعة العربية ت�ضع �ضمن اولوياتها ق�ضايا الن�ضاء 
يف و�ضع اللجوء والنزوح واللواتي غادرن بالدهن ب�ضبب تداعيات احلرب وما 
ينتج عنها من ظروف ماأ�ضاوية متنع دخولهن اإىل �ضوق العمل مما يجعلهن 
عر�ضة جلميع اأ�ضكال العنف التي متنعهم من متابعة حياتهم ب�ضكل طبيعي.

واأ�ضار البيان اإىل اأنه يف هذا االإطار وتزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للمراأة 
ملراجعة  واملعنيني  اخل���رباء  م�ضتوى  على  اجتماعا  العربية  اجلامعة  تعقد 
م�ضودة اال�ضرتاتيجية العربية حول “ الوقاية واال�ضتجابة ملناه�ضة كل اأ�ضكال 
العنف خا�ضة العنف اجلن�ضي �ضد الن�ضاء والفتيات يف حاالت اللجوء والنزوح 
وذلك  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�ضامية  املفو�ضية  مع  بالتعاون   “
الدول  تتبناها  التي  اال�ضرتاتيجية  لالأولويات  العري�ضة  اخلطوط  لتحديد 

االأع�ضاء حلماية الن�ضاء من العنف يف و�ضع اللجوء.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• �صريج رايف* 

الرجل  ف���ي���ون،  ل��ل�����ض��داأ.  ق��اب��ل  غ���ري  ه���و  اإذن،     
منذ  ُيك�ضر، ظهر  ال  ال��ذي  والتكتيكي  احل��دي��دي، 
اأي��ام، يف �ضكل مل يكن ُيعرف عنه. انه يتقّبل  عدة 
االأمل.  يحتمل  �ضلب  م��الك��م  ب�ضمود  ال�����ض��رب��ات 
بيتو�ضار،  ب�ضوبر  ُيلّقب  قبل فرتة  كان  ال��ذي  ذاك 
اأهدانا حتّوال   ، وراء ظله  يختفي  بالذي  اأي�ضا  اأو 
باالألوان غري متوقع، خا�ضة اأّن م�ضريه كان يبدو 

حمتوما.
ب��ه جميع  ي�ضتخّف  اأن ال  م��ذه��ل يجب      حت���ّول 
واأّن  ال���ع���زل،  ���ض��ب��ق  ال�����ض��ي��ف  اأّن  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ذي��ن 
بني  بال�ضرورة  ُتلعب  �ضوف  الرئا�ضية  االنتخابات 

لوبان واميانويل ماكرون.
   م��ن وج��ه��اء االأق��ال��ي��م، ه��ذا ال��ع��ال��ق يف بينيلوب 
غيت، ا�ضتبدل جلده بطريقة ال ت�ضدق، اإذ اأ�ضبح 
ال����ربج����وازي امل��م��ل م���ن م��ن��ط��ق��ة ����ض���ارت، جرناال 
���ض��اح��ب ن��ظ��رة ���ض��ر���ض��ة، ومي��ل��ك م��ه��ارة تكتيكية 
الربملان، ج�ضر  بخيل  فقد عرب  ي�ضعب ح�ضرها. 

اركوال، �ضاهرا �ضيفه، �ضارخا اجلميع ورائي! .
يجب  ك���ان  الف�ضيحة  ف��ي��ه��ا:  ج���دال  ال     حقيقة 
اجلميع.  ولده�ضة  �ضحذته.  ولكنها  ت��دم��ره،  اأن 
اأع�����اد االن�����ض��ب��اط اإىل  اأن  ب��ع��د   ، اجل�����رنال ف��ي��ون 
الزعماء املتمردين، يوا�ضل رحلته بحرّية وت�ضميم 
ف��ه��ل �ضي�ضمد  ب��رن��ك��ال��ي��وين.  ال��ك��ام��ي��ك��از، وك���اأن���ه 
كان قبل جتّمع  لقد  الثوب؟  فرتة طويلة يف هذا 
الرتوكاديرو، رجال حمكوم عليه باملق�ضلة، ميت-

حي، يجّر فزعه يف عينيه، فزع �ضخ�ش من االأعيان 

يتجّراأ  ح��ت��ى  ارت���ك���ب  خ��ط��ي��ئ��ة  اأي  ب��ع��د  ي��ف��ه��م  مل 
الق�ضاة على دغدغته هو النائب يف الربملان.

الرق�ش على حافة الهاوية
ان����ه ع��ل��ى خ���ط الرحيل،  امل��ت��ك��ه��ن��ني ت��وق��ع��وا  ك���ل 
ال�ضيا�ضية.  الفيلة  مقربة  اإىل  لالن�ضمام  م�ضتعد 
انتف�ش  املرتع�ضة،  الكلمة  الرجل �ضاحب  ان  غري 
ال ندري باأي اأدرينالني، رمبا بدعم اأن�ضاره االأكر 
الذين يكررون منذ  اأي�ضا بجنب  راديكالية، ولكن 
هجوما  وان  املجنون،  �ضيف�ضلون  اأن��ه��م  اأي���ام  ع��دة 
بالغاز امل�ضّل و�ضيك. هذا الفار�ش املجنون، راك�ضا 

نحو الهاوية، ا�ضتعاد توازنه باأعجوبة.
    ن�ضي جميع املتاآمرين اأحلك اأربعني يوما لليمني 
املتاآمرون  يف ظل اجلمهورية اخلام�ضة، وا�ضطف 
كرجل واحد وراء القي�ضر اجلديد، هم الذين كان 
عقوبة  ويعلنون  باإبهامهم،  ي�ضريوا  اأن  باإمكانهم 
االإع�����دام ب��ح��ق��ه، ت��خ��اذل��وا وت��راج��ع��وا يف اللحظة 

احلا�ضمة.
    اآالن جوبيه ونيكوال �ضاركوزي، �ضعيفان، الأ�ضباب 
عديدة، مل ي�ضتطيعا �ضوى االنحناء اأمامه، وترك 
يوا�ضل  حزبهما،  هو  ال��ذي  املخمور،  القارب  ه��ذا 

�ضريه اإىل م�ضري جمهول.
بقوة  امل�ضكون  ف��ي��ون،  ف��ران�����ض��وا  �ضيتمكن  فهل     
اإنقاذ  م��ن  ال��ه��اوي��ة،  ح��اف��ة  على  يرق�ضون  ال��ذي��ن 
حتّوله؟  ت�ضريع  العك�ش،  اأو  الكارثة،  من  اليمني 
امللعونني،  بطاقة  املعركة  بخو�ضه  ف��ي��ون،  �ضوبر 

ميكن اأن يرتامنب اأو يخدع اأهله مرة اأخرى…
ترجمة خرية ال�ضيباين

فيون، واإ�شرتاتيجية الكاميكاز..!

• كاتب و�ضحفي و�ضيناري�ضت وموؤلف كتاب “ كا�ضرتو.. اخلائن«

غاري بالير ثاين اثنني من االجانب عالقة حميمة بني ترامب وتويرت

ميالنيا على القائمة طبعا مايك بن�ش اال�ضتثناء الوحيد بني امل�ضوؤولني

الرا زوجة االبن الثالث اإيريك فاني�ضا زوجه االبن االأكرب دونالد االبن

من بني ال�سخ�سيات التي نالت �سرف متابعة
 �سيد البيت الأبي�ش �سبعة ينتمون لعائلة ترامب

ير�سد دونالد ترامب اأي�سا ن�ساط اإمرباطوريته 
العائليــة مبا يف ذلك الفنــادق ومالعـب الغولف

يف ا�شرتاكاته اخلارجية القاعدة هي 
»اأمريكا اأوال« حتى على ال�شبكات االجتماعية

•• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

األ��غ��ت ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا ر���ض��م��ي��ا ق���راره���ا امل��ث��ري للجدل 
ب��االن�����ض��ح��اب م��ن امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة بعدما 
اعتربت حمكمة عليا يف البالد انه باطل والغ الأ�ضباب 
على  امل��ت��ح��دة  االمم  ن�ضرتها  وثيقة  وق��ال��ت  اإج��رائ��ي��ة. 
العام  االم��ني  اأبلغت  بريتوريا  ان  االل��ك��رتوين  موقعها 
لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ش ان وثيقة االن�ضحاب 

اعتربت غري د�ضتورية وغري �ضاحلة .
واأ�ضافت انه “يجب احل�ضول على موافقة برملان جنوب 
روما  نظام  من  االن�ضحاب  وثيقة  تقدمي  قبل  افريقيا 

حول املحكمة اجلنائية الدولية اىل االمم املتحدة«.
هذا  يف  بريتوريا  نوايا  من  تغري  ال  اخلطوة  ه��ذه  لكن 
�ضيقدم  االن�ضحاب  ح��ول  قانون  م�ضروع  ان  مبا  املجال 

قريبا اىل النواب يف برملان جنوب افريقيا.
االأول  ت�ضرين  اعلنت يف  افريقيا  وكانت حكومة جنوب 
اكتوبر املا�ضي قرارها االن�ضحاب من املحكمة اجلنائية 

•• القاهرة-وام:

املهم  ل��ل��دور  العربية ���ض��رورة االل��ت��ف��ات  امل���راأة  اأك���دت منظمة 
م�ضددة   ، ال��ك��ربى  القومية  الق�ضايا  ازاء  امل���راأة  تلعبه  ال��ذي 
امل��راأة مواطن و�ضريك جمتمعي كامل وع�ضو فاعل،  على ان 
املتعددة  ل��الدوار  املجتمع، وهذا نظرا  التاأثري، يف  بل و�ضديد 
التي تقوم بها يف حميطها. وذكرت املنظمة - يف بيان ا�ضدرته 
ام�ش مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة - اإن هناك ارتباطا وثيقا 
املراأة  م��وق��ف  وب��ني  ال��ك��ربى  املجتمعية  الق�ضايا  م�ضار  ب��ني 
تقدم  بها  يرتبط  التي  نف�ضها  بالطريقة  الق�ضايا،  هذه  من 
التي جتعل  امل��راأة، وبالطريقة نف�ضها  املجتمع بدرجة متكني 

اأي ا�ضتثمار يف املراأة له تاأثري م�ضاعف على تطور املجتمع.
ووجهت منظمة املراأة العربية بهذه املنا�ضبة التهنئة للن�ضاء يف 
كل مكان داخل الوطن العربي وخارجه، راجية اأن تتمكن كل 
امراأة عربية من حتقيق حلمها يف االأمن واال�ضتقرار واالزدهار 
لها والأبنائها والأوطانها. وا�ضارت املنظمة يف بيانها اىل انها يف 
هذا اليوم لن تتحدث عن املراأة ال�ضحية وامل�ضت�ضعفة نتيجة 
التحديات التي متر بها املنطقة جراء النزاعات امل�ضلحة وجراء 
االرهاب الذي ي�ضهم يف تاأجيج تلك النزاعات م�ضتهدفا متزيق 
اجل�ضد العربي واإ�ضعافه ..اإمنا �ضتخاطب روح الن�ضال داخل 
كل امراأة اأيا كان موقعها لكي تبادر باأداء اأدوار جديدة تتنا�ضب 
التي  الهدم  معاول  راأ�ضها  وعلى  الراهنة  املرحلة  وحت��دي��ات 
والتما�ضك  والن�ضيج االجتماعي  واال�ضتقرار  االأمن  ت�ضتهدف 
العربية  والُلحمة  الهوية  ت�ضتهدف  كما  ل��الأوط��ان،  الداخلي 

الدولية بعد اجلدل الذي �ضببه رف�ضها ان توقف على 
ارا�ضيها الرئي�ش ال�ضوداين عمر الب�ضري املالحق بتهمة 

ابادة وجرائم �ضد االن�ضانية.
يف  العليا  املحكمة  يف  موجابيلو  فينيا�ش  القا�ضي  لكن 
ابالغ  احل��ك��وم��ة  ق���رار  ان  راأى  غوتينغ  ن���ورث  منطقة 
املحكمة  م��ن  بان�ضحابها  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  االم��ني 
اجلنائية الدولية بدون احل�ضول على موافقة الربملان 
الرئي�ش  ان  القا�ضي  وا���ض��اف  وب��اط��ل.  د���ض��ت��وري  غ��ري 
وقت  ا�ضرع  يف  البالغ  ه��ذا  ي�ضحبا  ان  يجب  واحلكومة 

ممكن.
وب��ورون��دي ح��ذت حذو  رو�ضيا  اخ��رى مثل  وكانت دول 
من  االن�ضحاب  يف  رغبتها  اع��الن  ع��رب  افريقيا  جنوب 
هذه املحكمة، اول حمكمة دولية دائمة مكلفة مالحقة 
امل��ن��ف��ذي��ن امل��ف��رت���ض��ني ل��ع��م��ل��ي��ات اب�����ادة وج���رائ���م �ضد 
املعتمد على  االن�ضانية وجرائم حرب. وين�ش االج��راء 
بعد  الدولية  اجلنائية  املحكمة  من  االن�ضحاب  يتم  ان 

�ضنة على تقدمي بالغ لدى االمم املتحدة.

املراأة  على  نعول  اإننا   “ وا�ضافت  العربي.   القومي  واالأم���ن 
العربية يف هذه املرحلة الدقيقة لكي تكون ج�ضرا للت�ضامن 
العربي واأن تكون املنبع الذي يكر�ش قيم االنتماء والت�ضامح 
ون��ب��ذ ال��ع��ن��ف وح���ب االأوط�����ان وي��غ��ر���ض��ه��ا يف ن��ف��و���ش االأجيال 
الهدام  الفكر  انت�ضار  �ضد  ال�ضد  حائط  تكون  واأن  اجلديدة، 
املنظمة  ووجهت  والتفكك«.  االن��ه��زام  وروح  ال�ضلبية  والقيم 
يف بيانها حتية خا�ضة ومتجددة لن�ضاء الالجئات والنازحات 
الذين تتزايد اأعدادهن يوًما بعد يوم ورغم ما يواجهنه من 
واأبنائهن وحمايتهم  اأ�ضرهن  فاإنهن يجاهدن الإعا�ضة  �ضعاب 
من خمالب االرهاب. كما وجهت التحية لكل الن�ضاء العربيات 
باالرتفاع  ،منوهة  امل��واق��ع  ك��ل  يف  تقدمهن  يوا�ضلن  ال��الئ��ي 
للمراأة،  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ن�ضب  �ضهدته  الذي 
فقد جتاوزت ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف الربملان %30 يف ثالث 
دول ، وتراوحت بني %14 و%27 يف ثمان دول. واو�ضحت 
املنظمة ان هذا االجناز اأ�ضهم فيه تبني الكوتا الن�ضائية ب�ضكل 
فقد  ه��ذا  جانب  واإىل  العربية،   االنتخابية  النظم  يف  ناجح 
ارتفعت ن�ضبة الوزيرات يف احلكومات العربية، ففي جمموعة 
من ال��دول ي�ضل ع��دد ال��وزي��رات اإىل 8 وزي��رات من اإجمايل 
امل��راأة مثل اخلارجية  احلكومة يف جم��االت غري معتادة على 
ال�ضعادة  مثل  متاما  جديدة  وجم��االت  والتخطيط..  واملالية 
من�ضب  يف  �ضيدة  اأول  تعيني   2015 ع��ام  والت�ضامح..و�ضهد 
�ضيدة يف من�ضب حمافظ يف  واأول  فل�ضطني،  نيابة يف  رئي�ش 
الق�ضائية بفوزها  الرتب  اأعلى  م�ضر، واعتلت �ضيدة تون�ضية 

مبن�ضب رئي�ضة حمكمة التعقيب.

جنوب اأفريقيا تلغي موؤقتا ان�شحابها من اجلنائية

منظمة املراأة العربية ت�شيد بزيادة ن�شبة الوزيرات يف 
احلكومات العربية وا�شتحداث وزارات لل�شعادة والت�شامح
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العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بيت ال�ضمك
رخ�ضة رقم:CN 1661575  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل عبدالرحمن �ضامل عثمان ال علي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم �ضيف �ضامل �ضعيد الهنائي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
�ضرياز  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة 
رخ�ضة رقم:CN 1064020  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�ضر بدر �ضيف خمي�ش ال�ضعيدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبدالكرمي �ضعيد مقبل عبده عبداهلل احلاجب

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
الركاب  لنقل  ال�ض�����ادة/�ضرياز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باحلافالت املوؤجره 
رخ�ضة رقم:CN 1545988  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�ضر بدر �ضيف خمي�ش ال�ضعيدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبدالكرمي �ضعيد مقبل عبده احلاجب

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون ال�ضمو للحالقه 

رخ�ضة رقم:CN 1779531  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد عيد �ضعيد �ضيف العزيزي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد النمر �ضيف خمي�ش البادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
لال�ضت�ضارات  ال�ض�����ادة/تعريف  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
االداريه والتدريب رخ�ضة رقم:CN 1097853  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة عبداهلل را�ضد �ضياح بالرقيط املن�ضوري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضاتيا نارايانان كوريا كاتيل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف را�ضد �ضامل را�ضد خمي�ش الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اك�ضرتا فري�ش للفواكه 
واخل�ضروات رخ�ضة رقم:CN 1950923  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
عارف احمد ناجي �ضالح احلي�ضاين من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
عارف احمد ناجي �ضالح احلي�ضاين من 100% اىل %0

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة م�ضطفى عبدالعليم م�ضطفى عبداملنعم %100

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/البيت  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احللو لل�ضيانة العامة للمباين
رخ�ضة رقم:CN 1179550  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نور الفجر لت�ضليح الغطا�ضات - فرع 1
رخ�ضة رقم:CN 1011667  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ريد فيجن لتجارة الهدايا

رخ�ضة رقم:CN 1145423 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة �ضو�ضن خمي�ش را�ضد م�ضبح

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد خليفة حمدان ح�ضن املر�ضدي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*3.38 اىل 3.45*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ريد فيجن لتجارة الهدايا
RED VISION GIFTS TYRADING

اىل/جاك فن غالريي 
JACK ART GALLERY

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �ضارع املطار - حمل 3 - بناية رقم:5838 بناية/علي حممد 
�ضلطان علي كعبو�ش الزعابي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �ضارع املطار - �ضرق 18-1 - ق 5 - حمل 

6 حمامة حميد �ضياح واخرون
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع الرباويز وال�ضور واللوحات الفنية - بالتجزئة )4773404(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة حمل خطاط ور�ضم فئة ثانية )7310002.2(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بالتينيوم ون لتاجري ال�ضيارات

رخ�ضة رقم:CN 2001467 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد احلزمي قنا�ش علي العامري %33
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عمري احلزمي قنا�ش علي العامري %44

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/احمد احلزمي قنا�ش علي العامري من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ احمد احلزمي قنا�ش علي العامري من 100% اىل %23

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 4*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/بالتينيوم ون لتاجري ال�ضيارات
PLATINUM ONE RENT A CAR

اىل/بالتينيوم ون لتاجري ال�ضيارات ذ.م.م 
PLATINUM ONE RENT A CAR LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضبغة بلو او�ضن

رخ�ضة رقم:CN 1853419 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي ح�ضن احمد علي احلمادي %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حا�ضر عبداهلل �ضلطان بن حا�ضر املهريي %50
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف دملوج حثبور حممد كدا�ش الرميثي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 4*0.50 اىل 5*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/م�ضبغة بلو او�ضن
BLUE OCEAN LAUNDRY

اىل/م�ضبغة بلو او�ضن ذ.م.م 
BLUE OCEAN LAUNDRY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
االمارات  ال�ض�����ادة/مركز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالبتكار والتدريب
رخ�ضة رقم:CN 2127150  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر حميد �ضامل حميد بن بدر ال�ضويدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف موزه عبيد �ضعيد غبا�ش املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حفيت االماراتيه للمقاوالت العامة - فرع

 رخ�ضة رقم:CN 1173917-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ض�ضة فردية
تعديل ا�ضم جتاري من/حفيت االماراتيه للمقاوالت العامة - فرع

HAFEET EMIRATES GENERAL CONTRACTING - BRANCH
اىل/ادوبا للديكور والت�ضميم الداخلي 

ADUBA DECOR & INTERIOR DESIGN
تعديل عنوان/من العني �ضناعية العني - حممد �ضامل حممد مر�ضد الكعبي اىل العني ال�ضوق 

حي امل�ضيف بناية خالد علي عبدالر�ضا
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة اعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ضاط/حذف مقاوالت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعــــــــــالن
بتاريخ:2016/2/16  رقم:11946  العدد  يف  الوحدة  بجريدة  ال�ضادر  االعالن  اىل  باال�ضارة 
للمقاوالت  التجارية:فيوال  الرخ�ضة   CN-1172072:رقم التجارية  الرخ�ضة  بخ�ضو�ش 

العامة وادارة العقارات ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية االقت�ضادية بانه ورد خطاأ يف االعالن ومل تذكر التعديالت التالية:

تنازل وبيع ال�ضيد/خالد عبداهلل نا�ضر �ضعيد النبهاين الهاجري
ا�ضافة/حممد احمد عبداهلل ابو ا�ضعد بن�ضبة %49

وا�ضافة/نا�ضر عبداللطيف دروي�ش عبداللطيف خوري بن�ضبة %51
باال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�ضابق

التنمية االقت�ضادية خالل  او اعرتا�ش على هذا االجراء مراجعة دائرة  فعلى كل من له حق 
بعد  او دعوى  اي حق  الدائرة غري م�ضوؤولة عن  فان  واال  ن�ضر هذا االعالن  تاريخ  ا�ضبوع من 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11964 بتاريخ 2017/3/9

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ض��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /بيليفاري مارين تريدجن ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�ضجيل ال�ضفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�ضفينة  ه��ذه  ت�ضجيل  على  اع��رتا���ش  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�ضفن  ت�ضجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ضاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
 Abu Dhabi-UAE              207083                  )ex:Firas( 4 الآثمر�ضقه    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك:مركز االمارات للجلدية والتجميل ملالكه 
الدكتورة موزة ال�ضويدي

D EMIRATES DERMATOLOGY COSMETOLOGY CENTER :طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268592       بتاريخ:2017/2/21 م
با�ض��م:مركز االمارات للجلدية والتجميل ملالكه الدكتورة موزة ال�ضويدي

وعنوانه:جزيرة ابوظبي ، �ضارع اخلليج العربي ، ق 10 - غ 21 - فيال 1- وحدة املالك/ورثة احمد �ضامل جابر 
املحريبي - هاتف:0543376177 - فاك�ش:024100914 - �ضندوق الربيد:3800 

امييل:emirates.dermatology@gmail.com ابوظبي 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 اخلدمات الطبية ، خدمات العناية ال�ضحية واملحافظة 

على اجلمال. 
و�ضف العالمة:العالمه عباره باللغة االجنليزية عن اول حرف لالمارات وملركز طبي جلدي جتميلي مع 

وجود ب�ضيلة �ضعرة تو�ضيحية اللجو �ضيكون باكر من لون كما هو مرفق يف امللف. 
 centeremirates ، dermatology اال�ض��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات

 .، cosmetology
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  4  يونيو 2014 العدد 11114
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عربي ودويل

•• جدة -وام:

والدول  ال��دويل  باملجتمع  االإ�ضالمي  التعاون  منظمة  اأهابت 
االأع�ضاء و�ضركائها يف العمل االإن�ضاين التدخل العاجل الإنقاذ 
ال�ضومال من جماعة و�ضيكة وم�ضاعفة جهودهم للتخفيف 
التدخل  م�ضتوى  ورف��ع  اجلفاف  من  املت�ضررين  معاناة  من 
الراهن  االإن�����ض��اين  الو�ضع  يتفاقم  ال  حتى  العاجل  االغ��اث��ي 
اأن���ه ول��ت��ف��ادي جم��اع��ة ح���ادة فاإنها وم��ن خالل  اإىل  . م�ضريا 
مكتبها التنموي يف ال�ضومال على اأمت اال�ضتعداد للتعاون مع 
املجتمع الدويل و�ضركائها يف العمل االإن�ضاين يف هذا ال�ضاأن. 
املجاعة  عميق  بقلق  تتابع  اإنها  ام�ش  بيان  يف  املنظمة  وقالت 
التي بداأت تداعياتها يف الظهور يف ال�ضومال ومنطقة القرن 
عن  ال��ن��اج��م  ال�ضديد  اجل��ف��اف  نتيجة  ع��ام  ب�ضكل  االف��ري��ق��ي 
17 مليون �ضخ�ش  اأكر من  االأمطار والتي تهدد حياة  قلة 
باملجاعة يف دول منطقة القرن االفريقي حيث يجتاح اجلفاف 
كال من جيبوتي واريرتيا واثيوبيا وكينيا وال�ضومال وجنوب 
تقف  ال�ضومال  اإن  واأ�ضافت   . واأوغ��ن��دا  وال�����ض��ودان  ال�ضودان 
على حافة جماعة و�ضيكة حيث اأن نحو �ضتة ماليني �ضخ�ش 

عمق  اإىل  ي�ضري  تطور  ويف  عاجلة  اإن�ضانية  مل�ضاعدات  بحاجة 
اأ���ض��خ��ا���ش حتفهم خالل   110 ي��زي��د ع��ن  ل��ق��ي م��ا  االأزم�����ة 
واملجاعة  ال��ك��ول��ريا  ب�ضبب  ال�ضومال  يف  املا�ضيني  ال��ي��وم��ني 
الوزراء  رئي�ش  اأعلن  ح�ضبما  املتوا�ضل  اجلفاف  عن  الناجتة 
ال�ضومايل ح�ضن علي خري يف مقدي�ضو يف 4 مار�ش اجلاري 
يف حني اأ�ضبحت املوؤ�ضرات التحذيرية لهذه املجاعة وا�ضحة 
لتن�ضيق  االإن�ضاين  التعاون  منظمة  مكتب  ق��در  حيث  للغاية 
العمل االإن�ضاين والتنموي يف ال�ضومال عدد النازحني خالل 
�ضهر فرباير املن�ضرم مبا يربو على 50 األف نازح من القرى 
والريف ال�ضومايل اإىل املدن مثل العا�ضمة مقدي�ضو واأفجوي 
وعابدواق  وع���دادو  وبلدويني  ول��وق،  ودول��و  وك�ضمايو  بيدوا 
وجرعيل وطو�ضمريب . واأو�ضحت منظمة التعاون االإ�ضالمي 
اأنها ت�ضاطر اإزاء هذه الكارثة االإن�ضانية العديد من ال�ضركاء 
االإن�ضانيني قلقهم البالغ ب�ضاأن حجم اال�ضتجابة الدولية جتاه 
العام  يف  عانت  قد  كانت  التي  ال�ضومال  يف  املحتملة  املجاعة 
 260 اإىل وف��اة نحو  اأدت  2012 من جماعة  2010 حتى 
األف �ضخ�ش حمذرة من مغبة التباطوؤ يف التدخل االإن�ضاين 

و�ضرورة التحرك الفوري قبل فوات االأوان .

الربملان ي�شتجوب مريكل بف�شيحة فولك�شفاغن 
•• برلني-اأ ف ب:

فولك�ضفاغن؟  بف�ضيحة  تبلغت  ومتى  االأملانية  تعرفه احلكومة  كانت  الذي  ما 
االإجابة  مريكل  اأنغيال  امل�ضت�ضارة  على  �ضيتحتم  ال��ل��ذان  ال�����ض��وؤاالن  هما  ه��ذان 
املثرية  االن��ب��ع��اث��ات  ق�ضية  ح��ول  برملانية  حتقيق  جلنة  اأم���ام  االأرب��ع��اء  عليهما 
ال�ضاعة  يف  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  اال�ضتثنائية  اجلل�ضة  ه��ذه  يف  م��ريك��ل  ومت��ث��ل  للتلوث. 
14،00 )13،00 ت غ( ب�ضفتها �ضاهدة يف ف�ضيحة تعترب من االأكرب يف حقبة 
ال�ضناعة  ركائز  من  تعترب  جمموعة  تطاول  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد  ما 
االملانية. وقامت املجموعة العمالقة التي ت�ضم 12 عالمة �ضيارات بينها اأودي 
وبور�ش و�ضكودا، بتجهيز حمركات 11 مليونا من �ضياراتها يف العامل بربامج 
معلوماتية تقوم بتزوير بيانات انبعاثات الغازات امللوثة عند اختبارها للتثبت 

ال�شني تدعو كوريا ال�شمالية لوقف جتارب ال�شواريخ 
•• بكني-رويرتز:

خوفا من ت�ضعيد �ضريع للتوتر يف �ضبه اجلزيرة الكورية دعت ال�ضني كوريا ال�ضمالية ام�ش لوقف 
تدريباتهما  لوقف  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية  ك��وري��ا  دع��ت  كما  وال�ضاروخية  ال��ن��ووي��ة  جتاربها 

الع�ضكرية امل�ضرتكة وال�ضعي ملحادثات بدال من ذلك.
اأربعة �ضواريخ بالي�ضتية يوم االثنني ردا على تدريبات ع�ضكرية م�ضرتكة  واأطلقت كوريا ال�ضمالية 

بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية اعتربتها بيوجنياجن اإعدادا للحرب. 
وقال وزير اخلارجية ال�ضيني وانغ يي اإن التجارب التي جتريها كوريا ال�ضمالية والتدريبات امل�ضرتكة 

يف كوريا اجلنوبية تت�ضبب يف زيادة التوتر اإىل درجة ت�ضبه اقرتاب قطارين م�ضرعني من بع�ضهما.
اقرتاح  بكني  يف  ال�ضيني  الربملان  اجتماع  هام�ش  على  ال�ضنوي  ال�ضحفي  موؤمتره  يف  وان��غ  واأ�ضاف 
ال�ضني هو اأن تعلق كوريا ال�ضمالية كخطوة اأوىل اأن�ضطتها النووية وال�ضاروخية واأن تعلق الواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية تدريباتهما الع�ضكرية وا�ضعة النطاق.

التعاون االإ�شالمي تهيب باملجتمع الدويل 
التدخل العاجل الإنقاذ ال�شومال من جماعة و�شيكة

•• الفجر - خرية ال�صيباين
    ل ي�سدق الأملان ما يرون. يف هذا البلد الفا�سل، 
لكان  ال�سيا�سة،  يف  الأخــــالق  مــع  عبث  ل  اأيـــن 
طويلة.  فــرتة  منذ  ا�ستقال  قد  فيون  فران�سوا 
املر�سح  حــول  ال�سكوك  اإىل  بالنظر  اأنــه  �سحيح 
اليميني يف النتخابات الرئا�سية الفرن�سية، تبدو 
التهامات التي اأجربت بع�ش ال�سا�سة الأملان على 
ترك منا�سبهم، جمرد تفاهات حني ُينظر لها من 

فرن�سا.
ال�سحافة جممعة

الذي  فولف،  كري�ستيان  ال�سابق  الرئي�ش  نذكر 
اأجرب على مغادرة ق�سر بيلفو ل�ستجابته لدعوة 

�سديق عمر مبنا�سبة مهرجان البرية يف ميونيخ.

للدعوة،  االإج���م���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
غرفة الفندق، وجلي�ضة االأطفال، 
واأك����واب ال��ب��رية، 745 ي���ورو. يف 
كري�ضتيان  اأّن  يف  ي�ضتبه  املقابل، 
اجليدة  عالقاته  ا�ضتخدم  فولف 
مع جمموعة �ضيمنز الإعطاء دفعة 
مل��ن��ت��ج اأف�����الم ي��ب��ح��ث ع���ن متويل 
اإعادة االعتبار  لفيلمه. لقد متت 
ولكن  ال�ضابق،  للرئي�ش  ذلك  بعد 
الق�ضية �ضغلت طيلة �ضهور اأملانيا 
االأم���ي���ن���ة. حت��ط��م��ت ت��ب��ع��ا لذلك 
م�ضرية كري�ضتيان وولف، ولذلك 
فان املبالغ املذكورة يف حالة فيون، 

مهولة بالن�ضبة لالأملان.
   لكل هذا، عندما ا�ضتمّر املر�ضح 
تنفرج  اأن  دون  الأ���ض��اب��ي��ع  ف��ي��ون 
ب��ي��ن��ي��ل��وب غ��ي��ت، وع��ن��دم��ا هاجم 
ال�ضحافة والق�ضاة، وهما قواعد 
الدميقراطية، واتهمهما بال�ضعي 
الإط����������الق ر�����ض����ا�����ض����ة ال���رح���م���ة 
باال�ضمئزاز  االأمل�����ان  ���ض��ع��ر  ع��ل��ي��ه، 

والغ�ضب. 
   واإذا ك��ان ال��ق��ادة االأمل����ان، وعلى 
راأ�ضهم اأجنيال مريكل، يتحفظون 
ويحر�ضون على عدم التعليق على 
تطورات احلادثة، فان ال�ضحافة، 
القفاز  ت��ل��ب�����ش  مل  وب����االإج����م����اع، 
فران�ضوا  الإدانة موقف  احلريري 
عليه  قب�ش  ال��ذي  املر�ضح  ف��ي��ون، 
برت�ضحه  وي���ت�������ض���ب���ث  م��ت��ل��ب�����ض��ا 

كاملجنون.

على خطى دونالد
�ضنت  ال�ضحية،  اأن��ا  ع��ن��وان،  حتت 
اأم��ال��ي��ا ه��اي��ر، واح���دة من  جوليا 
دير  ملجلة  باري�ش  من  املرا�ضالت 
االأخري  ال��ع��دد  يف  ���ض��ّن��ت  �ضبيغل، 
هجوما عنيفا �ضد فران�ضوا فيون 
فقد  قد  راأيها  يبدو ح�ضب  ال��ذي 
متاما االإح�ضا�ش بالواقع. وكتبت 
عن  يعطيها  ال��ت��ي  ال�����ض��ورة  “اإن 
اأ�ضابته  رج����ل  م��ث��ل  ه���ي  ن��ف�����ض��ه 
الهذيان.  ذروة  ويف  ال��ه��ل��و���ض��ة 
وفرن�ضا،  ال�����ض��ح��ي��ة  ه���و  ف��ف��ي��ون 

دولة الالقانون، ت�ضيء اإليه«.
اأّن  الغريب  ال�ضحفية،  وت��رى      
ال��ل��ه��ج��ة امل�����ض��ت��خ��دم��ة م���ن قبل 
لهجة  ت�����ض��ب��ه  ف���ي���ون  ف���ران�������ض���وا 
املتطرفة  الوطنية  اجلبهة  ق��ادة 

ف��رن�����ض��ا، وعلى  ف����ان  وب���ال���ت���ايل   
الرغم من م�ضاكلها االقت�ضادية، 
ومن اإرهاق الناخبني وخماوفهم 
من امل�ضتقبل، جمهورية نا�ضجة.. 
وه��ذا ما يعطي االأم��ل اأن��ه خالل 
�ضيّتخذ  ال���ت�������ض���وي���ت،  ج���ول���ت���ي 

الفرن�ضيون القرار ال�ضحيح«.

فر�سية لوبان
ف��ي��ي��ال، م��را���ض��ل �ضحيفة  اأك�����ض��ل 
يتهم  رون����د�����ض����او،  ف���ران���ك���ف���ورت���ر 
اأي�����ض��ا ف��ران�����ض��وا ف��ي��ون مبهاجمة 
اأ�ض�ش الدميقراطية. هناك اجتاه 
كاملو�ضة اليوم، و�ضبق اأن ُمور�ش يف 
بولندا واملجر والواليات املتحدة، 

وها هو اليوم يف فرن�ضا.
ب����دوره الت�ضابه  اأك�����ض��ل     وي��وؤك��د 
ف���ران�������ض���وا فيون  ب����ني خ���ط���اب���ات 
عندما  ل��وب��ان:  مارين  وخطابات 
ي���ت���ه���م ال���ن���خ���ب���ة، امل�������ض���ن���ودة من 
الق�ضاء وو�ضائل االإعالم، بالتاآمر 
ما  يكرر فقط  فاإنه  ال�ضعب،  �ضد 
اأمد  منذ  با�ضتمرار  لوبان  تقوله 

طويل. 
اإىل  ي����������وؤدي  اأن  مي����ك����ن  وه���������ذا 
اإذا  ال��ت��ايل  ال��ك��اب��و���ش  ال�ضيناريو 
اجلمهورية  اجل���ب���ه���ة  ت���ف���ز  مل 
باجلولة الثانية:” باإخراج فرن�ضا 
واإلغاء  االأوروب��������ي،  االحت�����اد  م���ن 
ال��ي��ورو، ل��ن ت��دف��ع م��اري��ن لوبان 
الهاوية،  اإىل  فقط  بالفرن�ضيني 
الدول  واإمنا �ضتكتب نهاية احتاد 
االأوروبية. و�ضتفقد اأملانيا �ضريكها 

الرئي�ضي.
الطبقة  وق�����اح�����ة  اأذه����ل����ت����ه����م     
وفران�ضوا  الفرن�ضية،  ال�ضيا�ضية 
االأملان  ي�ضعر  ال�����ض��دارة،  يف  فيون 
فرن�ضا.  م�ضتقبل  ب�����ض��ان  بالقلق 
الفرن�ضيون،  ����ض���ريمت���ي  ف���ه���ل 
حكامهم،  يف  الثقة  فقدوا  الذين 
يف اأح�����ض��ان م��اري��ن ل���وب���ان؟ بعد 
وانت�ضار  ال��ربي��ك�����ض��ي��ت  م��ف��اج��اأة 
اأح��د يف برلني  دونالد ترامب، ال 
يجروؤ على النفي الكامل لفر�ضية 
انت�ضار اجلبهة الوطنية اليمينية 
ال�����ض��اب��ع م���ن مايو  امل��ت��ط��رف��ة يف 
وع��واق��ب��ه ال��وخ��ي��م��ة ع��ل��ى اأوروب����ا 

واأملانيا.
عن لوبوان الفرن�سية

يقول  احل��ق��ي��ق��ة،  ه��ي  “حقيقتي 
اللحظة،  تلك  يف  فيون،  فران�ضوا 
وال  بق�ضعريرة”.  ح��ق��ا  ن�����ض��ع��ر 
ت�����رتدد ج��ول��ي��ا اأم���ال���ي���ا ه���اي���ر يف 

مقارنة فيون بدونالد ترامب.
فخامة  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى      
فانه  االأن��ي��ق،  وم��ظ��ه��ره  مالب�ضه 
مل يعد ينجح، كما تقول، يف خداع 
عامله: “اإنه لي�ش بعيدا عن خطاب 
يقّلد  فيون  االأم��ريك��ي..  الرئي�ش 
ترامب. والعبارات التي ينطق بها 
وموقفه  ال��دمي��ق��راط��ي��ة؛  ُت�ضّمم 
مي��ك��ن اأن ي�����ض��ب��ب ل��ه��ا ����ض���ررا ال 
الربجوازي  اإّن  اإ�ضالحه.  ميكن 
دونالد،  خطى  على  فيون  الكبري 
ولكنه  اأناقة  اأك��ر  اأن��ه  املوؤكد  من 

فاح�ش مثله«. 
  اأب��ع��د م��ن ذل��ك: ال اأح��د يف هذه 
اأكر من فران�ضوا فيون  اللحظة 
ي��ق�����ش م�ضجع  م���ا  ك���ل  ي��ج�����ض��د 
التي  وال����وق����اح����ة  ال��ف��رن�����ض��ي��ني، 
اأن��ه �ضحية  ير�ضم بها نف�ضه على 

عاهل اجلمهورية اخلام�ضة:
فانه  فرن�ضيا  اأردوغ�����ان  ك��ان  اإذا   
اإ�ضالح  اإىل  ح��اج��ة  يف  ي��ك��ون  ل��ن 
د�ضتوري، الأنه يف فرن�ضا للرئي�ش 
تقريبا.  ال�����ض��ل��ط��ات  جميع  ف��ع��ال 
اأن����ا، ق���ال ل��وي�����ش الرابع  ال���دول���ة 
ع�ضر، ونف�ش هذه الروح ال تزال، 
روؤ�ضاء  ت��ق��ود  خ��ف��ي��ف،  ق��ن��اع  م���ع 

اجلمهورية.
�ضتيفان  ي��ق��ول  »ال��ف��رن�����ض��ي��ون،     
قويا،  رئي�ضا  ي��ري��دون  اأول��ري�����ش، 
ال�ضعيف  يجروؤ  ال  ال�ضبب  ولهذا 

هوالند على الرت�ضح.
رجال  اأي�ضا  يري�����دون  ولكنه�����م   
القواع��������د  يحرتم  االليزي����������ه  يف 
الب�ض�����ر  ع���ل���ى  ت��ن��ط��ب��ق  ال����ت����ي 

العاديني.
غالبية  ع����ن  ي��خ��ت��ل��ف��ون  وه���ن���ا   
الرو�ش واالأتراك وناخبي دونالد 
ت��رام��ب م��ن االأم���ري���ك���ان، الذين 
يف  م��ب��ادئ  ال  ���ض��ادة  وراء  يلهثون 

عرفهم وال قانون.

التقاليد  م��ن  ال�����ض��ع��ب،  ع��ل��ى  اإال 
– من  ال��ب��ل��د  ال��ع��ري��ق��ة يف ه����ذا 
�ضاركوزي،  ن��ي��ك��وال  اإىل  م��ي��رتان 

مرورا بجاك �ضرياك .

ب��ل��د مثل  ل��ه��ا ح��ت��ى يف  ال م��ث��ي��ل 
النوع  ه��ذا  ك��ان  اإن  فرن�ضا، وحتى 
املقتنعني  ال�����ض��ي��ا���ض��ة،  رج����ال  م��ن 
ينطبق  ال  الق�ضائي  التتبع  ب���اأن 

باري�ش،  م��ن  ت�ضايتوجن  دويت�ضه 
لي�ضار  ال�����ك�����ربى  ال�������ض���ح���ي���ف���ة 
�ضالحيات  ه����اج����م  ال�����و������ض�����ط، 
ي�ضبه  ال���ذي  الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����ش 

فيون ي�سرب
 »اأ�س�ش الدميقراطية«

هاجم  ن���اري���������������ة،  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ويف 
زود  م��را���ض��ل  اأول��ري�����ش،  �ضتيفان 

الفرن�ضيون يريدون رئي�ضا قويا لذلك مل يرت�ضح هولند فرن�ضوا فيون ترامب الفرن�ضي يزعج االملان الرئي�ش االملاين ال�ضابق �ضقط ل�ضبب اتفه مما يطال فيون

مل تلب�ش ال�سحافة الأملانية القفاز احلريري لإدانة مواقف املر�سح اجلمهوري

تدفع  اأن  م��ن  خم��اوف 
مارين لوبان بالفرن�شيني 
وتكتب  ال��ه��اوي��ة  اإىل 
نهاية االحتاد االأوروبي 

�شالحيات  على  هجوم 
الرئي�ش الفرن�شي الذي 
الرابع  لوي�ش  ي�شبه 
خفيف قناع  مع  ع�شر 

 ال اأحد يف برلني يجروؤ 
نف���ي فر�شي���ة  عل���ى 
انت�شار اجلبهة الوطنية 
اليميني���ة املتطرف�����ة

عبث  ال  حيث  اأملانيا  يف   
مع االأخالق يف ال�شيا�شة 
ا�شتقال  قد  فيون  لكان 
م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة

تخ�سى اأن تفقد �سريكها الرئي�سي:

االنتخابات الرئا�شية الفرن�شية �شاأن اأملاين اأي�شا..!
اتهام فران�سوا فيون بتقليد دونالد ترامب وال�سري على خطاه

مارين لوبان ترعب املانيا

هل �ضيتخذ الفرن�ضيون القرار ال�ضحيح

االإ�شتباكات يف ميامنار ت�شرد اآالف املدنيني
•• ياجنون-رويرتز:

قال م�ضوؤول �ضيني اإن اآالف االأ�ضخا�ش فروا من ا�ضتباكات جارية بني جي�ش 
القتال  يهدد  فيما  ال�ضني  مع  احل��دود  على  عرقيني  ومتمردين  ميامنار 

م�ضاعي الزعيمة اأوجن �ضان �ضو كي للتو�ضل اإىل �ضالم مع االأقليات.
وقتل نحو 30 �ضخ�ضا يف هجوم �ضنه متمردون عرقيون من اأ�ضل �ضيني 
يف بلدة الوكاي الواقعة على م�ضافة 800 كيلومرت �ضمال �ضرقي ياجنون 
ل��ل��ف��رار اإىل م��ع�����ض��ك��رات داخل  ل��ل��ب��الد مم��ا دف���ع االآالف  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز 

ال�ضني.
ب��وف��د م��ن ج��م��اع��ات عرقية م�ضلحة  ال��ه��ج��وم بعد اج��ت��م��اع �ضو ك��ي  ووق���ع 

االأ�ضبوع املا�ضي الإقناعها بامل�ضاركة يف موؤمتر لل�ضالم.
وتولت حكومة �ضو كي ال�ضلطة قبل حوايل عام وتواجه حتالفا مليلي�ضيات يف 
ال�ضمال ومتردا جديدا من الروهينجا �ضد اال�ضطهاد امل�ضتمر منذ ع�ضرات 

ال�ضنني يف �ضمال غرب البالد.
حل�ضا�ضية  ا�ضمه  ن�ضر  ع��دم  طلب  ال��ذي  ال�ضيني  احلكومي  امل�ضوؤول  وق��ال 

امل�ضاألة اآالف االأ�ضخا�ش عربوا احلدود ودخلوا اإىل ال�ضني.
300 �ضخ�ش قرب  اإن نحو  وقال م�ضوؤول يف ال�ضليب االأحمر يف ميامنار 
احلدود ما زالوا بانتظار نقلهم اإىل خميم للنازحني داخل البالد يف بلدة 
قرب الوك��اي. ودعت ال�ضني اإىل وقف فوري الإط��الق النار بني متمردين 
االأم��ن يف منطقة حدودية م�ضطربة يف جارتها ميامنار  وق��وات  عرقيني 

وحثت اجلانبني على حل خالفاتهما �ضلميا.

البيئية. وك�ضفت الف�ضيحة يف اأيلول �ضبتمرب 2015 يف الواليات املتحدة وكلفت 
ال�ضركة ثمنا باهظا �ضواء على ال�ضعيد املايل، اأو على �ضعيد �ضورة ال�ضركة التي 
ترمز اىل القوة االقت�ضادية االأملانية. وعند الك�ضف عن عملية الغ�ش الوا�ضعة 
النطاق، �ضعت مريكل للمماطلة، فقالت اإن الف�ضيحة، واإن كانت هائلة ، اإال اأنها 
لن توؤثر على املدى البعيد على �ضمعة ال�ضناعة االأملانية.  ودعت اإىل عدم ت�ضويه 
�ضورة جممل قطاع ال�ضيارات، حمذرة باأن ذلك �ضيعر�ش للخطر اآالف واآالف 
املعار�ضة )اخل�ضر  التحقيق مببادرة من  اأوروب��ا.  وت�ضكلت جلنة  الوظائف يف 
االئتالف  من  نوابا  اأي�ضا  ت�ضم  وهي  الراديكايل(،  الي�ضاري  لينكي  دي  وح��زب 
احلاكم من حمافظني وا�ضرتاكيني دميوقراطيني. ومهمتها التدقيق يف �ضلوك 
�ضركات  تعاطيها مع تخطي  2007 يف  بقيادة مريكل منذ  االأملانية  احلكومة 

ال�ضيارات احلد االأق�ضى امل�ضموح به النبعاثات الغازات امللوثة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259827 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  االإقامة  الطعام وال�ضراب؛  خدمات توفري 
االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ش  االأعمال  ملعار�ش  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت ) االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واملعار�ش 
توفري  ال�ضيافة  اأجنحة  )االإق��ام��ة(؛  ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية 
باالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  )؛  الكحولية  غري  وامل�ضروبات(  واالأطعمة  االإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�ضا 

مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " املا�ضّوه" باالأحرف العربية. 
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259826 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  االإقامة  الطعام وال�ضراب؛  خدمات توفري 
االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ش  االأعمال  ملعار�ش  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واملعار�ش 
توفري  ال�ضيافة  اأجنحة  )االإق��ام��ة(؛  ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية 
باالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  )؛  الكحولية  غري  وامل�ضروبات(  واالأطعمة  االإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�ضا 

مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "AL MASHOWA" باالأحرف الالتينية.
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259815 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  االإقامة  الطعام وال�ضراب؛  خدمات توفري 
االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ش  االأعمال  ملعار�ش  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واملعار�ش 
)توفري  ال�ضيافة  اأجنحة  )االإقامة(؛  ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية 
باالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ري  وامل�ضروبات  واالأطعمة  االإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�ضا 

مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "HIKINA" باالأحرف الالتينية. 
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259822 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  االإقامة  الطعام وال�ضراب؛  خدمات توفري 
االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ش  االأعمال  ملعار�ش  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واملعار�ش 
توفري  ال�ضيافة  اأجنحة  )االإق��ام��ة(؛  ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية 
باالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  )؛  الكحولية  غري  وامل�ضروبات(  واالأطعمة  االإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�ضا 

مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "LANI" باالأحرف الالتينية.
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  259816      بتاريخ: 2016/09/08م 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�ضنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�ضي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية؛  الفوتوغرافية؛  ال�ضور 
مواد  االأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ش  التوجيه  م��واد  االأث����اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  االآالت  التلوين؛  اأو  ال��ده��ان 
املطبوعة؛  املن�ضورات  )الرا�ضمات(؛  الكلي�ضيهات  الطباعة؛  حروف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البال�ضتيكية  التغليف 
برامج تذكارية؛ اأدلة؛ خرائط؛ الكتب؛ املجالت؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ االإعالنات الكبرية؛ �ضور اأ�ضخا�ش؛ �ضور زيتية؛ 
البطاقات  والرا�ضدين؛  واالأطفال  لل�ضغار  م�ضورة  كتب  والرا�ضدين؛  واالأطفال  لل�ضغار  كتب  واملدر�ضية؛  املكتبية  اللوازم 
امل�ضورة؛ كتب التلوين؛ الكتب الهزلية؛ اأغطية للكتب؛ كتب الر�ضم؛ ورق لتعليف الكتب؛ كتب االأن�ضطة امل�ضورة؛ االأدلة؛ 
الكتالوجات؛ البطاقات؛ الدو�ضيهات؛ الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�ضابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�ضابك للورق؛ اأدوات 
البطاقات  الكتب؛  الهدايا؛ بطاقات  ق�ضائم  التهنئة؛  التقاومي؛ بطاقات  الل�ضاقات؛  الفنانني؛  الر�ضم؛ مواد  الر�ضم؛ مواد 
الربيدية؛ موؤ�ضرات للكتب؛ دفاتر املذكرات؛ مواد اللف والتغليف؛ اأقوا�ش ورقع؛ ورق الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات 
اأقالم  اأق��الم تلوين؛ موؤ�ضرات؛  اأق��الم ر�ضا�ش؛ علب الأق��الم احلرب واأق��الم الر�ضا�ش؛ مماحي؛  اأق��الم حرب؛  املالحظات؛ 
األوان؛ اأطقم ر�ضم؛ الطبا�ضري وال�ضبورات؛ ورق لف الهدايا؛ زينات احلفالت الورقية؛ ر�ضوم زينة تطبع بال�ضف للتطريز اأو 

االأ�ضغال اليدوية؛ اأ�ضكال مطبوعة لقم�ضان ن�ضف الكم )تي �ضريت(؛ �ضور مطبوعة؛ برامج التذكارات. 
 16  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259818 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  االإقامة  الطعام وال�ضراب؛  خدمات توفري 
االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ش  االأعمال  ملعار�ش  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واملعار�ش 
توفري  ال�ضيافة  اأجنحة  )االإق��ام��ة(؛  ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية 
باالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  )؛  الكحولية  غري  وامل�ضروبات(  واالأطعمة  االإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�ضا 

مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "ARI" باالأحرف الالتينية.
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260517 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االإعالن؛ خدمات وكاالت االإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال؛ تقييم االأعمال؛ 
اإدارة االأعمال واال�ضت�ضارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ش وحدائق 
اأو ال�ضناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف االإدارة التجارية  اإدارة م�ضاريع االأعمال؛  املالهي؛ 
الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�ضهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع 
ل�ضالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهولة وي�ضر؛ خدمات االإمداد للغري؛ 
االإدارة ال�ضناعية؛ تنظيم املعار�ش واالأ�ضواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ضاحات االإعالنية؛ 
تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل االإعالم؛ خدمات التعهيد 
)باعتبارها م�ضاعدة يف اإدارة االأعمال(؛ بيع االأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج 
للفعاليات  �ضتاد  يف  والتذكارات  واالمتيازات  وامل�ضروبات  الطعام  اأك�ضاك  توفري  واملكافاآت؛  واحلوافز  الوالء 
املتعلقة  الفنادق للغري؛ خدمات اال�ضت�ضارات  اإدارة  االإدارية للفنادق؛  ال�ضوؤون  اإدارة  الريا�ضية والرتفيهية؛ 
املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  اخلدمات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الفنادق؛  واإدارة  بت�ضيري 

 35  املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.  الواق�عة بالفئة:  
و�ضف العالمة:  كتبت عبارة "BONDED BY CURIOSITY" باللغة االإجنليزية. 

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260518 
  تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
الطعام  التزويد  خدمات  املتنقلة؛  وامل�ضروبات  االأطعمة  بيع  منافذ  توفري  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين 
ملواقف  م��راف��ق  متنقلة؛  �ضاحنة  خ��الل  م��ن  وامل�����ض��روب��ات  االأط��ع��م��ة  تقدمي  خ��دم��ات  املتنقلة؛  املطاعم  خ��دم��ات  وال�����ض��راب؛ 
توفري مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�ضروبات  باالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�ضورات 
موؤقتة ملواقف املقطورات؛ دور ح�ضانة االأطفال؛ مناطق ا�ضرتاحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
وكاالت ال�ضفر لالإقامة الفندقية؛ خدمات حجز الفنادق املقدمة عرب االإنرتنت؛ خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة 
�ضبكة  عرب  اأو  حا�ضوبية  بيانات  قاعدة  من  مبا�ضرة  اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة 

االت�ضاالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "BONDED BY CURIOSITY" باللغة االإجنليزية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259817 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اأخرى؛  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�ضنوعة من هذه 
اأو املدبوغة، ال�ضناديق واحلقائب ال�ضفرية، املظالت وال�ضما�ضي والع�ضي وال�ضياط  جلود احليوانات اخلام 
�ضفرية  مالب�ش  وحقائب  لل�ضفر  وحقائب  الظهر  وحقائب  لل�ضاطئ  حقائب  وال�ضروج؛  احليوانات  واأطقم 

وهياكل حقائب اليد وحقائب اليد وحمافظ اجليب وحمافظ النقود.
 الواق�عة بالفئة:  18 

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية.
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259819 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
ادوات واواين واوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ، ام�ضاط وا�ضفنج، فرا�ضي )عدا فرا�ضي التلوين او الدهان(، مواد �ضنع الفرا�ضي، 
ادوات للتنظيف، �ضلك جلي، زجاج غري م�ضغول اأو زجاج �ضبه م�ضغول )خالف الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(، اواين زجاجية واواين خزف 
�ضيني واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى، قوارير، فتاحات قوارير، اطباق عميقة، �ضالل لال�ضتخدام املنزيل، دالء )�ضطول(، 
املوائد،  الورق وبخالف بيا�ضات  �ضمعدانات، �ضناديق �ضكاكر، حلى من اخلزف ال�ضيني، قطع قما�ش للتنظيف، �ضواين لي�ضت من 
اأم�ضاط، علب لالأم�ضاط، اأوعية لال�ضتعمال املنزيل اأو للمطبخ، مربدات )دالء الثلج(، فتاحات �ضدادات الفلني، اأوعية حلفظ وحمل 
اأدوات التجميل، اأواين فخارية، كوؤو�ش، كوؤو�ش واأقداح واأطباق تذكارية؛ �ضناديق الغذاء؛ اأطباق، اأطباق مائدة لال�ضتعمال مرة واحدة، 
قوارير �ضرب، �ضناديق نفايات، زجاج بالغ النقاء، اأوعية ل�ضنع املثلجات وامل�ضروبات املثلجة، مناف�ش غبار، اأواين خزفية، زجاج مطلي 
باملينا، متاثيل �ضغرية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج، اأوعية زهور، اأجهزة لتربيد االأطعمة )للغايات املنزلية(، اأواين زجاج، 
اأواين زجاجية مطلية، قفافيز لغايات منزلية، اأقداح، اأواين عازلة، �ضناديق للوجبات اخلفيفة، القوالب الواقعة يف هذه الفئة وغري 
الواردة يف فئات اأخرى، اأكواب، حامالت وحلقات مناديل، اأطباق ورقية، مطاحن فلفل يدوية، حمارق عطور اأو طيب، �ضالل جمهزة 
للنزهات، ح�ضاالت غري معدنية على �ضكل حيوانات، اأباريق، اأواين فخارية، اأطباق عميقة لل�ضلطة، اأوعية ملح ومالحات، خالطات، 
منا�ضب للكوي، م�ضاند لفرا�ضي احلالقة، فرا�ضي لالأحذية، لبي�ضات اأحذية، علب �ضابون، اأطقم بهارات، متاثيل من اخلزف ال�ضيني 
اأو الفخار اأو الزجاج، اأدوات مائدة )بخالف ال�ضكاكني وال�ضوك واملالعق(، اأباريق �ضاي، فرا�ضي اأ�ضنان، حامالت عيدان تنظيف االأ�ضنان، 

 �ضواين لغايات منزلية، علب جتميل جمهزة، مزهريات، حتف فنية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج. 
 21  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية.   و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259820 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�ش ولبا�ش القدم واأغطية الراأ�ش؛ االأحذية عالية ال�ضاق؛ املالب�ش اجلاهزة؛ اأحذية عالية ال�ضاق ذات اأربطة؛ االأحذية؛ 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب؛ اأخفاف؛ اأخفاف حمام؛ �ضنادل؛ احذيه ريا�ضية؛ اأحذية �ضاطئ؛ اأحذية عالية ال�ضاق للتزلج؛ 
اأحذية عالية ال�ضاق لكرة القدم؛ اأحذية كرة القدم؛ اأحذية �ضاالت اجلمنازيوم؛ اأحذية لل�ضباق؛ اأحذية عالية ال�ضاق للت�ضلق؛ 
اأحذية عالية ال�ضاق للريا�ضة؛ جوارب؛ املالب�ش املحبوكة؛ اأثواب �ضيقة؛ قبعات؛ مناديل خمرمة )مناديل للرقبة(؛ كابات؛ 
القم�ضان:  املالب�ش(؛  من  اأ�ضناف  )باعتبارها  اأحزمة  قفافيز؛  قفازات؛  اأو�ضحة؛  م�ضطحة(؛  م�ضتديرة  )قبعات  برييهات 
قم�ضان ن�ضف كم )تي-�ضريت(؛ قم�ضان البولو؛ القم�ضان الريا�ضية؛ بنطلونات؛ بنطلونات اجلينز؛ البنطلونات الق�ضرية؛ 
البنطلونات الق�ضرية الريا�ضية؛ مالب�ش ال�ضباحة؛ �ضراويل ا�ضتحمام؛ مالب�ش ا�ضتحمام؛ مايوه بيكيني؛ مالب�ش حتتية؛ 
املالب�ش اخلارجية؛ معاطف؛ جاكيتات؛ جاكيتات مقلن�ضة؛  اأ�ضناف  التدريب؛  ا�ضتحمام؛ مالب�ش  داخلية؛ مباذل  مالب�ش 
ال�ضاطئ؛ بذالت؛ �ضدارات  التزلج؛ مالب�ش  الطق�ش؛ مالب�ش  للماء وعوامل  تزلق؛ جاكيتات ومعاطف مقاومة  جاكيتات 
�ضدريات؛  بيجامات؛  عنق؛  ربطات  لل�ضاق(؛  )اأغطية  طماقات  املحبوكة؛  املالب�ش  االأم��ام؛  من  مفتوحة  �ضوف  وجاكيتات 
اأربطة راأ�ش واأربطة ر�ضغ؛ مالب�ش داخلية؛ بنطلونات؛ تنانري؛ لفاعات؛ قم�ضان؛ بلوزات؛ ف�ضاتني؛ عباءات؛ مباذل؛ مالب�ش 
نوم؛ اأرواب؛ قم�ضان خفيفة؛ مرايل لالأطفال؛ جوارب طويلة؛ اأغطية لالأذن؛ ربطات عنق؛ بذالت ر�ضمية؛ �ضدارات؛ تنانري 

ق�ضرية؛ �ضاالت؛ بليزرات؛ اردية �ضروالية؛ اأقنعة نوم؛ اأحزمة نقود )مالب�ش(؛ مرايل؛ مناديل مالب�ش.
 25  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259823 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
التمائم؛ اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ اأدوات الريا�ضة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�ضية غري الواردة 
كرات  الفيديو؛  األعاب  �ضاالت  اآالت  النقد؛  بقطع  ت��دار  والتي  االأتوماتيكية  الت�ضلية  اآالت  اأخ��رى؛  فئات  يف 
االألعاب؛  اأجهزة  األعاب؛  )لعب(؛  الطائرة  االأقرا�ش  االأرج��وح��ات؛  اأجهزة  الدمي؛  بيوت  الدمي؛  لالألعاب؛ 
)اأدوات لعب(؛ حلي  اأقنعة  املقطوعة؛  ال�ضور  اأحاجي  اأو زجاجية للعب؛  الورقية؛ كرات رخامية  الطائرات 
للحفالت وللرق�ضات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�ضدة(؛ كرات لعب؛ األعاب م�ضنوعة من 
مركبات  لالألعاب؛  م�ضارب  رم��ي؛  حلقات  متحركة؛  دمى  مبتدعة(؛  )األعاب  العملية  اخل��دع  لعب  املخمل؛ 
اأطقم  �ضغرية؛  مركبات  حلقية؛  األ��ع��اب  ل��ع��ب(؛  )اأدوات  خ�ضخي�ضات  ب��ال��رمي��وت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة 
اأرجوحات؛  )األ��ع��اب(؛ دمى حم�ضوة؛  اأو نحلة  )األ��ع��اب(؛ فرفرية  القناين اخل�ضبية  لعبة  )األ��ع��اب(؛  �ضغرية 
دمى الدببة؛ م�ضد�ضات لعب؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة 
االألعاب  اخلا�ش؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرجوحات  وال�ضباحة؛  اال�ضتحمام  اأثناء  الطفو  على  ت�ضاعد  للماء 
التي تركب؛ اأرجوحات حدائق املالهي؛ اأجهزة اأرجوحات املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ 

 دواليب الهواء الكبرية التي تقام يف اأرا�ضي املعار�ش.     الواق�عة بالفئة:  28 
و�ضف العالمة:  كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية.

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259824 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االإعالن؛ خدمات وكاالت االإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال؛ تقييم االأعمال؛ اإدارة 
االأعمال واال�ضت�ضارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ش وحدائق املالهي؛ 
اإدارة م�ضاريع االأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات 
الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�ضهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة املبا�ضرة، خدمات جتميع 
ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهولة وي�ضر؛خدمات 
لغايات  التجارية  واالأ�ضواق  املعار�ش  تنظيم  ال�ضناعية؛  االإدارة  للغري؛  االإم��داد  ؛ خدمات  الب�ضائع  لبيع  التجزئة 
جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ضاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�ضوق فيما 
العلنية؛  باملزادات  االأمالك  بيع  االأعمال(؛  اإدارة  التعهيد )باعتبارها م�ضاعدة يف  االإع��الم؛ خدمات  بو�ضائل  يتعلق 
وامل�ضروبات واالمتيازات  الطعام  اأك�ضاك  واملكافاآت؛ توفري  الوالء واحلوافز  برامج  ال��والء؛ خدمات  برامج  خدمات 
والتذكارات يف �ضتاد للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259825 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�ضغيل  وال�ضيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�ضية  التدريبات  ���ض��االت  توفري  والثقافية؛  الريا�ضية  االأن�ضطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�ضانة؛  دور 
ت�ضهيالت  توفري  التن�ش؛  ت�ضهيالت  توفري  اجلولف؛  مالعب  ت�ضغيل  ال�ضحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
العمل  وور���ض��ات  التدريبية  واجلل�ضات  وامل��ع��ار���ش  واالجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�ضباحة؛  ب��رك 
ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  ت�ضغيل  واملحا�ضرات؛  الر�ضمية  واالجتماعات  التجارية  املعار�ش  وخدمات 
ت�ضهيالت  توفري  الريا�ضية؛  الت�ضهيالت  توفري  ال�ضينما؛  ت�ضهيالت  توفري  الكتب؛  ن�ضر  اخلا�ش؛  الطابع 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�ضهيالت اال�ضتجمام؛ تقدمي ت�ضهيالت خا�ضة بركوب اخليل و�ضباق اخليل وتدريب 
اخليل، وتنظيم املناف�ضات الريا�ضية ومباريات الفرو�ضية؛ خدمات �ضتوديوهات الت�ضجيل ال�ضوتي؛ خدمات 
لالأفالم  الت�ضجيل  �ضتوديوهات  خدمات  الت�ضجيل؛  �ضتوديوهات  ت�ضهيالت  توفري  االأف���الم؛  �ضتوديوهات 
والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب لالأطفال؛ توفري مناطق الت�ضلية؛ توفري مالعب االأطفال يف 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك 

 توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.    الواق�عة بالفئة:  41 
و�ضف العالمة:  كتبت عبارة "LUNA & NOVA" باالأحرف الالتينية.

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259809 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
ادوات واواين واوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ، ام�ضاط وا�ضفنج، فرا�ضي )عدا فرا�ضي التلوين او الدهان(، مواد �ضنع الفرا�ضي، 
ادوات للتنظيف، �ضلك جلي، زجاج غري م�ضغول اأو زجاج �ضبه م�ضغول )خالف الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(، اواين زجاجية واواين خزف 
�ضيني واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى، قوارير، فتاحات قوارير، اطباق عميقة، �ضالل لال�ضتخدام املنزيل، دالء )�ضطول(، 
املوائد،  الورق وبخالف بيا�ضات  �ضمعدانات، �ضناديق �ضكاكر، حلى من اخلزف ال�ضيني، قطع قما�ش للتنظيف، �ضواين لي�ضت من 
اأم�ضاط، علب لالأم�ضاط، اأوعية لال�ضتعمال املنزيل اأو للمطبخ، مربدات )دالء الثلج(، فتاحات �ضدادات الفلني، اأوعية حلفظ وحمل 
اأدوات التجميل، اأواين فخارية، كوؤو�ش، كوؤو�ش واأقداح واأطباق تذكارية؛ �ضناديق الغذاء؛ اأطباق، اأطباق مائدة لال�ضتعمال مرة واحدة، 
قوارير �ضرب، �ضناديق نفايات، زجاج بالغ النقاء، اأوعية ل�ضنع املثلجات وامل�ضروبات املثلجة، مناف�ش غبار، اأواين خزفية، زجاج مطلي 
باملينا، متاثيل �ضغرية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج، اأوعية زهور، اأجهزة لتربيد االأطعمة )للغايات املنزلية(، اأواين زجاج، 
اأواين زجاجية مطلية، قفافيز لغايات منزلية، اأقداح، اأواين عازلة، �ضناديق للوجبات اخلفيفة، القوالب الواقعة يف هذه الفئة وغري 
الواردة يف فئات اأخرى، اأكواب، حامالت وحلقات مناديل، اأطباق ورقية، مطاحن فلفل يدوية، حمارق عطور اأو طيب، �ضالل جمهزة 
للنزهات، ح�ضاالت غري معدنية على �ضكل حيوانات، اأباريق، اأواين فخارية، اأطباق عميقة لل�ضلطة، اأوعية ملح ومالحات، خالطات، 
منا�ضب للكوي، م�ضاند لفرا�ضي احلالقة، فرا�ضي لالأحذية، لبي�ضات اأحذية، علب �ضابون، اأطقم بهارات، متاثيل من اخلزف ال�ضيني 
تنظيف  عيدان  حامالت  اأ�ضنان،  فرا�ضي  �ضاي،  اأباريق  وامل��الع��ق(،  وال�ضوك  ال�ضكاكني  )بخالف  مائدة  اأدوات  الزجاج،  اأو  الفخار  اأو 

االأ�ضنان، �ضواين لغايات منزلية، علب جتميل جمهزة، مزهريات، حتف فنية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج.
 21  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "LUNA" باالأحرف الالتينية. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259810 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
التمائم؛ اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ اأدوات الريا�ضة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�ضية غري الواردة 
كرات  الفيديو؛  األعاب  �ضاالت  اآالت  النقد؛  بقطع  ت��دار  والتي  االأتوماتيكية  الت�ضلية  اآالت  اأخ��رى؛  فئات  يف 
االألعاب؛  اأجهزة  األعاب؛  )لعب(؛  الطائرة  االأقرا�ش  االأرج��وح��ات؛  اأجهزة  الدمي؛  بيوت  الدمي؛  لالألعاب؛ 
)اأدوات لعب(؛ حلي  اأقنعة  املقطوعة؛  ال�ضور  اأحاجي  اأو زجاجية للعب؛  الورقية؛ كرات رخامية  الطائرات 
للحفالت وللرق�ضات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�ضدة(؛ كرات لعب؛ األعاب م�ضنوعة من 
مركبات  لالألعاب؛  م�ضارب  رم��ي؛  حلقات  متحركة؛  دمى  مبتدعة(؛  )األعاب  العملية  اخل��دع  لعب  املخمل؛ 
اأطقم  �ضغرية؛  مركبات  حلقية؛  األ��ع��اب  ل��ع��ب(؛  )اأدوات  خ�ضخي�ضات  ب��ال��رمي��وت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة 
اأرجوحات؛  )األ��ع��اب(؛ دمى حم�ضوة؛  اأو نحلة  )األ��ع��اب(؛ فرفرية  القناين اخل�ضبية  لعبة  )األ��ع��اب(؛  �ضغرية 
دمى الدببة؛ م�ضد�ضات لعب؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة 
االألعاب  اخلا�ش؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرجوحات  وال�ضباحة؛  اال�ضتحمام  اأثناء  الطفو  على  ت�ضاعد  للماء 
التي تركب؛ اأرجوحات حدائق املالهي؛ اأجهزة اأرجوحات املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ 

 دواليب الهواء الكبرية التي تقام يف اأرا�ضي املعار�ش.      الواق�عة بالفئة:  28 
و�ضف العالمة:  كتبت كلمة "LUNA" باالأحرف الالتينية.

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260523 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
احل�ضانة؛  دور  ت�ضغيل  وال�ضيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
ال�ضحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�ضية  التدريبات  �ضاالت  توفري  والثقافية؛  الريا�ضية  االأن�ضطة  الرتفيه؛  خدمات 
ت�ضغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�ضهيالت التن�ش؛ توفري ت�ضهيالت برك ال�ضباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
ت�ضغيل  واملحا�ضرات؛  الر�ضمية  واالجتماعات  التجارية  املعار�ش  وخدمات  العمل  وور�ضات  التدريبية  واجلل�ضات  واملعار�ش 
حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ش؛ ن�ضر الكتب؛ توفري ت�ضهيالت ال�ضينما؛ توفري الت�ضهيالت الريا�ضية؛ توفري 
ت�ضهيالت زقاق البولنغ؛ توفري ت�ضهيالت اال�ضتجمام؛ تقدمي ت�ضهيالت خا�ضة بركوب اخليل و�ضباق اخليل وتدريب اخليل، 
وتنظيم املناف�ضات الريا�ضية ومباريات الفرو�ضية؛ خدمات �ضتوديوهات الت�ضجيل ال�ضوتي؛ خدمات �ضتوديوهات االأفالم؛ 
توفري ت�ضهيالت �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ خدمات �ضتوديوهات الت�ضجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق 
لعب لالأطفال؛ توفري مناطق الت�ضلية؛ توفري مالعب االأطفال يف حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ خدمات 
احلفالت املو�ضيقية؛ خدمات حجز احلفالت املو�ضيقية؛ قاعات احلفالت املو�ضيقية؛ خدمات حجز التذاكر؛ تنظيم وترويج 
واإدارة الفعاليات واحلفالت املو�ضيقية؛ مدرجات للحفالت املو�ضيقية؛ ت�ضهيالت اال�ضتادات؛ تنظيم الفعاليات الرتفيهية؛ 
الفعاليات اال�ضتجمامية؛ توفري ت�ضهيالت الفعاليات؛ اأماكن العرو�ش؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

لكلمة  ظ��ل��ني  و  مم��ي��ز  ب��خ��ط  "THE ENCORE" م��ك��ت��وب��ة  ال��ك��ل��م��ات  م���ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�ضف العالمة:  
اخللفية. يف  مميز  "ENCORE" ب�ضكل 

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260524 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
الطعام  التزويد  خدمات  املتنقلة؛  وامل�ضروبات  االأطعمة  بيع  منافذ  توفري  الع�ضري؛  حمالت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين 
ملواقف  م��راف��ق  متنقلة؛  �ضاحنة  خ��الل  م��ن  وامل�����ض��روب��ات  االأط��ع��م��ة  تقدمي  خ��دم��ات  املتنقلة؛  املطاعم  خ��دم��ات  وال�����ض��راب؛ 
توفري مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�ضروبات  باالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�ضورات 
موؤقتة ملواقف املقطورات؛ دور ح�ضانة االأطفال؛ مناطق ا�ضرتاحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
قاعدة  اأي�ضا مبا�ضرة من  يتم تقدميها  اأع��اله  املذكورة  تقدم؛ وجميع اخلدمات  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات  املعلومات 

بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية. 
 43  الواق�عة بالفئة:  

لكلمة  ظ��ل��ني  و  مم��ي��ز  ب��خ��ط  "THE ENCORE" م��ك��ت��وب��ة  ال��ك��ل��م��ات  م���ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�ضف العالمة:  
اخللفية. يف  مميز  "ENCORE" ب�ضكل 

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260519 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االإعالن؛ خدمات وكاالت االإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال؛ تقييم االأعمال؛ اإدارة 
االأعمال واال�ضت�ضارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ش وحدائق املالهي؛ 
اإدارة م�ضاريع االأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات 
الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�ضهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة املبا�ضرة، خدمات جتميع 
ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهولة وي�ضر؛ خدمات 
االإمداد للغري؛ االإدارة ال�ضناعية؛ تنظيم املعار�ش واالأ�ضواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ضاحات 
االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل االإعالم؛ خدمات 
خدمات  ال��والء؛  برامج  خدمات  العلنية؛  باملزادات  االأم��الك  بيع  االأعمال(؛  اإدارة  يف  م�ضاعدة  )باعتبارها  التعهيد 
للفعاليات  �ضتاد  يف  والتذكارات  واالمتيازات  وامل�ضروبات  الطعام  اأك�ضاك  توفري  واملكافاآت؛  واحلوافز  الوالء  برامج 
الريا�ضية والرتفيهية؛ ت�ضويق الفعاليات؛ الرتويج للحفالت املو�ضيقية؛ اإدارة قاعات ومدرجات وا�ضتادات احلفالت 
املو�ضيقية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات 

عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "THE ENCORE" باللغة االإجنليزية.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260520 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
احل�ضانة؛  دور  ت�ضغيل  وال�ضيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
ال�ضحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�ضية  التدريبات  �ضاالت  توفري  والثقافية؛  الريا�ضية  االأن�ضطة  الرتفيه؛  خدمات 
ت�ضغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�ضهيالت التن�ش؛ توفري ت�ضهيالت برك ال�ضباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
ت�ضغيل  واملحا�ضرات؛  الر�ضمية  واالجتماعات  التجارية  املعار�ش  وخدمات  العمل  وور�ضات  التدريبية  واجلل�ضات  واملعار�ش 
حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ش؛ ن�ضر الكتب؛ توفري ت�ضهيالت ال�ضينما؛ توفري الت�ضهيالت الريا�ضية؛ توفري 
ت�ضهيالت زقاق البولنغ؛ توفري ت�ضهيالت اال�ضتجمام؛ تقدمي ت�ضهيالت خا�ضة بركوب اخليل و�ضباق اخليل وتدريب اخليل، 
وتنظيم املناف�ضات الريا�ضية ومباريات الفرو�ضية؛ خدمات �ضتوديوهات الت�ضجيل ال�ضوتي؛ خدمات �ضتوديوهات االأفالم؛ 
توفري ت�ضهيالت �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ خدمات �ضتوديوهات الت�ضجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق 
لعب لالأطفال؛ توفري مناطق الت�ضلية؛ توفري مالعب االأطفال يف حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ خدمات 
احلفالت املو�ضيقية؛ خدمات حجز احلفالت املو�ضيقية؛ قاعات احلفالت املو�ضيقية؛ خدمات حجز التذاكر؛ تنظيم وترويج 
واإدارة الفعاليات واحلفالت املو�ضيقية؛ مدرجات للحفالت املو�ضيقية؛ ت�ضهيالت اال�ضتادات؛ تنظيم الفعاليات الرتفيهية؛ 
الفعاليات اال�ضتجمامية؛ توفري ت�ضهيالت الفعاليات؛ اأماكن العرو�ش؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "THE ENCORE" باللغة االإجنليزية.   و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964
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اعتمد جمل�ش اإدارة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب 
 2017 ل��ع��ام  االأول  اجتماعه  خ��الل  وال��ري��ا���ض��ة 
بن  نهيان  ال�ضيخ  برئا�ضة معايل  ام�ش  ال��ذي عقد 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك 
والريا�ضة  ال�ضباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�ش 
للتن�ش  االإم������ارات  احت����اد  ادارة  جم��ال�����ش  ت�ضكيل 
وع�ضوية  املكتوم  جمعه  بن  ح�ضر  ال�ضيخ  برئا�ضة 
بن  وبثينة حمد   ، اأهلي  امللك  اأحمد عبد  كال من 
وروبريتا  امل��رزوق��ي،  يو�ضف  ونا�ضر  املهريي،  فهد 

ع��ب��د اهلل بلحيف  ك��الري�����ش، وحم��م��د  ب��ات��ري�����ض��ي 
النعيمي، ومرمي يو�ضف اأهلي .

كما مت اعتماد ت�ضكيل جمل�ش اإدارة احتاد االإمارات 
املر حممد بن  البحرية برئا�ضة حريز  للريا�ضات 
ك���اًل م��ن م��اج��د عتيق املهريي،  ح��ري��ز وع�����ض��وي��ة 
واأحمد اإبراهيم البلو�ضي، وفا�ضل خليل املن�ضوري 
الزعابي،  ، وح�ضن حممد  املهريي  را�ضد  واأحمد   ،

ومهرة عبدالرحيم فلكناز.
ال�����ض��ي��خ ج��م��ع��ه بن  ع��ل��ى ت�ضمية  امل��ج��ل�����ش  وواف�����ق 

مكتوم اآل مكتوم رئي�ضاً الحتاد االإمارات للبلياردو 
وال�ضنوكر على اأن يتم ت�ضكيل جمل�ش اإدارة االحتاد 
االحتاد  رئي�ش  م��ع  بالتن�ضيق  االأع�����ض��اء  واخ��ت��ي��ار 
لالعتماد  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ش  ع��ل��ى  وع��ر���ض��ه��ا 
واملوافقة على ت�ضمية �ضامل الق�ضري رئي�ضاً الحتاد 

الريا�ضة للجميع .
ك��م��ا مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت�ضكيل احت���اد االإم����ارات 
فا�ضل  حممد  حممد  برئا�ضة  امل��ع��اق��ني  لريا�ضة 
بالتن�ضيق  االأع�ضاء  اختيار  يتم  ان  على  الهاملي 

اأن��دي��ة امل��ع��اق��ني يف ال��دول��ة وان ت��ك��ون الدورة  م��ع 
احلالية هي االأخرية لت�ضكيل جمل�ش ادارة االحتاد 
الدورة  من  انطالقاً  باالنتخاب  وتكون  بالتعيني 
املقبلة، ومتنى املجل�ش التوفيق للعا�ضمة اأبوظبي 
اخلا�ش  لالأوملبياد  العاملية  االأل��ع��اب  ا�ضت�ضافة  يف 

.2019
نادي  ا�ضهار  على  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  واف��ق  كما 
راأ������ش اخل��ي��م��ة ل�����ذوي االإع����اق����ة ب���ن���اًء ع��ل��ى طلب 
حكومة اإمارة راأ�ش اخليمة، وا�ضهار نادي اأبوظبي 

ل��ل��دراج��ات، ب��االإ���ض��اف��ة ال���ض��ه��ار جمعية االإم����ارات 
ل��ل��ري��ا���ض��ة اجل��ب��ل��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة االإم�������ارات لطيور 
ال��زي��ن��ة واحل��ي��وان��ات االأل��ي��ف��ة ال��ت��ي ت��ن��ط��وي حتت 

مظلة اجلمعيات ال�ضبابية.
واطلع املجل�ش خالل اجتماعه على التقرير املعد 
من ِقبل اللجنة العليا الإعداد وتنظيم حفل تكرمي 
اأ���ض��ح��اب االإجن�����ازات ال��ري��ا���ض��ي��ة ال���ذي �ضيقام يف 
العا�ضمة اأبوظبي يف اإبريل املقبل، و�ضيتم االعالن 
عن تفا�ضيل احلفل واعداد املكرمني والك�ضف عن 

�ضخ�ضية العام الريا�ضية يف موؤمتر �ضحفي �ضيعقد 
يف وقت الحق . كما اطلع املجل�ش على تقرير اليوم 
الهيئة  ال���ذي نظمت خ��الل��ه  ال��ري��ا���ض��ي  ال��وط��ن��ي 
فعالية   53 وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
بلغ  الدولة  اإم���ارات  م�ضتوى  على  مراكز  ت�ضعة  يف 
4723 وجاءت ن�ضبة الر�ضا  عدد امل�ضاركني فيها 
املعد  تقرير  على  ك��ذل��ك  املجل�ش  واط��ل��ع   ،92%
والثقافية حول  ال�ضبابية  االأن�ضطة  اإدارة  ِقبل  من 

الدورة الثانية من جائزة االإمارات لل�ضباب.

ان��ط��ل��ق��ت ���ض��ب��اح ام�������ش االأرب����ع����اء 
للرماية  ف���زاّع  بطولة  م��ار���ش   8
بالبندقية  ل��ل��ج��ن�����ض��ني  امل��ف��ت��وح��ة 
التي  ال���رئ���ي�������ض���ي���ة،   - ال�������ض���ك���ت���ون 
املقبل  ال�ضبت  ي��وم  حتى  تتوا�ضل 
يف ميدان �ضرطة دبي  مار�ش   11
وتقام  دب���ي،  ال��روي��ة يف  يف منطقة 
بتنظيم واإ�ضراف مركز حمدان بن 

حممد الإحياء الرتاث.
بتد�ضني  امل���ن���اف�������ض���ات  وان���ط���ل���ق���ت 
املرحلة االأوىل من ت�ضفيات فئتي 
مب�ضاركة  وال���ن���ا����ض���ئ���ني  ال����رج����ال 
على  ت��وزي��ع��ه��م  مت  رام���ي���ا   300
واحدة  كل  ت�ضم  جمموعات  ع�ضر 
راميا، و�ضط تناف�ش قوي من   30
اأجل حجز بطاقات التاأهل الأف�ضل 
تقام  ال��ت��ي  النهائية  للجولة   25
اجلولة  وه��ي  امل��ق��ب��ل،  ال�ضبت  ي��وم 
اإقامة  م���ع  ���ض��ت��ك��ون ح��اف��ل��ة  ال���ت���ي 
نهائيات خم�ش فئات يف ذلك اليوم 
ف��ئ��ات ال�ضيدات  اأي�����ض��ا   ت��ق��ام  حيث 

والنا�ضئات واإ�ضقاط ال�ضحون.
ومت������ي������زت ت�������ض���ف���ي���ات ال�����رج�����ال 
املحلية  ب���امل�������ض���ارك���ة  وال���ن���ا����ض���ئ���ني 
م��ن اأب��ن��اء دول��ة االإم����ارات العربية 
واإقليمية  فيها،  واملقيمني  املتحدة 
م����ن ال�������دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة اأب����رزه����ا 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  ع��م��ان  �ضلطنة 
املنطقة  ال�ضعودية والكويت، ودول 
وال�����ع�����امل، م����ع وج�������ود رم�������اة من 
اإي��ط��ال��ي��ا وال��ه��ن��د وب��اك�����ض��ت��ان، وهو 
ال�ضيدات  تدريبات  احل��ال يف  نف�ش 
وال��ن��ا���ض��ئ��ات ال��ت��ي ت��ت��وا���ض��ل حتى 
موعد الت�ضفيات التي تنطلق بعد 
غد اجلمعة، حيث تواجدت راميات 
من فرن�ضا واالأردن اإىل جانب بقية 

الدول اخلليجية.
دروي�ش،  اإب���راه���ي���م  ���ض��ع��اد  واأك�����دت 
مركز  يف  ال��ب��ط��والت  اإدارة  م��دي��ر 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث، 
القوية جاءت متوافقة  البداية  اأن 
الرماة  ملتابعة  نظرا  التوقعات  مع 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات  ف���رتة  يف 
امل�ضتوى  وقالت  املا�ضية،  االأي��ام  يف 
بات احرتافيا يف هذه البطولة من 

ال��رم��اة امل�����ض��ارك��ني، وه��و م��ا يوؤكد 
يف  ودوره��ا  ال�ضكتون  رماية  اأهمية 
ال�ضنوات  خ���الل  االأب���ط���ال  اإع�����داد 
لل�ضاحة  وت���ق���دمي���ه���م  امل���ا����ض���ي���ة، 
ب�����ض��ف��ت��ه��م اأب����ط����ال ح�����ض��ل��وا على 
ن��ظ��ري جهدهم  م��ت��ق��دم��ة  م���راك���ز 
ال���ري���ا����ض���ة  ه������ذه  وت���ف���ان���ي���ه���م يف 
الرتاثية، و�ضنحر�ش على ت�ضجيع 

ممار�ضة  ع��ل��ى  وف��ت��ي��ات��ن��ا  اأب��ن��ائ��ن��ا 
ال��رم��اي��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ل��ه��م فوائد 
جديدة،  م����ه����ارات  اك��ت�����ض��اب  ع���رب 
وال���رتك���ي���ز وال��ت��ن��اف�����ش يف اأج�����واء 
البطولة  توا�ضل  اأن  اآملني  قوية، 
امل�ضتويات  ه��ذه  من  املزيد  تقدمي 

يف االأيام املقبل.
عبيد  ال���ع���م���ي���د حم���م���د  وحت�������دث 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  امل���ه���ريي 
ل���ل���ب���ط���ول���ة، م����ع����ربا ع�����ن ر����ض���اه 
البطولة  يف  ال��وا���ض��ع��ة  ب��امل�����ض��ارك��ة 
ال���ت���ي ت�����ض��اع��ف امل�������ض���وؤول���ي���ة على 
ال��ت��ي مل تدخر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
احتياجات  ك���اف���ة  ل��ت��وف��ري  ج���ه���دا 
للتفرغ  مهمتهم  وت�ضهيل  ال��رم��اة 
الرتاثية  ال��ري��ا���ض��ة  ه��ذه  ملمار�ضة 

امل�ضاركة  وق�����ال:  ف��ي��ه��ا،  واالإب�������داع 
يعك�ش  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  يف  ال���وا����ض���ع���ة 
رماية  ب��ه��ا  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال�ضعبية 
ال�����ض��ك��ت��ون، واالإق����ب����ال ع��ل��ي��ه��ا من 
كافة الفئات العمرية، وما مييزها 
يف  وامل��ت��ط��ورة  املرتفعة  امل�ضتويات 
التي  اخل���ربات  بف�ضل  ن�ضخة  ك��ل 
اكت�ضبها الرماة، حتديدا ال�ضيدات 

الزيادة  مل�����ض��ن��ا  ح��ي��ث  وال��ن��ا���ض��ئ��ات 
م�ضتويات  ارت�����ف�����اع  م����ع  االأك��������رب 
امل�ضاركات نظري تواجدهن ال�ضنوي 
اأمامهن  فر�ضة  اإت��اح��ة  وم��ع  ه��ن��ا، 
اإىل  وذل��ك  اأط���ول  ب�ضكل  للتدريب 
يوم ال�ضبت املقبل، فاإننا نتوقع روؤية 
حلجز  بينهن  حم��ت��دم��ة  مناف�ضة 
النهائية،  للجولة  التاأهل  بطاقات 

وهي الغايات االأ�ضا�ضية التي تقوم 
عليها هذه البطوالت ال�ضاعية اإىل 
اأو�ضاط  ب��ني  ال��ري��ا���ض��ة  ه���ذه  ن�ضر 
ودوليا،  واإقليميا  حمليا  املجتمع 
واإبراز تراثنا العريق على م�ضتوى 

العامل.
م���������ض����در ل����ل���������ض����ع����ادة وال����ط����اق����ة 

االإيجابية

مدينة  م��ن  �ضالمة  �ضمية  ك�ضفت 
امليدان  يف  ت���ت���درب  ال���ت���ي  ال���ع���ني، 
رماية  اأن  ل���ل���ن�������ض���اء،  امل��خ�����ض�����ش 
هواية  جم��رد  م��ن  اأك���ر  ال�ضكتون 
بالن�ضبة لها، وقالت: متنحنا هذه 
ال��ري��ا���ض��ة ال�����ض��ك��ون وال���ق���درة على 
الكثري  وتعلم  الرتكيز  درج��ة  رف��ع 
من  اأي�ضا  احلياة  يف  اجلوانب  من 
الرتاثية،  ال��ري��ا���ض��ة  ه���ذه  خ���الل 
ببندقية  االإم�������ض���اك  ت��ع��ل��م  وع����رب 
املوازنة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال�����ض��ك��ت��ون 
وحت��دي��د ال��ه��دف ب��دق��ة، ف���اإن هذه 
ال��ل��ح��ظ��ات ت���ك���ون خ��ال��ي��ة م���ن اأي 
تفكري اآخر، ومتنحك �ضفاء ذهني، 
ورغبة بتحقيق اأف�ضل النتائج عرب 
الرماية الدقيقة، وبالنهاية ح�ضد 
من  االإي��ج��اب��ي��ة  وال��ط��اق��ة  ال�ضعادة 

ممار�ضتها.
واأو�ضحت الرامية اإنها املرة الرابعة 
البطولة،  يف  ف��ي��ه��ا  ت�����ض��ارك  ال��ت��ي 
فاإننا  م��رة  كل  عودتنا  »م��ع  وقالت 
الت�ضهيالت  م�����ن  امل�����زي�����د  جن�����د 
املنظمة،  اللجنة  م��ن  والرتتيبات 
فتيات  م��ع  ب��ال��ل��ق��اء  دائ��م��ا  ون�ضعد 
الريا�ضة  ه���ذه  مي��ار���ض��ن  ع��رب��ي��ات 
اأ�ضكال  يف ظروف ت�ضمن لنا كافة 
اخل�����ض��و���ض��ي��ة وت����راع����ي ال���ع���ادات 
�ضبق  اإن��ن��ي  علما  الدينية،  والقيم 
االأوائ����ل،  الع�ضر  ب��ني  ال��ت��واج��د  يل 
نتيجة،  اأف�����ض��ل  لتحقيق  واأ���ض��ع��ى 
االأكرب  هاج�ضي  لي�ش  اللقب  لكن 
البطولة  يف  للم�ضاركة  حبي  بقدر 

دائما«.
الرجال  فئة  ت�ضفيات  وت��ت��وا���ض��ل 
اخلمي�ش،  ال��ي��وم  حتى  والنا�ضئني 
ليتم بعدها اأختيار اأف�ضل 25 رام 
ال�ضبت  ي��وم  اللقب  على  للتناف�ش 

املوافق 11 مار�ش احلاري. 
الر�ضميني  ال�����رع�����اة  اأن  ي����ذك����ر 
مل��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإحياء 
لل�ضيارات  ال��ط��اي��ر  ه���م:  ال�����رتاث 
والن��د روف��ر وم��ط��ارات دب��ي وعبد 
)العربية  ال���واح���دال���ر����ض���ت���م���اين 
لل�ضيارات( والقرية العاملية واذاعة 

االأوىل.

نهيان بن مبارك يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اإدارة » ال�شباب والريا�شة «

اللجنة الفنية لكرة القدم بنادي الذيد تبحث تعزيز 
اأداء الفريق وتاليف ال�شلبيات 

الذيد  بنادي  القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  بحثت 
الريا�ضي الثقايف خمتلف جوانب تطوير وتعزيز 
اإىل  للو�ضول  ال�ضلبيات  وت���اليف  ال��ف��ري��ق  اأداء 
طموحات النادي وجماهريه . جاء ذلك خالل 
النادي  مبقر  اللجنة  عقدته  ال���ذي  االج��ت��م��اع 
الكتبي  هويدن  بن  را�ضد  اأم�ش  برئا�ضة  م�ضاء 
الفنية  اللجنة  رئ��ي�����ش  االإدارة  جمل�ش  ع�ضو 

�ضامل  ال��ل��ج��ن��ة  اع�����ض��اء  ال��ق��دم  وح�ضور  ل��ك��رة 
والدكتور  القايدي  علي  وخليفة  الرفي�ضا  علي 
حمود خلف �ضامل مدير النادي ومطر القايدي 
الطنيجي  �ضعيد  حممد  ال��ك��اب��ن  وا�ضت�ضافة 
مدرب الفريق االول خالل االجتماع . وتباحث 
اأع�ضاء اللجنة يف كافة ال�ضلبيات واملعوقات التي 
احللول  وبحثوا  املا�ضية  الفرتة  خ��الل  ط��راأت 

الناجعة لتالفيها والوقوف على كافة احتياجات 
وتلبيتها  والفني  االإداري  والطاقم  الالعبني 
املباريات  ك��ل ط��اق��ات��ه��م يف  ب���ذل  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
التي  التقيمية  التقارير  ناق�ضت  كما  القادمة . 
الالعبني  ع��ن  �ضهريا  الفريق  م��درب  يقدمها 
واتخذت اللجنة االإجراءات املطلوبة للخطوات 
للمرحلة  الفريق  م�ضتوى  لتعديل  التنفيذية 

القادمة  وجرى خالل االجتماع مناق�ضة خطة 
النادي للمو�ضم القادم باإعداد ميزانية تتنا�ضب 
معها ووجود حزمة من االإج��راءات التحفيزية 
للفريق  واالإداري  التدريبي  وال��ك��ادر  لالعبني 
قبل  م��ن  امل��ق��دم  اللجنة  الدعم  رئي�ش  وث��م��ن 
رئي�ش واأع�ضاء جمل�ش االإدارة برئا�ضة �ضامل بن 

هويدن الكتبي.

ت�سهد م�ساركات حملية واإقليمية ودولية 

بط���ول��ة ف���زاع لل��رم��اي��ة املفت��وج��ة للجن�ش��ني بال�شكت���ون يف يومه��ا االأول
انطالقة قوية حلجز بطاقات النهائيات يف بطولة فزّاع للرماية املفتوحة للجن�سني بال�سكتون - الرئي�سية 
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بيوم  الريا�ضي  دبي  احتفى جمل�ش 
املراأة العاملي من خالل حفل نظمه 
�ضباح  امل���وظ���ف���ات  م���ن  مل��ن��ت�����ض��ب��ات��ه 
2017 يف  8 مار�ش  ام�ش االأربعاء 
للت�ضميم  دب��ي  بحي  املجل�ش  مقر 
اأمني  ح���ارب  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  ح�ضره 
ونا�ضر  الريا�ضي  دب��ي  جمل�ش  ع��ام 
اأمان اآل رحمة م�ضاعد االأمني العام 
و  واالأق�ضام  االإدارات  وجميع مدراء 

منت�ضبي املجل�ش.
اأمني  ح����ارب  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  واأ����ض���اد 
ع���ام جم��ل�����ش دب���ي ال��ري��ا���ض��ي بدور 
واملكانة  امل��ج��ت��م��ع  ال��ف��ع��ال يف  امل�����راأة 
اأ�ضبحت حتتلها، وقال: يكفي  التي 
املراأة فخًرا اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ض��د 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
احتفل  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
و�ضكرهن  ل��ل��م��راأة،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
التنمية  يف  �ضريكة  امل����راأة  اإن  وق���ال 
للتغيري  و�ضانعة  لالأجيال  ومربية 

وحمركة للتطوير يف املجتمع، وتعد 
هذه الكلمات الرائعة و�ضام ت�ضريف 

للمراأة .
واأ�����ض����اف اأم�����ني ع����ام جم��ل�����ش دبي 

لقاء  يف  ال��ي��وم  جنتمع  ال��ري��ا���ض��ي: 
بيوم  لنحتفل  ع��ام  ك��ل  م��ن  متجدد 
امتناننا  ع��ن  لنعرب  ال��ع��امل��ي،  امل����راأة 
لدورها البارز وجهودها يف املجتمع، 

ن�ضتطيع  فلن  امل���راأة  �ضكرنا  ومهما 
فاملراأة  ك���ام���اًل،  ح��ق��ه��ا  ن��وف��ي��ه��ا  اأن 
ه����ي االآم��������ال وال�������ض���ع���ادة وال������دفء 
االأ����ض���ري، ف���دور امل����راأة ك��ب��ري يف كل 

والعمل  البيت  يف  احل��ي��اة  جم���االت 
والتوجه  املجتمع،  وجميع قطاعات 
احل��ك��وم��ي وا���ض��ح جت���اه امل����راأة فقد 
اأع��ط��ت احل��ك��وم��ة امل����راأة دوره���ا وما 

فحكومتنا  اه��ت��م��ام،  م��ن  ت�ضتحقه 
امل�����راأة يف  اإىل مت��ك��ني  دائ���ًم���ا  ت�ضعى 
وباتت  االإماراتية،  املوؤ�ض�ضات  جميع 
ت��ت��ب��واأ منا�ضب  االإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 

قطاعات  معظم  يف  مهمة  ق��ي��ادي��ة 
احلياة، و تقود اأكرب الطائرات وتقوم 
اللوج�ضتية،  امل���ه���ام  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
الريا�ضي  دب���ي  جم��ل�����ش  يف  ون��ح��ن 

الن�ضائية  ب�����ال�����ك�����وادر  ف�����خ�����ورون 
املوجودة معنا الالتي ميثلن اإ�ضافة 
كبري للعمل باملجل�ش، فهن يحققن 
ال��ع��م��ل ويقدمن  ك��ب��رًيا يف  جن��اًح��ا 
ال��ع��ام��ل��ة ومنوذج  ل��ل��م��راأة  من���وذًج���ا 
للنجاح يف حد ذاته، وجناحهن يعد 
ت��اأك��ي��دا ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال���ذي تقوم 
ككل،  وللمجتمع  للعمل  امل����راأة  ب��ه 
منت�ضبات  ل��ك��ل  ال��ت��وف��ي��ق  ون��ت��م��ن��ى 

املجل�ش وجلميع الن�ضاء .
واالأخت  االأم  ب��دور  ح��ارب  اأ�ضاد  كما 
الرجل  م�����ض��رية  وال���زوج���ة يف دع���م 
املهني  ب��دوره��ا  قيامها  ج��ان��ب  اإىل 

واحلياتي على اأكمل وجه.  
�ضعيد حارب منت�ضبات  �ضعادة  وكرم 
امل��ج��ل�����ش ب��ت�����ض��ل��ي��م��ه��ن ب����اق����ات ورد 
�ضعيد،  م�����راأة  ع����ام  ع��ل��ي��ه��ا  م��ك��ت��وب 
ك��م��ا ق���ام بقطع ق��ال��ب ح��ل��وى معد 
كما  امل��ج��ل�����ش،  ملنت�ضبات  ا  خ�ضي�ضً
م��ع جميع  ت��ذك��اري��ة  ���ض��ورة  التقط 

منت�ضبات املجل�ش.

جمل�ش دبي الريا�شي يحتفي مبنت�شباته يف اليوم العاملي للمراأة

اأبو  يف  الرئي�ضية  اجل���زي���رة  ن���ادي  ���ض��ال��ة  ت�ضهد 
دوري  بطولة  ي��وم غد اجلمعة ختام  �ضباح  ظبي 
ملو�ضم  العمرية   امل��راح��ل  لفردي  للجودو  اآيبيك 
ب��رع��اي��ة حممد  ت��ق��ام  ال��ت��ي   2017  -  2016
االحتاد،  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الدرعي  ثعلوب  بن 
وبرعاية ت�ضويقية مميزة من �ضركة اال�ضتثمارات 
اخلام�ش  لعامها   ، )اآيبيك(  البرتولية  الدولية 
الوطنية  املوؤ�ض�ضات  م��ع  م�ضاهمة  ال��ت��وايل،  على 
تتجدد  والتي  والريا�ضة،  ال�ضباب  قطاع  دع��م  يف 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ن��ادي��ا   16 مب�����ض��ارك��ة  مناف�ضاتها 
الدولة ،بعد ح�ضول فريق نادي اجلزيرة موؤخرا 
على لقب بطولة دوري اآيبيك للجودو للفرق لهذا 
املو�ضم وللمو�ضم اخلام�ش على التوايل ،وجاء يف 

فريق  للبطولة  العام  الرتتيب  يف  الثاين  املركز 
الوحدة  ن��ادي  الثالث  املركز  كلباء وح��ل يف  ن��ادي 
الفرق  من  النهائي  ال��دور  يف  قوية  مناف�ضة  بعد 
�ضهدت ح�ضور  التي  املرحلة  امل�ضاركة خالل تلك 
االأندية  اهتمام كبري من  جماهريي كبري و�ضط 
فريقا   16 �ضمت  التي  للبطولة  م�ضكا  امل�ضاركة 

على م�ضتوى املجموعتني.
املجموعة  لفرق  احلا�ضمة  غد  ي��وم  جولة  وت��اأت��ي 
يوم  الثانية  املجموعة  بطولة  تقام  فيما  االأوىل 
البطولة  لالئحة  وف��ق��ا  املقبل   4/14 اجلمعة 
التي ا�ضتعد الإجناحها االحتاد ،ملا متثله من اأهمية 
م�ضتقبل  التي متثل  العمرية  املرحلة  تلك  لفرق 
م��را���ض��م اجلولة  وت���ب���داأ   .. االإم����ارات����ي  اجل�����ودو 

اخلتامية للفردي اعتبارا من التا�ضعة من �ضباح 
يوم غد اجلمعة بعملية امليزان والتي ت�ضتمر حتى 
العا�ضرة والن�ضف �ضباحا ، اإيذانا ببدء املناف�ضات 
يف احلادية ع�ضرة متاما ، وا�ضرتطت الالئحة على 
�ضرورة تواجد كافه املدربني اعتبارا من التا�ضعة 
اأ�ضماء  اجل����ودو  �ضعبة  ت�ضلمت  اأن  ب��ع��د  ���ض��ب��اح��ا 
وفقا  واأع��م��اره��م  واأوزان���ه���م  امل�ضاركني  الالعبني 
كل  يف  العبني)2(  مب�ضاركة  البطولة  ل�ضروط 
وزن مع التاأكيد على اإبراز االأوراق الثبوتية وفقا 
بنظام  مناف�ضاتها  تقام  والتي  امل�ضاركة  لالئحة 

الدوري من دور واحد وفقا حل�ضاب النقاط .
وفقا  االأوزان  للبطولة  الفنية  اللجنة  وح���ددت 
م��ا بني  اأع��م��ار  – 2006 حت��ت   2005 ملواليد 

ب���اأوزان حتت كجم  30وحتت  �ضنة   12 –  11
فئات  اأم����ا   ، 42كجم  وحت���ت    38 ك��ج��م،    34
اأعمار 15 – 16 – 17 �ضنة ملواليد 2000 – 
اأوزانهم  50 فقد حت��ددت   -،2002 –  2001
اأما   .. 66 كجم   ، ،ووزن  55كجم  60 كجم  ب  
�ضنة   20  -  19 –  18 الأع���م���ار  ال�����ض��ب��اب  ف��ئ��ة 
فقد   ،1999  –  1997  –  1998 مل��وال��ي��د 
 ..73  ،- 66  ،- 60  ،- 55 اأوزان��ه��م -  حت��ددت 
حممد  م��ن  للنهائيات  املنظمة  اللجنة  و�ضكلت 
ال�ضر  اأم����ني  ب���االحت���اد  اجل�����ودو  م�����ض��رف  جا�ضم  
)اللجنة  القبي�ضي  وخليفة  ل��الحت��اد،  امل�����ض��اع��د 
تويواكي  ال��ي��اب��اين  ال��ف��ن��ي  االإداري��������ة( واخل���ب���ري 
على  ح�ضني،وي�ضرف  اأ���ض��رف  يونيدا  وم�ضاعده 

اخلطاط  حممد  �ضالم  الدكتور  الفنية  اللجنة 
،ويراأ�ش اللجنة التحكيمية احلكم الدويل اأحمد 

البلو�ضي.
احتاد  رئي�ش  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  واأ���ض��اد 
بدعم  بوك�ضينج   وال��ك��ي��ك  واجل�����ودو  امل�����ض��ارع��ة 
البرتولية  الدولية  اال�ضتثمارات  �ضركة  ورع��اي��ة 
ل��ن�����ض��اط االحت�������اد، م��وا���ض��ل��ة للدور  )اآي���ب���ي���ك( 
ال��ري��ا���ض��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ت��ق��وم ب��ه ال�ضركة 
الوطنية الرائدة، موؤكداً اأن دوري اآيبيك للجودو 
الكثري من  اأف���رز  وال��ف��ردي  ال��ف��رق  على م�ضتوى 
بن  حممد  وذك���ر  واملجتمعية..  الفنية  املكا�ضب 
ب����اأن اح��ت��ف��اظ ن����ادي اجلزيرة  ث��ع��ل��وب ال���درع���ي 
ملو�ضم  للفرق  للجودو  اآيبيك  دوري  بطولة  بلقب 

2016 - 2017 للمو�ضم اخلام�ش على التوايل 
موا�ضلة  امل��ن��اف�����ض��ة  م�ضتوى  ارت��ف��اع  يف  �ضي�ضهم 
اأك��دت على جناح خطط  التي  امل�ضابقة  لنجاحات 
واإ�ضرتاتيجية االحتاد التي توا�ضلت بدعم القيادة 
الر�ضيدة وم�ضاهمة �ضركاء االحتاد بجانب جهود 
االأن��دي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��واه��ب التي 
يرعاها ويوفر لها االحتاد كافة متطلبات التفوق 
العمرية للجودو  للمنتخبات  ،وال��ذي ميثل دعماً 
،والتي اعد لها االحتاد برنامج مكثف  االإماراتي 
هذا املو�ضم والذي ي�ضمل فئة االأ�ضبال والنا�ضئني 
اعتبارا من  �ضتبداأ مع�ضكراتهم اخلارجية  الذين 
يوم 25 مار�ش احلايل وحتى اخلام�ش من اأبريل 

املقبل يف اليابان واملجر كل على حده.

ختام بطولة دوري اآيبيك للجودو لفردي املراحل 
العمرية  ملو�شم 2016 - 2017

اأعلن نادي االإمارات لل�ضيارات عن التو�ضل اإىل اتفاق مع هيئة 
الطرق واملوا�ضالت يهدف من خالله اإىل ت�ضهيل اإجراءات 
يف  واملقيمني  املواطنني  من  املحرتفني  الدراجني  ترخي�ش 
الذين ميلكون مهارات عالية يف قيادة  االإم���ارات، من  دول��ة 
 Off( ال�ضحراوية لل�ضباقات  النارية املخ�ض�ضة  الدراجات 
Road( والذين مت خ�ضوعهم لتدريبات وا�ضعة يف جمال 

قيادة الدراجة النارية.  
وتهدف هذه اخلطوة اإىل ت�ضهيل م�ضاركة هوؤالء الدراجني 
 ،)FIM( املحرتفني يف يف بطولة العامل للدراجات النارية
من  االأوىل  اجل��ول��ة  ال�����ض��ح��راوي،  دب���ي  رايل  ينطلق  ح��ي��ث 

البطولة يف دبي يوم اخلمي�ش املقبل 9 مار�ش 2017. 
ويقام رايل دبي ال�ضحراوي بدعم من ديوان �ضاحب ال�ضمو 
ح��اك��م دب���ي، وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �ضمو ال�ضيخ ح��م��دان بن 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي.
ويهدف هذا االإجراء اإىل ت�ضهيل متطلبات واإجراءات ح�ضول 

الدراجني املحرتفني على رخ�ضة القيادة على الطرق املعبدة، 
والتي متنحهم بالتايل حق احل�ضول على التاأمني اخلا�ش 
بقيادة الدراجة، حيث يحتاج الدراج اإىل القيادة على الطرق 
املعبدة بعد االنتهاء من ال�ضباقات ال�ضحراوية وانتقاله من 

مرحلة اإىل مرحلة اأخرى.
واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  موافقة  على  النادي  ح�ضل  وق��د 
للفح�ش  خ�ضوعهم  بعد  دراج���ة   20 ي��ق��ارب  م��ا  لت�ضجيل 
اختبارات  على  وامل�ضرفة  املخت�ضة  اللجنة  قبل  من  مبا�ضرة 

فح�ش الدراجني.   
لل�ضيارات  االإم�����ارات  ن���ادي  رئي�ش  �ضلّيم،  ب��ن  حممد  وق���ال 
ال�����ض��ي��ارات والدراجات  ل��ري��ا���ض��ة  االإم������ارات  ورئ��ي�����ش احت���اد 
�ضباقات  ي�����ض��ارك��ون يف  دراج���ني حم��رتف��ني  لدينا  ال��ن��اري��ة: 
وقد  طويلة،  �ضنوات  منذ  ال�ضحراوية  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات 
���ض��ارك��وا يف ع��دد كبري م��ن ال��رال��ي��ات املحلية وال��ع��امل��ي��ة، لذا 
القيادة  رخ�ضة  على  ح�ضولهم  اإج��راءات  ت�ضهيل  اإىل  ن�ضعى 

الالزم  الوقت  توفري  لهم  �ضيتيح  مما  املعبدة،  الطرق  على 
ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ي��ه��ا وب��ال��ت��ايل ���ض��م��ان ح�����ض��ول��ه��م ع��ل��ى كافة 
بطولة  يف  م�ضاركتهم  خ��الل  والتاأمني  ال�ضالمة  متطلبات 

 .)FIM( العامل للدراجات النارية
ال��دراج��ني الذين �ضملهم ه��ذا االإج���راء ارتياحاً  اأب��دى  وق��د 
كبرياً لهذه اخلطوة، وقال الدراج االإماراتي حممد البلو�ضي: 
واملوا�ضالت  الطرق  وهيئة  لل�ضيارات  االإم��ارات  ن��ادي  ن�ضكر 
على  ح�ضولنا  اإج���راء  ت�ضهيل  وعلى  املتوا�ضل  دعمهم  على 
رخ�ضة قيادة الدراجة النارية، االأمر الذي �ضيعزز م�ضاركتنا 
يف بطولة العامل للدراجات النارية )FIM(، وي�ضهل علينا 
اأخ���رى وخ��ا���ض��ة يف حال  اإىل مرحلة  م��ن مرحلة  االن��ت��ق��ال 
نادي  ن�ضكر  كما  العامة،  ال��ط��رق  على  القيادة  ذل��ك  تطلب 
االإم��ارات لل�ضيارات على متكيننا من اال�ضتفادة من تغطية 
النارية من خالل ت�ضهيل  الدراجة  التاأمني اخلا�ش بقيادة 

احل�ضول على الرخ�ضة. 

نادي االإمارات لل�شيارات ي�شعى لت�شهيل م�شاركة الدراجني يف بطولة العامل 
للدراجات النارية بالتعاون مع هيئة الطرق واملوا�شالت  

ان�ضم ثالث �ضائقون جدد من ثالث بلدان اإىل اجلولة 
االأخرية من بطولة الفورموال 4 يف االإمارات يف مو�ضمها 
االفتتاحي هذا العام والتي �ضتجري فعالياتها يف حلبة 
مر�ضى يا�ش باأبوظبي يومي اجلمعة وال�ضبت القادمني.  
اإىل فريق  ال�ضني  يانغ من  يو  �ضون  املت�ضابق  و�ضين�ضم 
ليونارد  املت�ضابق  ين�ضم  حني  يف  للفورموال4  دراج��ون 
وين�ضم  م��وت��وب��ارك،  ف��ري��ق  اإىل  هولندا  م��ن  هوغنبوم 
بيتري�ضون  لوكا�ش  دب��ي  يف  امل��ول��ود  ال�ضويدي  املت�ضابق 
اإىل فريق اإينريجي دبي للفورموال 4. وبعد �ضتة اأ�ضهر 
على انطالق البطولة و14 �ضباقاً لغاية اليوم، تنطلق 
احلايل  االأ�ضبوع  نهاية  يف  واالأخ���رية  اخلام�ضة  اجلولة 
حممد  وق��ال  امل�ضاركة.  حجم  حيث  م��ن  االأك���رب  لتكون 

بن �ضلّيم، رئي�ش نادي االإمارات لل�ضيارات ورئي�ش احتاد 
االإمارات لل�ضيارات والدراجات النارية: نتمنى التوفيق 
من  االأخ���رية  اجل��ول��ة  يف  امل�ضاركني  جلميع  وال�ضالمة 
4 �ضباقات فقط  العام، حيث تبقى لدينا  البطولة هذا 
بلقب  الفائزين  اأول  تتويج  اإىل  ونتطلع  املو�ضم  ل��ه��ذا 

بطولة الفورموال 4 يف االإمارات.
امل��و���ض��م االأول لبطولة  ك���ان  ل��ق��د  ���ض��ل��ّي��م:  ب��ن  واأ����ض���اف 
الفورموال 4 رائعاً وحقق جناحاً كبرياً من حيث الدعم 
واالإق���ب���ال ال���ذي حظيت ب��ه ال��ب��ط��ول��ة م��ن ق��ب��ل الفرق 
حققته  م��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل  ج��اه��دي��ن  و�ضن�ضعى  امل�����ض��ارك��ة. 
ال�ضنوات املقبلة.  وقد ت�ضدر  البطولة والبناء عليه يف 
املت�ضابق اجل��ن��وب اإف��ري��ق��ي ج��ون��اث��ان اأب��ردي��ن رق��م 21 

فريق  يف  زميله  على  متقدماً  النقاط  ب��ع��دد  البطولة 
ال��ذي يت�ضدر   23 ل��وج��ان �ضريجينت رق��م  م��وت��وب��ارك 
قائمة النا�ضئني. وقد ح�ضل فريق موتوبارك على عدد 
بلقب  للفوز  ي��وؤه��ل��ه  ق��د  االآن  لغاية  ال��ن��ق��اط  م��ن  كبري 
يف  للت�ضجيل  نقطة   100 هنالك  و�ضيكون  البطولة.  
�ضيكون  باأنه  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  املقبلة، ومع  اجلولة 
على امل�ضاركني خ�ضارة النتائج التي حققوها يف 3 اأ�ضوء 
فارق  هنالك  �ضيبقى  البطولة،  نهاية  يف  لهم  �ضباقات 
مينحهما  مم��ا  امل��ت�����ض��دران  ال�ضائقان  ب��ني  نقطة   80
املت�ضابق  وياأتي  اللقب.   فر�ضة ح�ضابية للح�ضول على 
املت�ضابق  يت�ضدر  حني  يف  الثالثة  املرتبة  يف  بابينتغون 
املت�ضابقني م��ن دول  ق��ائ��م��ة  امل��ه��ن��دي م��ن ق��ط��ر  اأح��م��د 

التعاون اخلليجي.  و�ضتجري فعاليات اجلولة  جمل�ش 
اخلام�ضة واالأخرية من بطولة الفورموال 4 يف االإمارات 
يف  هذا العام يومي 10 و 11 من �ضهر مار�ش 2017 
حلبة مر�ضى يا�ش، و�ضت�ضم ال�ضباقات من 15 اإىل 18 

لتختتم بذلك جميع �ضباقات البطولة لهذا املو�ضم. 

ثالث �شائقون جدد ين�شمون اإىل اجلولة االأخرية من بطولة الفورموال 4 يف االإمارات
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الفجر الريا�ضي

“يوروبا ليغ”  االأوروب��ي  ال��دوري   يخو�ش مان�ض�ضرت يونايتد االنكليزي ذهاب ثمن نهائي 
على اأر�ش رو�ضتوف الرو�ضي، على اأمل الذهاب بعيدا والتتويج بلقب يعيده اىل دوري ابطال 

اوروبا املو�ضم املقبل.
واعتاد يونايتد امل�ضاركة يف م�ضابقة النخبة منذ مطلع االألفية الثالثة، لكن حلوله 

خام�ضا املو�ضم املا�ضي ت�ضاويا مع جاره اللدود �ضيتي، نقله اىل امل�ضابقة الرديفة. 
البطوالت  اح��رزت  �ضين�ضم يونايتد اىل جمموعة من االندية  ويف حال تتويجه، 
االوروب��ي��ة ال��ث��الث وه��ي دوري االب��ط��ال وي��وروب��ا ليغ وك��اأ���ش ال��ك��وؤو���ش االأوروبية 

ت�ضل�ضي، ويوفنتو�ش  1999(. وحقق هذا االجناز مواطنه  بعد  )األغيت 
االيطايل، واياك�ش ام�ضرتدام الهولندي، وبايرن ميونيخ االملاين.

وتوج يونايتد بدوري االبطال 1968 و1999 و2008، وكاأ�ش 
الكوؤو�ش 1999، لكنه مل يحرز الدوري االأوروب��ي كاأ�ش االحتاد 

االوروبي �ضابقا.
يحتل ال�����ض��ي��اط��ني احل��م��ر امل��رك��ز ال�����ض��اد���ش راه��ن��ا يف ال���دوري 
املحلي، ويتناف�ش العبو املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو راهنا 
ب�ضرا�ضة مع ليفربول واأر�ضنال على املركز الرابع، اآخر املراكز 

املوؤهلة اىل دوري االبطال.
اإليه يف  اأولوية بالن�ضبة  واأقر مورينيو باأن يوروبا ليغ �ضتكون 
واذا  ج��دا،  �ضعبة  ليغ  “يوروبا  قائال  النهائي،  رب��ع  بلوغ  ح��ال 
بها  التفكري  علينا  النهائي،  رب��ع  وبلغنا  رو���ض��ت��وف  على  فزنا 
جيدا، الأننا ال نزال راهنا يف دور ال�16. لكن عندما تبلغ ربع 

النهائي تبداأ بتن�ضق رائحة النهائي.
اأق��وم بتحليل  ان  املو�ضم، يجب  واأ�ضاف يف مرحلة معينة من 
الفريق والالعبني وظروف اجلميع كي اتخذ اخليارات. يجب 
ان اتخذ القرارات لكنني �ضاأت�ضاركها مع مالكي النادي وادارتي  

لكن يف ظل غياب قائده املخ�ضرم واين روين وبحث الفريق عن 
الثقة، �ضتكون رحلة يونايتد الذي تخطى �ضانت اتيان الفرن�ضي 

الذي  رو�ضتوف  ار���ش  اىل  باملخاطر  حمفوفة  ال�ضابق،  ال���دور  يف 
اق�ضى �ضبارتا براغ الت�ضيكي من الدور ال�ضابق.

ويغيب عن يونايتد اي�ضا ظهريه االي�ضر لوك �ضو، واملدافع العاجي 
اريك بايي املوقوف، لكنه �ضي�ضتفيد من عودة �ضانع االلعاب االأرميني 

هرنيك خميتاريان بعد تعافيه من ا�ضابة يف ع�ضلة �ضاقه.
انتهت  التي  االنكليزية  االندية  رابطة  كاأ�ش  نهائي  وغاب خميتاريان عن 

بفوز فريقه على �ضاوثمبتون 3-2 وعن لقاء بورمنوث االأخري يف الدوري 
املحلي )1-1(. و�ضحيح ان مورينيو الذي كانت كاأ�ش الرابطة باكورة األقابه 

مع يونايتد، مل يخ�ضر يف رو�ضيا مع انديته ال�ضابقة )ت�ضل�ضي وانرت 
وميالن وريال مدريد(، اال انه مل يكن �ضعيدا لوقوعه مع فريق 

رو�ضي بعيد جغرافيا وخو�ش مباراة على ملعب يعج باملطبات.
ال�ضيئة م��ن كل  ال��ق��رع��ة  ان��زع��اج��ه م��ن نتيجة  واأب����دى م��وري��ن��ي��و 
لنا.  �ضعبة  ف��رتة  يف  وت��اأت��ي  بعيدة  و�ضعبة.  بعيدة  ه��ي  ال��ن��واح��ي. 

ان  . وتابع  هي �ضعبة، النه فريق �ضعب ج��دا، وقد حققوا م�ضوارا طيبا يف دوري االبطال 
و�ضيف  رو�ضتوف  وحل  ملواجهتهم”.  جاهزين  �ضنكون  لكننا  بدنيا،  قوي  “فريق  رو�ضتوف 
الدوري الرو�ضي يف املو�ضم املا�ضي، ثالثا يف جمموعته يف دوري االبطال خلف اتلتيكو مدريد 

اال�ضباين وبايرن ميونيخ، وح�ضد خم�ش نقاط منها ثالث بفوزه على بايرن 2-3.
الثالثاء  االنكليزي  بعد اعالن االحتاد  الثقة، خ�ضو�ضا  ويفتقد العبو مورينيو 
ابراهيموفيت�ش ثالث مباريات ب�ضبب �ضوء  ال�ضويدي زالتان  ايقاف مهاجمه 
عاما(   35( ابراهيموفيت�ش  و�ضيغيب  ب��ورمن��وث.  مع  اللقاء  خ��الل  �ضلوكه 
عن ربع نهائي كاأ�ش انكلرتا امام امل�ضيف ت�ضل�ضي مت�ضدر ترتيب الدوري 
االثنني، ا�ضافة اىل مبارتني يف الدوري املحلي امام ميدلزبره وو�ضت 
بروميت�ش البيون. وقال مورينيو: “نحن بحاجة لت�ضجيل االأهداف. 

باقي االأندية ت�ضجيل من فر�ش اأقل. 
لكن �ضد  ف��ر���ش،   5 م��ن  اه���داف   3 �ضجلنا  �ضاوثمبتون  اأم���ام 

بورمنوث �ضجلنا مرة من اأ�ضل 10 فر�ش.
من جهته، راأى العب الو�ضط اال�ضباين خوان ماتا انها 
الفريق  الأن  النواحي  ك��ل  م��ن  متطلبة  رحلة  �ضتكون 
الرو�ضي قوي على ار�ضه، فقد فازوا هذا املو�ضم على 

بايرن ميونيخ واياك�ش على �ضبيل املثال.
يونايتد،  الع��ب��ي  ع��ل��ى  احل����ذر  يقت�ضر  وال 
امل�ضافرين  م�����ض��ج��ع��ي��ه  ال���ن���ادي  ح����ذر  اذ 
اإىل رو���ض��ت��وف م��ن ارت����داء األ���وان���ه اأو 
التي  املدينة  يف  مبفردهم  التنقل 
كاأ�ش  يف  م��ب��اري��ات  �ضت�ضت�ضيف 
يف  وذل����ك   ،2018 ال���ع���امل 
ال�ضغب  اع����م����ال  اع����ق����اب 
االنكليز  امل�����ض��ج��ع��ني  ب���ني 
هام�ش  ع���ل���ى  وال�����رو������ش 
التي   2016 اوروبا  كاأ�ش 
اأق��ي��م��ت ال�����ض��ي��ف امل��ا���ض��ي يف 
رو�ضتوف  وا���ض��ت��ع��د  ف��رن�����ض��ا. 
لهذه املباراة بفوزه حمليا على 
اجلمعة،  6-�ضفر  ت��وم�����ض��ك 
بعد  االوىل  م��ب��ارات��ه  وذل���ك يف 

انتهاء العطلة ال�ضتوية.
ايفان  امل�����ول�����دايف  م����درب����ه  ل���ك���ن 
دانيليانت�ش توقع م�ضارا خمتلفا 
اعتربه  ال����ذي  مان�ض�ضرت  ���ض��د 
ومواجهتهم  مم����ت����ازا،  ف��ري��ق��ا 
م�ض������رفا  ام���ت���ح���ان���ا  ���ض��ت��ك��ون 

وممتعا .

�شغط متزايد على فينغر بعد االإق�شاء املذل يونايتد ي�شعى لربع النهائي بلقاء ر�شتوف يف يوروبا ليغ

بحث نادي احلمرية الريا�ضي الثقايف خمتلف جوانب حتقيق التقارب 
يعود  القدم مبا  لكرة  ال�ضربي  واالحت��اد  النادي  بني  التعاون  وتعزيز 
على تطور قطاع ريا�ضة كرة القدم يف نادي احلمرية وميكن الفريق 
 . بنجاح  ال��دوري  اأدائها يف  ال�ضنية من موا�ضلة  املراحل  وف��رق  االأول 
رئي�ش جمل�ش  نائب  ال�ضام�ضي  �ضامل غامن  ا�ضتقبال  جاء ذلك خالل 
من  لوفد  امل��ايل  املدير  االإدارة  جمل�ش  ع�ضو  املهريي  وماجد  االإدارة 
كل  ال�ضربي  الوفد  . �ضم  اأم�ش  م�ضاء  القدم   لكرة  ال�ضربي  االإحت��اد 
القدم  ل��ك��رة  ال�ضربي  االحت���اد  رئي�ش  ن��ائ��ب  دي��ج��ورك  ميلوفان  م��ن 
باإحتاد  الريا�ضي  للمركز  تنفيذي  ت�ضويق  مدير  كردازيك  واإلك�ضندر 

�ضريبيا واإلك�ضندر �ضوبيك مدير ت�ضويق وبريدراج ديجالوفيك مدير 
عام املركز الريا�ضي لالحتاد ال�ضربي. ويف بداية االجتماع رحب �ضامل 
غامن ال�ضام�ضي بوفد االحتاد معربا عن تقديره وترحيب ملزيد من 
النادي واالحت��اد مبا ينعك�ش على حتقيق تكامل االأدوار  التعاون بني 
بني اجلانبني يف تطوير كرة القدم. وجرى خالل االجتماع التطرق 
حول املجاالت الريا�ضية والتعاون بينهما يف اإقامة مع�ضكرات بينهما 
البع�ش وا�ضتفادة فرق كرة القدم من اخلربات ال�ضربية يف هذا املجال 

ويف نهاية اللقاء قدم �ضامل ال�ضام�ضي درع تذكاريا للوفد ال�ضربي. 

وفد االحتاد ال�شربي لكرة القدم يزور  نادي احلمرية  
ويبحث �شبل التعاون يف املجاالت الريا�شية

بات مدرب اأر�ضنال االإنكليزي حتت �ضغط متزايد بعد اخلروج 
اأم��ام بايرن  اأبطال اوروب��ا  املذل لناديه من ثمن نهائي دوري 
ميونيخ االملاين )2-10 مبجموع الذهاب واالإي��اب(، ليف�ضل 

للمرة ال�ضابعة تواليا يف تخطي هذا الدور.
وخ�ضر فريق املدفعجية 1-5 ذهابا على ملعب “األيانز اأرينا” 
مبيونيخ يف 15 �ضباط فرباير، وبالنتيجة نف�ضها على ا�ضتاد 

االمارات يف االإياب الثالثاء، ليتلقى بذلك اأق�ضى خ�ضارة 
جمهور  النتيجة  ودفعت  عاما.   19 منذ  ملعبه  على 
ار�ضنال لتجديد مطالبته برحيل املدرب الذي يقوده 
عقده  ينتهي  وال��ذي   ،1996 �ضبتمرب  اأي��ل��ول  منذ 

نهاية املو�ضم. اال ان فينغر )67 عاما( �ضب جام 
ان  املباراة، معتربا  التحكيم يف  غ�ضبه على 

احلكم حال دون منح فريقه فر�ضة اكمال 
ثيو  ملهاجمه  بهدف  تقدم  بعدما  ال��ع��ودة 
والكوت، عرب احت�ضاب ركلة جزاء ل�ضالح 

اأر�ضنال  قائد  اث��ره��ا  ب��اي��رن ط��رد على 
الفرن�ضي لوران كو�ضييلني.

ال�ضوط  مطلع  يف  ال��ط��رد  ه���ذا  وب��ع��د 
اأر���ض��ن��ال متاما بعدها  ان��ه��ار  ال��ث��اين، 
ويتلقى اق�ضى هزمية له على ملعبه 

يف امل�ضابقات االأوروبية.
اأف�ضل  اأر�ضنال حمليا  اأداء  وال يبدو 
حاال، اذ يحتل املركز اخلام�ش بفارق 
ت�ضل�ضي.  امل��ت�����ض��در  ع��ن  نقطة   16
ان��ت��ق��ادات الذعة  وك���ان فينغر واج���ه 
ع���ن���دم���ا ق�����رر ع�����دم ا�����ض����ارك جنمه 
ا�ضا�ضيا  �ضان�ضيز  اليك�ضي�ش  الت�ضيلي 
يف م���ب���اراة ال��ق��م��ة ���ض��د ل��ي��ف��رب��ول يف 

الدوري ال�ضبت املا�ضي 3-1.
وعلى رغم ان نتيجة االياب امام بايرت 

ال تعك�ش جمريات اللعب، فاإنها من دون 
رحيل  احتمال  من  زادت  تكون  قد  �ضك 
املدرب يف نهاية املو�ضم احلايل، علما انه 

البقاء  �ضيتخذ قرار  انه  التاأكيد  له  �ضبق 
من عدمه هذا ال�ضهر اأو يف ابريل املقبل.

اذا ك��ان هذا  امل��ب��اراة م��ا  ول��دى �ضوؤاله بعد 
اللقاء هو االخري له مع ار�ضنال اأوروبيا، رد 
فينغر الذي ينتهي عقده يف 30 حزيران 
عن  دائ��م��ا  تبحثون  ادري،  “ل�ضت  يونيو 
ان��ا ف��اأحت��دث عن  ال��ب��ارزة، ام��ا  العناوين 

كرة القدم ولي�ش عن م�ضتقبلي«.
اعتقد  وال  بطريقة جيدة  “لعبنا  ا�ضاف 
الوقت  يف  م��������رتددا.  ك�����ان  ف���ري���ق���ي  ب�����ان 
اعتقد  لكني  �ضعبة  ف��رتة  احل��ايل جنتاز 
ب���ان ال���ن���ادي يف ح��ال��ة ج���ي���دة«. وت��اب��ع ما 

نهاية  يف  جيدة  نتيجة  على  احل�ضول  ه��و  تغيري  اىل  يحتاج 
انكلرتا  كاأ�ش  نهائي  رب��ع  يف  لينكولن  �ضد  �ضنلعب  االأ�ضبوع. 
ونريد الرتكيز على القيام بعملنا بطريقة �ضحيحة«. ولدى 
���ض��وؤال��ه ع��ن ���ض��اف��رات اال�ضتهجان م��ن اجل��م��ه��ور جت��اه��ه، رد 
فينغر بعبارة وحيدة هي “لي�ش لدي اي �ضيء ا�ضيفه . اإال ان 
املدرب الفرن�ضي املخ�ضرم مل يوفر احلكم اليوناين تا�ضو�ش 
املباراة،  يف  ق���رارات���ه  خلفية  ع��ل��ى  ���ض��ي��دي��روب��ول��و���ش 
معتربا انه “كان م�ضاندا بقوة لبايرن. مل تكن 
ك��ان مت�ضلال،  وال��الع��ب  ركلة اجل��زاء �ضحيحة 
البطاقة احلمراء يف  وباالإ�ضافة اىل ذلك رفع 
وجه العبنا. وو�ضف قرارات احلكم بانها “غري 
م�ضوؤولة انها ف�ضيحة كربى”، مو�ضحا ان ذلك 
يجعله غا�ضبا جدا وحانقا الأننا يف و�ضع �ضعب . 
واأقر مدرب بايرن االيطايل كارلو ان�ضيلوتي 
باأن فريقه عانى �ضغطا كبريا على مدى 
�ضاعة وقال حتى احت�ضاب ركلة اجلزاء يف 

م�ضلحتنا، كان االمر �ضعبا علينا .
ا�ضاف “قدم العبو ار�ضنال عر�ضا جيدا 
وارتكبنا اخطاء ال نرتكبها عادة. كانت 
ما  تعك�ش  ال  والنتيجة  غريبة  م��ب��اراة 
باأن  �ضك  ال  امللعب  ار�ضية  على  ح�ضل 
ازال��ت �ضغطا كبريا عنا،  ركلة اجل��زاء 

لكن االهم هو بلوغ الدور ربع النهائي«.
رايت،  اي��ان  الأر�ضنال  ال�ضابق  النجم  يخف  ومل 
ت�ضاوؤمه من املرحلة التي مير بها النادي، قائال 
: ان��ه ي��وم ح��زي��ن الأن��ن��ا خرجنا جم���ددا يف هذا 

الدور. منر يف فرتة هي اال�ضواأ يف تاريخنا .
االمور  ت�ضري  كما  بانه  االع���رتاف  يجب  وت��اب��ع 
م�ضاعفة  ج���ه���ود  اىل  ار����ض���ن���ال  ي��ح��ت��اج  ح��ال��ي��ا، 
باحلالة  يتعلق  م��ا  يف  ال��ك��ب��وة  ه���ذه  م��ن  لينه�ش 
والت�ضميم  احلافز  ناحية  ومن  لالعبني  الذهنية 

لديهم .
اإ�ضارة  يف  ال��ن��ه��اي��ة،  ب��ل��غ  م��ا  �ضيئا  ب���ان  ت�ضعر  اأ���ض��اف 
�ضمنية اىل فينغر، معتربا ان االخري يف حالة �ضياع، 
االن�ضار،  ت��زداد عليه من كل حدب و�ضوب:  ال�ضغوط 

االحتجاجات، االمور تتعاظم وتنذر باالنفجار .
خلروج  دعواتها  االأرب��ع��اء  بريطانية  �ضحف  تخف  ومل 
فينغر. وعنونت �ضحيفة دايلي اك�ضرب�ش تغطيتها ملباراة 
الثالثاء ب�العار جمددا، اما دايلي تلغراف فاعتربت ان 

اأر�ضنال اأذل جمددا .
اىل  ق��ي��ادت��ه  اأر���ض��ن��ال  م��ع  فينغر  �ضجل  ويت�ضمن 
احراز اللقب املحلي ثالث مرات بينها واحدة 
مل يتعر�ش فيها فريقه الي خ�ضارة خالل 
اىل  اإ���ض��اف��ة   ،2004-2003 م��و���ض��م 

احراز كاأ�ش انكلرتا اأربع مرات.

قال املدرب جوزيه مورينيو اإن مان�ض�ضرت يونايتد �ضيبداأ يف التفكري بجدية يف الدوري االأوروبي لكرة القدم 
اإذا جنح يف جتاوز رو�ضتوف الرو�ضي والتاأهل لدور الثمانية. ويحتل يونايتد - الذي يخو�ش لقاء الذهاب يف 
رو�ضيا بعد غد اخلمي�ش - املركز ال�ضاد�ش يف الدوري االجنليزي املمتاز بفارق ثالث نقاط عن املراكز 
املوؤهلة لدوري اأبطال اوروبا لكنه فاز بالفعل بكاأ�ش رابطة االأندية لي�ضمن التاأهل للدوري االوروبي 
املو�ضم القادم. ومينح الفوز بالدوري االوروبي اأي�ضا فر�ضة اللعب يف دوري االأبطال لكن مورينيو 

قال اإن االأولوية بالن�ضبة ليونايتد هو انهاء املو�ضم يف اأف�ضل مركز ممكن يف الدوري.
واأبلغ املدرب الربتغايل و�ضائل اعالم بريطانية “بطولة الدوري االوروبي يف غاية ال�ضعوبة لكنها 
هدف بالن�ضبة لنا. اإذا هزمنا رو�ضتوف ووجدنا اأنف�ضنا يف دور الثمانية.. لذا �ضيكون علينا التفكري 
ثم يف فرتة  النهائي  رائحة  تتن�ضق  الثمانية..  دور  “يف  واأ�ضاف  االوروب���ي.«  ال��دوري  بجدية يف 
واإذا كان علي االختيار  الفريق والالعبني وظ��روف اجلميع  اأحلل  اأن  املو�ضم يجب  معينة من 
فيجب اأن اأفعل... لكن لي�ش االن.« ويحل يونايتد �ضيفا على ت�ضيل�ضي مت�ضدر الدوري املمتاز 

يف دور الثمانية لكاأ�ش االحتاد االجنليزي يوم االثنني القادم.
ويتاأخر فريق مورينيو بفارق 17 نقطة عن ت�ضيل�ضي وب�ضبع نقاط عن توتنهام هوت�ضبري 
اأقل من الفريقني. ويحتل ليفربول  �ضاحب املركز الثاين يف الدوري لكنه خا�ش مباراة 

املركز الرابع حاليا ولعب مباراة اأكر اأي�ضا من يونايتد.
وقال مورينيو “املركز الثاين �ضعب جدا لكنه ممكن جدا. املركز االأول م�ضتحيل. املركز 

الثاين ممكن لكن يجب اأن نقاتل من اأجله.«

موريني�و: املو�شم االأوروبي يبداأ بعد رو�شتوف 
بتاأخري  جماهريه  ت�ضبب  بعد  التغرمي  خطر  االأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ي��واج��ه 
ابطال  دوري  نهائي  ثمن  اي��اب  يف  االنكليزي  ار�ضنال  مع  مواجهته  انطالقة 
5-1، ليتاأهل  بالفوز  الذهاب  بايرن نتيجة مباراة  القدم.  وكرر  اوروب��ا لكرة 
اىل الدور ربع النهائي مبجموع املباراتني 10-2. اإال ان مباراة االياب توقفت 
بعد �ضربة البداية على ملعب “االمارات” يف لندن، اذ قامت جماهري النادي 
ارتفاع  احتجاجا على  املراحي�ش  لفافات مناديل  الع�ضرات من  برمي  ال�ضيف 
التذاكر. وبح�ضب قوانني االحت��اد االأوروب��ي للعبة، فان كل ناد يتحمل  ا�ضعار 
م�ضوؤولية �ضلوك جماهريه. وحمل م�ضجعون للنادي االملاين الفتة كتب عليها: 
اأخرى  ج��اء يف  بينما   ، واح��دا  قر�ضا  ت�ضاوي  القدم ال  ك��رة  امل�ضجعني  دون  من 
باحتجاج مماثل  البافاري قامت  النادي  له. وكانت جماهري  اجل�ضع ال حدود 
بايرن  ورف�ش جمهور   .2015 عام  القارية  امل�ضابقة  يف  الفريقني  لقاء  لدى 

اآنذاك الدخول اىل املدرجات قبل انق�ضاء خم�ش دقائق على بداية املباراة.
ا�ضرتلينيا  جنيها   75 وب��اي��رن  ار�ضنال  مل��ب��اراة  التذاكر  اأ�ضعار  متو�ضط  وبلغ 

)90،75 دوالرا امريكيا(.
ولطاملا �ضكا امل�ضجعون من ارتفاع ا�ضعار تذاكر مباريات اأر�ضنال.

املطالبة  ار���ض��ن��ال  جلماهري  اخ��ر  ن��وع  م��ن  احتجاجات  اي�ضا  امل��ب��اراة  و�ضهدت 
برحيل مدربها الفرن�ضي ار�ضني فينغر، ب�ضبب �ضوء النتائج وفقان امله منطقيا 

باملناف�ضة على لقب الدوري املحلي.

جماهري بايرن تعرت�ش على 
كلفة تذاكر مواجهة اأر�شنال 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260514 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات( غري الكحولية )؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�ضراب؛ حمالت الع�ضري؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�ضرة  اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات 

حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة "LANI" مكتوبة باأحرف مميزة بداخل �ضكل لدائرة مزخرفة. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260507 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة )توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية(  ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�ضراب؛ حمالت الع�ضري؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�ضرة  اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات 

حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة "HIKINA" مكتوبة باأحرف مميزة بداخل �ضكل لدائرة مزخرفة. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260513 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات( غري الكحولية )؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�ضراب؛ حمالت الع�ضري؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�ضرة  اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات 

حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة "ARI" مكتوبة باأحرف مميزة بداخل �ضكل لدائرة مزخرفة. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260515 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة( 
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�ضراب؛ االإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز االإقامة الفندقية واالإقامات االأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ش االأعمال واملعار�ش التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )االإقامة( 
ال�ضيافة  خدمات  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  الإج��راء 
)االإقامة(؛ اأجنحة ال�ضيافة توفري االإقامة واالأطعمة وامل�ضروبات( غري الكحولية )؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�ضراب؛ حمالت الع�ضري؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�ضرة  اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  واال�ضت�ضارات 

حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة االت�ضاالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

و  العربية  باللغة  مكتوبتني  "املا�ضّوه"  و   "AL MASHOWA" كلمتّي  م��ن  العالمة  تتكون  و�ضف العالمة:  
االجنليزية باأحرف مميزة و فوقهما ر�ضم ل�ضكل قارب. 

اال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260516 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  دي اك�ش بي انرتتينمنت�ش )م�ضاهمةعامة(
وعنوانه: مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ش.ب:123311  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات طبية؛ العناية بال�ضحة واجلمال؛ خدمات ال�ضبا؛ خدمات ال�ضبا ال�ضحي وحتديدا توفري خدمات 
وخدمات  القدمني  باأظافر  والعناية  اليدين  باأظافر  والعناية  واجل�ضم  ال�ضعر  وعالجات  الوجه  تنظيف 
اإزالة �ضعر اجل�ضم بال�ضمع؛ خدمات التدليك وخدمات �ضالونات التجميل؛ خدمات ال�ضبا الطبي؛ خدمات 

ت�ضفيف ال�ضعر؛ ال�ضالونات؛ العالجات التجميلية.
 الواق�عة بالفئة:  44 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "OLA" مكتوبة باأحرف مميزة بداخل �ضكل لدائرة مزخرفة.
اال�ض��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  9  مار�ص 2017 العدد 11964



    
يدفع ثمن اكت�شاف خيانة زوجته 

تعر�ش كويتي الإ�ضابات بليغة، من ع�ضيق زوجته بعدما �ضبطهما 
متلب�ضني باخليانة، يف ق�ضية �ضجلتها النيابة “�ضروعا بالقتل”.

اأّن مواطنا يف العقد  اأمني، بح�ضب �ضحيفة االأنباء،  وذكر م�ضدر 
الرابع من العمر، توقف ب�ضيارته بجوار م�ضت�ضفى خا�ش، ف�ضاهد 
مركبة زوجته االأملانية، فات�ضل بها عدة مرات وكان هاتفها مغلقا، 
ما اأثار حرية الزوج وا�ضطره اإىل االنتظار بجوار مركبة زوجته يف 

حماولة لفهم املوقف الغريب.
واأ�ضاف املجني عليه اأنه بعد �ضاعتني من االنتظار، فوجئ ب�ضيارة 
فارهة تتوقف بجوار �ضيارة زوجته، ليكت�ضف وجود زوجته اخلائنة 
الإنزالها،  حم��اول��ة  يف  ب�ضيارته  فاندفع  غ��ري��ب،  اآخ��ر  �ضخ�ش  م��ع 
اأّن ا�ضطدم مبركبة الزوج املخدوع عدة  فما كان من مرافقها اإال 

مرات.
واأدى اال�ضطدام اإىل اإ�ضابة الزوج بجرح قطعي يف الراأ�ش وك�ضور 
وحدوث  اليمنى،  بالركبة  اآخر  وك�ضر  والكاحل،  اليمنى  ال�ضاق  يف 
ب�ضحبة  بالفرار  اجل��اين  والذ  بالكامل.  مركبته  وحتطم  نزيف، 
زوجة املجني عليه، مبجرد علمه بقدوم ال�ضرطة م�ضطدما بعدة 

مركبات ت�ضادف وجودها مبكان الواقعة.

تنجب طفاًل براأ�شني وثالثة اأذرع 
اأ�ضيب االأطباء يف الهند بالده�ضة، بعد اأن اأجنبت �ضيدة ع�ضرينية 
طفاًل براأ�ضني وثالثة اأذرع، بعد اأن كانت تتوقع اأن تنجب طفلني 
تواأم بحالة �ضحية جيدة. وكان ثمانية من االأطباء يف م�ضت�ضفى 
يوم  العمليات  غ��رف��ة  اإىل  ���ض��ارع��وا  ق��د  غ��ان��دي  امل��ه��امت��ا  مقاطعة 
عاماً(   23( خاتون  �ضابانا  توليد  يف  للم�ضاعدة  املا�ضي،  اجلمعة 
املفاجاأة عندما و�ضعت طفلني ملت�ضقني  بعملية قي�ضرية، وكان 

براأ�ضني وثالثة اأذرع، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.
وق���ال ال��دك��ت��ور بو�ضبا ب��اف��اي��ا ال���ذي ق��اد ف��ري��ق اجل��راح��ني خالل 
ال��والدة مل تكن طبيعية، مت ت�ضكيل فريق  اأن عملية  العملية مبا 
من 8 اأطباء للم�ضاعدة يف الوالدة، ومت نقل الطفل بعد ذلك اإىل 
املركزة، ولكنه بقي على قيد احلياة لب�ضع �ضاعات  العناية  غرفة 
اأ�ضبوع فقط من والدة طفلة  فقط. وتاأتي والدة هذا الطفل بعد 
يف الهند قلبها ينب�ش خارج ج�ضدها، وذلك بعد اأن اأهملت والدتها 
الفح�ش الطبي وال�ضور ال�ضعاعية طوال فرتة احلمل، ولي�ش من 

املعروف بعد اإن كانت الطفلة �ضتنجو بهذه احلالة النادرة.

طفالن يلعبان بعجينة البيتزا برباعة 
العديد من مواقع  ن�ضر على  للده�ضة  ت�ضجيل م�ضور مثري  اأظهر 
التوا�ضل االجتماعي، �ضبيان من والية نيو جر�ضي االأمريكية وهما 

يوؤديان حركات مذهلة بعجينية البيتزا يف مطعم والدهما. 
على  �ضحفته  على  م�ضوراً  ت�ضجياًل  تي�ضتا  كارمن  االأمريكي  ن�ضر 
في�ش بوك، يظهر ولديه مايكل )12 عاماً( ونيكوال�ش )10 اأعوام( 
بينهما  فيما  ويتبادالنها  ال��ه��واء  يف  البيتزا  عجينة  يقذفان  وهما 
طفالي  اأظ��ه��ر  لقد  ال��ف��ي��دي��و:  على  معلقاً  تي�ضتا  وق���ال  ب��رباع��ة.  
مهاراتهما يف اللعب بعجينة البيتزا يف عدة برامج تلفزيونية بعدما 
وهما  بت�ضويرهما  قمت  في�ضبوك.  على  فيديو  مقطع  يف  ظ��ه��را 
يوؤديان حركاتهما املده�ضة داخل مطعم البيتزا الذي اأملكه. ويذكر 
باأن �ضحيفة هافينغتون بو�ضت كتبت مقااًل عن مهارات االبن االأكرب 
مايكل االأمر الذي جعل منه جنماً المعاً يف ال�ضحافة االأمريكية، 
اللعب  يف  الفائقة  مبهاراتهما  املفاجاأة  �ضقيقه  مع  يفجر  اأن  قبل 

بعجينة البيتزا، وفقاً ملا اأورده موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.  

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وجهات �شياحية تت�شبب بالطالق!
ن�ضرت وكالة Sunshine ال�ضياحية درا�ضة غريبة ذكرت فيها عدة وجهات �ضياحية كانت �ضببا يف افرتاق عدد كبري 

من االأزواج بعد زيارتهم لها.
وعن هذا املو�ضوع قال اخلرباء يف الوكالة: لقد اأجرينا عدة ا�ضتطالعات للراأي �ضملت اأكر من األفي �ضائح ممن 
هي  ال�ضريك  مع  مب�ضاكل  لهم  ت�ضببت  التي  ال�ضياحية  الوجهات  اأك��ر  اأن  تبني  لقد  �ضركتنا،  طريق  عن  �ضافروا 
% من االأزواج اأو الع�ضاق انف�ضلوا  املك�ضيك، فباالطالع على االأرقام التي ح�ضلنا عليها من االإح�ضائية تبني اأن 21 

عن بع�ضهم بعد زيارتهم للمك�ضيك.
ويف املركز الثاين من قائمة االأماكن التي اعتربت �ضيئة بالن�ضبة للدرا�ضة جاءت جزيرة اإيبيزا االإ�ضبانية، ويف املرتبة 
الثالثة جاءت الربتغال ورابعا جمهورية كابو فريدا االأفريقية، اأما املرتبة اخلام�ضة فقد احتلتها جزيرة النزاروت 

االإ�ضبانية.
كما نوه اخلرباء اإىل اأنهم وخالل ا�ضتطالعاتهم تلك قاموا ب�ضوؤال ال�ضياح عن اأكر االأماكن التي تركت عندهم 
انطباعات اإيجابية بعد �ضفرهم اإليها مع ال�ضريك، وعلى راأ�ش تلك االأماكن جاءت جزيرة ترنيفي االإ�ضبانية، ويف 

املركز الثاين جاءت اإيطاليا وتلتها قرب�ش ومن بعدها جزيرة مايوركا االإ�ضبانية.
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معركة مميتة بني فهد وحية 
ن�ضرت على مواقع التوا�ضل االجتماعي، لقطات فيديو ملعركة مميتة بني 

اأنثى فهد و�ضبلها من جهة وحية عمالقة من جهة يف جنوب افريقيا. 
واأظهر مقطع الفيديو، امل�ضور يف حممية كروغر الطبيعية، �ضبل فهد وهو 

ميد ذراعه باجتاه الثعبان قبل اأن يهاجمه االأخري يف وجهه. 
تدخلت والدة ال�ضبل الإخراج الثعبان من حفرة يف االأر�ش ما جعل االأ�ضلة 

تهاجم االأم وتع�ضها. 
باالنقبا�ش  فري�ضتها  تقتل  اأن��ه��ا  غ��ري  �ضامة  غ��ري  ه��ذه  ال�ضخور  وح��ي��ة 

وت�ضتطيع اأن تاأكل حيوانات من حجم الظباء والتما�ضيح. 
الفهد يف نهاية  اأنثى  الفيديو، فقد متكنت  الذي حّمل  ال�ضخ�ش  وبح�ضب 
املعركة، من قتل الثعبان واأكلته.  وكتب حُمّمل املقطع بينما كنا يف رحلة 

�ضفاري يف جنوب افريقيا، �ضهدنا حدثا نادرا وغري ماألوف. 

بولدوين: ترامب اأعادين اإىل الكوميديا 
قال املمثل االأمريكي األيك بولدوين اإن جت�ضيده ل�ضخ�ضية الرئي�ش دونالد 
تلفزيون   حمطة  �ضا�ضات  اليف" على  نايت  "�ضاترداي  برنامج  يف  ترامب 
)  اإن.بي.�ضي ( اأعاده اإىل اأدواره يف عامل الكوميديا التي كان توقفت بعد 

انتهائه من ت�ضوير م�ضل�ضل "30 روك" يف 2012.
واأبلغ بولدوين رويرتز عندما �ضئل اإن كان ي�ضعر باأنه يدخل عهدا جديدا 
يف اأدواره الكوميدية "مل اأكن اأدرك اأنني كنت ميتا فيما يتعلق بالكوميديا.. 
رمبا كنت يف غيبوبة.... االآن اأنا ا�ضتيقظ من هذه الغيبوبة واأنا االآن جاهز 

للكوميديا.
وكان بولدوين يروج الأحدث اأفالمه ذا بو�ش بيبي للر�ضوم املتحركة الذي 

�ضيبداأ عر�ضه يف دور ال�ضينما يف 31 مار�ش اآذار.
ومرت خم�ش �ضنوات تقريبا على اأداء بولدوين )58 عاما( لدوره يف م�ضل�ضل 
"30 روك" على مدى �ضت �ضنوات. ومنذ ذلك احلني اأدى بولدوين اأدوارا 
اأدائه  �ضعبيا جديدا مع  اأن ي�ضهد جناحا  االأف��الم قبل  ثانوية يف عدد من 
االأول  ت�ضرين  اأكتوبر  منذ  امل�ضائي  الكوميدي  الربنامج  يف  ترامب  ل��دور 

قبيل االنتخابات الرئا�ضية االأمريكية يف نوفمرب ت�ضرين الثاين.
وارتفعت ن�ضبة م�ضاهدة برنامج �ضاترداي نايت اليف منذ جت�ضيد بولدوين 
وجنم  امللياردير  من  ت�ضخر  التي  امل�ضاهد  من  ع��دد  يف  ترامب  ل�ضخ�ضية 

تلفزيون الواقع الذي اأ�ضبح رئي�ضا للواليات املتحدة. 
وانتقد ترامب الربنامج يف دي�ضمرب كانون االأول وو�ضفه "باأنه غري جدير 

بامل�ضاهدة على االإطالق.

ني�شان تطور "قوة 
اجلمل ال�شحراوية" 
حاليا  موتور  ني�ضان  �ضركة  تطور 
وحدة قيا�ش جديدة لقدرة �ضيارات 
الدفع الرباعي �ضمتها "قوة اجلمل 

ال�ضحراوية".
وت�����ض��ع��ى ال�����ض��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة من 
خ��الل ال��وح��دة اجل��دي��دة لتقدمي 
اأج�����وب�����ة حم������ددة ب�������ض���اأن ق�����درات 
���ض��ي��ارات ال��دف��ع ال��رب��اع��ي يف �ضوق 

ال�ضيارات مبنطقة اخلليج.
القيا�ش  وح���دة  اأن  ني�ضان  وت���رى 
احل�ضان  بقوة  املحددة  التقليدية 
لل�ضيارات  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  دق��ي��ق��ة  غ���ري 
التي ت�ضري يف ال�ضحراء مبا اأن قوة 
املحرك ال ت�ضمن بال�ضرورة قيادة 

�ضل�ضة فوق رمال ال�ضحراء.
املدير  ����ض���رف���ان  ���ض��م��ري  واأو������ض�����ح 
ال�ضرق  ني�ضان  ل�ضركة  التنفيذي 
كبريا  اختالفا  هناك  اأن  االأو���ض��ط 
بني وحدتي قيا�ش القوة باحل�ضان 

واجلمل.
وقال �ضرفان "ما فيك تقارن. فيه 
�ضيارة تكون قوتها األف ح�ضان ب�ش 
بال�ضحراء ما فيها مت�ضي. ما فيك 
اجلمل.  ع��ل��ى  بتطلع  اإذا  ت���ق���ارن. 
املنخار  على  رج��ل��ي��ه.  على  بتطلع 
اإنه  بت�ضوف   . �ضنمه  على  العيون 
بال�ضيارات عندك كمان اأ�ضياء مثل 
اجلمل اللي بتخليها لها ال�ضيارات 
فيك  م��ا  بال�ضحراء.  ق��وي��ة  ت��ك��ون 

تقارن االثنني.
علماء  مع  ني�ضان  مهند�ضو  وعمل 
للعمل  ���ض��احل��ة  ���ض��ي��غ��ة  الب���ت���ك���ار 
قيا�ش  وح��دة  ت�ضور  اأن  �ضاأنها  من 
ت�ضري  التي  ال�ضيارات  لقوة  دقيقة 

يف ال�ضحراء.

�شقطت من الطابق 
الثامن

الربيطانية  ميل  ديلي  �ضحيفة  ن�ضرت 
من  �ضيدة  �ضقوط  حلظة  فيديو  مقطع 
هائل  ن�ضوب حريق  بعد  الثامن  الطابق 

باإحدى ال�ضقق ال�ضكنية يف مو�ضكو.
وبح�ضب الفيديو املن�ضور ظهرت ال�ضيدة 
وهي تت�ضبث بالنافذة بعد اندالع احلريق 
يف �ضقتها ولكنها �ضقطت على الفور من 
التكييف،  ج��ه��از  ع��ل��ى  ال��ث��ام��ن  ال��ط��اب��ق 
ومعاجلتها  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقلها  ومت 
اإال  ال��دخ��ان  وا�ضتن�ضاق  الك�ضور  ب�ضبب 
اأنها اأ�ضيبت بغيبوبة ب�ضبب احلادث ومل 

تفيق منها.
واأ�ضافت الديلي ميل اأن مت اإجالء املبني 
من ت�ضعة اأ�ضخا�ش بينهم طفل يعي�ضون 

يف املبنى.

تبحث لزوجها عن زوجة جديدة 
اآم��ي ك��روز روزن��ث��ال، والتي تعمل  2015، �ضعرت  يف ع��ام 
اإىل  املعدة ف�ضرعان ما مت نقلها  ب��اآالم مربحة يف  كاتبة، 
ق�ضم الطوارئ باأقرب م�ضت�ضفى، وقد اعتقدت اأنها تعاين 
من التهاب يف الزائدة الدودية، الذي يت�ضبب يف حدوث 
تلك االأعرا�ش، ولالأ�ضف مل يكن االأمر متعلًقا باالأمعاء 
اأو املعدة من االأ�ضا�ش، بل كانت اآالما �ضببها ورم �ضرطاين 
روزنثال  تفقد  مل  امل��ر���ش،  ت�ضخي�ش  بعد  املبي�ش.  على 
بعد  االكتئاب  اأو  باالإحباط  ُت�ضب  اأو  احلياة،  يف  رغبتها 
اأياما معدودة يف احلياة،  اأمامها  اأن اأخربها االأطباء باأن 
حتقيقها  ت��ود  ال��ت��ي  االأ���ض��ي��اء  ببع�ش  قائمة  و�ضعت  ب��ل 
قبل موتها، مثل التقدمي للح�ضول على زمالة، وجولة 
اآ�ضيوية مع والدتها، ولكنها خططت لزوجها اأمًرا اآخر، ال 
يتعلق فقط بق�ضاء تلك الفرتة املتبقية من حياتها �ضوًيا، 
ا خططت مل�ضتقبله بعد موتها ومفارقتها احلياة،  بل اأي�ضً
وبداأت تبحث له عن �ضريكة حياة بديلة لها، تعي�ش معه 
تن�ضر  اأن  روزن��ث��ال  ق���ررت  وق��د  رحيلها.  بعد  ح��ب  ق�ضة 
لزوجها جا�ضون بريان، بروفايل مواعدة على نيويورك 
تاميز  كي تبحث له عن �ضريكة حياة، قائلة عنه: رجل 
التقيته  عندما  فعلتها  وقد  حبه،  يف  الوقوع  ال�ضهل  من 
يف يوم واحد فقط، لذا فهي تعتقد اأن اأي �ضيدة �ضتقع يف 
حبه كما فعلت هي يف وقت ق�ضري، وقد تعرفت اآمي على 
زوجها من خالل موعد غرامي الأول مرة، دون اأن يلتقيا 
اأول  اآم��ي يف حب زوجها يف نهاية  قبل ذل��ك، وق��د وقعت 
يوم تعارف بينهما، وا�ضتمر زواجهما 26 عاًما متوا�ضلة.  
زوجها،  عن  ال�ضخ�ضية  التفا�ضيل  بع�ش  »اآم��ي«  و�ضردت 
الذي  املو�ضيقى  ون��وع  لب�ضه،  طريقة  ووزن��ه،  طوله  مثل 
طبيعة  عن  حتدثت  وقد  يحبها،  التي  والهوايات  يحبه، 

�ضخ�ضيته كرجل عميق التفكري.

يحتفلن بتجاوزهن 100 عام 
احتفلت ثالث معمرات يقمن يف دار للم�ضنني بتجاوزهن 
االأ�ضدقاء  اأطلعن  فيما  وزه��ور  واأغنيات  بكعكة  ع��ام  املئة 
واأفراد عائالتهن واجلريان على اأ�ضرارهن يف العي�ش لعمر 
مديد. واملعمرات الثالث هن لو�ضيل براي�ش )100 عام( 
بيكر )102  م��اري  ع��ام( وجري�ش  �ضميث )101  و�ضوفيا 
عام(. وقمن بقطع كعكة بي�ضاء فيما جتمع اأكر من 50 
التاأهيل  واإع��ادة  للرعاية  ك��راون هايت�ش  �ضخ�ضا يف مركز 
يف ح��ي ب��روك��ل��ني يف م��ان��ه��ات��ن ب��ن��ي��وي��ورك. وغ��ن��ى اجلمع 
متحركة.  ك��را���ض��ي  ع��ل��ى  ك��ن  ال��الت��ي  ال��ث��الث  للمعمرات 
وقالت كلوديا تيتو�ش مديرة االأن�ضطة يف املركز عن احلفل 

حياتنا." يف  االحتفال  وموا�ضلة  باحلياة  "�ضنحتفل 

حماولة ت�شفية اأّم وطفليها بالر�شا�ش 
ال��ّن��ار عليهم م��ن م�ضافة ���ض��ف��ر، يف  اإط����الِق جم��ه��ول��ني 

مدينة كان�ضا�ش �ضيتي بوالية مي�ضوري االأمريكية.
ميل  دي��ل��ي  �ضحيفة  ن�ضرتها  م���رّوع���ة،  ل��ق��ط��ات  وُت��ظ��ه��ُر 
تتوقف  رباعي  دف��ٍع  �ضيارة  وط��ن،  وتابعتها  الربيطانية، 
ُيخرج  ثم  واأّمهما،  الطفلني  بداخلها  �ضيارة،  جانب  اإىل 
ر�ضا�ضاً من املقعد اخللفي وُيطلق �ضلية  اأحدهم �ضالحاً 

ر�ضا�ضات باجتاههم.

عار�شة اأزياء جا�شو�شة
فيكتوريا بونيا هي واحدة من عار�ضات االأزياء الرو�ضيات االأكر جناحا و�ضهرة يف العامل. لديها اأكر من 5 
ماليني متابع يف اإن�ضتجرام. منذ هذه الليلة ت�ضّدرت العناوين يف كل العامل، بعد اأن اعُتقلت يف الواليات املتحدة 
ب�ضبهة التج�ض�ش. �ضاركت متابعيها يف مواقع التوا�ضل االجتماعي بالتجربة، وكتبت اأّنها مرت "بيوم طويل..". 
عندما هبطت بونيا يف املطار يف الواليات املتحدة، اعتقلتها ال�ضلطات االأمريكية لال�ضتجواب. بح�ضب كالمها، 
بدال من �ضوؤالها عن عملها يف الواليات املتحدة وحماولة معرفة معلومات عنها يف جوجل، بداأ املحققون معها 
كانت  اإذا  �ضاألوها  ذلك  وبعد   .)KGB( بي  جي  ال�كي  وعن  بوتني  فالدميري  الرئي�ش  عن  عليها  اأ�ضئلة  بطرح 
جا�ضو�ضة رو�ضية، يف هذه املرحلة قالت اإنها انفجرت �ضاحكة ونفت ذلك. بح�ضب كالمها، ا�ضتمر املحققون يف 
تبيع كامريات  ل�ضركة  اأغرا�ضها، وجدوا بطاقة دعوة  تفتي�ضا يف  املحققون  اأجرى  ذاتها. عندما  االأ�ضئلة  طرح 
مراقبة وتدعى  SPY-LAND اأر�ش اجلوا�ضي�ش يف االإجنليزية.  يف هذه املرحلة بداأت ت�ضّك فعال باأّنهم لن 
يوافقوا على دخولها اإىل الواليات املتحدة و�ضيطردونها، ولكن يف نهاية املطاف اأطِلق �ضراحها. كما ذكرنا، بونيا 
هي عار�ضة اأزياء �ضهرية، وقد التقطت ال�ضور عدة مرات عارية ملجلة "بالي بوي" االأمريكية. تعود اأ�ضولها 
اإىل مدينة كار�ضنوكمان�ضك �ضرقي رو�ضيا، وا�ضتهرت بعد اأن �ضاركت يف برنامج "االأخ االأكرب" يف رو�ضيا. تعي�ش 
اليوم يف موناكو يف الريفيريا الفرن�ضّية. يف كانون الثاين ت�ضدرت العناوين يف دول اخلليج، بعد اأن اّتهمت هي 

وعار�ضات اأزياء اأخريات باأنهّن دّمرن �ضمعة فندق يف دبي، بعد اأن رفعن �ضورا فا�ضحة جدا يف اإن�ضتاجرام.

ر�سيدة جونز خالل ح�سورها مهرجان ميامي لالأفالم بفلوريدا.  )اأ ف ب(

اأوروبا تطلق خام�ش 
قمر �شناعي 

اأوروب������������ا خ���ام�������ش قمر  اأط����ل����ق����ت 
اإطار  االأر���ش يف  �ضناعي ملالحظة 
تبلغ  ال���ذي  كوبرنيكو�ش  ب��رن��ام��ج 
ال��ي��ورو لبث  تكلفته م��ل��ي��ارات م��ن 
واملحيطات  للياب�ضة  �ضريعة  �ضور 
امل��ائ��ي��ة. واأُط���ل���ق القمر  وامل���م���رات 
على  �ضنتينل2-بي  ال�����ض��ن��اع��ي 
الف�ضاء  فيجا من حمطة  �ضاروخ 
الفرن�ضية   ج��وي��ان��ا  يف  االأوروب���ي���ة 
لالأقمار  منظومة  اإط���ار  يف  وذل��ك 

ال�ضناعية ملراقبة االأر�ش.
ت����واأم����ه  اإىل  ال���ق���م���ر  و���ض��ي��ن�����ض��م 
�ضنتينل2-اإيه املوجود يف املدار منذ 
ملونة  �ضور  اللتقاط   2015 ع��ام 
عالية الدقة و�ضور باالأ�ضعة حتت 
احلمراء حل�ضاب جمموعة وا�ضعة 
بينها  م��ن  البيئية  امل���ب���ادرات  م��ن 
الطبيعية  بالكوارث  للتنبوؤ  هيئة 

ومراقبتها.
ارتفاع  ع��ل��ى  ال���ق���م���ران  و����ض���ي���دور 
786 كيلومرتا ف��وق االأر���ش على 

اجتاهني متقابلني للكوكب.
معا  القمرين  مقدور  يف  و�ضيكون 
جميع  م��ن  االأر�����ش  �ضطح  تغطية 
اجلوانب واجلزر الكبرية واملمرات 
كل  وال�ضاحلية  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ائ��ي��ة 
�ضور حديثة  وتقدمي  اأي��ام  خم�ضة 
متاحا.  ك����ان  مم���ا  اأع���ل���ى  وب���دق���ة 
االأوروبية  الف�ضاء  وك��ال��ة  وت�ضف 
م�����ض��روع ك��وب��رن��ي��ك��و���ش ب��اأن��ه اأكر 
طموحا  االأر����ش  مالحظة  ب��رام��ج 
اإىل االآن. وتعهد االحتاد االأوروبي 
ووكالة الف�ضاء االأوروبية بتقدمي 
مليارات  ثمانية  عن  يزيد  متويل 
دوالر(  م���ل���ي���ارات  )ت�����ض��ع��ة  ي������ورو 

للربنامج حتى عام 2020.

االإ�شراف مبواقع التوا�شل يزيد العزلة واحل�شد
نبهت درا�ضة جديدة اإىل اأن االإ�ضراف يف ق�ضاء الوقت 
مع مواقع التوا�ضل االجتماعي، بالرغم من اأهميتها 
االأ�ضرة  م���ع  االت�������ض���ال  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء  م�����ض��اع��دت��ن��ا  يف 

واالأ�ضدقاء، يجعلنا يف الواقع ن�ضعر بالوحدة اأكر.
اإنه  وقال علماء النف�ش بجامعة بيت�ضربغ االأمريكية 
ال�ضخ�ش على مواقع  يق�ضيه  ال��ذي  الوقت  زاد  كلما 

التوا�ضل زاد احتمال �ضعوره بالعزلة اجتماعيا.
واأفادت الدرا�ضة -التي ن�ضرت يف جملة الطب الوقائي 
الوقت على مواقع مثل  االإ�ضراف يف  اأن  االأمريكية- 
في�ضبوك واإن�ضتغرام وتويرت و�ضناب �ضات وغريها قد 
االآخرين  باأن  امل�ضوه  واالعتقاد  احل�ضد  م�ضاعر  يثري 

يعي�ضون حياة اأ�ضعد واأجنح.
واأفادت د. اإليزابيث ميلر اأحد كبار الباحثني بالدرا�ضة 
باحتمال اأن ال�ضباب الذين ي�ضعرون بالعزلة اجتماعيا 
يتحولون اإىل و�ضائل االإعالم االجتماعية، اأو اأن كرة 
ا�ضتخدامهم لها اأدى بطريقة ما اإىل ال�ضعور بالعزلة 

ع��ن ع���امل ال���واق���ع. واأ���ض��اف��ت اأن���ه م��ن امل��م��ك��ن اأي�ضا 
اجتماع االأمرين.

الدرا�ضة  يف  امل�����ض��ارك��ني  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اكت�ضف  وق���د 
اأكر  االجتماعية  االإع��الم  و�ضائل  ا�ضتخدموا  الذين 
من �ضاعتني يوميا ت�ضاعفت لديهم احتماالت عزلة 
اأقل  ق�ضوا  الذين  اأقرانهم  عن  ملحوظة  اجتماعية 

من ن�ضف �ضاعة. 
م�ضاكل  الأن  للدرا�ضة  االأم��ر  هذا  اأهمية  اإىل  واأ�ضاروا 
اإىل  و�ضلت  االجتماعية  وال��ع��زل��ة  العقلية  ال�ضحة 

م�ضتويات وبائية بني ال�ضباب.
ولكن  اجتماعية،  خملوقات  بطبيعتنا  نحن  وق��ال��وا 
احلياة احلديثة متيل اإىل تفريقنا بدال من جتميعنا. 
ويف حني اأن و�ضائل االإعالم االجتماعية قد تبدو اأنها 
تقدم فر�ضا مللء هذا الفراغ االجتماعي، لكننا نعتقد 
اأن هذه الدرا�ضة ت�ضري اإىل احتمال اأن هذه الو�ضائل 

لي�ضت احلل الذي كان النا�ش ياأملونه.


